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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ
«НАУКОВИЙ ВІСНИК ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»
Збірник наукових праць є періодичним виданням обсягом 12 умовно-друкованих аркушів,
форматом А4 і видається двічі на рік тиражем 300 примірників.
До публікації у збірнику відповідно до встановлених вимог приймаються статті, в яких висвітлюються результати наукових досліджень, що мають наукове і практичне значення та новизну.
У кожному номері публікуються 2–3 оглядові статті провідних фахівців у своїй галузі з актуальних питань.
Статті до збірника подаються до 1 квітня та 15 жовтня. Випуск збірників передбачається до
1 липня та 1 січня. Додаткові випуски за матеріалами державних і міжнародних наукових конференцій, які проводяться у Білоцерківському національному аграрному університеті, видаються протягом трьох місяців з дня подачі матеріалів у редакційно-видавничий відділ.
Збірник видається на кошти авторів. Вартість збірника визначається за кошторисом.
Орієнтовна вартість публікації – 25 грн за сторінку комп'ютерного тексту, оформленого згідно з вимогами. Вартість публікації не залежить від кількості співавторів статті.
Автори публікують статті за попередньою оплатою.
Порядок подання рукописів
Рукописи статей у 2-х примірниках за підписом авторів, на паперовому та електронному
носіях, з рецензіями – внутрішньою і зовнішньою, подаються відповідальному за випуск члену
ред-колегії (призначається 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 опублікування, 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 паперовий варіант статті з дискетою повертається відповідальному за
випуск на повторне редагування, і лише після цього редактор віддає статтю на верстку у друкарню. Статті іногородніх авторів технічно опрацьовуються технічним редактором.
Оригінал-макет збірника в обов’язковому порядку підписується автором, а статті іногородніх авторів – відповідальним за випуск. Дозвіл до друку надає відповідальний редактор або заступник відповідального редактора.
Вимоги до оформлення статей
Відповідно до вимог Постанови президії ВАК №7-05/1 від 15.01.2003 р. щодо оформлення
статей до фахових видань, наукові статті, які подаються у збірник наукових праць, повинні
мати такі елементи:
1. УДК.
2. Прізвище автора, ініціали, науковий ступінь, повна назва організації (e-mail).
3. Назва статті.
4. Анотація українською мовою.
5. Ключові слова українською мовою.
6. Постановка проблеми.
7. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
8. Мета і завдання дослідження.
9. Матеріал і методика досліджень.
10. Результати досліджень та їх обговорення.
11. Висновки.
12. Список літератури.
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13. Назва статті, прізвище автора, ініціали, анотація, ключові слова російською мовою.
14. Назва статті, прізвище автора, ініціали, анотація, ключові слова англійською мовою.
Стаття має бути написана українською мовою, обсягом 5–8 сторінок через 1,5 інтервали
комп'ю-терного набору. Допускається публікація статей російською або англійською мовами.
Кожна сторінка друкується на одному боці стандартного аркуша (210х297 мм, формат А4); при
цьому ліве поле – 30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм.
Обсяг анотацій становить 5–6 рядків, у яких стисло описано суть статті, що вирізняє її від
уже відомих тверджень. Обсяг анотації англійською мовою – 2 сторінки.
Текст статті набирається в редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman Cyr, 14 pt.
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 та 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; маленькими літерами. Зразок оформлення таблиці:
Таблиця 1 – Вихід та збереження телят від 100 корів у господарствах Київської області за 2003-2008 роки
Роки

Збережено телят від 100 корів, %

Загинуло, % гол.

2006

70

2828 (1,1%)

2007

67

2863 (1,3%)

2008

62

2092 (1,1%)

Виділена патогенна мікрофлора
Е.соlі – 15
S.dublin – 3
Cl.perfringens – 2
Е.соlі— 13
Str. lanceolatus – 4
S.dublin -3
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 формул 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 виконувати у
редакторі Corel Draw версії не нижче 5.0, за умови, що текстові вкраплення виконані гарнітурою Times New Roman Cyr і розміром 14 пунктів. Фотографії мають бути чорно-білими в окремому файлі «Фото». У самому ж тексті вказується місце для фотографій. Назва рисунка чи фотографії розміщується під ними і набирається шрифтом 12, жирними маленькими літерами, усі
підрисункові пояснення – світлим шрифтом.
Графіки виконуються у програмі MS Excel, як і рисунки.
Таблиці, рисунки, графіки, формули поміщаються після посилання на них у тексті.

4

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2014. Випуск 13 (108)

ОГЛЯДОВІ СТАТТІ
УДК 619:616.1/.9:636.2/.7
ГОРЖЕЄВ В.М., канд. вет. наук©
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕТЕРИНАРНОГО
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИННИЦТВА
У статті окреслені основні інфекційні хвороби, які в 2013–2014 рр. діагностовано на території України та проблеми неінфекційної патології високопродуктивних корів і птиці. Показано, що основою профілактики внутрішніх
хвороб є збалансована за поживними і біологічно-активними речовинами годівля тварин, діагностика хвороб на субклінічній стадії перебігу, врахування поліморбідності внутрішньої та метаболічної патології.
Ключові слова: чума свиней, сказ, грип птиці, кетоз, остеодистрофія, хвороби печінки, А-гіповітаміноз, сечокислий діатез.

Україна – один з важливих виробників тваринницької продукції, значна частка якої йде на
експорт. Життя завжди ставило і нині ставить серйозні проблеми перед ветеринарною медициною, зумовлені попередженням розповсюдження інфекційних і паразитарних хвороб, особливо
спільних для тварин і людей. Серед інфекційних хвороб, які наносять значні економічні збитки
тваринництву, варто назвати кілька: африканська і класична чума свиней, ящур, блутанг, лейкоз і туберкульоз, грип і ньюкаслська хвороба птиці та інші.
За офіційними повідомленнями Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) з початку 2013 р. африканська чума свиней (АЧС) зареєстрована в 5 країнах світу, в тому числі Російській Федерації та
Республіці Беларусь. Завдяки координації дій Міністерств, прийняттю відповідного рішення Уряду
України та заходам, реалізованих територіальними органами Держветфітослужби України, випадків захворювання на АЧС в Україні в 2013 р. не реєструвалося. Проте в січні 2014 р. на території
одного з лісництв Луганської області був виявлений труп дикого кабана, під час дослідження якого
виявлений вірус АЧС. Упродовж січня-лютого випадки вірусоносійства та загибелі свиней виявлені
ще в 4 пунктах області [1]. З метою локалізації і попередження поширення АЧС Державною службою ветеринарної медицини проведені всі необхідні заходи, передбачені діючою інструкцією. На
даний період нових випадків захворювання не зареєстровано, але, зважаючи на морфологічні особливості віруса – збудника АЧС, його стійкість, здатність тривалий час зберігатися в продуктах забою і зовнішньому середовищу, поки що рано вести мову про хворобу в минулому часі. Варто не
забувати, що згідно нормам МЕБ країна або зона визнаються благополучними по АЧС за умови, що
спалахів хвороби не реєструвалося три останніх роки.
З 1988 р. тваринництво України вільне від ящуру великої рогатої худоби, спалахи якого і
нині спричиняють значні збитки, які в 2001 р. у Великобританії склали близько 12 млрд дол.
США. Ящур реєструється на території РФ, що становить загрозу для тваринництва України.
У світі залишається складною ситуація, щодо інфекційних захворювань птиці. За даними
МЕБ за останні два роки високопатогенний грип птиці зареєстрований у 16 країнах світу, хвороба Ньюкасла – 63, у тому числі у 6 країнах Європи (Швейцарія, Угорщина, Італія, Португалія, Іспанія, Чехія). Враховуючи шляхи міграції диких перелітних птахів та значну концентрацію поголів’я птиці як у приватному секторі, так і в птахогосподарствах, існує ризик виникнення захворювання на території України [2].
Залишається небезпечною ситуація щодо сальмонельозу: захворюваність людей у світі за
останні 10 років зросла в шість разів. В США на сальмонельоз щорічно хворіє 1,4 млн людей, а
в країнах ЄС, згідно звітів Європейського Агентства з безпеки продуктів харчування, – 130 тис.
Одним з основних факторів захворювання є інфікована сальмонелами птахопродукція. Збудники хвороби виділенні в 65 % досліджених птахогосподарств Угорщини, 57 % – Польщі, 22 % –
Чеської Республіки, 17 % – Німеччини, 10 % – Нідерландів. Згідно з офіційною статистикою за
останні 5 років щорічно сальмонельоз діагностується у 0,9–2,0 % птахопідприємств України.
Інспекторами ЄС визнано, що система контролю м’яса птиці, продуктів з м’яса птиці та яєчних
продуктів в Україні відповідає європейським стандартам [2].
©
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Особливо небезпечним захворюванням для всіх теплокровних є сказ, яке входить у першу
п’ятірку спільних для людини і тварин хвороб, що наносять найбільший соціальноекономічний збиток. Нині сказ реєструється у 113 країнах світу. Щороку гине понад 55 тисяч
людей і більше 1 млн тварин, 15 млн людей одержують направлення на лікування за підозрою в
інфікуванні сказом. Прямі збитки від сказу становлять близько 4 млрд євро.
У 2013 р. в Україні виявлено 1296 неблагополучних щодо сказу пунктів, захворіло 1518
тварин. Найбільше хворих серед лисиць і котів, дещо рідше хворіють собаки. Частка сільськогосподарських тварин становила 11 %. Більша кількість випадків захворювання котів, ніж собак, зумовлена обов’язковою вакцинацією останніх. І все ж собаки і коти становлять основну
небезпеку для людей.
Сказ поширений в усіх регіонах України, хоча з 2009 р. епіцентр сказу почав переміщатися
з східних та північно-східних регіонів у північно-західні. Сказ в Україні реєструється в усі пори
року, найчастіше – в осінній період.
З метою обмеження поширення сказу в Україні Державною ветеринарною і фітосанітарною
службою вживається комплекс заходів, передбачених Програмою оздоровлення території України
від сказу на 2008–2015 рр. Особлива увага приділяється ліквідації сказу серед диких тварин проведенням пероральної імунізації. Навесні і осінню 2013 р. проведена їх імунізація на території мисливських угідь Луганської, Донецької, Харківської, Сумської та Полтавської областей, осінню – у
створеній буферній зоні вздовж українсько-польського кордону (частина території Волинської,
Львівської та Закарпатської областей). Результатом ефективності проведеної пероральної імунізації
диких м’ясоїдних тварин у цих областях є зниження захворюваності серед лисиць. І все ж основну
небезпеку для людей становлять невакциновані проти сказу собаки та коти [2].
У зв’язку зі складною та нестабільною епізоотичною ситуацією у світі і виникненням нових
небезпечних захворювань необхідний постійний моніторинг, науково обґрунтоване прогнозування, розробка ефективних засобів захисту. Така ситуація зумовлює необхідність створення
національних референс-лабораторій та їх належну акредитацію з питань емерджентних інфекцій, паразитології, токсикології, ветеринарно-санітарної експертизи. Вони повинні підвищити
ефективність протиепізоотичних заходів в Україні [3]. Оснащення наукових референслабораторій сучасним обладнанням і реактивами дадуть можливість працювати на рівних в
єдиному науковому просторі з провідними центрами Європи.
Важливим напрямом досліджень в наукових установах НААН України є розробка діагностикумів, засобів специфічної і неспецифічної профілактики хвороб тварин під час всього продуктивного циклу. Не можна вважати прийнятними послуги інофірм, які разом із постачанням
в Україну тварин і молодняку птиці різних видів одночасно зі своєю схемою вакцинації рекомендують застосовувати біопрепарати лише зарубіжного виробництва.
Важливою галуззю тваринництва є молочне скотарство. На 1 січня 2014 р. в Україні утримувалося 2544,9 тис. корів, з яких 565,7 тис. у сільськогосподарських підприємствах, решта – в
господарствах населення. В останні роки у більшості господарств різних форм власності утримують тварин з високим генетичним потенціалом продуктивності, в яких на першому місці функціонує домінанта продуктивності, а на другому – свого здоров’я. За незбалансованої та нераціональної годівлі у таких тварин підвищується використання внутрішніх резервів на забезпечення високої продуктивності. Це спричиняє глибоке порушення обміну речовин, надлишкове
утворення продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), що зумовлює зниження харчової
цінності молока і м’яса, розвиток внутрішніх хвороб тварин (кетозу, жирової гепатодистрофії,
макро- і мікроелементозів та гіповітамінозів, ураження серця, нирок), дисбактеріозу, порушення відтворення та безпліддя, виникнення вторинних імунодефіцитів і на цій основі – інфекційної патології, спричиненої умовно-патогенною мікрофлорою. До останніх належать шлунковокишкові розлади та респіраторні хвороби.
В Україні залишаються мало вивченими генетичні аномалії, спричинені, зокрема, порушенням
обміну речовин, спадкові хвороби молочної худоби, їх носії [4]. Спадкові генетичні патології спричиняють ембріональну смертність, мертвонародження або народження живого приплоду, який гине
у перші дні та місяці життя, оскільки у нього розвиваються імунодефіцити та незворотні зміни різних органів. Можна назвати хоча б декілька хвороб: комбінований імунодефіцит лошат, дефіцит
адгезійності лейкоцитів, спадковий паракератоз, комплексний порок хребта, летальна ознака А-46 у
ВРХ голштинської і чорно-рябої датської породи, хвороба Чедіак-Хігаші та інші. Вивчення окремих з названих хвороб започатковані професором, членом-кореспондентом НААН Г.Г. Харутою в
Білоцерківському НАУ і нині цю роботу продовжують його учні.
6

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2014. Випуск 13 (108)
Важливим напрямом у вивченні відтворної функції поголів’я корів є гормональні та генетичні дослідження, які можна проводити з урахуванням оснащення лабораторій обладнанням для
імуноферментного аналізу та проведення полімеразно-ланцюгової реакції. Впровадження цих
методів на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів безумовно дасть можливість досягти успіхів у поліпшенні відтворення поголів’я тварин.
З плином часу проблеми внутрішніх хвороб тварин змінюються. Якщо в останні 40 років
ХХ століття найбільш актуальним було вивчення шлунково-кишкових хвороб новонародженого молодняку та респіраторних хвороб у спеціалізованих господарствах з вирощування та відгодівлі молодняку, то вже на межі і початку ХХІ століття акценти дещо змінилися. Це далеко
не означає, що проблеми повністю зняті, але досягнення в галузі ветеринарної імунології, мікробіології та вірусології дали можливість зменшити захворюваність і загибель молодняку.
Практика останніх десяти-двадцяти років ведення скотарства показує високу захворюваність
високопродуктивних корів. Особливо поширені хвороби печінки (50–80 % корів з надоями 8–
10 тис. кг молока) та метаболічна патологія: ацидоз рубця, кетоз, остеодистрофія, у тому числі
вторинна, А-гіповітаміноз, післяродова гіпокальціємія і гіпофосфатемія, зміщення сичуга, мікроелементози. В останні роки встановлено, що у високопродуктивних корів ці хвороби рідко
перебігають самостійно, окремо. Як правило, спостерігають їх поєднаний перебіг, що ставить
нові завдання щодо їх діагностики, комплексної терапії та профілактики [5–7]. Важливість цих
проблем полягає в тому, що вони не тільки спричиняють масове вибракування, скорочення термінів їх експлуатації, зниження генетичного потенціалу, а й впливають на якість тваринницької
продукції та збереження генофонду високопродуктивних тварин.
Практично всі перераховані хвороби розвиваються внаслідок порушення годівлі, тож питання їх профілактики має ґрунтуватися на тісній співпраці науковців загальнобіологічного напряму (Інститут біології тварин та Інститут тваринництва НААН), біотехнологів, які працюють
в галузі годівлі, та науковців ветеринарної медицини. На жаль, неінфекційна патологія практично не вивчається у НДІ системи Національної академії аграрних наук, тож основна робота зосереджена на відповідних кафедрах ВНЗ. У цій роботі науковців чатує ряд проблем, які стосуються не лише потреби високопродуктивних корів у поживних і біологічних речовинах, а й у
хімічному складі окремих кормів, які вирощуються у різних біогеохімічних зонах України.
Важливим моментом у системі біологічно повноцінної нормованої годівлі тварин є знання
взаємодії і взаємовпливу окремих поживних і біологічно активних речовин корму за їх абсорбції в кишечнику.
Складність своєчасної діагностики згаданих хвороб полягає в тому, що вони перебігають
приховано і тривалий час не турбують ветеринарних фахівців. Їх діагностика має ґрунтуватися
на комплексних лабораторних дослідженнях кормів та біологічних субстратів, а для цього необхідне сучасне обладнання лабораторій, в яких можна було б провести необхідні аналізи, за
результатами яких готовити премікси. Слід обережно відноситися до складу зарубіжних преміксів, які не враховують особливостей тих чи інших зон України. Потребує переосмислення інформаційна значимість окремих діагностичних критеріїв та фізіологічних показників норми,
переосмислення понять “норми і патології” [8].
Необхідним напрямом є вивчення внутрішньої патології у птиці різних видів. Найбільш
поширеними патологіями у птахівництві є наступні [9]:
а) серед бройлерів: гепатодистрофія; сечокислий діатез у перші дні життя; А-гіповітаміноз;
нестача холіну та мангану;
б) кури-несучки: гепатодистрофія, сечокислий діатез; субклінічні А- і Е-гіповітамінози;
хвороби опорного апарату;
в) індики і качки м’ясного напряму продуктивності: А-гіповітаміноз, сечокислий діатез у перші
3 доби життя, гепатодистрофія і хвороби опорно-рухового апарату;
д) перепілки м’ясного і яєчного напряму продуктивності – сечокислий діатез.
У 2014 р. році птахівники України планують виробити близько 1,2 млн. т м’яса птиці.
Птахівництво є одним з найперспективніших напрямків діяльності тваринництва не лише в
Україні, а й у світі, оскільки продукція галузі спрямована на забезпечення харчових потреб населення і продовольчої безпеки держави. У галузевій структурі частка птахівництва є досить
вагомою і становить близько 40–60 % від загального виробництва продукції тваринництва. Такі
темпи зростання прибутковості галузі, насамперед пояснюються лідируючими позиціями нарощування поголів’я по видах та господарствах населення, ефективного контролю ветеринарно-санітарного забезпечення утримання та вирощування птиці.
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По мірі становлення в Україні птахівництва інтенсивного типу ключового значення набуває
фактор повноцінної годівлі птахів, який загалом забезпечує отримання конкурентоспроможної
продукції. Приклад проблемності годівлі птиці на потужних птахокомплексах (з мільйонним
поголів’ям) прямо вказує на неможливість досягнення рівня рентабельності птахівництва за
нехтування власним виробництвом вітамінно-мінеральних добавок та комбікормів за науковообґрунтованими рецептами. Навіть незначне погіршення режиму та якості годівлі та напування,
порушення ветеринарно-санітарного забезпечення утримання птиці (відсутність профілактичних обробок вітамінно-мінеральними, гепатопротекторними та ферментними препаратами, прета пробіотичними засобами) відображаються на обміні речовин.
Питання нормування загальної поживності раціону і обмінної енергії залишаються пріоритетними напрямами досліджень. Підставою для цього є різні підходи до нормування їх вмісту в
раціоні.
Сучасні кроси курей-несучок в умовах промислової технології здатні забезпечити несучість
90–95 % і більше. Це ж саме стосується і птиці м’ясного напряму продуктивності, де за період
42, а у високотехнологічних і рентабельних господарствах з широким впровадженням кліткового вирощування курчат-бройлерів – 37 діб отримують поголів’я із середньою масою 2,5 кг за
затрат корму 1,66 кг на 1 кг приросту маси тіла. За такої високої продуктивності обмін речовин,
функції окремих органів та систем знаходяться на межі норми і патології. У птиці високопродуктивних кросів у особливо напруженому режимі функціонують печінка, нирки, органи ендокринної системи, яєчники, вельми динамічні фосфорно-кальцієвий і D-вітамінний обмін [9].
Тому висока продуктивність птиці має завжди адекватно забезпечуватись необхідною кількістю поживних і вітамінно-мінеральних речовин комбікорму та раціонально використовуватись
на фізіологічні та продуктивні потреби організму. У разі продукційного та кормового дисбалансу виникає порушення синергізму обмінних процесів, пов’язаних з метаболізмом білків, жирів,
вуглеводів, вітамінів та мінералів. Оскільки в організмі птиці всі види обміну речовин тісно
пов’язані між собою, патологія одного або декількох з них спричиняє більш складні і важко
перебігаючі захворювання, що у поглядах вчених розглядається як поліметаболічна або поліморбідна патологія [5–7]. Одночасно у високопродуктивних кросів курей-несучок можуть перебігати А, D і Е-гіповітамінози, пероз та В1-гіповітаміноз, жирова дистрофія печінки і сечокислий діатез, нефрит та остеодистрофія, гепатодистрофія і остеопороз [9].
Неповноцінна годівля (нестача або надлишок повноцінних білкових кормів, мінеральних
речовин, макро- і мікроелементів, відсутність гравію, вітамінів) і порушення умов утримання
(переущільненість, недостатній повітрообмін, надлишок аміаку, підвищена освітленість), обумовлює виникнення стресу в організмі молодняку та дорослої птиці, що і є першопричиною
виникнення метаболічних хвороб.
Розробки вчених мають знаходити дорогу в життя. Їх повинні втілювати практикуючі фахівці. Тому співробітникам ВНЗ і НДІ необхідно проводити серйозну роботу щодо підготовки
спеціалістів ветеринарної медицини та підвищення їх кваліфікації.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Мороз Д. АЧС: ареал вируса расширяется / Д. Мороз // Здоров’я тварин і ліки. – 2014. – № 3. – С. 12–15.
2. Горжеєв В. Епізоотична ситуація в світі та її вплив на протиепізоотичні заходи в Україні / В. Горжеєв // Здоров’я тварин і ліки. – 2013. – № 12. – С. 8–9, 11.
3. Мандигра М.С. Актуальні проблеми ветеринарної науки в Україні / М.С. Мандигра // Здоров’я тварин і ліки.
– 2013. – № 12. – С. 12–13.
4. Distl O. The use of molecular genetics in eliminating of inherited anomalies in cattle / О. Distl // Arch. Tierz.,
Dummerstorf. – 2005. – № 48. – Р. 204–218.
5. Левченко В.І. Поліморбідність патології у високопродуктивних тварин / В.І. Левченко, В.В. Сахнюк // Вісник
Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць.– Біла Церква, 1997. – Вип. 3, ч. 1. – С. 89–92.
6. Кондрахин И.П. Полиморбидность внутренней патологии // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла
Церква, 1998. – Вип. 5, ч. 1. – С. 79–83.
7. Кондрахин И.П. Изучение сочетанных внутренних болезней животных – приоритетное научное направление /
И.П. Кондрахин // Ветеринария. – 2005. – № 11. – С. 44-45.
8. Левченко В.І. Деякі проблеми незаразної патології / В.І. Левченко // Здоров’я тварин і ліки. – 2013. – № 12. –
С. 21.
9. Метаболічні хвороби сільськогосподарської птиці (класифікація та методи діагностики): Методичні рекомендації для підготовки фахівців ОКР «магістр» – 8.110101 напряму “Ветеринарна медицина” та слухачів Інституту
післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини / [А.Ю. Мельник, В.І. Левченко,
І.В. Папченко та ін.]. – Біла Церква, 2013. – 30 с.
8

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2014. Випуск 13 (108)
Проблемы обеспечения ветеринарного благополучия животноводства
В.М. Горжеев
В статье очерчены основные инфекционные болезни, которые в 2013–2014 гг. диагностированы на территории
Украины и проблемы неинфекционной патологии высокопродуктивных коров и птицы. Показано, что основой профилактики внутренних болезней является сбалансированная за питательными и биологически активными веществами кормление животных, диагностика болезней на субклинической стадии течения. Необходимо учитывать полиморбидность внутренней метаболической патологии.
Ключевые слова: чума свиней, бешенство, грипп птицы, кетоз, остеодистрофия, болезни печени, А-гиповитаминоз, мочекислый диатез.
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АПОПТОЗ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В РЕГУЛЯЦІЇ ІМУННОГО ГОМЕОСТАЗУ
ОРГАНІЗМУ ТВАРИН (огляд літератури та власних досліджень)
У статті висвітлено сучасні імунобіологічні аспекти апоптозу імунокомпетентних клітин, детально розкрито дію
різноманітних факторів і механізмів, які впливають на індукцію та гальмування апоптозного процесу. Авторами
показано наукові паралелі цієї проблематики із власними експериментальними дослідженнями, здійснено інтерпретацію та узагальнення сучасних теоретичних концепцій, а також визначена роль апоптозу у формуванні імунного
гомеостазу тварин.
Ключові слова: апоптоз, імунна система, імунокомпетентні клітини, механізми регуляції, гомеостаз.

Постановка проблеми. Останнім часом значну увагу серед вітчизняних та закордонних дослідників привернув апоптоз (від грецької apo – «відділення» та ptosis – «падіння»), під яким
нині розуміють генетично контрольований процес фізіологічної загибелі клітин, що відбувається у період ембріонального та постнатального розвитку всіх живих істот та є основою гомеостазу в організмі [1−5]. Процес апоптозу характерний для усіх клітинних систем, проте особливе
значення він має у формуванні функціональної активності клітин імунної системи – саме цей
процес є фактором клітинної селекції на всіх етапах диференціації та проліферації.
Феномен старіння та загибелі клітин був описаний ще в працях Р. Вірхова (1859), А. Вейсана
(1864), В. Флемінга (1885), проте згодом цьому питанню дослідники не надавали належної уваги. І
лише у 1972 р. J. Kerr et al. у наукову номенклатуру було внесено термін «апоптоз» [6−7].
У 2002 році колектив авторів (С. Бреннер, Д. Салтсон та Р. Харвиц) отримали Нобелівську премію
за цикл робіт, присвячених проблемі апоптозу, тобто програмованій клітинній загибелі. Апоптоз – це
активний процес, що зумовлений фізіологічними сигналами, які через мембранні рецептори надходять до ядра клітини [6, 8, 9]. Така форма загибелі виникає внаслідок складних внутрішньоклітинних
процесів, які супроводжуються зморщуванням ядра і фрагментацією клітинного хроматину, ущільненням мембрани клітини (але без запалення). Апоптоз, як генетично запрограмована форма заміни
клітинних поколінь, властивий всім органам і тканинам організму, проте особливу роль він виконує в
клітинах імунної системи (лімфоцитах, моноцитах, нейтрофілах тощо) [8−11]. Сучасна клінічна імунологія щорічно поповнюється новими методами, що потребує від науковців розширення знань цієї
галузі та новітнього технологічного переозброєння спеціалізованих лабораторій.
Мета дослідження − проаналізувати сучасні наукові концепції щодо дослідження апоптозу
імунокомпетентних клітин.
Феномен апоптозу є результатом дії різних чинників, що призводять до загибелі клітини. Це
можуть бути неспецифічні чинники: температура, токсичні агенти, оксиданти, вільні радикали,
γ- і ультрафіолетове опромінення, бактерійні токсини тощо. В усіх цих випадках відбувається
індукція апоптозу, але у разі збільшення впливу відповідного агента ініціюється некротичний
розпад клітини [12−14], а це викликає підвищений інтерес дослідників, перш за все, щодо гормональної регуляції апоптозу [15−17].
Експериментальними дослідженнями доведено, що в динаміці розвитку маститу корів індукція апоптозу нейтрофільних гранулоцитів відбувалась на тлі активації метаболічної реактив©
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ності фагоцитів. Встановлено, що в зоні патологічного процесу відбувається скопичення величезної кількості активних форм оксигену, а також інших метаболітів запалення, які спричиняють не лише деструктивну дію на клітини, але й є специфічними активаторами їх апоптозу [8].
Ініціація апоптозу спричиняється фізіологічними сигналами-індукторами, які сприймаються
спеціалізованими клітинними рецепторами, що запускають каскад послідовних внутрішньоклітинних біохімічних процесів [14, 16]. Цими сигналами можуть виступати різноманітні чинники: біологічно активні речовини, дисгормональні зрушення, антигенні перевантаження, наявність в організмі специфічних антитіл до рецепторів клітин, цитокіни тощо [15−17]. Характер
відповіді клітин на сигнали є неоднозначним і залежить від цілої низки чинників, що впливають на функціональний стан клітин, стадію їх активації і диференціації. Сприйняття сигналів
клітинами здійснюється через мембранні рецептори [14, 17].
Нині розрізняють чотири послідовні етапи апоптозу: 1) сприйняття клітинами апоптичних
стимулів; 2) передача сигналів на внутрішньоклітинні регуляторні елементи; 3) взаємодія регуляторних елементів клітин-мішеней і «прийняття рішення» – «жити чи помирати»; 4) деструкція життєво важливих молекул клітин-мішеней ефекторними елементами апоптичного шляху
[15−19]. Перший етап розпочинається з процесу активації клітиною потенційно летальних для
неї стимулів, які можуть бути як патологічними, так і фізіологічними, що спричиняє олігомеризацію внутрішньоклітинних доменів рецепторів, які в свою чергу активують інші субстрати, що
індукують апоптоз. На другому етапі відбувається передача апоптичних сигналів іншим регуляторним білкам клітин-мішеней. Серед сигнальних білків апоптозу важливу роль виконують
протеолітичні ензими − каспази. Достеменно відомо, що каспаза-8 відіграє ключову роль у деструкції клітинних білків під час апоптозу [20, 21].
Серед механізмів біологічної загибелі клітин найбільш універсальним є вплив специфічних рецепторів Fas (Fas, R2, Apo1, Cd95), які експресуються на поверхні більшості клітин, зокрема вони
містяться на мембрані активованих Т- і В-лімфоцитів, антигенпрезентувальних клітин, фібробластів, кератиноцитів, на клітинах, які трансформувались у процесі репродукції вірусів тощо [22]. Fas
рецептор, як і фактор некрозу пухлини (ФНП; TNF – tumor necrosis factor) має гомологічну структуру. Третій етап апоптозу охоплює процеси, які відбуваються головним чином у мітохондріях.
Четвертий етап апоптозу розпочинається з активації прокаспази-9, після чого вона набуває здатності активувати інші внутрішньоклітинні субстрати, зокрема прокаспазу-3, ініціюючи каспазний
каскад. Руйнуються гени багатьох життєво важливих білків клітини, у тому числі гени супресорів
апоптозу, що врешті-решт призводить до загибелі клітини (апоптозу) [20−23]. Ця група протеаз існує відокремлено і функціонує як медіатор сигналу смерті. Нині в різних клітинах ссавців виявлено
10 каспаз, які створюють ферментативний каскад, подібно до ферментативного каскаду системи
згортання крові чи системи комплементу [8−12, 17]. Наслідком цих біохімічних метаморфозів є
ущільнення хроматину, що, як відомо, є найважливішою складовою внутрішньоядерного компоненту, який містить ДНК і білки. В каскаді біохімічних реакцій проходить розпад ядра на фрагменти
із подальшим утворенням хроматинових тілець та руйнуванням цитоплазми [23].
Так зокрема, нами встановлено, що в патогенезі субклінічного маститу корів апоптозний
процес імунокомпетентних клітин (ІКК) проявлявся не лише збільшенням кількості спотворених клітин, а й їх відповідними змінами − в них виявляли зморщення, вакуолізацією та фрагментацію ядра. Особливо збільшувалась кількість поліморфноядерних клітин із вакуолізацією
ядра та цитоплазми, токсичною зернистістю цитоплазми. Часто в мікропрепаратах виявляли
ознаки цитолізу (плазмолізу) імунокомпетентних клітин секрету молочної залози, який диференціюється за наявними рештками ядра, що є типовим для зрілої клітини. За мікроскопії препаратів у різних полях зору також виявляли клітини з непорушеною цілістю, проте в них чітко
вирізнялося зменшення цитометричних розмірів (тобто зморщення). Часто такі зміни проходять
разом із метаморфозами ядра (пікноз, рексис, вакуолізація), цитоплазми (зморщення), коли клітини втрачають свою специфічну зернистість [8, 25, 28].
Апоптоз може відбуватися і без участі каспаз в разі надлишкового синтезу білків – промоутерів апоптозу типу Вах і Ваk. Білки цього типу належать або до індукторів апоптозу (Bad, Вах,
Bcl-Xs, Bik, Bid, Bak), або до інгібіторів (Bcl-2, BCL-XL) [3, 6, 17, 22]. У мембрані мітохондрій
також локалізовані протеїни ядерних генів Ced9/bcl-2, одні з яких (Bcl-2, Bcl-xa) інгібують апоптоз, інші – Вах, Ваk, навпаки – стимулюють.
Доведено [14, 18], що ген р53 відповідає за синтез протеїну р53, який локалізується в ядрі
клітини і регулює експресію генів, що блокують клітинний цикл поділу. Білок р53 спричиняє
зупинку поділу клітин та попереджує появу клітин-мутантів [14, 24]. Вирішальним моментом в
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запуску апоптозу є гетеродимеризація білків Bcl-2 – індукторів та інгібіторів апоптозу [26].
Нещодавні дослідження показали, що вирішальним чинником індукції цього процесу в родині
Bcl-2 є цитохром С та протеаза. Вивільнення цих факторів призводить до розпаду комплексу
Bcl-2/Apaf-1/ і до активації каспази-9 [19, 22]. Інший механізм регуляції функціонального стану
білків типу Bcl-2 також пов’язаний з фосфорилюванням/дефосфорилюванням білків-індукторів
апоптозу за допомогою кінази Raf-1 [8, 9].
До останнього часу вважалося [14], що ушкодження ДНК призводять до клітинної загибелі
в результаті порушення функцій всіх біохімічних систем через неможливість повноцінної транскрипції генів, що містять дефекти в матриці ДНК. Проте дослідження останніх років [18, 19]
показали, що механізм загибелі клітин з пошкодженнями ДНК відбувається за певною генетичною програмою, в індукції якої важлива роль належить білку р53. Підвищена експресія цього
білка призводить до активації експресії гена р53. Блок клітинного циклу у фазах G1 і G2 до реплікації ДНК і мітозу відповідно робить можливою репарацію пошкодженої ДНК і запобігає
тим самим появі клітин мутантів [18, 26]. Мутації гена р53 дозволяють зберігати життєздатність у мітозі клітинам, що піддалися пухлинній трансформації [14].
Значення апоптозу в регуляції імунної системи організму. Запрограмована загибель клітин,
як зазначено вище, відіграє особливу роль у функціонуванні імунної системи. На всіх етапах
клітинного розвитку – проліферації і диференціювання – вона є методом відбору імунокомпетентних клітин (ІКК), регулює їхню відповідь на антигенні сигнали, визначає характер імунної
відповіді чи формування імунологічної толерантності [4, 6, 10]. На ранніх етапах кровотворення регулювальну функцію у відборі ІКК виконує фактор стовбурових клітин (SCF). Надалі,
під час диференціювання клітин, спрацьовує низка інших чинників, що виконують роль індуктора, або ж є фактором їх виживання [11, 15, 19].
Більшість дослідників нині [1, 6, 17] поділяють думку, що існують дві альтернативні форми відповіді різних популяцій клітин імунної системи на антигенну стимуляцію – проліферація чи апоптоз. Апоптоз є активною формою реакції ІКК як на несприятливі, так і фізіологічні та активуючі
(антигени, мітогени) фактори впливу. Апоптоз ІКК зумовлений взаємодією рецептора Fas
(CD 95/Аpo 1) і його ліганда FAS-L, які експресуються на них. Експресія Fas зростає під впливом
γ-інтерферону і IL-2. Індукція FAS-L настає за антигенної стимуляції. Відомо, що понад 95 % тимоцитів, що потрапляють у вилочкоподібну залозу (тимус), знешкоджуються через апоптоз у процесі
їх селекції і навчання [14]. Попри це існують й мембранні молекули, здатні модифікувати активаційний сигнал (CD4, CD8). Їх перехресна взаємодія активує апоптоз через TCR-CD3. Захист клітин
від активаційного апоптозу забезпечується мембранними молекулами (В-лімфоцитів – CD40;
Т-лімфоцитів – CD28) [11, 18]. Іншими важливими фізіологічними регуляторами апоптозу є цитокіни – велика група білків, які мають специфічні рецептори на клітинах-мішенях [16, 20].
Важлива роль у регуляції апоптозу клітин імунної системи належить іншим цитокінам – інтерлейкінам (ІЛ), інтерферонам. Доведено [22], що вони є індукторами апоптозу як у здорових,
так і онкологічних клітин та клітинних ліній. Наприклад, ІЛ-12 індукує апоптоз натуральних
кілерів, ІЛ-4 і ІЛ-10 – периферичних моноцитів людини, ІЛ-10 – Т-лімфоцитів. Проте не менш
вираженим є ефект стосовно запобігання апоптозу: один і той же ІЛ може бути як індуктором
апоптозу, так і його інгібітором [20].
Численними експериментальними дослідженнями нами доведено, що за субклінічного маститу корів відбувається активна міграція із кровоносного русла до зони патологічного процесу
нейтрофілів, які активно знищують патогенні мікроорганізми і, піддаючись впливу медіаторів
запалення, цитокінів, мікробних токсинів та ряду інших речовин, зазнають супресії протимікробного потенціалу [25, 28].
Неоднозначна і роль інтерферонів (ІФ) за впливом на клітини. В одних випадках ІФ спричиняє апоптоз клітини кісткового мозку, в інших є інгібітором апоптогенного сигналу (периферичні моноцити людини). Є переконливі повідомлення [13, 18] про те, що фактори росту запобігають розвитку апоптозу в клітинах. Видалення чинників зростання з культури клітин призводить до типових апоптотичних проявів.
Таким чином, апоптоз є тим механізмом, який зумовлює елімінацію клітин із певною специфічністю рецепторів. Наявність в організмі фізіологічних чинників – індукторів та інгібіторів
апоптозу дозволяє зробити висновок, що програмована загибель клітини залежить від співвідношення чинників, що спричинюють апоптоз, і тих, що запобігають йому, а також від регуляторних внутрішньоклітинних механізмів.
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Зважаючи на те, що апоптоз є загальнобіологічним механізмом регуляції, який відповідає за
підтримання фізіологічного балансу клітинних популяцій, а також за знищення спотворених,
мутованих і дефектних клітин, розглядаються нові підходи в лікуванні та профілактиці захворювань [11, 18, 24].
Загальновідомо, що порушення регуляції апоптозу призводить до виникнення різних захворювань, тому вивчення механізмів цього явища дозволить певним чином впливати на його
окремі етапи, як з метою регуляції, так і корекції. У сучасних підходах до лікування все більшого значення набувають принципи клітинної терапії, основним з яких є: якщо клітина гине від
апоптозу, то це є підставою до терапевтичного втручання. У тому ж випадку, коли виникає незворотний некроз, репаративний вплив є неможливим [1, 17, 27].
Враховуючи зазначене, у терапевтичній практиці з’явилась ціла низка нових препаратів, які регулюють процес клітинного розвитку. Так, наприклад, принцип рецептор-опосередкованої регуляції апоптозу клітин є перспективним у терапії гормонозалежних новоутворень [14, 21]. Відтак, успішно застосовується в медичній практиці принцип андроген-блокуючої терапії за лікування чоловіків з раком простати. Успішні результати отримано і в разі лікування жінок, хворих на рак молочної залози, із застосуванням антагоністів естрогенних рецепторів [14, 27]. Вивчення і детальне обґрунтування механізмів апоптозу є одним з найбільш актуальних напрямів сучасної біології і медицини. Багатообіцяючою в цьому аспекті є генна та клітинна терапія [16, 21, 24, 26].
Висновки. Імунологічна реактивність, що здійснюється системою клітинних та гуморальних реакцій, забезпечує регуляцію динамічного гомеостазу. Всі фізіологічні процеси в організмі перебувають під контролем імунної системи, тому в сучасних наукових дослідженнях важливе значення надається вивченню функціонального стану ланок імунітету. Апоптоз імунокомпетентних клітин необхідно розглядати як закономірно запрограмований біологічний процес,
який визначає функціональну здатність імунної системи за норми та розвитку патології.
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Апоптоз и его значение в регуляции иммунного гомеостаза организма животных (обзор литературы и
собственных исследований)
В.А. Яблонский, Н.Н. Желавский
В статье освещены современные иммунобиологические аспекты апоптоза иммунокомпетентных клеток, подробно раскрыто действие различных факторов и механизмов, влияющих на индукцию и торможение апоптозного
процесса. Авторами проведены научные параллели изучаемой проблематики с собственными экспериментальными
исследованиями, даны интерпретация и обобщение современных теоретических концепций, а также определена роль
апоптоза в формировании иммунного гомеостаза животных.
Ключевые слова: апоптоз, иммунная система, иммунокомпетентные клетки, механизмы регуляции, гомеостаз.
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МЕТОДИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ СПЕЦИФІЧНОЇ
ПРОФІЛАКТИКИ ТА ДІАГНОСТИКИ ЕЙМЕРІОЗУ У ПТАХІВНИЦТВІ
У переліку інвазійних захворювань, які завдають значних економічних збитків птахівництву, однією з актуальних проблем є еймеріоз. Наведено дані вітчизняної та зарубіжної літератури щодо класичних і сучасних методів специфічної профілактики та діагностики захворювання з акцентом на останні розробки на основі молекулярногенетичних методів.
Ключові слова: молекулярна біологія, ДНК-вакцини, гени, еймерії, птиця.

Постановка проблеми. Птахівництво – найбільш технологічно розвинена галузь сільського
господарства, здатна забезпечувати населення високоякісними дієтичними продуктами харчування та нарощувати темпи виробництва, що дає змогу зміцнити продовольчу безпеку держави.
Для підтримання наявних темпів розвитку галузі необхідне забезпечення і науковий супровід
ветеринарного благополуччя [1]. В умовах інтенсивних технологій ведення птахівництва з перших днів життя птиця піддається впливу факторів інфекційної та неінфекційної природи, що
призводить до зниження загальної неспецифічної резистентності організму і спричинює різкі
морфо-функціональні зміни в організмі, які впливають на ріст і продуктивність птахів [2]. Утім
слід зауважити, що, залежно від ситуації, на частку інвазійних захворювань у птахівництві
припадає від 35 до 70 % збитків [3]. Нині серед паразитарних хвороб птиці особливу увагу дослідників займає еймеріоз через широке поширення та значні економічні збитки, що складають©
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ся із великої загибелі молодняку, зниження продуктивності, погіршення якості кінцевого продукту, збільшення затрат корму на одиницю продукту та витрат на лікування. У разі виникнення захворювання серед птиці смертність становить 25–40 %, знижуються середньодобові прирости на 5–10 % та конверсія корму на 7–12 % [4].
Основним засобом профілактики еймеріозу тривалий час були синтетичні препарати, але
адаптація збудників до еймеріостатиків стала проблемою в усіх країнах із промисловим птахівництвом [5]. На сучасному етапі розвитку птахівництва виробники та споживачі птахівничої
продукції зацікавлені в розробці програм інтегрованого контролю з впровадженням нехімічних
методів боротьби з еймеріозом та отриманням екологічно безпечних продуктів харчування. Виходячи з викладеного вище, застосування вакцин стане, можливо, основним способом профілактики еймеріозу в птахівництві [6].
Специфічна профілактика. Для боротьби з еймеріозом птиці розроблено ряд вакцин з використанням живих збудників, інжекторні вакцини, а також сконструйовані на основі методів
молекулярної біотехнології (ДНК-вакцини, рекомбінантні та ін.). До складу вакцин можуть
входити збудники еймеріозу з природною вірулентністю. Їх використання супроводжується
короткочасним введенням у корм кокцидіостатиків, щоб попередити захворювання на еймеріоз
(«Кокцивак», США; культура кокцидій ВНІВІП, Росія та ін.). Застосування вакцин з атенуйованих збудників не потребує супроводу кокцидіостатиків та ефективно контролює захворювання («Лівакокс», Чехія; «Паракокс» Великобританія; «Імукокс» Канада) [7].
Перераховані вакцини мають як переваги, так і недоліки. Наприклад, застосування живих
атенуйованих вакцин, особливо за великомасштабного птахівництва, являє небезпеку можливості реверсії вірулентності збудників, персистенції та контамінації сторонніми агентами. Вакцини, що містять збудників еймеріозу з природною вірулентністю, представляють ризик зараження поголів’я за імуносупресивних умов [8].
Субодиничні вакцини. За даними M. Jenkins [9], альтернативою вірулентним та атенуйованим
є субодиничні вакцини з очищених нативних білків. Вони стабільніші, в них можна сконцентрувати
антигени, що індукують «протективну» імунну відповідь. Для профілактики еймеріозу бройлерів
розроблена субодинична вакцина «Коксабік» (Ізраїль), до складу якої включений комплекс білків,
виділених з гаметоцитів Eimeria maxima, споріднених з іншими видами паразитів цього роду.
ДНК-вакцини. Можливості розшифровки послідовностей ДНК і РНК, поява різних напрямів у технології рекомбінантної ДНК відкривають нову еру в створенні більш ефективних і
безпечних біопрепаратів для профілактики інфекційних та інвазійних хвороб людини і тварин.
Розробка вакцин генно-інженерними методами базується на спрямованості імунної відповіді на
деяку кількість антигенних детермінант, які представляють не всю білкову молекулу, а тільки її
окремі ділянки [10].
Генетична імунізація, відома як полінуклеотидна або ДНК-імунізація, представляє новий підхід
до специфічної профілактики. Введення очищеного ДНК-патогену в організм птахів призводить до
in vivo експресії гена білка, закодованого в цій ДНК. Ген клонують у плазміду з відповідним промотором, і плазмідна ДНК вводиться в організм реципієнта. Відбувається ендогенний синтез чужорідного білка клітинами господаря, що призводить до розвитку імунної відповіді [11].
Генетична імунізація має великі переваги перед живими атенуйованими вакцинами, оскільки у разі ДНК-імунізації не відбувається реверсія вакцини до вірулентної патогенної форми та
поширення в популяції. ДНК-вакцини привабні також з економічних міркувань – вони відносно
легко і швидко виробляються у великих кількостях та не потребують спеціальних умов транспортування або зберігання. Такі вакцини здатні надійно захистити організм птиці від зараження
патогенними збудниками [12].
Рекомбінантні ДНК-вакцини. В основі технології рекомбінантної ДНК існує можливість заміни віддаленого гена чужорідним геном. За рахунок включення в одну плазміду генів, що кодують
різні антигени, досягається протективна відповідь організму на різні види збудників еймеріозу.
Для індукції більш потужної імунної відповіді за ДНК-імунізації найбільш перспективними
можуть стати біологічні ад’юванти, наприклад цитокіни. Було проведено безліч досліджень й доведено, що ін’єкція генів цитокінів може посилювати імунну відповідь на білковий антиген [13].
Останнім часом питаннями генетичної імунізації займається багато зарубіжних вчених. Так,
дослідниками з Нідерландів для імунізації свійської птиці від еймеріозу було запропоновано
використання поліпептиду, отриманого з Eimeria acervulina й присутнього у вигляді вставки в
плазміді pEa1A (штам кишкової палички) [14].
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Китайські вчені Нанкінського аграрного університету проводили дослідження з конструювання ДНК-вакцини, що кодує ген спорозоїтів Eimeria acervulina CSZ-2 з курячими цитокінами
IL-2 та IFN-γ. Отримані дані вказували на синергічний ефект спільного введення цитокінів та
антигену у разі захисту проти гомологічного виклику за рахунок зменшення ураження кишкової тканини, втрати маси тіла та кількості ооцист [15]. Також проведені дослідження щодо
створення ДНК-вакцини з генів MZ5-7 другої генерації мерозоїтів Eimeria tenella та курячого
інтерлейкіну IL-17, за спільної експресії яких відбувалося блокування проникнення паразитів в
епітеліальні клітини кишечнику [16]. Результати досліджень ряду вчених вказували на те, що
курячі цитокіни (IFN-α, IFN-γ, IFN-1β, IL-2, IL-8, IL-15 та TGF-β4) підвищували імунну відповідь за ДНК-вакцинації проти Eimeria acervulina та Eimeria tenella [17–20].
У Харбінському Північно-Східному сільськогосподарському університеті [21] як потенційні імунорегуляторні гени були визначені поверхневі антигени 3-1Е спорозоїтів та шизонтів
Eimeria acervulina, що споріднені до інших Eimeria spp.
Аналогічні дослідження проводили американські вчені М. Дженкинс, П. Аллен та ін., які
визначили ДНК антигенів (EASZ240, EAMZ250, EASZ22) Eimeria acervulina для подальшого
створення ДНК-вакцини проти еймеріозу курей [22]. Канадськими науковцями розробляється
метод ДНК-імунізації за допомогою рекомбінації антигенів (Chey-SO7, SC), які були виділені зі
спорозоїтів Eimeria tenella [23].
Нині діагностика еймеріозної інвазії переважно спирається на традиційні методи – мікроскопічні дослідження фекальних зразків та оцінку ступеня ураження, незважаючи на наявність
чутливих молекулярних аналізів, що пов’язано з вартістю й потребою спеціального обладнання. Хоча ефективність традиційних методів доведена часом, вони недостатньо об’єктивні у разі
субклінічного захворювання та ідентифікації видів збудників. Жорстка конкуренція, яка існує в
сучасному птахівництві між виробниками, та наслідки еймеріозу зумовлюють потребу у розробці чутливих, та, в першу чергу, рентабельних діагностичних методів з визначення різних видів
Eimeria [24].
Досягнення у сфері лабораторних технологій призвели до розробки нових способів молекулярної діагностики у відповідь на ці проблеми, наприклад, полімеразна ланцюгова реакція
(PCR), ДНК-дактилоскопія, випадкова ампліфікація поліморфної ДНК-ПЛР (RAPD-PCR), а також кількісна PCR [25].
У 2011 р. англійськими та чеськими науковцями [26] була розроблена та запропонована методика цикл-опосередкованої ізотермічної ампліфікації (LAMP) для визначення семи патогенних видів Eimeria курей. LAMP – це простий, швидкий та відносно недорогий діагностичний
метод з високим рівнем чутливості й можливістю виявлення від одного до десяти геномів збудника. В основі методу лежить ізотермічна ампліфікація нуклеїнових кислот за допомогою термостабільного ферменту та чотирьох специфічних праймерів. У зв’язку з особливим характером дії праймерів, вихід кількості апліфікованого продукту значно більший, ніж за звичайної
PCR-ампліфікації. Важливо відзначити, що у LAMP використовують фермент ДНКполімеразу Bst, яка активна в ізометричних умовах за відносно високої температури. Ефективності реакції LAMP сприяє використання інтеркальованих барвників, що дозволяє ідентифікувати позитивну реакцію за зміною кольору без додаткового обладнання. Розробка панелі чутливих видоспецифічних LAMP аналізів сприятиме появі нового рентабельного інструменту діагностики паразитарних захворювань у птахівництві.
Висновок. Аналіз сучасного стану проблеми еймеріозу у птахівництві показав, що дуже
важливим і перспективним напрямом є створення технології специфічної профілактики та диференціації патогенів на основі молекулярно-генетичних методів. Останнім часом ведеться розробка ДНК-вакцин, що містять комбінації генів, які здатні надійно захистити організм птиці
проти проникнення збудників еймеріозу та модулювати утворення імунної відповіді; запропоновано нові доступні методи молекулярного скринінг-аналізу еймеріозу. Це принципово новий
підхід у створенні профілактичних препаратів, який потребує ретельного вивчення не лише питань боротьби із захворюванням, але й з вирішення проблем небезпеки введення птиці чужорідної генетично зміненої ДНК.
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Методы молекулярной биотехнологии специфической профилактики и диагностики эймериоза в птицеводстве
Т.В. Маршалкина
В статье дан перечень инвазионных заболеваний, наносящих значительный экономический ущерб птицеводству.
Одной из актуальных проблем является эймериоз. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы относительно классических и современных методов профилактики и диагностики заболевания, акцентируется внимание
на последних разработках, в основе которых лежат молекулярно-генетические методы.
Ключевые слова: молекулярная биология, ДНК-вакцины, гены, эймерии, птица.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХВОРЮВАНЬ
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У КОНЕЙ
У статті висвітлено аналіз даних літератури щодо поширення та діагностики захворювань серцево-судинної системи у коней. Під час спокою функціональний стан серцево-судинної системи у коней не відповідає функціям серця
за фізичного навантаження, тому дослідження, виконані після навантаження, більше інформативні від тих, що проводились до цього. Для підтвердження серцево-судинної патології у коней необхідно використовувати спеціальні
методи дослідження, зокрема ехо- та електрокардіографію.
Ключові слова: коні, хвороби серця, шуми, аритмії, недостатність, клапанний апарат, навантаження, симптоми.

Захворювання серцево-судинної системи у коней зустрічаються часто, проте їх причини не
завжди відомі. Патологія серця може клінічно не проявлятися, що створює труднощі для постановки діагнозу, а також встановлення значення виявлених порушень для прогнозу щодо здоров’я та подальшого використання тварини [1, 2].
У разі виявлення у коней серцево-судинної патології важливо встановити ступінь розладів
гемодинаміки, а також захворювання інших органів, що може бути вирішальним для перебігу
та прогнозу [3].
Для підтвердження захворювань серцево-судинної системи у коней необхідним є використання спеціальних методів дослідження. У практиці використовують ехокардіографію, яка дозволяє виявити структурні зміни серця і зміни об’єму його камер та встановити їх причину. За
допомогою електрокардіографії реєструють аритмії, їх причини, проте цей метод дослідження
більш інформативний під час або після фізичного навантаження. Використання цих методів
дозволяє проводити діагностику захворювань міокарда і клапанного апарату серця, діагностувати та прогнозувати перебіг аритмій [1, 4].
Коні сприятливі до патологічних шумів у серці, а також до аритмій [5]. Серцеві шуми та
аритмії можуть виявлятися випадково під час дослідження здорових коней, і лише в окремих
випадках вони проявляються клінічними симптомами (втомлюваність, зниження працездатності, інші неспецифічні симптоми) [6].
У 81,1 % спортивних коней [7] за допомогою аускультації реєструють серцеві шуми, які не мають діагностичного значення. Голосні серцеві шуми виявляють під час спокою, проте на працездатність тварини вони можуть не впливати. За уроджених пороків серця у коней реєструють шуми
регургітації, проте вони можуть зустрічатися і в дорослих коней.
У коней, порівняно з тваринами інших видів, серцево-судинна система володіє значними
компенсаторними можливостями, оскільки під час фізичного навантаження у кілька разів збільшується хвилинний об’єм серця. Тому оцінка її стану під час спокою дає обмежену інформацію і тільки за максимального навантаження латентний перебіг захворювань серця проявляється клінічно [5]. Визначення стану серцево-судинної системи у коней під час фізичного навантаження є складним [8], але з метою уникнення діагностичних помилок дослідження необхідно
виконувати після навантаження [9].
Першим клінічним симптомом серцевої недостатності у коней є повільне відновлення стану
після фізичного навантаження [10].
До захворювань серця у коней, котрі можуть проявлятися клінічно, належать аритмії, наприклад, миготіння передсердь або шлуночкова тахікардія, систолічна та діастолічна дисфункції (міокардіальна дисфункція), важка недостатність клапанів і великі внутрішньосерцеві шунти
[11, 12]. Більшість аритмій за походженням є пароксизмальними, що також затрудняє постановку діагнозу [13]. Однак, деякі патологічні стани можуть зникати, наприклад аритмії, або мати
мінімальний негативний вплив за незначної серцевої недостатності. Тому дослідження, виконані під час або після навантаження, більше інформативні від тих, що проводяться до цього [14].
Оскільки на порушення серцевого ритму впливає частота серцевих скорочень та зміна тонусу вегетативного відділу нервової системи, важливим є оцінка впливу фізичного наванта©
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ження на виникнення аритмій. Досить часто аритмії, які реєструються у спокої, особливо викликані впливом блукаючого нерва, можуть зникати після фізичного навантаження і, навпаки, у
коней з нормальним серцевим ритмом під час спокою, за навантаження можуть розвиватися
аритмії, що спричиняють появу клінічних симптомів (втомлюваність, колапс) [15].
Захворювання органів дихання та шлунково-кишкового тракту у коней можуть бути причиною дисфункції міокарда, що пов’язано із порушенням кровопостачання серцевого м’яза та
дисбалансом електролітів [16].
Аритмії, що реєструють у коней, частіше є фізіологічними і виникають у здорових тварин.
Патологічні аритмії, за винятком фібриляції передсердь, частіше виникають у коней із серцевими та шлунково-кишковими захворюваннями. Клінічні симптоми за патологічних аритмій
можуть варіювати від непереносимості фізичного навантаження до колапсу, і, навпаки, клінічна симптоматика серцевої дисфункції може не реєструватися [17].
Найбільш поширеною брадиаритмією у коней є атріовентрикулярна блокада (АВ блокада)
ІІ ступеня. Вона зникає за усунення вагусного впливу введенням атропіну або після фізичного
навантаження. Прогресуюча АВ блокада ІІ ступеня може реєструватися під час загальної анестезії або бути наслідком захворювань серця (міокардит, міокардіальний фіброз) [18, 19].
Коні схильні до фібриляції передсердь внаслідок домінуючого вагусного впливу, що спричиняє
появу різних за тривалістю рефрактерних періодів, а також за рахунок великої міокардіальної маси.
З цієї причини фібриляція передсердь може виникати як у здорових коней, так і в разі захворювань
серця (зміни двостулкового клапана, рідше важка недостатність тристулкового клапана) [20].
Шлуночкові тахіаритмії виникають внаслідок дисфункції міокарда за його ураження (міокардит, міокардіальний фіброз, дилатація). Сприяють їх появі дисбаланс електролітів, зокрема
гіпокаліємія та гіпомагніємія, що реєструються у разі захворювань шлунка і кишечнику [21].
У коней серед захворювань незаразної етіології часто реєструють хронічні захворювання
органів дихання (хронічний обструктивний бронхіт, емфізему легень), які перебігають у формі
серцево-легеневої патології. Тісний анатомо-фізіологічний взаємозв’язок органів дихання і серцево-судинної системи спричиняє подібні клінічні симптоми за їх недостатності [22].
Хронічні хвороби дихальних шляхів є причиною підвищеного опору в легеневій циркуляції.
Клінічно це проявляється зниженням толерантності до фізичного навантаження, задишкою і
хронічним кашлем. Ці симптоми можуть бути спричинені як хворобами дихальної, так і серцево-судинної систем, проте переважно комбінацією обох [23].
Захворювання органів дихання та серцево-судинної системи у коней мають переважно хронічний перебіг. Респіраторні захворювання коней, порівняно із серцевими, частіше супроводжуються кашлем і зниженням працездатності [1, 22]. Хронічна дихальна недостатність призводить до патологічних змін з боку серцево-судинної системи і навпаки – серцева, особливо
лівошлуночкова, спричинює дихальну недостатність [24].
Відомо, що у собак є породна схильність до вроджених пороків серця. Проте на сьогодні
мало повідомлень щодо схильності окремих порід коней до їх розвитку [25]. Є повідомлення,
що вроджені пороки серця виявляли у 3,5 % лошат. Найчастіше реєстрували відсутність міжшлуночкової перегородки та тетраду Фалло [26]. Виявлення уроджених пороків серця у коней
знижує їх цінність. Деякі з них є причиною загибелі лошат після народження, інші можуть проявлятися в дорослих тварин, а ще інші, котрі добре переносяться і не супроводжуються зниженням працездатності, можуть не виявлятися протягом життя [27].
Хоча симптоми дихальної недостатності частіше реєструють у коней за хвороб органів дихання, проте їх спостерігають і за уроджених пороків серця. За вираженого ціанозу без респіраторного дистрес-синдрому в лошат необхідно виключити первинне захворювання легень [4].
Виявлення застійної серцевої недостатності в лошат або коней віком до одного року збільшує ймовірність наявності уроджених вад серця. У цьому випадку потрібно виключити набуті
захворювання, зокрема бактеріальний ендокардит, перикардит, міокардит і кардіоміопатії. Часто уроджені пороки серця, що не супроводжуються розвитком серцевої недостатності у дорослих коней, виявляються випадково під час клінічного дослідження [28].
Набуті захворювання клапанного апарату серця у коней реєструються частіше ніж вважалося раніше. Під час ехокардіографічного дослідження коней автори [29] часто виявляли органічні зміни двостулкового клапана. Клінічні симптоми мітральної недостатності у коней супроводжуються змінами з боку органів дихання, тому їх часто помилково пов’язують із респіраторними захворюваннями.
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У коней недостатність тристулкового клапана може клінічно не проявлятися, оскільки цей
порок не обмежує здатності тварини до фізичного навантаження, якщо не розвивається дисфункція правого шлуночка [30].
Недостатність клапанів аорти у коней може реєструватися як уроджена вада, а також як набуте
захворювання у тварин старших 8-річного віку. Серцева недостатність не розвивається до моменту,
поки не виникнуть розширення лівого шлуночка та недостатність двостулкового клапана [31].
У коней недостатність клапанів легеневої артерії, як первинне захворювання, реєструється
рідко. Патологія виявляється у тварин із тривалою легеневою гіпертензією як наслідок тяжкої
аортальної або мітральної недостатності [32].
Міокардит у коней переважно є наслідком бактеріальної або вірусної інфекції чи паразитарної
інвазії. Запалення серцевого м’яза може виникати як ускладнення перикардиту, ендокардиту, тромбофлебіту, використання фармакологічних препаратів і бути проявом реакції гіперчутливості [33].
Кардіоміопатія – це захворювання із підгострим або хронічним перебігом, яке виникає без
анатомічного пошкодження клапанів, уроджених пороків серця або захворювань легень. Дилатаційна кардіоміопатія є первинною формою кардіоміопатії у коней. Також виділяють фіброзножирову форму кардіоміопатії. Причинами захворювання є міокардит, токсичний інсульт, гостре отруєння монензимом, рідше отруєння важкими металами, неопластична інфільтрація, гіпоксичний та ішемічний інсульт, нестача вітаміну Е, селену, купруму [34]. Із прогресуванням
дилатаційної кардіоміопатії відбуваються зміни в організмі, які спрямовані на компенсацію
зменшеного серцевого викиду та розвитку вторинної дисфункції міокарда [35, 36].
Запалення перикарда в коней частіше виникає як ускладнення захворювань органів дихання
(пневмонія, плеврит), після травм, грипу, септицемії [37].
Із захворювань судин у коней реєструють аневризму кореня аорти, яка може не проявлятися
тривалий час клінічно, а розрив її спричиняє раптову загибель тварини [38].
Одне з найбільш поширених захворювань периферичних судин у коней – тромбофлебіт,
причинами якого є пункція вени, травми, септицемія та системні захворювання, котрі сприяють
підвищеному згортанню крові [39]. У коней реєструють також тромбоемболію, причинами якої
є закупорка судин личинками паразитів (Delafondia vulgaris), системні інфекції, ендотоксикоз,
васкуліти, бактеріальний ендокардит [40].
Підсумовуючи проведений аналіз літературних джерел, стає очевидним, що постановка діагнозу, особливо прогнозування відносно здоров’я коней за серцевої патології, є складною. Для
ветеринарного спеціаліста важливим є знання фізіології та анатомії серцево-судинної системи у
коней та вміння пов’язувати клініко-діагностичні синдроми. Тому виникає необхідність глибокого вивчення причин та особливостей перебігу захворювань серцево-судинної системи у коней, їх діагностика та лікування.
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ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ КОРМЛЕНИЯ КОРОВ
НА ВНУТРИУТРОБНОЕ РАЗВИТИЕ ПЛОДА
В статье показано, что антенатальное развитие крупного рогатого скота характеризуется неравномерным изменением длины и массы тела. Наиболее активное наращивание массы тела плода наблюдается в течение 4, 7 и 8 месяцев, а его длины – 3, 4, 6 и 7 месяцев развития. С 3 по 6 месяцы имеет место диспропорция размеров тела. На процессы развития плода оказывает существенное влияние кормление стельных коров. Наиболее актуальным является
критический период, в течение которого наблюдается выраженное торможение как размеров, так и массы тела плодов – это 5-й месяц беременности. При нарушениях кормления холостых коров и сохранении их в течение всей стельности в большинстве случаев возникает симметричная гипотрофия, а при наличии негативного алиментарного
фактора во второй половине беременности чаще регистрируется ассиметричная.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, плод, внутриутробное развитие, кормление.

Постановка проблемы. В формировании нозологического профиля болезней новорожденных и растущего молодняка ведущая роль принадлежит перинатальной патологии, наиболее
распространёнными формами проявления которой являются антенатальная гипоксия, гепатопатии, гипотрофия и интранатальная асфиксия [1, 2].
Перинатальная патология у плода и новорожденного крупного рогатого скота молочных и
мясо-молочных пород регистрируется в 20,7−70,0 % случаев, мясных пород 7,0−48,9 % и в среднем составляет 36,0 %. При этом врождённая (антенатальная) гипотрофия регистрируется у
9−21 % новорожденных и возникает как компенсаторно-приспособительная реакция при недостаточном снабжении плода кислородом, питательными и биологически активными веществами или при нарушении их усвояемости, а также при поступлении в его организм токсических
метаболитов или ксенобиотиков [3−6]. По степени выраженности метаболических изменений
различают лёгкую (умеренную) и тяжёлую степени гипотрофии. В клиническом плане более
приемлема оценка дисхронии костной и мышечной систем, по характеру изменения которой
различают ассиметричную (уменьшение только массы тела) и симметричную (уменьшение массы и размеров тела) гипотрофию.
Однако, в доступной нам литературе мы не нашли объяснения причин развития дисхронии костной и мышечной систем по тому или другому пути. Тем не менее, проблема асимметрии в период
внутриутробного развития имеет важное практическое значение, так как помимо конституционных
отклонений, явно имеет место дисплазия органов и систем организма плода [7, 8, 9].
Целью исследования являлось изучение влияния нарушений кормления стельных коров на
развитие плодов.
Материалы и методы исследования. Исследования проводили в условиях комплекса по
производству молока и внутрихозяйственной бойни. Для проведения опыта из числа клинически здоровых нестельных коров голштинской породы в возрасте 5−7 лет, с упитанностью
2,5−2,7 балла и продуктивностью за предыдущую лактацию 6,47 тыс. кг молока, были сформированы 5 групп по 48 голов в каждой. В течение 1−2 месяцев все животные были плодотворно
осеменены. Коровы из группы №1 в течение всего опыта получали полноценный рацион, соответствующий фазе лактации и продуктивности [10, 11]. Животные из сопоставимых групп также получали аналогичный рацион, однако на определённом этапе опыта из их рациона исключали патоку, что изменяло соотношение «моносахара : крахмал : клетчатка» во время раздоя
с 1:1,5:1,8 на 1:4,2:5,2; во вторую фазу лактации с 1:1,48:2,1 на 1:4,2:5,3, а во время сухостоя −
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с 1:1,1:2,3 на 1:4,5:6,0. Помимо этого им стали задавать концентрат фосфатидный, содержащий
38,5 % фосфатидов, 50,2 % масла, которое имело кислотность 40 мг КОН (норма до 25). Концентрат задавали в количестве 500 г в смеси с подсолнечным шротом (1:3). Смена кормления
проводилась в группе №2 за месяц до осеменения, №3 – со 2-го, №4 – 5-го и №5 – 7-го месяцев
стельности. Новые рационы в указанных группах использовали до отёла. Он отличался от базового наличием нарушения соотношения протеина и сахара, структуры углеводов, избыточным
содержанием жира и токсических продуктов его окисления. Коровы, задействованные в опыте,
находились под постоянным клиническим наблюдением. При достижении срока стельности 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 мес. у 6 голов из каждой группы отбирали пробы крови, а затем производили
контрольный убой с целью оценки развития плода. При обследовании плодов определяли их
массу тела и размеры. Анализ крови коров был ориентирован на оценку обмена веществ и
функционального состояния печени [2].
Математико-статистическую обработку полученных данных проводили с помощью прикладных программ Statistica v 6.1 и Microsoft Excel, при расчёте референсного интервала использовали программу Reference Value Advisor.
Результаты исследований и их обсуждение. Данные исследования крови показали, что
коровы из группы контроля (№1) в течение всего опыта оставались клинически здоровыми, а
метаболический профиль соответствовал конкретному сроку беременности. У всех животных
из опытных групп через 1 месяц после смены рациона наблюдали нарушения обмена веществ и
функций печени. В сочетании с патолого-анатомической картиной у них констатировали наличие паренхиматозного гепатита с выраженными жировой дистрофией, синдромом цитолиза и
умеренной гепатодепрессии, на что, помимо визуальных изменений печени, указывало содержание в сыворотке крови общего белка <70,0 г/л; глюкозы <2,5 мМ/л, кетоновых тел >1,0 г/л,
С-реактивного белка >5,5 г/л, общих липидов >6,0 г/л, «средних» молекул >0,35 усл. ед., активности щелочной фосфатазы >680,0 нМ/с·л; гамма-глутамилтранспептидазы >400,0 нМ/с·л, аспартат-аминотрансферазы >450,0 нМ/с·л и сорбитолдегидрогеназы >30,0 нМ/л.
Из данных табл. 1 видно, что каждый период развития плода имеет соответствующие параметры. Третий месяц развития характеризуется наличием асимметрии тела, которая сохраняется до 180 дня и обусловлена непропорциональным развитием в этот период головы, туловища и
конечностей.
Таблица 1 − Показатели плодов клинически здоровых коров
Возраст,
дни
60

Длина,
см
6,5±0,12

Масса, г

Внешний вид

16,0±0,60

90

14,4±0,41

153,2±3,50

120

27,1±0,50

1410,5±70,14

150

37,6±0,81

2600,8±38,8

180

54,5±1,97

4575,0±200,3

210

67,0±1,48

15750,0±94,5

240

75,8±1,77

25700,0±508,6

270

80,0±2,40

30500,7±352,6

Различимы форма конечностей и хвоста. В виде бугорков видны зачатки сосков молочной железы.
Диспропорция размеров тела: круглый большой живот и короткие
конечности. Различимо зияние рта, ануса и носовых ходов. Определяется пол плода.
Конечности: характерная форма с двумя копытцами. У плодов голштино-фризской породы различим волос вокруг глаз.
Различимы все компоненты тела. Особенность − диспропорция тела:
короткие конечности. Волос различим вокруг глаз и рта.
Носовые ходы округлой формы. Волос различим в области рогов. Исчезает диспропорция тела из-за увеличения длины конечностей.
Наблюдается пропорциональное увеличение размеров тела. Увеличивается площадь, покрытая волосом преимущественно тела и с внешней стороны конечностей.
Заметно уменьшается объём живота. Волос присутствует на хвосте,
шее, но отсутствует или редкий на животе и внутренней поверхности
конечностей.
Пропорциональное строение тела, волос покрывает всё тело, но его
длина меньше на внутренней стороне конечностей и животе.

Зияние всех естественных отверстий было различимо у 3-месяных плодов. Волос вначале
появлялся в области глаз, рта и рогов, соответственно в 3, 4 и 5 месяцев. У 6-месячных плодов
волос покрывает большую часть поверхности тела, только на заключительном этапе антенатального развития (8−9 месяцы) отмечен активный рост на внутренней стороне бедер. Длина и
масса плода имеют постоянную тенденцию к увеличению. При этом интенсивность этих изме22
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нений неодинакова на разных этапах развития. Так, в течение 4-го месяца скорость наращивания массы тела плода возрастает в 9,2 раза (с 4,57 до 41,9 г/сут.), но за 5-й месяц она снизилась
на 12,5 % (до 36,7 г/сут). Данный показатель возрастает в 5,7 раз в течение 7-го месяца, но затем снижается на 57,0 % за последние 60 дней развития. Среднесуточное увеличение длины
тела плода в течение 3-го и 6-го месяцев развития возросло на 60–62 %. На 5-м месяце, а также
в период 7−9 месяцев скорость роста снижалась на 16,7 и 75,0 % соответственно.
Таким образом, рост и развитие плода происходит неравномерно. Увеличение размеров тела, в сравнении с массой, проходит более активно и завершает свою активную фазу в течение
7-го месяца. Наращивание массы тела завершалось в течение 8-го месяца развития.
Изменение рациона за 30 дней до осеменения не оказало существенного влияния на развитие плода в течение первых трёх месяцев (табл. 2).
Таблица 2 − Показатели массы (г, числитель) и длины (см, знаменатель) тела плодов
Возраст, дни
60
90
120
150
180
210
240
270

Группа №2
16,2±0,40
6,5±0,12
155,1±2,75
14,6±0,46
1293,6±50,5*
24,7±0,51**
2301,9±30,7**
34,3±0,70*
4136,1±122,0**
49,9±1,13*
13072,5±50,3*
55,6±0,99**
22744,5±216,7**
67,1±1,80**
27030,0±200,0*
67,9±2,24**

Группа №3
15,9±0,46
6,6±0,08
157,6±3,17
14,8±0,54
1332,9±58,5
25,1±0,60*
2361,5±40,0**
34,3±0,87**
4163,3±122,5*
49,6±1,17**
13860,0±88,9**
58,9±1,13**
22873,0±279,2*
67,5±1,35**
27700,0±177,6*
69,0±1,74**

Группа №4
16,0±0,47
6,6±0,09
154,7±2,88
14,3±0,46
1415,2±71,8
27,4±0,42
2593,5±27,5
37,4±1,00
4400,0±275,5
55,0±2,14
14568,8±50,7**
65,1±1,60
23618,3±285,5*
73,9±2,00
27603,1±100,8**
75,9±2,03

Группа №5
16,1±0,62
6,5±0,10
153,9±2,88
14,5±0,37
1420,5±58,4
27,0±0,42
2605,0±40,0
37,3±0,68
4600,3±175,9
54,5±2,05
15710,8±525,0
55,0±2,11
23,387,0±200,5*
73,5±2,15
28060,6±144,9*
77,7±2,53

Примечание. *Р≤0,05; **Р≤0,01 по t-критерию при сравнении с данными группы №1.

При этом наблюдается некоторая тенденция к увеличению массы и длины тела плода. Однако, в сравнении с параметрами контроля, масса и длина тела оказалась меньше у 4-месячных
плодов на 8,2 %, а у 5 и 6-ти − на 11,5 и 9,6 % соответственно. В дальнейшем уровень торможения развития возрастал до 17,0 % на 210-й день, снижался до 11−15 % в течение последних месяцев. Визуально плоды по строению туловища и конечностей существенно не отличались от
контроля, но имели меньшие размеры. Помимо этого рост волос в области глаз, рта и рогов,
констатировался позже, соответственно в 4, 5 и 6 месяцев.
У плодов из 3 группы первые достоверные признаки нарушения развития появились у
4-месячных плодов в виде уменьшения длины их тела (на 7,4 %). В течение последующих месяцев развития наблюдается аналогичный уровень отставания массы и длины тела плода на
8,8−13,8 % с более выраженным отличием на 210 (12,0−12,2 %) и 270-й (9,5−13,8 %) дни. Осмотр плодов показал, что они по строению туловища и конечностей существенно не отличались от контроля, но имели меньшие размеры. Рост волос в области глаз и рта появлялся на 4, в
зоне рогов − 5-м месяце развития.
Нарушение кормления коров на 5-м месяце беременности привело к достоверному уменьшению на 210 сутки массы плода на 6,9 % и длины его тела на 2,8 %, 240 сут. – 8,1 и 2,5 %,
270 сут. – 9,5 и 5,2 % соответственно.
У плодов из группы № 4 сохранилась динамика изменения длины тела плода, но масса его
тела достоверно снизилась на 8 (на 9,0 %) и 9 (8,0 %) месяцах развития. Визуально плоды из
групп №№ 4 и 5 по строению туловища и конечностей существенно не отличались от контроля.
Однако, в группе № 4 с 7-го, № 5 – с 8-го месяцев развития выражена диспропорция между развитием осевого скелета и мышц в сторону уменьшения объёма последних.
Вывод. Антенатальное развитие крупного рогатого скота характеризуется неравномерным
изменением длины и массы тела. Наиболее активное наращивание массы тела плода наблюдается в течение 4, 7 и 8, а его длины – 3, 4, 6 и 7 месяцев развития. С 3 по 6 месяц имеет место
диспропорция размеров тела. На процессы развития плода оказывает существенное влияние
кормление стельных коров. Как показали исследования, алиментарные факторы наиболее вы23
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раженное влияние оказывают во время снижения активности роста, что даёт основание констатировать их как критические периоды, характеризующиеся повышенной чувствительностью
животных к нарушениям кормления стельных. Наиболее актуальным является критический период, в течение которого наблюдается выраженное торможение как размеров, так и массы тела
плодов – это 5-й месяц стельности. Помимо этого, в отношении массы тела критическими являются 6 и 8 месяцы антенатального развития.
Анализ особенностей проявления гипотрофии показал, что при нарушении кормления нестельных коров и сохранении их в течение всей стельности в большинстве случаев возникает
симметричная гипотрофия, а при наличии негативного алиментарного фактора во второй половине стельности чаще регистрируется ассиметричная.
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Вплив порушень годівлі корів на внутрішньоутробний розвиток плода
Ю.М. Альохін, О.В. Пригородова
У статті показано антенатальний розвиток великої рогатої худоби, що характеризується нерівномірною зміною
довжини і маси тіла. Найбільш активне нарощування маси тіла плода спостерігається протягом 4, 7 і 8 місяців, а його
довжини − 3, 4, 6 і 7 місяців. З 3-го до 6-го місяців має місце диспропорція розмірів тіла. На процеси розвитку плода
істотний вплив має годівля тільних. Найбільш критичним періодом є 5-й місяць тільності, протягом якого спостерігається виражене гальмування збільшення як розмірів, так і маси тіла плодів. За порушення годівлі неплідних корів
та протягом усієї тільності в більшості випадків виникає симетрична гіпотрофія, а за наявності негативного аліментарного фактора у другій половині вагітності частіше реєструється асиметрична гіпотрофія.
Ключові слова: велика рогата худоба, плід, внутрішньоутробний розвиток, годівля.
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DIFFERENT TREATMENT METHODS EFFICIENCY
OF COWS WITH OVARY HYPOPLASIA
Розроблені нові методи лікування корів з гіпоплазією яєчників. Встановлено, що комплексне лікування корів з
гіпоплазією яєчників забезпечує відновлення статевої циклічності у 26,0 – 90,0 % тварин та заплідненість 11,1–66,6 %.
Найкраща ефективність лікування корів була після внутрішньояєчникового введення фолігону у дозі 100 МО: статеву циклічність виявили у 90,0 % корів за високого рівня заплідненості (66,6 %), що вірогідно (р<0,001) більше, порівняно з контрольною групою. Тоді як підвищення дози внутрішньояєчникового введення фолігону до 200 МО знижує показники заплідненості на 55,5 % (р<0,01), порівняно з дозою 100 МО.
Ключові слова: гіпоплазія яєчників, метод лікування, корови
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Statement of the problem. Ovary hypoplasia is the disease, characterized by anafrodysia, gonads
size reduction (less then 2,0 x 1,5 x1,5 cm.), smooth surface, absence of yellow body and vesicular
follicles, sensed by palpation. [1–5]. Such disease is registered in 33 % of cows, mainly in young cows
with first or second lactation, under defective feeding and the poor conditions [4-6]. By our data [4],
unilateral ovary hypoplasia occurs in 78.2 % of ill animals, and bilateral in 21.8 %. The other ovaries
in cows with unilateral hypoplasia were in such condition: hypo function – 51.2 %, persistent yellow
body – 46.5 %, cyst – 2.3 %.
Analysis of recent research and publications. Different authors [3, 5-9] recommend using histic,
vitaminous, biologically active, immune modulating and hormone preparations for folliculogenesis
and sexual recurrence renovation for cows with ovary hypoplasia. It is mentioned, that treatment efficiency of cows with ovary hypoplasia improves through the simultaneous therapeutic influence on the
uterus [10]. A number of authors [3, 11, 12] state that ovary hypoplasia treatment methods were ineffective, because the excitation stage was seen in 10-25 % of cows under low fertilization. The disease
prevention is possible only due better feeding and keeping conditions and preparation of healthy constitution type repair heifers [2]. That’s why there was a long-term (more than 100 days after the calving) infertility, that causes great economic losses.
The aim of our work was to develop new treatment methods of cows with ovary hypoplasia and to
study their efficiency.
Materials and research methods. The unfertilized cows of Ukrainian black-and-white dairy
breed were the material for investigation, They belong to agrarian firm “Peremoga” in Kagarlyk district in Kyiv region.
The diagnoses on ovary hypoplasia were carried from 35 days after the calving. The transrectal
gonads’ testing was done. There was taken into account their form, size, consistence, painfulness,
functional formations (vesicular follicles and yellow bodies). While exploring the uterus conditions,
the topography, painfulness, consistence and rigidity were taking into account. Besides the transrectal
valuation of genital morphofunctional condition in infertile cows there was also used sonographic
method of diagnostics [13].
To determine the different treatment methods efficiency by the analog principle, there were organized 4 research and one control group. Treatment methods are given in the table 1.
Table 1 − Treatment methods of cows with ovary hypoplasia
Animal
Treatment methods
groups
1.
Intraperitoneal introduction of 10 ml. 10% novocaine, 3 times with 48 hours interval.
Intramuscular application of katosal, in dose of 15 ml. 3 times with 48 hours interval, with simultaneous application of novocaine solution.
One intramuscular application of medication “Vitamin E + Se” 20 ml, during first application of novocaine solution.
2.
Intraperitoneal introduction of 10 ml. 10% novocaine, 3 times with 48 hours interval.
Intramuscular application of katosal, in dose of 15 ml. 3 times with 48 hours interval, with simultaneous application of novocaine solution.
100 mho of folligon intraovaryly, under the ultrasonic control, in 48 hours after the end of pathogenetic and stimulating therapy course.
3.
Intraperitoneal introduction of 10 ml. 10% novocaine, 3 times with 48 hours interval.
Intramuscular application of katosal, in dose of 15 ml. 3 times with 48 hours interval, with simultaneous application of novocaine solution.
100 mho of folligon intraovaryly, under the ultrasonic control, in 48 hours after the end of pathogenetic and stimulating therapy course.
4.
One injection into ovary under ultrasonic control.
5.
Control (no treatment)

The treatment began in the day of establishing diagnosis. To apply the intraovary folligon injection, the sector sensor was used with oscillation frequency 5 MHz, the ultrasonic apparatus “ Scanner”
100S, in B – regime, and vaginal bioptic nozzle (picture 1).
Prior to application, the sector sensor was placed in probe holder of vaginal bioptic nozzle, which
was placed into metal nozzle frame. After fixing needle case, the handle was fixed with a bolt. The
needle was put on holder, and polystyrene pipe – to the other end, which then was connected with the
syringe. The needle holder has a marker which shows when needle is outside of the device under condition that it is 50 mm long. Before conducting investigation, the nozzle was covered with sterile polyethylene cover, moisturized by physiological solution with temperature 38-40º C. The rectum was
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cleaned and after sanitary treatment of external vulvar lips surface and perineum, the nozzle in sterile
polyethylene cover was cautiously inserted into vagina in cephalo-dorsal direction up to the stop by
vagina wall and uterus cervix.
The ovary was moved to the front nozzle end, which was in the vagina, by the other hand through
rectum.
Then the bioptic line was activated by macro command first “func” then “freq”. Then the ovary
was placed in such a way that the bioptic line went through its structures (Picture 2).
Б

А
Picture 1 – The scheme of folligon intraovary
introduction method.

Picture 2 – Ovary and bioptic line
A – ovary, B – bioptic line.

After inserting needle into ovary, the folligon was introduced with the help of syringe and polystyrene pipe.
Sex cycle excitement stage was established by clinical visual way during 90 days of experiment after the end of treatment course. Insemination was done by the cervical method with rectal fixation of
uterus. Pregnancy diagnostics was made from the 35 day after insemination by ultrasonic apparatus.
Research results. Treatment methods influence on reproduction function renewal of cows with
“ovary hypoplasia“ diagnosis in the first-fourth experimental groups is given in Tables 2-4.
Table 2 – Sex cycle indications in cows during 90 days of the experiment
Days after treatment
up to 30
31-60
for 60
61-90
Altogether 90
M±m

first
n
6
5
11
1
12

%
40,0
33,3
73,3**
6,7
80,0**
33,5±6,1

n
5
3
8
1
9

Animal groups
third
n
%
9
90,0***
0
9
90,0***
0
9
90,0***
11,7±1,8

second
%
50,0
30,0
80,0**
10,0
90,0***
28,4±7,3

n
2
2
4
0
4

fourth
%
40,0
40,0
80,0**
80,0*
23,5±9,5

n
3
0
3
1
4

control
%
20,0
20,0
6,7
26,7
34,0±14

Note: * – p < 0,05, ** – p < 0,01, ***- p < 0,001 comparing to the control group

Table 2 shows that during 30 days after the experiment the biggest frequency of excitement stage
(90%) was seen in cows of the third group, which by 50% higher, comparing to the first and the fourth
groups, by 40% – with the second and by 70% (p < 0,001) – with the control group. During 90 days of
the experiment the first experiment group showed excitement stage in 80% cows, which is by 53,3%
(p < 0,01) higher, comparing to the control group. The second experiment group showed excitement
stage in 90% cows, which is by 63,3% (p < 0,001) higher, comparing to the control group, and by
10% higher, comparing to the first and the fourth groups.
Sex cycle excitement stage in cows showed on average in experimental and control groups during
33,5; 28,4; 11,7; 25,3; and 34,0 days respectively.
Different methods for cows’ treatment in the experimental groups was estimated by a number of
cows, which became pregnant in different time after treatment (Table 3).
As Table 3 shows, during 30 days of experiment pregnancy happened in the first, second, third
and fourth experiment groups with 20,0 30,0 10,0 and 25,0 % of cows. In the period from 31 to
60 days the first and the second groups were added with 20,0 and 30,0% more pregnant cows.
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Table 3 – Number of pregnant cows in groups during 90 experimental days
Became pregnant
first
up to 30
31-60
for 60
61-90
Altogether 90

n
3
3
6
0
6

%
20,0
20,0
40,0**
40,0**

n
3
3
6
0
6

Animal groups
third
n
%
1
10,0
0
0
1
10,0
0
0
1
10,0

second
%
30,0
30,0
60,0***
60,0***

n
1
0
1
0
1

fourth
%
25,0
25,0
25,0

n
0
0
0
0
0

control
%
-

Note: ** – p < 0,01, ***- p < 0,001 comparing to the control group

During the experiment time the second group 60,0% cows became pregnant, which is 20% higher
comparing to the first group, by 50% – with the third, by 35% – with the fourth, and by 60% (p <
0,001) – with the control one. Not any cow in the control group became pregnant during the experimental period.
Cow impregnation rate was different in groups, depending on the treatment scheme (Table 4 ).
Table 4 – Cow impregnation rate by group during 90 experimental days
Impregnated cows,
days
up to 30
31-60
for 60
61-90
Altogether 90

first
n/n1
3/6
3/5
6/11
0/1
6/12

%
50,0***
60,0***
54,5***
50,0***

n/n1
3/5
3/3
6/8
0/1
6/9

second
%
60,0***
100***
75,0***
66,6***

Animal groups
third
n/n1
%
1/9
11,1
0/0
1/9
11,1
0/0
1/9
11,1

fourth
n/n1
1/2
0/2
1/4
0/0
1/4

%
50,0*
25,0
25,0

control
n/n1
%
0/3
0/0
0/3
0/1
0/4
-

Note: n – number of pregnant cows, n 1– number of impregnated cows
** – p < 0,05, ***- p < 0,001 comparing to the control group

As Table 4 shows, during 30 days of experiment impregnation in the first, second, third and fourth experiment groups was higher by 50,0 (p < 0,001), 60,0 (p < 0,001), 11,1 and 50,0% (p < 0,05), comparing to
the control group. In the period from 31 to 60 days the second experimental group showed 100% pregnancy, which is by 40% higher, comparing the first group and presumably (p < 0,001) – with the control
group. In the period from 61 to 90 days of experiment not any cow became pregnant. For the time of experiment the highest impregnation rate (66,6%) was seen in the second experimental group, which is by
16,6%, 55,5% and 41,6% higher, comparing to the first, third and fourth experiment groups respectively
and presumably (p < 0,001) higher, comparing with the control group.
Summary 1. Complex treatment of cows with ovary hypoplasia ensures renewal of sex cycle for
26,0 – 90,0 % of animals, and impregnation rate of 11, – 66,6 %. The highest treatment efficiency for
cows was after the intraovary folligon injection in the dose of 100 mho: the sex cycle was established
in 90,0 % cows under high impregnation level (66,6 %), which presumably (p < 0,001) higher, comparing with the control group.
2. Increase of the intraovary folligon injection dose to 200 mho decreases impregnation level by
55,5% (p < 0,01), comparing with the dose of 100 mho.
Approbation of intramuscular injection of folligon and surphagon on the background of pathogenic
therapy, while treating cows with ovary hypoplasia.
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Эффективность разных методов лечения коров с гипоплазией яичников
А.А. Бабань, Ю.Н. Ордин, Н.В. Вельбивец, И.Н. Плахотнюк, А.В. Ерошенко
Разработаны новые методы лечения коров с гипоплазией яичников. Установлено, что комплексное лечение коров с
гипоплазией яичников обеспечивает восстановление половой цикличности в 26,0−90,0 % животных и оплодотворённость
11,1−66,6 %. Лучшая эффективность лечения коров была после внутрияичникового введения фолигона в дозе 100 МЕ:
половую цикличность определили в 90,0 % коров с высоким уровнем оплодотворённости (66,6 %), что вероятно (р<0,001)
больше по сравнению с контрольной группой. Повышение дозы внутрияичникового введения фолигона до 200 МЕ понижает показатели оплодотворённости на 55,5 % (р<0,01) по сравнению с дозой 100 МЕ.
Ключевые слова: гипоплазия яичников, метод лечения, коровы.
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ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ ТІАМЕТОКСАМУ
У ФОРМІ ПРЕПАРАТУ АКТАРА ДЛЯ БІЛИХ МИШЕЙ
У статті визначено параметри гострої токсичності інсектицидного препарату Актара, у складі якого основною
діючою речовиною є тіаметоксам. Встановлено, що відповідно до визначеної середньосмертельної дози препарату
для лабораторних мишей (DL50=907,81±24,03 мг/кг м.т. за ДР, DL50=3631,24±96,12 мг/кг м. т. за препаратом), згідно
із класифікацією хімічних речовин за ступенем небезпечності він відповідає ІІІ класу, за токсичністю належить до
малотоксичних.
Ключові слова: інсектициди, неонікотиноїди, актара, тіаметоксам, гостра токсичність, смертельна доза, середньосмертельна доза, лабораторні миші, ступінь небезпечності.

Постановка проблеми. Неонікотиноїди – відносно новий клас пестицидів, що широко застосовуються у сільському господарстві як системні інсектициди для боротьби із сисними і листогризучими комахами [1]. У ветеринарії неонікотиноїди застосовують для лікування і профілактики ентомозів дрібних домашніх тварин, у побуті – для знищення комах у житлових і виробничих приміщеннях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За хімічною будовою неонікотиноїди належать
до класу нітрометиленгетероциклічних сполук. Вважають, що ці інсектициди являють відносно незначний ризик для нецільових організмів і навколишнього середовища, володіють високою ефективністю за низьких норм витрат [2]. Проте існують дані щодо токсичності неонікотиноїдів для медоносних бджіл та інших комах-запилювачів. Ця обставина була підставою для
введення обмежень у використанні імідаклоприду, тіаметоксаму і клотіанідину у ряді країн Європи. Експериментальні дані підтверджують можливу потенційну небезпеку неонікотиноїдів
для ссавців. Японські вчені довели високу чутливість рецепторів головного мозку щурів до дії
низьких доз імідаклоприду і ацетаміприду [3]. Крім того, в дослідах на щурах було встановлено
негативну дію імідаклоприду на репродуктивні органи самців, зокрема відмічено зниження
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якості сперми і рівня тестостерону в крові, активацію апоптозу статевих клітин, фрагментацію
ДНК, зміну складу жирних кислот [4].
Основними причинами отруєнь пестицидами тварин є грубі порушення регламентів їх застосування, недотримання термінів очікування після обробки вегетуючих рослин, згодовування
протруєного посівного матеріалу, напування водою, що містить їх залишкові кількості. Неонікотиноїдні пестициди погано проникають через неушкоджену шкіру внаслідок низької ліофільності, тому є малотоксичними сполуками. Гостра токсичність більше проявляється за перорального їх надходження в організм і меншою мірою за інгаляційного. За параметрами гострої
токсичності для тварин препарати групи неонікотиноїдів належать, в основному, до помірно
небезпечних та малонебезпечних речовин. За субхронічного і хронічного впливу діючих речовин цієї групи на лабораторних тварин характерною є загальнотоксична дія із переважно гепатотоксичним ефектом. У науковій літературі існують дані, що діючі речовини групи неонікотиноїдів слабо проникають через гематоенцефалічний бар'єр ссавців [5].
Представниками неонікотиноїдних інсектицидів є діючі речовини: імідаклоприд (входить
до складу препарату Конфідор, 20 % в.р.к., тіаклоприд (препарат Каліпсо, 48 % к.с.); ацетаміприд (препарат Моспілан, 20 % з.п.); тіаметоксам (препарат Актара 25 WG). Ці препаративні форми рекомендовані для застосування в Україні для захисту садів (яблуня, слива), виноградників, польових культур (кукурудза, картопля, томати, огірки, хміль, цукрові буряки, зернові злакові культури, ріпак, соняшник), для обробок вегетуючих культур і як протруйники насіння в
умовах відкритого та захищеного ґрунтів [6].
Мета досліджень – експериментальне вивчення гострої токсичності інсектициду з групи
неонікотиноїдів – Актари (діюча речовина – тіаметоксам).
Матеріали і методи. Досліди проводили на базі кафедри фармакології і токсикології Національного університету біоресурсів і природокористування України та віварію факультету ветеринарної медицини НУБіП України.
Об'єктом дослідження був обраний препарат групи неонікотиноїдів – Актара, що містить
25 % тіаметоксаму.
Дослідження щодо визначення токсичності актари проводили за методикою, викладеною у виданні «Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів», схваленого на засіданні науковотехнічної ради Державного департаменту ветеринарної медицини (19.12.2004 р., протокол № 2) [7].
Для розрахунку середньосмертельної дози (DL50) застосовували метод Г. Кербера. Особливістю
методу є швидкість розрахунків через відсутність потреби у побудові графічного зображення характерної кривої. Для вирахування DL50 використовуються безпосередні результати експерименту, у
кожній групі має бути однакова кількість тварин (не менше 6), а інтервал між досліджуваними дозами не обов’язково повинен бути однаковим. Використовуючи зазначений метод, достатньо дослідження 4–5 доз, які включають, з одного боку, дозу, що не спричиняє загибелі жодної тварини в
групі, з іншого – дозу, за якої виникає загибель усіх тварин групи.
Визначення гострої токсичності (DL50) проводили на білих мишах масою 18–20 г. Лабораторних тварин утримували в умовах віварію згідно з діючими «Санітарними правилами щодо
устрою, обладнання та утримання експериментально-біологічних клінік (віваріїв)» за стабільного температурного режиму 18–20 °С та вологості 50–55 %. Годівлю їх здійснювали повнораціонним комбікормом, потребу у воді не обмежували. Перед початком експерименту тварин
протягом 7 діб витримували в адаптаційному періоді, під час якого проводили щоденне ретельне спостереження їх клінічного стану. Перед початком досліду мишей утримували впродовж
3–4 годин на голодній дієті. Розчини препаратів вводили за допомогою шприца з голкою, що
мала на кінці булавоподібне потовщення, в шлунок. Об’єм розчину має не перевищувати
0,4 см3. Дозу обчислювали у мг діючої речовини (ДР) на 1 кг маси тіла.
Для проведення досліджень щодо визначення параметрів гострої токсичності актари було
сформовано шість дослідних груп тварин і одна контрольна (n=8). Тваринам першої дослідної
групи експериментальний препарат уводили з розрахунку 1200,0; другої – 1000,0; третьої –
875,0; четвертої – 600,0; п’ятої – 437,5; шостої – 218,8 мг/кг маси тіла за ДР. Мишам контрольної групи уводили дистильовану воду в дозі 0,4 мл. За тваринами проводили спостереження
упродовж 14 діб та відзначали в динаміці зміни їх клінічного стану. У першу добу тварини перебували під безперервним наглядом.
За результатами експерименту було встановлено летальну (DL100) та напівлетальну (DL50)
дози досліджуваного препарату.
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Результати досліджень та їх обговорення. Реакція тварин дослідних груп на введення
препарату була такою ж, як і тварин контрольної групи на введення води – реакція на стрес від
проведених з тваринами маніпуляцій. Спостерігали незначне збудження упродовж перших секунд з наступним заспокоєнням тварин. Зміни загального стану тварин, спричинені введенням
досліджуваного препарату, спостерігали за 5–10 хв у тварин 1-ї та 2-ї груп (за доз 1200 і 1000
мг/кг м.т.). Відмічали тахіпное, клоніко-тонічні судоми, тремор, тварини підскакували та поодиноко пересувалися по клітці. Надалі короткочасне збудження змінювалось пригніченням. З
часом, через 10–20 хв після введення препарату, ознаки пригнічення наростали і миші приймали лежаче положення. Середній час загибелі тварин 1-ї групи (загинули всі) становив 15 хв. У
2-й групі упродовж години загинуло 7 мишей із 8-ми, у 3-й групі протягом 2-х годин загинуло 2
тварини із 8. Надалі загибелі не спостерігали. У тварин 4-ї групи описані симптоми були менш
вираженими і "розтягнутими" в часі, загибелі не спостерігали. У мишей 5-ї групи відзначали
слабовиражене пригнічення упродовж перших 1,5–2 год. Стан мишей 6 групи не відрізнявся від
тварин 7 (контрольної) групи.
З наведених у табл. 1 даних видно, що токсичний вплив актари за внутрішньошлункового
введення білим мишам проявлявся в дозах 875 мг/кг м. т. за ДР і вище. При цьому загибель
мишей у дослідних групах становила від двох до восьми. Цих даних достатньо, щоб мати можливість провести розрахунки щодо визначення DL50.
Таблиця 1 – Протокол результатів гострого досліду за внутрішньошлункового введення актари білим мишам
Доза,
мг/кг м. т.
ДР
1200
1000
875
600
437,5
218,8

препарату
4800
4000
3500
2400
1750
875,2

Кількість загиблих тварин
Кількість тварин
у групі
8
8
8
8
8
8

за добами
1

2

5

8
7
2
0
0
0

-

-

DL50= DL100 –

всього

у процентах

Середній термін
загибелі, год

8
7
2
0
0
0

100
87,5
25
0
0
0

0,25
1
2
-

∑ zd ,
m

де DL100 – доза речовини, яка вивчається і спричиняє загибель всіх тварин групи;
d – інтервал між кожними двома суміжними дозами;
z – середньоарифметичне із кількості тварин, які загинули під впливом двох суміжних доз;
m – кількість тварин у кожній групі.

Результати цих розрахунків наведені у таблиці 2.
Таблиця 2 – Визначення токсичності актари з використанням методу Г. Кербера
Доза, мг/кг м. т.
(за ДР)
Вижило
Загинуло
Z
D
Zd
Σzd

600

875

1000

1200

8
0
1
275
275

6
2
4,5
125
562,5

1
7
7,5
200
1500

0
8

2337,5

У нашому випадку: m=8; DL100=1200 мг/кг;
DL50=1200–(2337,5:8)=1200–292,19=907,81 мг/кг.
Середня похибка (m) середньосмертельної дози дорівнює:

m=

2σ
N′ × 2 ,

де N' – загальна кількість тварин у групах, у яких загинула або вижила хоча б одна тварина.

У цьому разі (за методом К. Міллера та М. Тейнтера): 2σ = DL84 – DL16 . Показники DL84 та
DL16 розраховуємо, використовуючи метод двох точок, що передбачає дослідження двох доз
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речовин, підібраних з таким розрахунком, щоб частота альтернативного ефекту в одному випадку була менша 50 %, в іншому – більша. Використовуємо рівняння прямої, яка проходить через дві точки:
Y − Y1
X − X1
,
=
Y2 − Y1 X 2 − X 1
де Х1 та Х2 – значення двох досліджених доз;
Y1 та Y2 – відповідні проценти летальності.

Після проведених розрахунків за відповідними показниками 2 та 3-ї дослідних груп було
встановлено, що DL84= 993 мг/кг, DL16= 857,0 мг/кг м.т. Якщо 2σ= 993–857=136, то:
136
136
m=
=
= 24,03.
16 × 2 5,66
Таким чином:
DL50 = 907,81±24,03 мг/кг м. т. (за ДР).
DL50 =3631,24±96,12 мг/кг м. т. (за препаратом) .
Висновки. 1. Напівлетальна доза (DL50) інсектицидного препарату Актара для білих мишей
складає 907,81±24,03 мг/кг м. т. за ДР та 3631,24±96,12 мг/кг м. т. за препаратом; летальна доза
(DL100) – 1200 мг/кг м. т. за ДР та 4800 мг/кг м. т. за препаратом.
2. На основі визначених показників гострої токсичності згідно із класифікацією речовин за
токсичністю (ГОСТ 12.1.007–76) досліджений інсектицидний препарат Актара належить до IV
класу – малотоксичні (DL50 = 501–5000 мг/кг м. т.); згідно з класифікацією хімічних речовин за
ступенем небезпечності – до 3-го класу (DL50 = 151–5000 мг/кг м.т.).
Для всебічної токсикологічної оцінки інсектицидного препарату Актара, що належить до
групи неонікотиноїдів, доцільним є визначення хронічної токсичності, ембріотоксичної та тератогенної дій, оскільки впровадження в практику великої кількості нових препаратів потребує
суворого токсикологічного контролю.
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Острая токсичность препарата Актара для лабораторных животных
Г.Я. Базака, В.Б. Духницкий, В.Д. Ищенко
В статье определены параметры острой токсичности инсектицидного препарата Актара, в составе которого
основным действующим веществом является тиаметоксам. Установлено, что в соответствии с определенной средней смертельной дозой препарата для лабораторных мышей (DL50=907,81±24,03 мг/кг м.т. по действующему
веществу, DL50=3631,24±96,12 мг/кг м. т. по препарату) согласно классификации химических веществ он по степени опасности соответствует III классу, согласно классификации веществ по токсичности относится к малотоксичным.
Ключевые слова: инсектициды, неоникотиноиды, тиаметоксам, актара, острая токсичность, смертельная доза,
среднесмертельная доза, лабораторные мыши, степень опасности.
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ІНТРАОРГАННА МІЄЛОАРХІТЕКТОНІКА
КАПСУЛИ КОЛІННОГО СУГЛОБА
У статті представлено результати комплексного нейроморфологічного дослідження гістотопографії інтраорганної іннервації капсули колінного суглоба свійського собаки. Встановлені загальнобіологічні і видові особливості інтраорганної
мієлоархітектоніки суглобової капсули відносно анатомічних частин. Визначено, що найбільш насичені рецепторні поля
локалізуються у латеральній та медіальній ділянках капсули колінного суглоба свійського собаки. Встановлена наявність
рефлексогенної зони в латеральній частині суглобової капсули, сформованої інкапсульованими рецепторами.
Ключові слова: рецепторні поля, рефлексогенні зони, мієлоархітектоніка, нервові закінчення, капсула суглоба,
колінний суглоб, свійський собака.

Постановка проблеми. Знання гістотопографії рецепторного апарату та рефлексогенних
зон капсули колінного суглоба має вирішальне значення у виборі оптимальних місць розрізів
під час доступу до структур синовіального середовища за хірургічних втручань, а також забезпечення відновних функцій та рецепторної здатності. Якщо проводити розрізи за різних оперативних втручань без врахування топографії нервових структур, то, як наслідок, у тварин можуть бути порушення локомоторної функції, пропріорецепції та кінестезії. Тому необхідно
уважніше вивчати доцільність використання бережливої тактики доступу до структур синовіального середовища колінного суглоба. Таким чином, різні травми, оперативні втручання до колінного суглоба вимагають знань морфології як синовіальної, так і фіброзної оболонок капсули,
гістотопографії іннерваційного апарату та їх відношень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки колінний суглоб є одним з найбільш
активних і функціонально навантажених, йому належить провідна роль серед травм капсульнозв’язкового апарату [1, 2]. Процеси репаративної та фізіологічної регенерації структур капсули
суглоба визначають рівень обміну речовин, а значить стан нейрогуморальної регуляції цих
процесів. Доведено [3], що суглобові тканини є дуже чутливими до будь-яких внутрішніх і зовнішніх негативних впливів. Нині вважається доведеною визначна роль пропріорецепторів капсульно-зв’язкових структур колінного суглоба в управлінні стабілізуючою функцією навколосуглобових м’язів. Відмічений прямий зв’язок між їх кількістю на одиницю площі і клінічним
проявом нестабільності в колінному суглобі [4]. За гострого пошкодження капсульнозв’язкового апарата колінного суглоба порушується спектр аферентації від рецепторних структур, знижується пропріорецептивна активність і збільшуються ноціоцептивні аферентні потоки,
відбувається захисне виключення нейрогенної стимуляції чотириголового м’яза [4]. Визначення пропріорецептивної функції навіть за умови відмінно виконаної реконструктивної операції
показує, що сенсорна функція залишається зниженою [5, 6]. У зв’язку із широким впровадженням у клінічну практику ендоскопічних методів дослідження, артроскопія стала безальтернативним високоефективним методом діагностики внутрішньосуглобових пошкоджень колінного
суглоба та їх наслідків [5, 7]. Останнім часом велика увага приділяється нейрорефлекторній,
пропріорецептивній функціям колінного суглоба як основним. Більш повне відновлення цих
функцій колінного суглоба залежить і від кількості збережених у ньому пропріорецепторів, тому хірургічне лікування на сучасному етапі направлене на їх максимальне збереження [8].
Мета і завдання дослідженя – гістотопографія інтраорганної мієлоархітектоніки капсули.
Завданням досліджень є визначення рецепторних полів і рефлексогенних зон капсули колінного суглоба відносно її анатомічних частин.
Матеріал і методика досліджень. Для нейрогістологічних досліджень капсулу колінного
суглоба свійських собак відпрепаровували згідно з анатомічними частинами кінцівки (медіальна, латеральна, дорсальна, плантарна). Перед нейрогістологічними дослідженнями матеріал попередньо фіксували у 10–12 % розчині нейтрального формаліну. Структурну організацію, мієлоархітектоніку й топографію нервових стовбурів та нервових закінчень капсули вивчали нейроморфологічними методами – імпрегнацією азотнокислим сріблом за методами Більшовського-Грос в модифікації Лаврентьєва, Кампоса. Для вивчення гістологічних препаратів використовувались мікроскопи Jenaval (Carl Zeiss), Axiostar plus (Carl Zeiss). Фотографування мікропрепаратів проводили за допомогою цифрової фотокамери Canon на фотоустановці.
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Результати досліджень та їх обговорення. У дорсальній частині капсули колінного суглоба
свійського собаки знаходяться вільний рецепторний апарат, значна кількість магістральних нервових стовбурів, а також нервово-судинні контакти. Магістральні нервові стовбури можуть контактувати із великими кровоносними судинами, а можуть вступати в контакт зі структурами гемомікроциркуляторного русла. Нервовий стовбур проходить на межі між фіброзною і синовіальною оболонками капсули, він оточений периневральною піхвою, в якій розташовані ядра клітин
округло-овальної форми, а поряд з ним локалізуються капілярні розгалуження, які контактують з
осьовими циліндрами. Іноді капілярні розгалуження так тісно контактують із периневральною
піхвою, що ніби занурюються в периневральний простір. Таку особливість описувала у своїх роботах Г.П. Глущенко [9]. Вона зробила висновок, що периневральні піхви зв’язані не тільки з лімфатичними, але й кровоносними капілярами, які проникають у периневральний простір та, очевидно, відіграють роль у поповненні периневральної рідини за рахунок кров’яної плазми. Під час
переходу через судину відбувається перебудова нервового стовбура, яка виражається в розширенні цієї ділянки так, що стають помітними окремі осьові циліндри. В цьому випадку відбувається ще й зміна напрямку нервового стовбура, оскільки після переходу через судину знаходиться його косо-поперечний зріз. Деякі нервові стовбури під час переходу через кровоносну судину
ніби перекручуються, що помітно за зміною внутрішньостовбурової архітектоніки осьових циліндрів. У фіброзній оболонці знаходяться окремі магістральні нервові стовбури, які оточені периневральними піхвами та мають добре виражену внутрішньостовбурову мієлоархітектоніку, що
представлена мієліновими та безмієліновими нервовими волокнами, а також ядрами гліоцитів. У
підсиновіальному шарі локалізуються вільні сенсорні терміналі, які іннервують судини, а також
структури пухкої сполучної тканини – клітинний диферон та волокнисті структури.
У медіальній частині капсули колінного суглоба свійського собаки знаходяться різного калібра магістральні нервові стовбури, нервово-судинні комплекси та вільний рецепторний апарат. Велика кількість потужних магістральних нервових стовбурів, які розміщені поодиноко,
знаходяться як у фіброзній оболонці, так і синовіальній. У деяких з них добре виражені периневральні піхви, що їх оточують. Нервові стовбурці у підсиновіальному шарі мають різну архітектоніку, а також локалізуються паралельно групі кровоносних судин та формують разом з ними
нервово-судинний комплекс. Іноді в підсиновіальному шарі нервові стовбури розміщуються в
оточенні капілярних розгалужень, які проходять поряд з ними. Вільні рецепторні закінчення
представлені судинними, тканинними та полівалентними нервовими терміналями, здебільшого
простої морфологічної будови. Також характерним є те, що деякі з них розповсюджуються лише на невеликі обмежені ділянки, а інші простираються на досить значні відстані. Термін «вільні» є дещо умовним, оскільки галуження осьового циліндра, як правило, оточені допоміжними нейрогліальними клітинами – швановськими. Деякі автори [10] вважають, що така організація необхідна для реєстрації напрямку механічного зміщення.
Латеральній частині капсули колінного суглоба свійського собаки властива наявність розвиненого різноманітного вільного та інкапсульованого рецепторного апарату, нервовосудинних комплексів та нервових стовбурів, які проходять самостійно. Всі ці нервові структури
локалізовані в синовіальній оболонці, здебільшого в її підсиновіальному шарі або на межі з фіброзною оболонкою, а також у прошарках пухкої сполучної тканини між внутрішнім та зовнішнім шарами фіброзної оболонки. Вільний рецепторний апарат представлений полівалентними, судинними і тканинними контактами. За мікроскопії гістопрепаратів є наявним нервовий
стовбур, що знаходиться на межі фіброзної та синовіальної оболонок та віддає дві вільні прості
терміналі до підсиновіального шару. Одна з них закінчується на стінці кровоносної судини, а
інша іннервує структури пухкої сполучної тканини, формуючи полівалентний рецепторний
апарат. Значна кількість вільних рецепторних закінчень є судинними. Нервовий стовбур віддає
вільне рецепторне закінчення, яке проходить по стінці капілярного розгалуження й закінчується на ньому, формуючи нервово-судинний контакт. Також у підсиновіальному шарі локалізоване полівалентне сенсорне закінчення, яке розгалужується на чотири гілки, одна з яких іннервує
стінку артеріоли, а три – закінчуються на структурах пухкої сполучної тканини, утворюючи
нервово-тканинні зв’язки. У фіброзній оболонці латеральної частини капсули колінного суглоба свійського собаки знаходяться інкапсульовані рецептори, що мають розгалужені внутрішні
нейрогліальні колби та оточені зовнішніми сполучнотканинними капсулами овальної форми, в
яких розміщені ядра клітин фібробластичного ряду. Ці нервові закінчення є схожими на тільця
Гольджі-Мацоні, оскільки вони мають розгалужений осьовий циліндр, але є дещо видозміне33

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2014. Випуск 13 (108)
ними у зв’язку з видовою варіабельністю для капсули колінного суглоба собаки. Нервовосудинні зв’язки можуть формуватися за рахунок змієподібно звивистих нервових стовбурів та
структур гемомікроциркуляторного русла, між якими існує тісна взаємодія. Досить потужний
магістральний нервовий стовбур оточений периневральною піхвою, що містить ядра клітин паличкоподібної та овальної форми і проходить у супроводженні крупної артеріоли, з якою тісно
контактує своєю периневральною піхвою та локалізується у прошарках пухкої сполучної тканини у фіброзній оболонці. Також виявлені нервові стовбури, що мають периневральні піхви з
великою кількістю ядер епітеліоподібних периневральних клітин різної форми.
У плантарній частині колінного суглоба свійського собаки розташовані поодинокі нервові
стовбури, що супроводжуються судинами, та вільний рецепторний апарат. Нервові стовбури, як
правило, супроводжуються кровоносними судинами, вони можуть контактувати з ними, або
проходити транзитом. Рецепторний апарат у цій частині капсули не є досить розвиненим. Ми
виявили незначну кількість судинних і тканинних вільних сенсорних терміналей. Спостерігається потужний нервовий пучок, в якому є вираженою внутрішньостовбурова мієлоархітектоніка, що представлена мієліновими та безмієліновими нервовими волокнами і ядрами швановських клітин. Цей нервовий стовбур відокремлює вільну рецепторну терміналь, яка оточена
ядрами швановських клітин та іннервує структури пухкої сполучної тканини. Сенсорне вільне
закінчення підсиновіального шару, що оточене ядрами швановських клітин, локалізується на
стінці капіляра, звиваючись, підходить до венули та іннервує її стінку. Також, нервовий стовбур, що оточений вираженою периневральною піхвою, може закінчуватись закрученим клубком осьових циліндрів. Поряд з ним розміщені декілька капілярів. Нейрогістологічні дослідження показали, що в капсулі колінного суглоба свійського собаки знаходиться значна кількість магістральних нервових стовбурів, які оточені периневральними піхвами та мають добре
виражену внутрішньостовбурову мієлоархітектоніку, що представлена мієліновими та безмієліновими нервовими волокнами. Вільні нервові закінчення формують тісні нервово-судинні
контакти та нервово-тканинні зв’язки. Також виявлено значну кількість нервових стовбурів, що
мають периневральні піхви з великою кількістю ядер епітелієподібних периневральних клітин
різної форми. Така морфологічна особливість характерна для капсули колінного суглоба фалангоходячих. Вільні рецепторні закінчення локалізовані в усіх шарах капсули колінного суглоба.
Вони представлені судинними, тканинними та полівалентними нервовими терміналями, здебільшого простої морфологічної будови. Також характерними є те, що деякі з них розповсюджуються лише на невеликі обмежені ділянки, а деякі простираються на досить значні відстані. Ми
звернули увагу, що у більшості випадків ділянки капсули з інтенсивною васкуляризацією насичені нервовими елементами більше, ніж ділянки з бідним кровопостачанням. У капсулі колінного суглоба свійського собаки переважна кількість вільних рецепторних приборів над інкапсульованими, що збігається з дослідженнями Полачека П. [8].
Висновки. 1. В капсулі колінного суглоба свійського собаки найбільш розвинені рецепторні поля локалізуються в латеральній та медіальній частинах капсули. 2. Гістотопографія рефлексогенної зони пов’язана з латеральною частиною капсули за рахунок інкапсульованого рецепторного апарату.
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Интраорганная миелоархитектоника капсулы коленного сустава
О.С. Бевз
В статье представлены результаты комплексного нейроморфологического исследования гистотопографии интраорганной иннервации капсулы коленного сустава домашней собаки. Установлены общебиологические и видовые
особенности интраорганной миелоархитектоники суставной капсулы относительно анатомических частей. Определено, что наиболее насыщенные рецепторные поля локализируются в латеральной и медиальной участках капсулы
коленного сустава у домашней собаки. Установлено наличие рефлексогенной зоны в латеральной части суставной
капсулы, которая образована инкапсулированными рецепторами.
Ключевые слова: рецепторные поля, рефлексогенные зоны, миелоархитектоника, нервные окончания, капсула
сустава, коленный сустав, домашняя собака.
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У статті повідомляється, що за діареї у сироватці крові телят було 54,8±2,10 г/л загального білка та 14,5±2,30 г/л
імуноглобулінів, що характерно для імунодефіцитного стану. У клінічно здорових телят ці показники є значно вищими, зокрема, загального білка – 65,2±2,30 г/л, Ig – 22,4±2,40 г/л. У хворих телят спостерігали ознаки зневоднення
організму, кал рідкий, жовтого кольору. Під час патолого-анатомічного розтину трупів загиблих від діареї телят
встановлена локальна гіперемія слизової оболонки сичуга і тонкого кишечнику, що свідчить про токсичний перебіг
захворювання. Інфекційні хвороби новонародженого молодняку, зокрема колібактеріоз, рота- і коронавірусні інфекції, виключено за допомогою діагностичної системи Віо-Х.
Ключові слова: загальний білок, імуноглобуліни, імунодефіцитний стан, колібактеріоз, рота- і коронавірусні
інфекції, діагностичні системи Віо-Х.

Постановка проблеми. Наразі проблема шлунково-кишкових хвороб новонароджених телят залишається актуальною. Збитки полягають у загибелі, зниженні маси тіла, поганій відгодівлі, затратах часу і засобів для лікування хворих тварин. Інколи захворюваність телят в окремих господарствах сягає 90–100 %, а загибель – 20–40 %. Телята, що перехворіли із симптомом
діареї, до 50–60-денного віку мають масу тіла на 16–20 кг меншу, ніж ті, які не хворіли, а після
одужання у 2–5-місячному віці вони часто хворіють на пневмонію. Надалі у них знижується
запліднюваність і продуктивність, втрачаються племінні якості [1–4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомі збитки у народному господарстві України зумовлені шлунково-кишковими хворобами новонароджених телят, які виникають, як правило, на фоні зниженої резистентності та імунодефіцитного стану внаслідок неповноцінної годівлі сухостійних корів та несвоєчасного випоювання телятам молозива [5–8]. Останні дослідження стверджують, що в разі вчасного випоювання молозива у клінічно здорових телят у перші 3 дні життя нормалізуються імунологічні показники за рахунок високої лізоцимної (4,7±0,1
%) та бактерицидної (34,4±1,7 %) активності сироватки крові. За діареї телят ці показники значно менші і становлять 2,0±0,2 та 28,4±1,4 % відповідно.
Мета дослідження – вивчити стан здоров’я та показники неспецифічної резистентності у
новонароджених телят за диспепсії.
Матеріал і методи досліджень. Для вивчення неспецифічної резистентності у новонароджених телят брали кров на 2–3-й день життя. Концентрацію загального білка та імуноглобулінів у сироватці крові визначали у міжкафедральній лабораторії факультету ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ.
Інфекційні хвороби, зокрема колібактеріоз, рота- і коронавірусні інфекції та криптоспоридіоз, виключали безпосередньо у господарстві. Для цього застосовували діагностичну тестсистему Bio-X, до складу якої входять флакони з кришками та ложками всередині і набір діагностичних смужок (по 4 шт. на кожний флакон: для визначення Е. coli, Coronaviride, Rotavirus,
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Cryptosporidium). Для визначення вказаних збудників із прямої кишки хворого на діарею теляти
відбирали спеціальною ложечкою пробу калу і поміщали у флакон. Його міцно закривали кришкою і струшували уміст. Після цього у флакон поміщали 4 тест-смужки, на кожній з яких написаний вид збудника, що визначається, і через 10 хв проводили аналіз реакції. Якщо на діагностичній смужці з’явилося 2 кільця, це мало означати, що відповідний збудник у калі присутній, якщо кільце лише одне – реакція негативна, збудник відсутній.
У жодному разі позитивних результатів на визначення Е. coli, Coronaviride, Rotavirus,
Cryptosporidium отримано не було, тому можна вважати, що господарство є благополучним
щодо вказаних хвороб новонароджених телят.
Результати досліджень та їх обговорення. Відомо, що незаразні та інфекційні хвороби новонародженого молодняку розвиваються на фоні низького імунного захисту, який спричиняють
ряд абіотичних факторів: неповноцінна годівля маточного поголів’я, згодовування неякісного
(з низьким рівнем імуноглобулінів, забрудненого мікроорганізмами і токсинами) молозива, пізнє випоювання першого молозива, порушення структури слизової оболонки тонкого кишечнику телят, спричинене недостатньою протеїновою та каротинною годівлею маточного поголів’я
в останні 2–3 місяці тільності [1–7].
Телята, що народжуються в господарстві, утримуються в спеціально обладнаному місці в
одному приміщенні разом з коровами-матерями, де їм випоювали молозиво чи молоко із молоконапувалок три рази на добу. Проходи та підлогу сухостійного і родильного відділень приміщення, де утримували новонароджених, щоденно посипають вапном, а стіни щотижня білять.
У господарстві телята народжуються з добре розвиненою мускулатурою, масою тіла 30–35 кг.
Частина дослідних телят народжувалася пізно ввечері або вночі і перше молозиво вони отримували
із запізненням на 5–8 год. У деяких телят ознаки розладів функцій органів травлення з’являються
на 3–5, інколи – 6–7 дні після народження зі збереженим задовільним загальним станом тварин.
У разі посилення діареї загальний стан телят був пригніченим, у них знижувався апетит, інколи проявлялася анорексія. У деяких телят з’являлися ознаки зневоднення організму – сухість
волосся і шкіри, енофтальм. Кал виділявся часто, рідкий, жовтого кольору, без слизу та крові.
За патолого-анатомічного дослідження кількох трупів виявляли гіперемію слизових оболонок
сичуга і тонкого кишечнику.
Телята, яким перше молозиво випоювали невчасно, деякий час залишались рухливими, температура тіла була в межах норми (38,3–39,0 °С). Ознаки розладів функцій органів травлення
з’являлися на 2–3, інколи – 5–6 дні після народження. У разі посилення діареї загальний стан
телят ставав пригніченим, у них знижувався апетит, інколи він був відсутній, з’являлися ознаки
зневоднення організму – сухість волосся і шкіри, енофтальм, менш вологими ставали видимі
слизові оболонки і носове дзеркало, втрачався тургор м’язів. Пульс 100–120, тони серця приглушені, дихання – 30–34 дихальних рухів за хвилину. Кал виділявся часто, рідкий, сіро-білого
кольору, інколи – зеленкуватий, гнильного запаху. Ознаки токсикозу наростали поступово, у
деяких телят діарея не припинялась, ознаки захворювання прогресували.
За патолого-анатомічного дослідження кількох трупів виявляли катаральний гастроентерит
і зменшення селезінки.
Отримані результати досліджень дозволяють зробити висновок про те, що порушення технології згодовування молозива новонародженим телятам, одержаним навіть від здорових корів, негативно впливають на фізіологічний стан новонароджених телят. Порушення процесів травлення у сичузі та кишечнику призводить до зменшення засвоєння лактоімуноглобулінів, що спричиняє розвиток імунодефіцитного стану у новонароджених телят. На цьому фоні виникає дисбактеріоз і розвивається неспецифічна інфекція, клінічні симптоми якої характерні для асоціативної інфекції, що, за
пропозицією академіка В.П. Урбана, було названо токсичною диспепсією новонароджених телят.
Для вивчення неспецифічної резистентності новонароджених телят нами проведено визначення деяких її показників (вміст загального білка і загальна кількість Ig). 15 новонароджених
телят розділили на 2 групи: перша (11) – телята, яким перше молозиво випоювали вчасно, друга
(4) – ті, яким молозиво першого надою випоювали із запізненням на 5–8 год. Кров у всіх новонароджених телят брали на 3-й день життя.
Дослідженням сироватки крові телят, яким перше молозиво випоювали зі значним запізненням після народження (5–8 год, 4 телят), було встановлено, що вміст у ній загального білка
коливається від 53,4 до 58,3 г/л і в середньому становить 54,8±2,1 г/л. Така кількість загального
білка в сироватці крові телят характерна для імунодефіцитного стану тварин (менше 55 г/л).
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У решти телят, яким перше молозиво згодовували упродовж однієї-двох годин, середній вміст
білка становив 65,2±2,30 г/л (коливання від 58,4 до 66,8 г/л).
Поряд із низьким вмістом загального білка, концентрація імуноглобулінів на 3-й день життя
у новонароджених телят першої групи також була досить низькою – лише 14,5±2,30 г/л (12,3–
15,7 г/л), що підтверджує розвиток у таких тварин імунодефіцитного стану (менше 18 г/л). У
телят, вчасно випоєних першим молозивом, концентрація Ig коливалася від 18,8 до 23,5 г/л і в
середньому становила 22,4±2,40 г/л.
Висновок. Однією із причин виникнення шлунково-кишкових хвороб новонароджених телят у господарстві, очевидно, є порушення правил годівлі новонародженого молодняку, зокрема – пізнє випоювання їм першого молозива. Внаслідок цього у телят розвивається імунодефіцитний стан, що підтверджується одержаними нами результатами досліджень.
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Состояние здоровья и показатели неспецифической резистентности у новорожденных телят
В.М. Безух, Д.В. Даценко, О.В. Билоченко
В статье сообщается, что при диарее в сыворотке крови телят было 54,8±2,1 г/л общего белка и 14,5±2,3 г/л иммуноглобулинов, что характерно для иммунодефицитного состояния. У клинически здоровых телят эти показатели
были значительно выще: количество общего белка – 65,2±2,3 г/л, Ig – 22,4±2,4 г/л. У больных телят наблюдали признаки обезвоживания организма, кал жидкий, желтого цвета. При патолого-анатомическом вскрытии трупов погибших от диареи телят установлена локальная гиперемия слизистой сычуга и тонкого кишечника, что свидетельствует
о токсическом течении заболевания. Инфекционные болезни новорожденного молодняка, в частности колибактериоз, рота- и коронавирусные инфекции, были исключены с помощью диагностической системы Вио-Х.
Ключевые слова: общий белок, иммуноглобулины, иммунодефицитное состояние, колибактериоз, рота- и коронавирусные инфекции, диагностические системы Віо-Х.
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Постановка проблеми. Відомо, що мікотоксини – це природні метаболіти деяких токсичних грибів, котрі контамінують кормові рослини на полях, за збирання врожаю, у процесі транспортування, зберігання та переробки зернофуражу. З’ясовано, що значна частина мікотоксичних проблем може утворюватися за спільного нерівномірного просушування і зберігання зерна
та інших компонентів комбікормів. Важливу роль має вміст вологи у продукті та температура
приміщення. Оптимальні умови формування токсичних продуктів різних видів грибів надзвичайно різноманітні, можливі регіональні і сезонні відмінності [1, 2]. Не слід забувати, що транспортерами культур токсичних грибів на території складів зернофуражу є численні колонії різноманітних кліщів та жуків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує кілька різних показників допустимого рівня мікотоксинів у кормах, котрі не повинні допускати розвитку мікотоксикозів у птиці. Так,
австрійські вчені вважають [3], що навіть незначне перевищення з’ясованих ними меж основних токсинів (мг/кг корму) спроможне вчиняти наступну дію:
- афлатоксин (0,25) – зниження несучості, деформація шкаралупи яєць, пригнічення імунітету, підшкірні і внутрішньом’язові крововиливи;
- вомітоксин (1,0) – діарея, деформація кісток, підшкірні і внутрішньом’язові крововиливи;
- зеараленон (0,5) – набряки гребенів і клоаки, пухлини яєчників;
- охратоксин А (0,2) – зниження імунітету, симптоми вітамінного дефіциту, ураження печінки і нирок; зниження несучості тощо;
- Т-2 токсин (0,5) – зменшення приростів, несучості, погіршення виводимості яєць і потоншення їх шкаралупи та пошкодження слизової оболонки зоба і м’язового шлунка.
Залежно від розміру наявного в кормі мікотоксину (або їх асоціацій), клінічно виділяють
три наступні форми мікотоксикозів: гострий первинний; хронічний первинний та вторинний
мікотоксикоз [4].
У птиці за споживання контамінованих кормів відмічають наступні симптоми: депресія,
імунна супресія, ураження печінки, ламкість кісток, підшкірні і внутрішньом’язові крововиливи тощо. Залежно від спеціалізації та віку поголів’я надалі це проявляється: зменшенням несучості, зниженням виводимості, народженням слабожиттєздатного молодняку, на бройлерному
виробництві – зниженням середньодобових приростів, якості м’яса і збереження поголів’я та
збільшенням затрат кормів на одиницю продукції [4, 5].
Враховуючи надзвичайно широку гаму мікотоксинів та можливих їх асоціацій, важливим та
ще до кінця не з’ясованим є визначення дії мікотоксинів на організм птиці та людини.
Мета і завдання дослідження. У промисловому птахівництві із багатьох напрямів ветеринарної медицини, за важливістю і актуальністю на перше місце виходять проблеми оперативного широкомасштабного мікотоксикологічного контролю якості кормів і розробка методів
профілактики мікотоксикозів.
Результати досліджень та їх обговорення. Нині запропоновано досить широкий арсенал
способів і методів запобігання мікотоксикозів птиць. Проте практично найбільш розповсюдженим є застосування різноманітних дезактиваторів мікотоксинів. Розглядаючи асортимент засобів, що офіційно є зареєстрованими в Україні, доречно відзначити, що за останні два роки відбулося його суттєве зростання. Загальна кількість найменувань засобів цього плану перевищила десяток, проте до першої половини року всі вони були виключно зарубіжного виробництва
[6–8]. Суттєвого поповнення наявних засобів вдалося досягти завдяки реєстрації та початку серійного виробництва двох вітчизняних детоксикантів мікотоксинів: кормової добавки із торговою маркою «Кормосантм» – реєстраційне посвідчення № АВ 00462-04-09 від 20.07.2009 р. та
препарату «ВетОкс-1000» – реєстраційне посвідчення №АВ-00250-01-09 від 11.06. 2009 р.
Розглядаючи за складом активно діючих компонентів усі наявні на ринку детоксиканти, необхідно віднести їх до наступних трьох ключових груп (табл. 1–3).
Таблиця 1 – Група адсорбентів мікотоксинів на основі суміші мінералів
№
Торгова
п.п.
марка
1 Сорбатокс
2 Токсаут
3
4

Виробник, країна

Декларований склад

Кіотехеджіл, Великобританія Гідроалюмосилікати – 100,0
Біомікс СА, Колумбія
SiO2 – 63,9; Al2O3 – 16,2; Na2O – 3,9; Fe2O3 – 3,3;
MgO – 2,9; CaO – 1,9; K20 – 0,8
Хамеко-токс Хамко Агро, Нідерланди
SiO2 – 48,9; Al2O3 – 35,1; Ka2O3 – 3,3 %; Fe2O3 – 0,9;
MgO – 0,3 %; Na2O – 0,2 %; CaО2 – 0,1; TiO2 – 0,1
Фугідо
Селтік Н.А.
SiO2 – 80,0; Al2O3 а – 10,0;
Франція
діатоміт очищений – 5,0 %
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Доза
(кг/1т)
1,0–5,0
1,0–2,5
0,5–3,0
2,0–8,0
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Таблиця 2 – Група детоксикантів мікотоксинів на основі комплексу адсорбентів та органічних кислот
№
Назва
Виробник, країна
п.п детоксиканта
1 Екосорб 25
Екоплон, Польща
2

3

Декларований склад

Алюмосилікати – 75,0; кремнію діоксид – 15,0; к-та мурашина – 5,0; к-та фосфорна – 3,75; к-та молочна – 1,25
Токсфін сухий Кемін, Європа (Бельгія) Бентоніт – 49,9; сепіоліт – 40,0; кальцію пропіонат – 4,5;
NaCl – 4,2; кремнезем – 0,5; стеатити – 0,4; к-та фумаролу – 0,3; к-та сорбінова – 0,1; бутилгідрокситолуол – 0,1
Токсідекс
Декс Іберіка (Іспанія)
Бентоніт – 45,0; алюміноселікати Na – 25,0; вермикуліт –
20,0; кременева к-та – 10,0

Доза
(кг/1т)
1,5–5,0
1,0–5,0

3,0

Таблиця 3 – Група детоксикантів мікотоксинів на основі комплексу адсорбентів та екстрактів рослин
№
Назва
п.п.
детоксиканта
1 Кормо-токс
2
3
4

5

Мастраль токс

Виробник, країна
Альпененлен-дишес,
Австрія
Олмікс, Франція

тм

Токси-ніл плюс Нутрі-ад Інтернешнл,
Юніке сухий
Бельгія
Мікофікс Селект Біомін ГмбХ, Австрія
3.Е
Кормосантм

Бровафарма, Україна

Декларований склад
Алюміноселікат Na – 85,0; каліоніт – 7,0; екстракт
дріжджів – 7,0
Монтморилоніт – 42,0; діатомова земля – 30,0; екстракт дріжджів – 20,0; екстракт морводоростей – 8,0
Мінерали глини – 45,0; інактивовані дріжджі – 42,0
Кремнію діоксид – 40,0; силікат магнію – 30,0; інактивовані дріжджі – 15,0; ламінарія цукриста – 5,0;
екстракти цикорію та календули – 10,0
Кремнію діоксид – 68,5; алюмінію оксид – 17,5; солі
магнію – 2,65; титану діоксид – 2,35; дріжджові
культури – 9,0; селен органічний – 0,0005.

Доза
(кг/1т)
0,5–2,0
0,5–2,5
0,5–2,5
0,5–2,5

0,5–3,0

Із 14 найменувань, зареєстрованих в Україні протимікотоксикозних засобів, поза цією умовною класифікацією залишилися:
– «Мікосорб» виробництва компанії Олтек-Великобританія або Олтек-Бразилія, котрий як діючу основу містить глюкомани (80%) і рекомендується в дозах 0,5–2,0 кг на тонну комбікорму;
– «ВетОкс-1000» виробництва НВФ «Бровафарма», котрий як діючу основу містить гіпохлорит натрію (атомарний кисень) і рекомендується з питною водою у співвідношенні 1:40.
З повагою ставлячись до кожної перерахованої композиції іноземного виробництва, все ж
варто зазначити, що, в першу чергу, їх створювали для фону видів мікотоксинів, які є найбільш
характерними для країни-розробника, а тому в умовах України вони не завжди високодієві відносно місцево наявних збудників мікотоксикозів птиці.
Характеризуючи адсорбентні композиції першої групи (табл.1), які є на основі лише суміші
мінералів, слід зважати на те, що за свідченням численних публікацій як іноземних, так і вітчизняних авторів, подібні композиції із суміші мінералів спроможні нейтралізувати лише від 70
до 95% мікотоксинів наявної в кормі маси шлунково-кишкового каналу. На нашу думку, про
цей показник має бути відомо всім продуцентам лікарських засобів. Проте відкрито заявити це
виробникам наважилися лише дистрибютери «Токсауту», які в рекламному проспекті зазначають, що їх препарат в максимально рекомендованій дозі здатній зв’язувати лише відповідну
частину наявних мікотоксинів, а саме: афлатоксин В1 – 92–96 %; охратоксин – 68–70; Т-2 токсин – 82–85; зеараленон – 48–51 %.
Варто зазначити, що водночас названі композиції не допомагають організму птиці звільнитись від залишків незнейтралізованих мікотоксинів та раніше накопичених у ньому токсичних
радикалів і не потенціюють захисної здатності імунної системи.
Група детоксикантів мікотоксинів на основі комплексу адсорбентів та органічних кислот
(табл. 2), за рахунок наявних кислот, має можливості знешкоджувати мікотоксини не лише в
харчовому каналі птиці, а й безпосередньо у комбікормах. Проте остання дія, приймаючи незначну наявність композиції органічних кислот, особливо за застосування в низьких і середніх
дозах (100–250 г/т), спроможна лише дещо гальмувати активний розвиток токсигенних грибків
в кормах, але не є достатньою для нейтралізації їх метаболітів. Для цієї групи тією чи іншою
мірою характерні недоліки, що відзначено для засобів групи 1.
Аналізуючи фармакологічну дію засобів групи детоксикантів мікотоксинів на основі комплексу адсорбентів та екстрактів рослин (табл. 3), слід відзначити:
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– подібні комбінації у шлунково-кишковому тракті зв’язують молекулярні структури мікотоксинів, що наявні в кормовій масі (близько 70–95 %) за рахунок присутньої композиції лужних алюмосилікатів та адсорбції гідрофільних і гідрофобних мікотоксинів слойованими силікатами, це перешкоджає всмоктуванню їх стінками шлунково-кишкового каналу та забезпечує
подальше виведення з організму в складі фекальних мас;
– дріжджові культури за рахунок нуклеотидів пришвидшують детоксикацію неадсорбованої
частини мікотоксинів, що накопичуються у печінці, та відтворення біфідо- і лактобактерій у
травному каналі, а наявні рибонуклеїнові кислоти сприяють відновленню тканин печінки. Тому
застосування таких засобів є більше надійним, оскільки не лише нейтралізує значну частину
наявних у кормах токсинів, а й сприяє швидкому оздоровленню організму. Як зауваження, слід
зазначити, що введені в рецептуру дріжджові культури, як правило, проявляють високу дієвість
лише певний період (12–18 міс.), проте в деяких засобах рекомендований період використання
чомусь значно триваліший.
Характеризуючи фармакологічні властивості Кормосанутм, відмічаємо, що поряд зі
зв’язуванням мікотоксинів і паралельним позитивним впливом наявного складу дріжджових
культур, додаткове введення двох солей магнію та органічного селену сприяє збільшенню секреції жовчі і травних ферментів і покращенню перистальтики кишечнику (солі магнію), забезпечує зміцнення неспецифічного імунітету та антиокиснювального статусу організму тварин
(селен).
У процесі широких доклінічних та виробничих дослідів підтверджено, що всі чотири етапи
впливу нового вітчизняного засобу нормалізують процес травлення, допомагають видаленню
токсинів з організму. Під їх впливом відновлюються детоксикаційна функція печінки і загальний імунний статус організму. Все це сприяє підвищенню середньодобових приростів, зростанню несучості курей-несучок, зменшенню витрат кормів на одиницю продукції та підвищенню
збереженості молодняку за рахунок помірної вартості, що дозволяє економити значні кошти
господарствам [9–14].
Варто відзначити досконало відпрацьоване дозування Кормосанутм. Воно базується на результатах лабораторного визначення інтенсивності контамінації корму конкретним видом мікотоксину. Рекомендуються наступні оптимальні дози (кг/т корму): низький рівень контамінації –
0,5–1,0; середній – 1,2–2,0; високий рівень контамінації – 2,2–3,0. У разі одночасного виявлення
двох чи більше видів токсинів в параметрах, що перевищують максимально допустимий їх рівень, рекомендовані вище дози кормової добавки збільшують на 0,5–1,0 кг.
Діючою речовиною препарату ВетОкс-1000 є натрію гіпохлорит. Необхідно зазначити, що в
процесі його застосування утворюється атомарний оксиген, котрий є сильним окисником. Він
виявляє виражені бактерицидні, фунгіцидні та дезінтоксикуючі властивості. За рахунок окиснювально-відновних процесів цей препарат сприяє нейтралізації та видаленню токсинів із крові, тканин і порожнин організму тварин, тому він належить до одного із перспективних засобів
лікування гострих форм мікотоксикозів тварин.
Висновки. На вітчизняному ринку сучасний арсенал засобів запобігання мікотоксикозів у
птиці є достатньо ґрунтовним. За належного лабораторно-мікотоксикологічного контролю кормів він спроможний забезпечити високу якість отриманої продукції птахівництва.
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Современные детоксиканты микотоксинов: анализ отечественного рынка
А. Березовский, Т. Фотина, Ю. Дворская, О. Розпутняя
В статье приведен анализ 14 различных препаратов, реализуемых на официальном рынке Украины для дезотоксикации микотоксинов в кормовых массах пищеварительного тракта птиц. Аргументировано применение новой отечественной кормовой добавки «Кормосантм» в сопоставлении с присутствующими на рынке иностранными аналогами.
Ключевые слова: микотоксины, микотоксикоз, птица, кормосан.
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ВИПАДОК АСПЕРГІЛЬОЗУ ТА АСПЕРГІЛОТОКСИКОЗУ
У ТЕЛЯТ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
У статті описаний випадок захворювання телят в одному з господарств Київської області, що спостерігалося у
2013 році та супроводжувалося кашлем тварин різних вікових груп без характерних причин щодо застудних захворювань,
відставанням у рості й розвитку, виснаженням та спорадичною загибеллю. За зміни погоди з вологої на морозну або
суху кашель припинявся. Із загального поголів’я телят віком 3–6 міс. вибуло більше 11 % з ознаками легеневих хвороб. Мікологічним дослідженням встановлено, що в 1г корму, який згодовували тваринам, містилось близько 800
тис. колонієутворювальних одиниць (КУО). Мікобіота була представлена видами А. fumigatus, що був домінуючим,
та А. осhrасеus, Rhizopus оryzае, Аbsidіа соrymbifera, Mucor spp. та Реnісillium sрр. Якісною реакцією із хлоридом
феруму була встановлена здатність ізольованого штаму А. fumigatus продукувати коєву кислоту.
Ключові слова: мікроскопічні гриби, ураження легень, телята.

Постановка проблеми. Проблема отруєння тварин токсичними метаболітами мікроскопічних грибів набула світового масштабу. За результатами оцінки, проведеної Комісією ООН з
проблем харчування та сільського господарства (FAO), понад 25 % світового врожаю зернових
культур щорічно забруднюється мікроскопічними грибами та мікотоксинами – продуктами
життєдіяльності мікроміцетів [1]. На думку експертів, мікотоксини – це найнебезпечніші забрудники кормів і харчових продуктів. Як свідчать результати наукових досліджень, ці сполуки
негативно впливають на здоров’я і продуктивність сільськогосподарських тварин, зумовлюють
погіршення фізіологічного стану та знижують стійкість організму проти захворювань. Деякі
мікотоксини індукують генетичні порушення та процеси канцерогенезу, інші мають тератогенний, ембріотоксичний, дисбактеріозний, алергенний і дерматонекротичний ефекти [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Забруднення зернових кормів і харчових продуктів
мікроскопічними грибами та мікотоксинами часто спостерігаємо на території України [3, 4]. Мікологічними дослідженнями встановлено, що корми з різних областей України засмічені мікроміцетами родів: Fusarium (26 %), Aspergillus (21,5 %), Penicillium (18 %), Alternaria (12 %) та ін. [2].
Однак проблема мікотоксинів вивчається в Україні недостатньо і потребує детальних досліджень. Особливо це стосується грибів роду Aspergillus, які, за результатами наукових досліджень, належать до найнебезпечніших природних забруднювачів [5].
В окремих повідомленнях йдеться про негативний вплив кормів, що містили субтоксичні
дози мікотоксинів. За даними О. Малініна та інших дослідників [5, 6], вміст колонієутворювальних одиниць мікроміцетів більше за 40 тис. в 1 г корму спричиняв зниження приростів і загибель поодиноких тварин.
©
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Подібна ситуація виникла в одному з господарств Київської області, де спостерігалось захворювання серед телят різних вікових груп. За переведення з родильного відділення до телятника у 10-денному віці у п’ятої частини тварин відмічали кашель. Близько 60 % тварин віком
1–4 міс. мали кашель без характерних причин щодо застудних захворювань, відставали в рості
й розвитку, виснажені та спорадично гинули. У разі зміни погоди з вологої на морозну або суху
кашель припинявся. Із загального поголів’я телят віком 3–6 міс. вибуло більше 11 % з ознаками
легеневих хвороб.
Матеріали і методи дослідження. З метою встановлення причини захворювання і загибелі
телят проводили розтин трупів у господарстві та секційній залі Білоцерківського НАУ. За результатами розтину виникла підозра на аспергільоз, тому було вирішено провести дослідження
кормів з метою встановлення ступеня їх контамінації грибами, видового складу та токсигенності, а також зробити посів на поживні середовища шматочків уражених органів з метою виділення збудника. Для цього зразки корму – солому, сіно люцерни та комбікорм висівали на середовище Чапека у чашки Петрі та інкубували за температури 24 і 37 °С. Застосовуючи метод
серійних розведень, визначали кількість колонієутворювальних одиниць (КУО) грибів у 1 г корму. Оскільки найбільша частка належала грибам роду Аspergillus, серед яких домінували ізоляти Аspergillus fumigatus, для визначення їх здатності продукувати коєву кислоту застосовували якісну реакцію з феруму хлоридом.
Результати досліджень та їх обговорення. Трупи тварин, які підлягали розтину, були незадовільної вгодованості або виснажені, з ознаками відставання у розвитку. Шкіра сірого забарвлення, вкрита довгим, скуйовдженим волоссям. Слизові оболонки природних отворів мали
сірий або сіро-червонуватий колір. Шлунок телят містив помірну або невелику кількість корму,
в складі якого переважали грубі корми. Виявлено студнеподібні інфільтрати в ділянках гортанно-глоткового кільця, перикарді та обох ниркових мисках, гідроперикард, множинні спайки
між легеневою та костальною плеврами ділянки серцевих та верхівкових часток; серознофібринозний плеврит, крупозно-абсцедивну пневмонію лобарного типу серцевих, верхівкових
та додаткових часток; гостру застійну гіперемію та набряк легенів; білкову дистрофію міокарда
і нирок. Смерть тварини настала внаслідок стійкої легеневої недостатності, спричиненої лобарною крупозно-абсцедивною пневмонією, ускладненою плевритом (рис. 1 а, б).

а

б
Рисунок 1 (а, б). Зовнішній вигляд легенів теляти (лобарна
крупозно-абсцедуюча пневмонія) за аспергільозу

У черевній порожнині виявлено: злипчатий перитоніт, множинні інкапсульовані абсцеси в
печінці та її токсичну дистрофію, септичне припухання та розм’якшення селезінки, румініт,
гастрит, серозне запалення мезентеріальних лімфовузлів, білково-жирову дистрофію нирки
(однієї, лівої), гострий, катаральний холецистит, набряк сполучної тканини навколо ниркової
миски лівої нирки.
Мікологічним дослідженням встановлено, що в 1г корму, яким годували тварин, містилось
800 тис. КУО. Мікобіота була представлена видами А. fumigatus, що був домінуючим (рис. 2),
А. fumigatus, А. осhrасеиs, Rhizopus оryzае, Аbsidіа соrymbifera, Mucor spp. та Репісilliит sрр.
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Якісною реакцією із феруму хлоридом була встановлена здатність ізольованого штаму А. fumigatus продукувати коєву кислоту.

Рисунок 2. Ріст колоній гриба А. fumigatus на середовищі Чапека (сірого кольору)
у посіві уражених ділянок легень

Мікроміцети, що були виділені з досліджуваного матеріалу, є потенційними продуцентами охратоксину, афлатоксинів, стеригматоцистину, аспергілової і коєвої кислот та інших мікотоксинів.
Значна контамінація корму грибами роду Аspergillus стала причиною накопичення у ньому токсичних метаболітів, які надходили в організм у невеликій кількості, що не спричиняло
швидкої загибелі тварин. Однак, мікотоксини спричинювали запальні процеси в шлунку, тонкому кишечнику, зумовлювали імунодепресію, впливаючи на місцеві лімфоїдні агрегати (солітарні фолікули). На базі останніх формувались виразки слизової оболонки, які мали тенденцію до збільшення, охоплюючи значні ділянки. Імунодепресивна дія мікотоксинів сприяла
виникненню ускладнень з боку органів дихання, і телята гинули від пневмоній за хронічного
перебігу.
Висновки. 1. Проведеними дослідженнями встановлено, що причиною захворювання і загибелі тварин стало згодовування корму, інтенсивно контамінованого мікроміцетами (близько
800 тис. КУО у 1 г) різних видів, серед яких домінували ізоляти А. fumigatus, здатні до біосинтезу коєвої кислоти.
2. Асоційована дія контамінантів та їх метаболітів у сублетальних концентраціях призвела
до хронічного отруєння тварин.
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Случай аспергиллеза и аспергиллотоксикоза у телят разных возрастных групп
А.В. Билан
В статье описан случай заболевания телят в одном из хозяйств Киевской области, который наблюдался в 2013
году и сопровождался кашлем животных разных возрастных групп без характерных причин относительно простудных заболеваний, отставанием в росте и развитии, истощением, а также спорадической гибелью. При изменении
погоды с влажной на морозную или сухую кашель прекращался. Из общего поголовья телят в возрасте 3–6 мес. выбыло более 11 % с признаками легочных болезней. Микологическим исследованием установлено, что в 1 г корма,
который скармливали животным, содержалось около 800 тыс. колониеобразующих единиц (КОЕ). Микобиота была
представлена видамы А. fumigatus, который был доминирующим, а также А. осhrасеus, Rhizopus оryzае, Аbsidiа
соrymbifera, Mucor spp. и Реniсillium sрр. Качественной реакцией с ферума хлоридом была установлена способность
изолированного штамма А. fumigatus продуцировать койевую кислоту.
Ключевые слова: микроскопические грибы, поражения легких, телята.
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МЕХАНІЗМИ ЗГОРТАННЯ КРОВІ У ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
ЗА ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В СОБАК
У статті описано порушення гемостазологічних механізмів після видалення неоплазій молочної залози у собак. У післяопераційний період зареєстровано достовірно значуще підвищення вмісту фібриногену, розчинного фібрину, активованого часткового тромбопластинового часу на тлі зниженої сумарної фібринолітичної активності. У більшому ступені коагулопатія була виражена за злоякісного ураження. Надалі протягом 14 діб констатували тенденцію до нормалізації у пацієнтів із доброякісними пухлинами молочної залози, за відсутності подібних змін у тварин зі злоякісними новоутвореннями.
Ключові слова: пухлини, молочна залоза, собаки, фібриноген, розчинний фібрин, активований частковий тромбопластиновий час, сумарна фібринолітична активність.

Постановка проблеми. На сьогодні особливий інтерес представляють перспективи лікарського впливу на систему згортання крові і фібринолізу та механізми, які підтримують її рідкий
стан для профілактики післяопераційних ускладнень та розвитку вторинних пухлин [1].
Різке збільшення частоти онкологічних хвороб останнім часом, безуспішність сучасних методів
комплексного лікування на пізніх стадіях розвитку онкопатології є стимулами до подальшого вивчення проблеми канцерогенезу. Актуальність проблем патогенезу за неоплазій молочної залози
визначається тим, що навіть за виконання технічно досконалого оперативного втручання, застосування сучасної поліхіміотерапії, залишається високий ризик розвитку рецидивів захворювання [2].
У гуманній медицині накопичено певний експериментальний і клінічний матеріал, що свідчить про тісний корелятивний зв’язок між неоплазійною агресією і порушеннями у системі гемостазу та фібринолізу, що може відігравати ключову роль у патогенезі ускладнень. В останні
роки, враховуючи, що своєчасна корекція відхилень у системі гемостазу дозволяє знизити їх
кількість, зазначений зв’язок вивчається в онкології не тільки як теоретична проблема [3].
Актуальність досліджень в цьому напрямку у ветеринарній медицині зумовлена недостатністю та розрізненістю наявної інформації, яка у більшості випадків має описовий характер і стосується окремих клінічних випадків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виявлено, що за злоякісних новоутворень порушення механізмів згортання крові пов’язане зі здатністю неоплазійних клітин виробляти і секретувати
прокоагулянти, знижувати фібринолітичну активність. Водночас протипухлинна терапія, зокрема і
хірургічне втручання, значно збільшують ризик розвитку тромбоемболічних ускладнень [4].
Попередніми дослідженнями було встановлено, що перебіг пухлинного процесу супроводжується розвитком ДВЗ-синдрому, більш вираженому за злоякісних неоплазій. Зокрема, у
собак за пухлинних уражень молочної залози реєстрували підвищення вмісту фібриногену в
76,2 % випадків за злоякісного і 54,2 % – доброякісного процесу [5, 6].
Незважаючи на наявні публікації, які висвітлюють коагулопатії за пухлин у дрібних тварин,
патогенез їх механізмів залишається недостатньо з’ясованим.
Мета дослідження – встановити особливості стану системи гемостазу і фібринолізу в післяопераційний період за пухлин молочної залози у собак.
Матеріал і методика дослідження. Вивчення клінічного стану та хірургічне втручання за
пухлин молочної залози проводили в умовах кафедри хірургії і акушерства с.-г. тварин ДДАЕУ
та державних лікарень ветеринарної медицини Бабушкінського та Жовтневого районів м. Дніпропетровська, дослідження проб крові – на кафедрі хірургії Білоцерківського НАУ.
Відбір проб крові та їх дослідження здійснювали на третю, сьому, десяту та чотирнадцяту
добу післяопераційного періоду; концентрацію фібриногену – за В.О. Беліцер зі співавт. (1997),
розчинного фібрину – за Т.В. Варецькою зі співавт. (1992), активований тромбопластиновий
час – набором реактивів „SimkoLTD” (м. Львів): сумарну фібринолітичну активність – за
T. Astrup et S. Müllertz (1952) [7].
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз вмісту фібриногену (табл. 1) в післяопераційний період свідчить, що у разі використання загальноприйнятої методики екстирпації новоутворення молочної залози вміст фібриногену в усіх тварин знижувався на третю добу за доброякісних
©
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пухлин –до 0,93±0,28 г/л, а злоякісних – до 0,47±0,06 г/л (р <0,01). Через сім діб після видалення
доброякісної неоплазії концентрація фібриногену дещо підвищувалась (1,35±0,22 г/л) і надалі коливалась приблизно на одному рівні (10 доба – 1,53±0,3; 14 – 1,86±0,61 г/л).
За злоякісних пухлин на сьому добу вміст фібриногену збільшувався до 0,91±0,09 г/л, але на
десяту він перевищував фізіологічні показники – 4,60±0,60 г/л, знову знижуючись до 0,7±0,20 г/л
на 14 добу.
Необхідно відзначити достовірну різницю зазначеного показника у тварин з доброякісними та
злоякісними показниками: у другому випадку на третю, сьому та чотирнадцяту добу концентрація
фібриногену була статистично нижчою (відповідно р<0,01 і р<0,05), а на десяту – вищою (р<0,05).
Таким чином, за доброякісних уражень молочної залози реєстрували динаміку до нормалізації рівня фібриногену, а через два тижні після втручання концентрація цього показника була
наближена до показника в клінічно здорових тварин.
Таблиця 1 – Динаміка вмісту фібриногену після видалення пухлин молочної залози у собак (г/л)
Період спостереження, доба
3
7
10
14

Пухлини
доброякісні
0,93±0,28*
1,35±0,22*
1,53±0,3**
1,86±0,61**

злоякісні
0,47±0,06
0,91±0,09
4,60±0,60
0,7±0,20

Примітка. *–р<0,05; **– р<0,01

За проведення оперативного втручання за загальноприйнятою методикою у собак з доброякісними пухлинами на 3-тю добу рівень розчинного фібрину (табл. 2) залишався підвищеним
(8,34±0,28), знижуючись надалі до 3,72±0,98 на 7, 3,65±0,37 – 10 та 3,56±0,4 мг/100 мл –
на 14 добу.
За злоякісних новоутворень на 3-тю добу після хірургічного втручання вміст розчинного
фібрину становив 9,73±0,15 мг/100 мл, знижуючись на 7-му до 7,2±0,63 із наступним збільшенням до 16,35±0,73 на 10-ту та до 33,18±2,26 мг/100 мл на 14 добу.
Таким чином, за застосування загальноприйнятої методики екстирпації пухлин молочної
залози відновлення фізіологічних показників концентрації не відбувалось, хоча через 14 діб
після хірургічного втручання за доброякісних неоплазій рівень цього показника наближався до
нормативних даних (0–1 мг/100 мл), а за злоякісних значно їх перевищував.
Таблиця 2 – Концентрація розчинного фібрину в післяопераційний період за пухлин молочної залози у собак (мг/100 мл)
Період спостереження, доба
3
7
10
14

Новоутворення
доброякісні
8,34±0,28
3,72±0,98*
3,65±0,37**
3,56±0,4**

злоякісні
9,73±0,15
7,2±0,63
16,35±0,73
33,18±2,26

Примітка. *р<0,01

Після хірургічного втручання у разі пухлин молочної залози у собак протягом всього періоду спостереження реєстрували скорочення активованого часткового тромбопластинового часу
за наявності статистично достовірної різниці між показниками у тварин з доброякісними та
злоякісними неоплазіями (табл. 3). Вони відповідно становили: на 3-тю добу – 24,46±4,52 і
16,02±1,00 с; 10-ту – 21,69±2,41 і 14,34±1,85 с; 14-ту – 24,32±3,39 і 34,05±0,99 с.
Таблиця 3 – Показники активованого часткового тромбопластинового часу після екстирпації неоплазій молочної залози у собак (с)
Період спостереження, доба
3
7
10
14

Неоплазії
доброякісні
24,46±4,52*
20,86±0,29
21,69±2,41*
24,32±3,39**

злоякісні
16,02±1,00
20,38±1,21
14,34±1,85
34,05±0,99

Примітка. * – р<0,01; ** – р<0,05.

Аналіз отриманих результатів вказує на відсутність його істотного скорочення у період 3та 10-ї доби як свідчення гіперкоагуляції та продовження на 14-ту як підтвердження виснаження системи гемостазу.
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Упродовж 14 діб післяопераційного періоду сумарна фібринолітична активність (табл. 4) за злоякісних новоутворень суттєвих змін не зазнавала, знаходячись на достатньо низькому рівні (коливання
складали 326,43±21,54 – 346,19±15,32 мм2), за винятком 7-ї доби, яка характеризувалась вірогідно
вищим рівнем порівняно із 3 та 10 добами. За доброякісного ураження молочної залози на 3-й день
реєстрували зниження активності цього показника із подальшим підвищенням на 7-му добу.
Отже, не було виявлено достовірної різниці між показниками сумарної фібринолітичної активності за пухлин молочної залози залежно від типу неоплазій – вона була знижена стосовно показників клінічно здорових тварин, коливалась на доопераційному рівні, без тенденції до нормалізації.
Таблиця 4 – Сумарна фібринолітична активність після хірургічного втручання за неоплазій молочної залози у
собак (мм2)
Період спостереження, доба
До операції
3
7
10
14

Пухлини
доброякісні
439,28±79,22
337,67±20,65
415,3±7,12
388,29±17,41
375,25±21,56

злоякісні
340,19±80,02
343,43±26,39
401,30±14,16
326,43±21,54
346,19±15,32

Отримані результати узгоджуються з даними Marconato L. et all. (2009) [8], згідно з якими,
за карциноми молочної залози у собак у 21 % випадків діагностували коагулопатію, причому,
незважаючи на проведене хірургічне втручання, у таких тварин середня тривалість життя була
меншою порівняно із собаками без патології системи гемостазу, а також із Vilarа Saavedra P. еt
all. (2011) [9], які за пухлинного ураження реєстрували гіперкоагуляцію у 46 % пацієнтів.
Таким чином, результати досліджень показали, що протягом першого тижня після оперативного видалення новоутворень молочної залози значно порушується рівновага між згортальною
та фібринолітичною системами. Активність протизгортальних факторів крові залишається на
низькому рівні на тлі посилення механізмів згортання, що призводить до гіперкоагуляції.
Базуючись на отриманих результатах, можна стверджувати про важливість оцінки гемостазологічного статусу за пухлин молочної залози у собак. Крім того, слід вказати на можливість її
практичного використання для зменшення ймовірності метастазування та профілактики подальшого розповсюдження пухлинних клітин, насамперед у тварин старшої вікової групи, у яких
проведення хіміотерапії має певні складнощі. Проведення хіміотерапії посилює коагуляційні
процеси, що також спричинює необхідність корекції системи гемостазу.
Висновки. 1. Проведення хірургічного втручання за новоутворень молочної залози посилює функціональні порушення механізмів згортання крові, які проявляються гіперфібриногенемією, збільшеним рівнем розчинного фібрину, подовженням активованого часткового тромбопластинового часу та пригніченням фібринолітичної активності.
2. Післяопераційний період характеризується за доброякісного ураження – тенденцією до нормалізації, у разі злоякісного – вираженою коагулопатією протягом післяопераційного періоду.
3. Порушення функціонування механізмів системи гемостазу у собак із пухлинами молочної залози свідчить про високий ризик розвитку гемокоагуляційних ускладнень та потребує
проведення у післяопераційний період направлених профілактичних заходів.
У подальшій перспективі гемостазологічний профіль доповнює перелік діагностичних і
прогностичних факторів за неоплазій молочної залози, що дозволяє провести об’єктивну оцінку
особливостей перебігу неоплазійного процесу.
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Механизмы сворачивания крови в послеоперационный период при опухолях молочной железы у собак
Д.Д. Белый, М.В. Рубленко
В статье описано нарушение гемостазологических механизмов после удаления неоплазий молочной железы у собак.
В послеоперационный период зарегистрировано достоверно значимое повышение содержания фибриногена, растворимого
фибрина, активированного частичного тромбопластинового времени на фоне сниженной суммарной фибринолитической
активности. В большей степени коагулопатия была выражена при злокачественном поражении. В дальнейшем, на протяжении 14 суток, констатировали тенденцию к нормализации показателей у пациентов с доброкачественными опухолями
молочной железы при отсутствии подобных изменений у животных со злокачественными новообразованиями.
Ключевые слова: опухоли, молочная железа, собаки, фибриноген, растворимый фиб-рин, активированное частичное тромбопластиновое время, суммарная фибринолитическая активность.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ АНТГЕЛЬМІНТНИХ
ПРЕПАРАТІВ ЗА СПОНТАННИХ АНОПЛОЦЕФАЛЯТОЗІВ ОВЕЦЬ
В умовах експерименту на ягнятах 4–6-місячного віку, спонтанно заражених збудниками аноплоцефалятозів на пасовищах півдня Одеської області, вивчено ефективність сучасних антгельмінтних препаратів: Альбендазолу-Л 7,5 %, Рафензолу, Фенбендазолу. Екстенсефективність Альбендазолу-Л 7,5 % склала 80 % на 10-й день після дегельмінтизації, Рафензолу та Фенасалу – 100 % , але на 5-й та 10-й день після дегельмінтизації відповідно. Найбільш доцільним виявилося застосування хворим тваринам Рафензолу (стовідсоткова екстенсефективність та найкоротший термін лікування), найменш
ефективним виявився Альбендазол-Л 7,5%, який в основному і застосовується в господарствах.
Ключові слова: аноплоцефалятози, цестодоз, антгельмінтик, екстенсефективність, вівці.

Постановка проблеми. На сучасному ринку ветеринарних препаратів існує велика кількість
антгельмінтиків, що використовуються для боротьби з аноплоцефалятозами (цестодози), хоча за
останні тридцять років нових протицестодних субстанцій не винайдено. В основі препаратів – відомі діючі речовини (альбендазол, фенбендазол, мебендазол, ніклозамід та ін.). Тому дуже важко
зорієнтуватися який з антгельмінтиків буде найбільш ефективним для тварин саме у даному регіоні
(на півдні Одеської області), адже досі даному питанню науковці не приділяли належної уваги.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вівчарство – одна з провідних галузей тваринництва півдня України. Південний регіон України називали зоною вівчарства, тому що й нині
тут зосереджено 76,4% поголів’я овець країни. Але 77 % овець зосереджені лише у двох із семи
регіонів – АР Крим та Одеській області [1].
Значно гальмують розвиток галузі хвороби різної етіології, провідне місце серед яких належить
гельмінтозам, зокрема аноплоцефалятозам (монієзіозу, тизанієзіозу, авітелінозу). Основних збитків
завдає монієзіоз, на який хворіють ягнята переважно у віці 1,5–8 місяців. Серед молодняку гельмінтоз перебігає, як правило, у вигляді ензоотій і супроводжується значним відходом [2, 3].
Для динаміки епізоотичного процесу за аноплоцефалятозів характерна чітка сезонність. Зараженість ягнят поточного року аноплоцефалятами у весняно-літній період може сягати 80–100 %.
У літньо-осінньо-зимовий період преважає змішана інвазія, яка нерідко ускладнюється інфекційними захворюваннями [4, 5].
На вітчизняному ринку кількість антгельмінтних препаратів вітчизняного та закордонного
виробництва постійно зростає [6, 7]. Аналіз показує, що одні володіють вузьким спектром дії,
інші − тривалий час виділяються з організму, треті − мають побічні ефекти та ускладнення [8].
Доведеним фактом є те, що антгельмінтики можуть чинити негативний вплив на організм тварин, що зумовлено порушенням вимог їх застосування, низьким хіміотерапевтичним індексом,
наявністю ембріотропних властивостей, місцевою дією препаратів [9].
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Визначальним у виборі препарату є наявність моно- або змішаної інвазії, спектр дії препарату,
спосіб його застосування, ціна та безпечність для організму, фізіологічний стан тварин та інші фактори. Тривале застосування препаратів призвело до формування резистентності паразитів до їх дії.
Крім того, застосування антгельмінтних препаратів спричиняє імуносупресію [10].
Тому, плануючи дегельмінтизацію тварин, важливо знати механізм дії антгельмінтиків, терміни їх застосування, ефективність препаратів, що реалізуються, адже сьогодні на ринку України є велика кількість протипаразитарних засобів.
Мета досліджень – визначити антгельмінтну ефективність сучасних лікарських форм препаратів: Альбендазолу-Л 7,5%, Рафензолу, Фенасалу за спонтанних аноплоцефалятозів для ягнят 4–6-місячного віку.
Матеріали і методи дослідження. Дослід проводили у червні-серпні 2013 року у виробничих умовах ТОВ «Ніка Інвест Агро» Болградського району Одеської області. Досліджено фекалії від 50 ягнят віком 4–6 місяців за флотаційним методом Фюллеборна, серед яких у 23 виявили яйця аноплоцефалят. Із хворих тварин за принципом аналогів було сформовано 3 дослідні та
одна контрольна групи (по 5 у кожній). Протягом досліду тварини утримувалися під критими
навісами на пасовищі, із загальним стадом не випасалися. Дегельмінтизацію проводили перед
ранковою годівлею, препарати задавали одноразово.
Тваринам першої дослідної групи задали Альбендазол-Л 7,5 % разом з кормом у дозі 0,7 г/10 кг
маси тіла, другої – Рафензол з розрахунку 1 мл/10 кг маси тіла. Препарат задавали всередину з
теплою водою (25–30 ºС) за допомогою гумової пляшки. 1 мл рафензолу містить: рафоксаніду –
110 мг, фенбендазолу – 75 мг, левамізолу гідрохлориду – 3 мг, решта – вода дистильована (до
1 мл). Тваринам третьої дослідної групи задавали Фенасал (містить 94 % ніклозаміду), індивідуально, з гумової пляшки, з розрахунку 0,1 г/кг маси тіла ягнят у вигляді 1 %-ї крохмальної
суспензії. Тварини контрольної групи антгельмінтиків не отримували.
Після введення препаратів щодня проводили клінічний огляд ягнят, а на 1, 3, 5 і 10 добу –
візуальний огляд фекалій та їх дослідження флотаційним методом Фюллеборна з метою визначення екстенсефективності препаратів.
Результати досліджень та їх обговорення. За результатами клінічних обстежень з основного стада було відібрано 20 ягнят у віці 4–6 місяців, які мали низьку вгодованість, відставали
від стада, були пригніченими. За копроовоскопічних досліджень фекалій за Фюллеборном у
них були виявлені яйця аноплоцефалят.
Після обробки тварин першої дослідної групи Альбендазолом-Л 7,5 %, другої – Рафензолом,
третьої – Фенасалом вже на першу добу після обробки від цестод звільнилася одна тварина з першої групи та по 2 – з другої і третьої. Екстенсефективність склала відповідно 20, 40 та 40 %. Серед
тварин контрольної групи показники інтенсивності інвазії лишилися без змін (табл. 1).
Таблиця 1 – Ефективність різних методів терапії за спонтанних аноплоцефалятозів овець
Група тварин
(n=5)
І дослідна
ІІ дослідна
ІІІ дослідна
Контрольна

Назва
препарату
Альбендазол-Л 7,5 %
Рафензол
Фенасал
-

1-й день
А
Б
1
20
2
40
2
40
-

Результати досліджень
3-й день
5-й день
А
Б
А
Б
3
60
3
60
4
80
5
100
3
60
4
80
-

10-й день
А
Б
4
80
5
100
5
100
-

Примітки: А – кількість ягнят, яка звільнилась від збудника; Б – екстенсефективність, у процентах.

На 3-й день після обробки екстенсефективність найвищою була для Рафензолу, яким обробляли тварин другої дослідної групи – 80 %, а серед тварин першої та третьої груп вона склала
60 % (Рафензол взагалі вважається антгельмінтиком, який застосовують за нематодозів, хоча в
його складі є фенбендазол, який володіє протицестодозною дією).
На третю добу після обробки екстенсефективність для тварин другої дослідної групи склала
100 %, третьої – 80 %, а найнижчою вона виявилася для Альбендазолу-Л 7,5%. Треба зауважити, що саме препарати, діючою речовиною яких є альбендазол, застосовуються в господарстві
протягом останніх десяти років.
На 10-й день після обробки екстенсефективність для Рафензолу та Фенасалу склала по 100 %,
а для Альбендазолу-Л 7,5 % – 80 %.
Серед тварин контрольної групи показники екстенсивності та інтенсивності інвазії наприкінці
досліду не змінилися (тварини антгельмінтик не отримували).
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Отже, препарат Альбендазол-Л 7,5 %, який широко застосовується у господарстві останні
10 років, виявився найменш ефективним для лікування овець за аноплоцефалятозів у порівнянні з
Рафензолом та Фенасалом. Найбільш ефективним виявився Рафензол (екстенсефективність склала
100 % на 5-й день). Показник екстенсефективності для Фенасалу був також 100 % на 10-й день.
Висновки. 1. Найбільш ефективним антгельмінтиком у наших дослідах, який застосовували
для ягнят у віці 4–6 місяців з метою лікування спонтанних аноплоцефалятозів був Рафензол.
2. Препарати альбендазолу за аноплоцефалятозної інвазії у південному регіоні широко застосовуються, але вони мають значно меншу ефективність (ЕЕ 80 % на 10-й день після дегельмінтизації),
що може пояснюватись виникненням резистентності гельмінтів до дії цієї лікарської основи.
3. Фенасал є високоефективним за аноплоцефалятозів, проте повне звільнення від гельмінтів настає на 10-й день після дегельмінтизації, за умови застосування Рафензолу повне звільнення ягнят від гельмінтів настає на 5-й день.
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Эффективность применения современных антгельминтных препаратов при спонтанных аноплоцефалятозах овец
Н.В. Богач, О.Т. Пивень
В условиях эксперимента на ягнятах 4–6-месячного возраста, спонтанно зараженных аноплоцефалятозами на пастбищах юга Одесской области, изучена эффективность современных антгельминтных препаратов: Альбендазола-Л 7,5 %,
Рафензола, Фенасала. Экстенсэффективность Альбендазола-Л 7,5 % составила 80 % на 10-й день после дегельминтизации,
Рафензола и Фенасала – 100 %, на 5-й и 10-й день после дегельминтизации соответственно. Наиболее эффективным оказалось применение больным животным Рафензола (стопроцентная экстенсэффективность и короткий срок лечения), наименее эффективным – Альбендазол-Л 7,5%, который в основном применяется в хозяйствах.
Ключевые слова: аноплоцефалятозы, цестодоз, антгельминтик, экстенсэффективность, овцы.
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ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ІМУНОМОДУЛЮВАЛЬНИЙ ВПЛИВ
ЕНРОФЛОКСАЦИНУ НА ОРГАНІЗМ КОРІВ ЗА ЕНДОМЕТРИТУ
У РАЗІ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЙОГО ВВЕДЕННЯ
У статті проведено порівняльний аналіз показників імунного статусу та неспецифічної резистентності організму
корів за гнійного ендометриту. У хворих корів, відносно контролю, у 1,6 раза була збільшена кількість спонтанно
активованих нейтрофілів, 1,5 раза зріс індекс активації нейтрофілів (ІАН) та в 2 рази – цитологічний індекс (ЦЛІ).
Встановлено вірогідне (на 21,34±2,08 %) зниження фагоцитарної активності (ФА) нейтрофілів та в 1,5 раза – фагоцитарного числа (ФЧ). На закінчення лікування відзначається нормалізація тестованих показників фагоцитозу, причому у разі реґіонарного введення препаратів позитивна динаміка була більш вираженою, що підтверджується вірогідною різницею між показниками ФА і ФЧ у дослідних групах. Таким чином, встановлено, що реґіонарне введення
препаратів сприяє більш активній імунореабілітації організму корів та підвищує ефективність їх лікування.
Ключові слова: корова, післяродовий період, імунний статус, реактивність, гнійний ендометрит, реґіонарне
введення, фагоцитоз, раціональна антибіотикотерапія.
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Постановка проблеми. Запальні процеси у матці корів зустрічаються частіше, ніж в інших
відділах статевої системи, виникаючих за патології родів чи післяродового періоду. Це пояснюється підвищеною чутливістю матки після отелення до дії інфекційного чинника та критичним
зниженням імунобіологічної резистентності організму корів у пуерперальний період [1−5].
Відомо, що ефективність антибіотикотерапії корів за ендометриту значною мірою залежить
від правильного вибору препарату, його дози та способу введення [1, 2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велике різноманіття сучасних антибактеріальних засобів і, в першу чергу, антибіотиків, вимагає пошуку ефективних методів їх введення та
комбінування, що ґрунтуються на принципах їх раціонального застосування. В лікувальній
практиці із парентеральних методів найпоширенішим є внутрішньом’язове введення антибіотиків. Проте з метою створення та підтримання в крові високих концентрацій антибіотиків для
підвищення їх антисептичної дії використовують внутрішньовенне та внутрішньоартеріальне
введення препаратів. Направлений транспорт лікарських засобів через магістральні судини в
зону патологічного процесу, поряд із підвищенням терапевтичного ефекту, дозволяє максимально зменшити небажані реакції організму на медикаментозну дію, знизити разову і загальну
дози препарату, частоту його введення, скоротити термін лікування [2, 6−8].
Фторхінолони − препарати широкого спектру дії, які тривалий час циркулюють у крові, активно
проникають в органи, рідини та тканини організму. Їх концентрація в тканинах та органах, дякуючи
оптимізованій фармакодинаміці, може у 2−7 разів перевищувати таку в плазмі крові [9−12]. Показник ерадикації (знищення) збудника у деяких фторхінолонів сягає 90 %. До того ж, вони володіють
постантибіотичним ефектом, тобто не тільки вбивають збудників, а й інгібують їх ріст упродовж
2−6 годин після закінчення бактерицидної дії. Однією з переваг фторхінолонів є їх відносна безпечність, відсутність побічних реакцій та добра переносимість. На тлі потужної бактерицидної дії, на
відміну від інших антибіотиків, їх застосування не супроводжується масивним виділенням ендотоксинів [10−14]. Відносно недавно з’явилися дані про імуномодулювальні властивості фторхінолонів,
які були отримані в експерименті на тваринах [15].
Мета і завдання дослідження − вивчення лікувальної ефективності та впливу енрофлоксацину на показники метаболічної і фагоцитарної активності нейтрофілів та організм корів за ендометриту залежно від методу введення препарату.
Матеріал і методика досліджень. Клініко-експериментальні дослідження проводили впродовж
2011−2013 років на 3−5-річних коровах української чорно-рябої молочної породи, з яких були сформовані 3 дослідні та контрольна групи по 10 голів у кожній: Д1 – хворі на гострий ендометрит до лікування, Д2 і Д3 – після лікування (8−10 доба після першої ін’єкції антибіотика), ДК – клінічно здорові на 15 добу після отелення. В якості етіотропної терапії був застосований антибіотик вітчизняного
виробництва енрофлоксацин-100 (Продукт, м. Харків), в 1 мл якого міститься 100 мг енрофлоксацину. Коровам групи Д2 енрофлоксацин-100 ін’єктували внутрішньом’язово, у перший день лікування
також вводили 2 мл броестрофану та 10 мл аміридину 1 %. Коровам групи Д3 – перше введення препаратів проводили у внутрішню здухвинну артерію (за І.П. Ліповцевим) у дозах: енрофлоксацин-100
− 3,0 мл/100 кг маси тіла, броестрофан − 1 мл, аміридин 1 % – 5 мл; наступні введення антибіотика у
такій же дозі проводили через 24–36 год у паравагінальну пухку клітковину на глибину 4−6 см [16].
Одночасно з антибіотиком внутрішньоартеріально ін’єктували 1 мл броестрофану та 5 мл аміридину 1 %.
Коровам груп Д2 і Д3 щоденно внутрішньопіхвово вводили 40−50 мл 0,5 % олійного розчину йоду.
Лабораторні дослідження проводили на кафедрі ветеринарного акушерства і хірургії та в
лабораторії імунології відтворення ссавців Подільського державного аграрно-технічного університету. Імунобіологічний статус дослідних тварин оцінювали за функціональними показниками метаболічної активності нейтрофілів у реакції НСТ-тесту із визначенням індексу активації
нейтрофілів (ІАН) та цитологічного індексу (ЦЛІ); фагоцитарної активності (ФА) у реакції з
інертними полістероловими частинками латексу (d=1,3 µ), фагоцитарного числа (ФЧ) [17,18].
Результати досліджень та їх обговорення. У результаті аналізу стану імунокомпетентних клітин
по тестованих параметрах імунореактивності організму корів, хворих на ендометрит, виявлено дефектність механізмів метаболічної активності нейтрофілів та фагоцитозу організму дослідних корів.
За нашими даними (НСТ-тест), у хворих корів до лікування, відносно контролю, значно збільшена (у 1,6 раза) кількість спонтанно активованих нейтрофілів (p<0,001), що характерно для
гострих гнійно-запальних процесів, у 1,5 раза зріс ІАН (p<0,05) та в 2 рази – ЦЛІ (p<0,001).
Крім того, у хворих корів встановлено вірогідне (p<0,001) зниження фагоцитарної активності
нейтрофілів до латексу – на 21,3±2,08 % та фагоцитарного числа − у 1,5 раза (p<0,001), що вказує на антигенне навантаження організму і небезпеку розвитку аутоімунних процесів (табл. 1).
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Таблиця 1 − Показники метаболічної активності нейтрофілів та фагоцитозу у дослідних корів
Показник

хворі на ендометрит,
Д1

НСТ, у проц.
ЦЛІ, у проц.
ІАН
ФА, у проц.
ФЧ, ум.од

19,60±0,62***
0,36±0,01***
0,46±0,05*
32,86±2,04***
3,18±0,08***

Групи корів
Після лікування
в/м’язове введення
реґіонарне введення
препаратів, Д2
препаратів, Д3
17,38±0,88*
14,40±0,54•••
0,24±0,03••
0,20±0,01•••
0,38±0,09
0,32±0,04•
* ••
46,08±3,42
55,84±2,18•••♦
* •••
3,86±0,07
4,88±0,06••• ♦♦♦

Клінічно здорові
(контроль)
ДК
12,30±0,64
0,18±0,02
0,31±0,06
54,20±1,36
4,62±0,10

Примітки: *** – р<0,001; ** – р<0,01; * – р<0,05 – різниця між контрольною та дослідними групами; ••• – р<0,001;
– р<0,01; • – р<0,05 – різниця порівняно з даними до лікування; ♦♦♦ – р<0,001; ♦♦ – р<0,01; ♦ – р<0,05 – різниця
між другою та третьою дослідними групами.

••

Така картина дисфункції фагоцитозу свідчить про те, що порушення механізмів захисту організму хворих на гнійний ендометрит корів проходить за типом вторинного імунодефіциту.
Після закінчення курсу лікування у корів (групи Д2 і Д3) відзначається нормалізація тестованих показників фагоцитозу, причому за реґіонарного введення препаратів позитивна динаміка більш виражена, що підтверджується вірогідною різницею (р<0,001) між показниками ФА і
ФЧ у дослідних групах.
Таким чином, проведені дослідження дозволили встановити, що парентеральне застосування енрофлоксацину не має імуносупресивного впливу на організм корів, а навпаки, сприяє його
імунореабілітації. Прискорення відновлення тестованих імунологічних показників організму
корів групи Д3 можна пояснити зменшенням разової та курсової доз антибіотика, а також вкороченням терміну лікування за його реґіонарного (внутрішньоартеріального та паравагінального) застосування.
Після закінчення клінічного експерименту встановлено, що комбіноване застосування енрофлоксацину-100, аміридину 1 % та броестрофану виявилося ефективним методом лікування
корів за ендометриту (табл. 2).
Таблиця 2 – Ефективність лікування корів за ендометриту
Група корів
Д2 (в/м‘язове введення препаратів)
Д3 (реґіонарне введення препаратів)

Видужало,
у проц.
90,0
100,0

Запліднилося,
у проц.
80,0
90,0

Коефіцієнт
осіменіння
1,7
1,5

Рецидивів,
у проц.
10,0
−

Реґіонарне застосування препаратів дозволило суттєво покращити клініко-економічні показники лікування, порівняно з його внутрішньом’язовим введенням: на 10 % більше корів одужало та
на 10 % зросла їхня запліднюваність, тоді як витрати на препарати зменшилися на 35 %.
Таким чином, внутрішньоартеріальне і паравагінальне введення енрофлоксацину, як метод
раціональної антибіотикотерапії корів за гнійного ендометриту, дозволяє підвищити його ефективність, скоротити термін лікування, зменшити разові та курсові дози препарату, попередити
небажані побічні ефекти хіміотерапії, прискорити імунореабілітацію організму хворих корів.
Висновки. 1. Перебіг гнійного ендометриту в корів характеризується активацією показників метаболічної активності нейтрофілів та пригніченням фагоцитарної реакції.
2. Енрофлоксацин не проявляє виражених імуносупресивних властивостей на організм корів за його парентерального застосування, причому реґіонарне введення антибіотика сприяє
прискоренню імунореабілітації організму.
3. Комбіноване реґіонарне застосування енрофлоксацину-100, броестрофану та аміридину
1 % є ефективним методом лікування корів за гнійного ендометриту, клініко-економічні показники якого вищі, ніж за внутрішньом’язового введення препаратів.
У перспективі планується розробка та клінічна перевірка інших режимів антибіотикотерапії
корів за гнійного ендометриту та ефективних методів імунореабілітації хворих корів.
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Лечебная эффективность и иммунорегулирующее действие энрофлоксацина на организм коров при эндометрите при различных методах его введения
А.А. Боднар, С.П. Керничный, Т.В. Захарова, В.С. Билецкий
В статье проведен сравнительный анализ показателей иммунного статуса и неспецифической резистентности
организма коров при гнойном эндометрите. У больных коров, относительно контроля, в 1,6 раза увеличено количество спонтанно активированных нейтрофилов, в 1,5 раза возрос ИАН и в 2 раза − ЦЛИ, установлено достоверное (на
21,34±2,08%) снижение ФА нейтрофилов и в 1,5 раза ФЧ. По окончании лечения отмечается нормализация тестируемых показателей фагоцитоза, причем при регионарном введении препаратов данная положительная динамика была
более выражена, что подтверждается достоверной разницей между показателями ФА и ФЧ в опытных группах. Таким образом, установлено, что регионарное введение препаратов способствует более активной иммунореабилитации
организма коров и повышает эффективность их лечения.
Ключевые слова: корова, послеродовой период, иммунный статус, реактивность, гнойный эндометрит, регионарное введение, фагоцитоз, рациональная антибиотикотерапия.
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ЗАХИСНА ДІЯ ЕНТЕРОСОРБЕНТІВ ЗА СУМІСНОГО
ВПЛИВУ ОХРАТОКСИНУ А ТА ДЕЗОКСИНІВАЛЕНОЛУ
НА ОРГАНІЗМ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
У статті наведено результати дослідження сумісної дії охратоксину А і дезоксиніваленолу на приріст маси тіла
курчат-бройлерів та за застосування ентеросорбентів. Встановлено, що згодовування курчатам-бройлерам корму,
який містив охратоксин А у кількості 0,338 мг/кг та дезоксиніваленол – 1,095 мг/кг, спричинює хронічний токсикоз,
що супроводжується затримкою росту та зменшенням приростів маси тіла.
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Згодовування курчатам-бройлерам корму, що містив охратоксин А та дезоксиніваленол разом з ентеросорбентами (Токсі-Ніл® Плюс Юніке, Mікофікс® Плюс 3.E, березове активоване вугілля), зменшувало негативну дію мікотоксинів та забезпечувало приріст маси тіла на рівні показників птиці контрольної групи.
Ключові слова: дезоксиніваленол, курчата-бройлери, охратоксин А, сорбенти.

Постановка проблеми. Найбільшу небезпеку для здоров’я тварин становлять забруднювачі
кормів антропогенного і природного походження. Серед них найважливіше значення мають
широко розповсюджені в природі токсичні метаболіти пліснявих грибів – мікотоксини. Нині
відомо понад 350 видів мікроміцетів, які продукують понад 400 мікотоксинів [1]. Кількість
ідентифікованих мікотоксинів постійно зростає. За даними 30 розвинених країн світу найбільшу небезпеку становлять токсини грибів родів Fusarium, Aspergillus та Penicillium [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У практичних умовах у кормах виявляють декілька видів грибів та мікотоксинів одночасно [3]. У таких випадках вміст мікотоксинів у кормах
може бути нижче меж виявлення, або вони виявляються в малих кількостях. Однак такі корми
можуть бути однією з причин низької продуктивності та факторів, що сприяють виникненню
інфекційних і внутрішніх хвороб [4]. Питання про характер сумісної дії декількох мікотоксинів
на організм тварин дотепер не вирішені. Одні автори вважають, що згодовування кормів, які
містять декілька мікотоксинів, не викликає синергічного ефекту, або ж їх токсичність зменшується. Інші висловлюють думку про посилення дії кількох мікотоксинів у формі синергізму і
навіть потенціювання [5, 6]. Таким чином, дані про сумісну дію мікотоксинів є неоднозначними, однак актуальність цієї проблеми не викликає сумнівів у дослідників усього світу.
Важливою проблемою для ветеринарної мікотоксикології є профілактика мікотоксикозів
тварин [3, 7]. Це, насамперед, пов'язано з відсутністю ефективних специфічних засобів профілактики отруєнь тварин мікотоксинами. Зменшити негативний вплив мікотоксинів на організм
тварин та птиці можна за використання ентеросорбентів. Вони протидіють всмоктуванню мікотоксинів у травному каналі за рахунок молекулярної взаємодії [8].
Отже, пошук, розробка та впровадження ефективних засобів профілактики мікотоксикозів
тварин та птиці для одержання якісних продуктів харчування тваринного походження є актуальною проблемою.
Мета і завдання дослідження – дослідити комбіновану дію охратоксину А та дезоксиніваленолу на прирости маси тіла та клінічний стан курчат-бройлерів; з’ясувати можливість зниження негативного впливу названих мікотоксинів за допомогою ентеросорбентів.
Матеріал і методика дослідження. Експериментальну частину досліджень виконували в
умовах віварію НУБіП України. Для досліджень було відібрано 75 курчат-бройлерів кросу Ross
308, яких за принципом аналогів розподілили на 5 груп: контрольну та 4 дослідні по 15 курчат
у кожній. Адаптаційний період тривав 5 діб, впродовж якого курчатам-бройлерам згодовували
звичайний комбікорм. Із шостої доби курчатам-бройлерам контрольної групи згодовували звичайний комбікорм; першої дослідної – суміш комбікорму та дерті вівса, пшениці, кукурудзи,
що містила охратоксин А (ОТА) у кількості 0,338 мг/кг та дезоксиніваленол (ДОН) –
1,095 мг/кг; другої дослідної – суміш комбікорму та дерті вівса, пшениці і кукурудзи з вмістом
мікотоксинів як і для курчат першої групи, та ентеросорбент Токсі-Ніл® Плюс Юніке з розрахунку 1,5 кг/т. Курчатам третьої дослідної групи згодовували суміш комбікорму та дерті вівса,
пшениці, кукурудзи, що містила охратоксин А у кількості 0,338 мг/кг та дезоксиніваленол –
1,095 мг/кг і ентеросорбент Mікофікс® Плюс 3.Е у розрахунку 1,5 кг/т. Набір кормів для годівлі
курчат четвертої дослідної групи був таким, як і курчат третьої, але з метою сорбції мікотоксинів використовували березове активоване вугілля (БАВ) у кількості 3 % від сухої речовини
корму. Доступ курчат-бройлерів до води був вільним.
Вплив комбінації охратоксину А та дезоксиніваленолу на організм курчат-бройлерів та за
застосування сорбційних препаратів оцінювали з урахуванням змін клінічного стану та приростів маси тіла птиці, зважуванням на 3, 6, 14, 22, 35 та 42-у доби досліду.
Результати досліджень та їх обговорення. Результати щоденних спостережень за клінічним станом курчат показали, що у 6-денному віці істотних відмінностей у загальному стані
птиці дослідних груп не виявлено. Курчата активно поїдали корм, були рухливими.
Дані, наведені в таблиці 1, свідчать про те, що на початку досліду (третя та шоста доби) маса тіла курчат-бройлерів усіх груп була однаковою.
Згодовування курчатам-бройлерам першої дослідної групи кормів з мікотоксинами впродовж 8 діб (вік курчат-бройлерів 14 діб) проявилось змінами клінічного стану та зниженням
приростів маси тіла. Зміни клінічного стану характеризувалися зниженням рухової активності,
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порушенням координації рухів, нападами клонічних судом (тремор м’язів кінцівок і шиї). У
деяких курчат спостерігали діарею, кульгавість, стоматит. Споживання корму курчатами зменшувалося, а води – збільшувалося. Маса тіла курчат-бройлерів першої дослідної групи у 14добовому віці становила 222,4±9,88 г проти 266,2±10,96 г курчат контрольної (р<0,05) (табл. 1).
Таблиця 1 – Маса тіла курчат-бройлерів, г
Вік курчатбройлерів
(доба)
3
6
14
22
35
42

Контрольна
103,8±5,58
179,2±2,46
266,2±10,96
590,0±11,09
1146,4±18,40
2019,2±15,17

Групи курчат-бройлерів
Дослідні
1
2
3
ОТА+ДОН
Токсі-Ніл
Мікофікс
103,6±3,06
103,8±1,07
103,6±3,60
174,0±3,63
176,6±8,71
176,2±4,51
222,4±9,88*
291,4±8,66
271,8±8,12
550,4±10,41*
630,4±11,91*
637,8±7,15*
978,2±24,52*
1281,2±14,16*
1151,4±13,48*
1663,4±28,05*
2103,0±16,20*
2062,8±8,03*

4
БАВ
103,8±1,85
179,8±1,66
273,8±11,45
636,4±6,20*
1082,2±9,21
2020,8±6,64

Примітка. * р< 0,05, порівняно з контролем.

У цей період досліджень маса тіла курчат-бройлерів другої, третьої та четвертої дослідних
груп була більшою відповідно на 9,5, 2,1 і 2,9 %, порівняно з курчатами контрольної групи, та
на 31,0; 22,2 і 23,1 %, ніж у курчат першої дослідної (табл. 1).
Через 16 діб після згодовування курчатам-бройлерам першої дослідної групи (вік 22 доби)
кормів з мікотоксинами спостерігали скуйовдженість пір’я, виділення рідких калових мас та
запалення слизової оболонки ротової порожнини. Споживання корму курчатами зменшувалося, тоді як води – збільшувалося. Маса тіла курчат дослідної групи в цей період досліджень
була меншою в середньому на 40,0 г порівняно з масою тіла курчат-бройлерів контрольної
групи (р<0,05).
У курчат-бройлерів другої, третьої та четвертої груп, яким разом з кормом згодовували
ентеросорбенти, зміни клінічного стану були малопомітними. В окремих курчат цих груп
спостерігали незначне пригнічення та інколи виділення рідких калових мас. Середня маса тіла
курчат-бройлерів другої дослідної групи, яким згодовували з кормом ентеросорбент Токсі-Ніл®
Плюс Юніке, була більшою від показника маси тіла курчат контрольної групи на 40,0 г
(р<0,05); третьої, яким в якості сорбента згодовували Mікофікс® Плюс 3.Е, – 47,0 г (р<0,05);
четвертої, яким до корму добавляли активоване вугілля, – 46,0 г (р<0,05).
Період досліду від 22- до 35-добового віку курчат-бройлерів характеризувався високою
інтенсивністю росту птиці. Так, маса тіла курчат-бройлерів контрольної групи за цей період
збільшувалась в 1,9, другої дослідної – 2, третьої – 1,8, четвертої – 1,7 рази порівняно з попереднім періодом. У курчат першої дослідної групи, яким згодовували корми, забруднені мікотоксинами, маса тіла за цей період досліду збільшувалась в 1,78 раза.
Варто зазначити, що у 35-добовому віці маса тіла була найбільшою у курчат-бройлерів другої дослідної групи, яким з кормом, забрудненим мікотоксинами, згодовували ентеросорбент
Токсі-Ніл® Плюс Юніке, вона перевищувала показники курчат контрольної групи на 135,0 г
(р<0,05). Це свідчить про високу сорбційну здатність ентеросорбента Токсі-Ніл® Плюс Юніке
відносно охратоксину А і дезоксиніваленолу та зменшення їх негативного впливу на організм
птиці. Змін клінічного стану в цей період досліджень у птиці другої дослідної групи не спостерігали, за винятком дещо збільшеного споживання води.
Маса тіла курчат-бройлерів третьої дослідної групи, яким з кормом, забрудненим мікотоксинами, згодовували Mікофікс® Плюс 3.Е, в 35-добовому віці майже не відрізнялася від показника у курчат-бройлерів контрольної групи і була більшою лише на 5,0 г.
У курчат-бройлерів четвертої дослідної групи, яким згодовували разом з кормом, забрудненим мікотоксинами, березове активоване вугілля, маса тіла у 35-добовому віці становила
1082,2±9,21г і була меншою від показника контрольної групи на 64,0 г (р<0,05).
Птиця третьої і четвертої дослідних груп менш активно поїдала корм, хоча добове споживання було повним. В окремих курчат цих груп спостерігали виділення розріджених калових
мас, які у птиці четвертої дослідної групи були чорного кольору. Спостерігали також збільшення споживання води курчатами-бройлерами цих груп.
Маса тіла курчат-бройлерів першої дослідної групи у 35-добовому віці була найменшою і становила 978,2±24,52 г проти 1146,4±18,40 г у птиці контрольної групи (р<0,05), що свідчить про ви54
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ражений гальмувальний ефект охратоксину А та дезоксиніваленолу на ріст птиці. За даними наукової літератури, він є наслідком зменшення споживання корму, порушення травлення та всмоктування поживних речовин у кишечнику, розладів метаболічних і синтетичних процесів в організмі.
У цей період досліджень у курчат першої дослідної групи спостерігали нерівномірну линьку, скуйовдженість пір’я, пригнічення, зниження апетиту, збільшення споживання води, гіперемію та набряк слизової оболонки ротової порожнини, діарею та загибель одного курчати.
У 42-добовому віці маса тіла курчат-бройлерів першої дослідної групи була меншою від маси
тіла птиці контрольної групи на 356,0 г (р<0,05). Найбільшою була маса тіла курчат-бройлерів другої групи – вона становила 2103,0±16,20 г, що на 84,0 г більше від показника птиці контрольної
групи (р<0,05) та на 440,0 г – маси тіла курчат-бройлерів першої дослідної групи.
Маса тіла курчат-бройлерів третьої дослідної групи у 42-добовому віці становила
2062,8±8,03 г, що на 43,0 і 339,0 г (р<0,05) більше від показників птиці контрольної (р<0,05) та
першої дослідної груп.
У віці 42 доби маса тіла курчат-бройлерів четвертої дослідної групи, яким згодовували
корм, забруднений охратоксином А та дезоксиніваленолом, і березове активоване вугілля, була
на рівні показника контрольної (2020,80±6,64 г), але перевищувала масу тіла птиці першої дослідної групи на 357,0 г.
Отже, отримані результати досліджень показали, що згодовування курчатам-бройлерам кормів, забруднених охратоксином А та дезоксиніваленолом, із 6-денного віку і до закінчення
вирощування супроводжується порушенням клінічного стану (пригнічення, зниження рухової
активності, атаксія, тремор м’язів кінцівок і шиї, стоматит, пронос). За наявності в кормі названих мікотоксинів споживання корму курчатами-бройлерами зменшується, води – збільшується,
а прирости маси тіла знижуються.
Уведення до складу кормів, контамінованих охратоксином А та дезоксиніваленолом, ентеросорбентів Токсі-Ніл® Плюс Юніке, Mікофікс® Плюс 3.Е, березового активованого вугілля у
рекомендованих дозах знижує негативний вплив названих мікотоксинів на організм курчатбройлерів та забезпечує приріст маси тіла на рівні показників контрольної групи.
Висновки. 1. Згодовування курчатам-бройлерам кормів, що містять охратоксин А та дезоксиніваленол у кількостях 0,338 і 1,095 мг/кг, супроводжується ознаками комбінованого мікотоксикозу, що проявляється зменшенням апетиту, пригніченням, спрагою, діареєю, нервовими
розладами (атаксія, напади клонічних судом) та затримкою росту.
2. Згодовування курчатам-бройлерам кормів, контамінованих охратоксином А та дезоксиніваленолом, разом з ентеросорбентами Токсі-Ніл® Плюс Юніке – 1,5 кг/т, Mікофікс® Плюс 3.Е –
1,5 кг/т та березового активованого вугілля – 3% від сухої речовини корму (відповідно 2, 3 і
4 дослідні групи) усувало прояв негативного впливу мікотоксинів та забезпечувало приріст маси тіла на рівні показників птиці контрольної групи.
3. Більш виражену захисну дію стосовно впливу досліджуваних мікотоксинів проявляв Токсі-Ніл® Плюс Юніке, дещо меншу – Mікофікс® Плюс 3.E та березове активоване вугілля.
Перспективи подальших досліджень передбачають оцінку сумісної дії охратоксину А та дезоксиніваленолу на організм курчат-бройлерів на основі аналізу морфологічних та біохімічних
показників крові.
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Защитное действие энтеросорбентов при совместном влиянии охратоксина А и дезоксиниваленола на организм цыплят-бройлеров
Ю.В. Бойко, Ю.А. Лаптев, Г.В. Бойко, В.Б. Духницкий
В статье приведены результаты исследования, показавшие, что скармливание цыплятам-бройлерам корма, содержащего охратоксин А (0,338 мг/кг) и дезоксиниваленол (1,095 мг/кг), вызывает хронический токсикоз, сопровождающейся задержкой роста и уменьшением прироста массы тела.
Скармливание цыплятам-бройлерам корма, содержащего охратоксин А и дезоксиниваленол вместе с энтеросорбентами, уменьшало отрицательное влияние микотоксинов и обеспечивало прирост массы тела на уровне показателей птицы контрольной группы.
Ключевые слова: дезоксиниваленол, цыплята-бройлеры, охратоксин А, сорбенты.
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DISSEMINATION, ETIOLOGY, PATHOGENESIS
AND TREATMENT OF COWS PUERPERAL METRITIS
У статті відзначено вивчені закономірності гормональних показників в організмі корів, хворих на гострий післяродовий метрит. Встановлена залежність кількості прогестерону і естрадіолу від стану яєчників. Проведене оцінювання різних
методів лікування хворих тварин, що включає використання ізатизону, новокаїну, АСД-Ф-2, іхтіолу, естрофану, сурфагону, ФСГ і фолікуліну. Встановлено, що застосовані препарати призводять до позитивних змін біохімічних і морфологічних
показників крові, сприяють швидкому одужанню тварин і знижують розміри неплідності.
Ключові слова: прогестерон, естрадіол, метрит, ізатизон, гормони, заплідненість

Statement of the problem. Puerperal metritis is a common pathology of postpartum cows. It causes
symptomatic infertility, decreased milk production, premature culling and significant economic losses [1–3].
Analysis of recent research and publications. Domestic science and production practice developed and recommended many treatments methods for cows with puerperal metritis. Most of them are
based on the application of local antimicrobial drugs [9]. But genital inflammation in cows often develops due to metabolic nervous or endocrine disorders that have to be taken into account while developing treatments options [10–12].
So, the problem of metritis in cows is not new, but many questions about the etiology and pathogenesis of the disease have not been studied. It makes it difficult to establish early diagnosis and to
tamely elaborate treatment and prevention options.
The main purpose of research is to study the spread, etiology and pathogenesis of acute postpartum metritis in cows and to evaluate the complex treatment methods that are used at this pathology.
Materials and methods of the study. The studies were conducted at four farms in the Kiev region. There were used the cows of black-and-white breed, 3 to 10 years old with an average yearly
milk production 3200–6500 kg. There were conducted clinical studies and 73 blood samples of
healthy and diseased cows with metritis were analyzed.
The blood was analized for total protein content – refractometrically by the Rice method; the total
amount of immunoglobulins – fotoelectrokalorimetrically (the reaction with 18 % sodium sulfite); total calcium – trilonometric method with murexide; the inorganic phosphorus – the method of Doucet;
carotene – spectrometric method A. Besseya modified by A.A. Anisova; hormones – by ALISA.
White blood cell counts were determined in a chamber with a Gorjaev's grid and leykogramma – on
the smears stained with Romanovsky-Giemsa.
Results and discussion. There was found that acute postpartum metritis strike from 10,2 to 72,1 %
of the animals. Seasonality was one of the factors that influenced the expansion of metritis in cows.
Thus, in winter time 21,4 % of cows were affected, in spring time – 37,8 %, in the summer and fall
times the number of metritis cases was significantly reduced to 6,1 and 5,4 %, respectively.
There was found a direct connection between the frequencies of the metritis and the course of the
calving. After pathological births in the second stage (removal of the fetus), inflammation of the lining
of the uterus was diagnosed in 72,3 % of the animals: after the retained of the placenta – in 80,6%.
During the normal calving the metritis was developed in 7,2 % of the cows. In 58,1 % of metritis cases
the uterus subinvolution arosed as a complication of the disease.
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Inflammation of the uterus mostly(in 88,5 %) was diagnosed on 5–15 day after calving, in 6.3 %
of the cows – in the first four days post-partum period, and 5,2 % – after the 15 day.
On rectal examination of cows with acute postpartum metritis, there was found a reduction in the
rigidity of the uterus in the form of hypotension and atony. It was established that the metritis develops
at a different states of ovarian cycle. Corpora lutea were recorded in 61,0 %, the follicles – in 10,6 %,
ovarian hypofunction – in 28,4 % of infected animals.
There was established a decreased amount of total calcium (8,6 %), inorganic phosphorus (17,3 %)
and a tendency to lower level of total protein in cows with acute puerperal metritis. In addition, there
was recorded a significantly reduced amount of immunoglobulin in the serum of the sick cows, which
is indicative of inhibition of humoral factors of nonspecific resistance in the cows. In 32,5 % of patients there was observed hypocarotinemia, which may lead to reduced synthesis of vitamin A and
dysfunction of mucosal epithelium of genitals and endocrine glands. The number of leukocytes in the
blood of sick cows increased slightly. In the leukogram there was observed simple (regenerative) nuclei shift and increased absolute number of white blood cells.
The results of the immunological studies of blood plasma in healthy animals and cows with acute
postpartum metritis indicate significant changes in the state of steroidogenesis (table 1).
Table 1 – Endocrine indexes of blood plasma in cows
Hormones, units
Testosterone, pg/l
Estradiol, nmol/l
Progesterone, nmol/l
Cortisol, nmol/l
Thyroxine, nmol/l
Insulin, nmol/l

Clinically healthy
(n=25)
424,97±82,180
2,38±0,181
4,30±0,250
7,50±1,200
25,90±1,600
39,70±10,400

Patients with metritis
(n=18)
833,20±99,750
1,18±0,255
5,88±0,320
14,20±3,400
32,30±3,100
17,9±2,600

р≤
0,01
0,001
0,001
0,1
0,1
0,05

There was found an increased plasma levels of testosterone (up to 96,1 %) and progesterone (up to
36,7 %) in cows with acute form of metritis. At the same time there was a trend to increased concentrations of thyroxine and cortisole while the amount of insulin and estradiol were significantly reduced
(p<0,05 and 0,001).
In normal postpartum period P:E ratio was 1,8:1 while during the metritis course – 5:1, which is
2,8 times higher.
It was also found that the amount of the ovarian steroid hormones and their ratio in the plasma of
cows with metritis depends on the condition of the ovaries (table 2).
Table 2 – Contents of hormones in the blood plasma of cows with metritis depending on the condition of the ovaries (n = 12)
State of ovarian
Corpus luteum
Follicles
Hypofunction

Contents, nmol/l
progesterone
5,99±0,560
5,31±0,510
4,04±1,080

estradiol
0,58±0,148
1,85±0,402
1,79±0,384

P:E
10,3:1
2,9:1
2,2:1

Note: P:E – the ratio of progesterone to estradiol

The progesterone to estradiol ratio in blood plasma of cows with acute puerperal metritis with the
corpus luteum in the ovary was the highest (10,3:1). That is 4,7 times more than in cows with ovarian
hypofunction and 3,5 times more than in cows that have follicles in their ovaries (p<0,001).
Given the nature of the pathogenesis and clinical manifestations of postpartum metritis in cattle
there have been tested various methods of treatment with the use of izatizone, novocaine, ASD-F-2,
ichtiole, estrofane, surfagone, FSH and folliculin. The scheme are shown in table 3.
Intraperitoneal and intrauterine administration of drugs were performed every 48 hours until recovery of animals. Hormones were administered once, on the first day of treatment.
It was found that in the control group 82,3 % of the animals recovered. The average duration of treatment was 10,7±0,7 days, and the multiplicity of therapeutic procedures is 5,2. Insemination rate in cows on
the 90 days of the trial was 82,3 %. Duration of infertility per animal in average was 48,3±11,1 days.
The effectiveness of cows treatment of the first experimental group was the highest. There were inseminated and recovered 93,5 % of the animals. The average number of therapeutic procedures was 3,5 and the
duration of treatment – 6,7±0,3 days. Duration of infertility time per cow was 26,5±5,2 hours. In the blood
of the recovered animals there was found the increasing amount of total protein, total calcium, inorganic
phosphorus, immunoglobulins. The red and white cell blood count returned to normal values.
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Table 3 – The scheme of the experiment to determine the treatment effectiveness for cows with acute puerperal metritis
Groups of
animals

Number of
animals in group

1

31

2

33

3

15

4

15

5

15

6

15

The
control

17

intraperitoneally
10 % solution
novocaine – 10 ml
10 % solution
novocaine – 10 ml
10 % solution
novocaine – 10 ml
10 % solution
novocaine – 10 ml
10 % solution
novocaine – 10 ml
10 % solution
novocaine – 10 ml
10 % solution
novocaine – 10 ml

Preparation, method of administration and dose
intrauterine
intramuscularly
izatizone – 50 мл
–
5 % aqueous solution
ASD-F-2 – 150 ml
10 % aqueous solution
ichtiole – 150 ml
10 % aqueous solution
ichtiole – 150 ml
10 % aqueous solution
ichtiole – 150 ml
10 % aqueous solution
ichtiole – 150 ml
10 % aqueous solution
ichtiole – 150 ml

–
estrofane – 2 ml
surfagone – 10 ml
FSH – 50 ml
folliculin – 4000 IU
–

In the second group there were inseminated and recovered 84,9 % of the cows. There were applied
4,7 therapeutic procedures, treatment duration was 9,3±0,3 hours. The duration of infertility time per
cow was 45,5±5,5 days.
High therapeutic effect was obtained in the third experimental group as well. Insemination rate went up
to 93,3 % . The average duration of treatment was 7,6±0,3 days, and the multiplicity of therapeutic procedures is 3,3. The duration of infertility time per cow was 41,1±10,6 days. Improved treatment results in this
group of cows was due to lyuteolitic action of estrofan, which lead to resorption of the corpus luteum, lower P:E ratio, quicker reduction of myometrium and more rapid removal of exudate.
In the fourth group 86,6 % of the animals recovered. The treatment duration time was 9,3±0,4 days
with an average therapeutic procedure frequency − 4,0. Insemination rate reached 80,0 % and duration
of infertility time per cow was 41,5±8,6 days.
In the fifth experimental group 93,3 % of the animals recovered. The average number of therapeutic procedures was 4,5 and the duration of treatment – 9,0±0,4 days. Insemination rate reached 80,0 %.
Treatment efficiency in the sixth group was the lowest. Insemination rate reached 53,0 % and the
duration of infertility time per cow was 45,6±8,4 days.
The effectiveness of treatments has confirmed the feasibility of the complex therapy of the cows
with acute postpartum metritis. The treatment has to provide an antimicrobial effect, increase the
cow;s resistance, reduces the level of P:E ratio. The above effect is most clearly seen after the application izatizone in combination with novocaine. This combination lead to a high therapeutic effect and
positive changes in the reproductive organs of cows. Full sexual cycles and high fertility rate were recovered in 93,5 % of the animals. In the presence of the corpus luteum in the ovaries of cows with metritis treatment should be supplemented with prostaglandin F2α preparations. It helps to speed up healing, to pronounce the manifestation of initiation stage of the sexual cycle, to restore performance and
shorten the infertility time.
Conclusions and prospect of further research.: 1. The prevalence of acute postpartum metritis
in cattle ranges from 10,2 to 72,1 % depending on the season, the flow of labor and uterus involution.
The second stage of uterus inflammation was registered in 72,3% of the animals after pathological delivery, in 80,6 % − after retained placenta, in 7,2 % − after normal delivery. Subinvolution of the uterus was accompanied by acute metritis in 58,1 % of the cows .
2. There were established the features of steroidogenesis disorders at acute postpartum metritis in
cows. The concentration of testosterone in blood plasma increased by 96,1 % (p<0,01), insulin content
decreased by 54,9 % (p<0,05) and the concentration of thyroxine and cortisole tended to increase.
3. Intraperitoneal administration of 10 % novocaine solution in a dose of 10 ml and intrauterine
carry in 50 ml of izatizone has provided a good result. During 90 days observation period the efficacy
of treatment reached 90,3 %, and fertility rate – 93,5 %.
In the future we plan to continue to study the therapeutic efficacy of different treatments schemes
for cows with metritis and to elaborate measures of prevention of this disease.
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Распространение, причины, патогенез и лечение при послеродовом метрите в коров
Н.В. Вельбовец, Ю.Н. Ордин, И.Н. Плахотнюк, О.А. Бабань
В статье отмечены изученные закономерности гормональных показателей в организме коров, больных острым
послеродовым метритом. Установлена зависимость количества прогестерона и эстрадиола от состояния яичников.
Разработана эффективная методика лечения больных животных, включающая применение препаратов изатизона,
новокаина, АСД-Ф-2, ихтиола, эстрофана, сурфагона, ФСГ и фолликулина. Установлено, что используемые препараты приводят к положительным изменениям биохимических и морфологических показателей крови, способствуют
быстрому выздоровлению животных и снижению размеров бесплодия.
Ключевые слова: прогестерон, эстрадиол, метрит, иззатизон, гормоны, оплодотворяемость
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ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ТИРОЇДНОГО ГОМЕОСТАЗУ
У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЦИКЛУ ТА ЗА АКУШЕРСЬКОЇ
Й ОРТОПЕДИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
У статті викладено результати досліджень динаміки вмісту в крові високопродуктивних корів вільного тироксину, трийодтироніну та тиротропіну протягом вагітності, пуерперію та через два місяці після родів. Також визначений
негативний вплив на активність тироїдної системи акушерських, гінекологічних хвороб та гнійно-некротичних уражень у ділянці пальців. Зокрема, встановлено, що у корів із післяродовими патологіями, на фоні підвищення рівня
тироксину й тиротропіну, вміст трийодтироніну знижується. За ортопедичної патології значно зменшується концентрація трийодтироніну і тиротропіну, а за асоційованого прояву ортопедичних і акушерських хвороб спостерігається
низький рівень трийодтироніну на тлі підвищення тиротропіну.
Ключові слова: корова, тироксин, трийодтиронін, тиротропін, вагітність, післяродовий період, акушерські хвороби, дисфункція яєчників, гнійно-некротичні ураження в ділянці пальців.

Постановка проблеми. Регуляція функції репродуктивної системи реалізується гіпоталамогіпофізарною ланкою, яка, в свою чергу, контролюється корою головного мозку через синтез нейромедіаторів і нейротрансмітерів [1]. Фундаментальна роль гіпоталамуса полягає в узгодженні функцій усіх систем організму через прямі та зворотні зв’язки, стабілізаційній підтримці гомеостазу та
формуванні загальної адаптативної реакції організму на ендо- та екзоподразники [2]. Тому функція
статевих органів закономірно залежить не лише від ЦНС за вертикальним зв’язком, а й опосередковано, корегується гемостазом, обмінними та метаболічними процесами, численними фізіологічними й патологічними зрушеннями в інших функціональних системах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливо тісним є функціональний взаємозв’язок між яєчниками і щитоподібною залозою (ЩЗ). Тиреоїдні гормони (ТГ) відіграють важливу
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роль в регуляції різноманітних фізіологічних і клітинних функцій, включаючи ріст, розвиток та
обмін речовин у цілому. ЩЗ секретує декілька форм ТГ: тироксин (Т4), трийодтиронін (Т3) та
зворотний трийодтиронін (зТ3). У крові Т3 і Т4 розносяться по організму, в основному, у
зв’язаному з білками вигляді. Причому, 75 % від загальної кількості Т4 знаходиться у комплексі
з тироксинозв’язувальним глобуліном (ТЗГ), 15−20 % − тироксинозв’язувальним преальбуміном і менше 0,05 % залишається у вільному стані. Основні ефекти ТГ реалізуються на рівні генома та поза ним − плазматичної мембрани клітини, цитоплазми, мітохондрії [3]. Функціональну активність ЩЗ характеризує рівень тиротропіну (ТТГ), інтенсивність синтезу якого змінюється відповідно до концентрації у крові Т3 і Т4. Відомо [3], що секрецію ТТГ стимулює гіпоталамічний тироліберин, а пригнічують соматостатин, дофамін, глюкортикоїди. Інші дослідники
[5] доводять, що хімічна подібність структури L-субодиниці лютеїнізуючого, фолікулостимулювального та тиреотропного гормонів дозволяє їм взаємно впливати на секрецію один одного
і в кінцевому результаті моделювати гормональну функцію як яєчників, так і ЩЗ. Крім цього,
гормони останньої впливають на білоксинтезувальну функцію печінки через активацію ферментних систем та посилення синтезу глобулінів, що зв’язують статеві стероїди [6]. Тому за тиреотоксикозу внаслідок збільшення концентрацій цих глобулінів, рівень вільних тестостерону (Т)
і естрадіолу (Е) різко знижується на фоні підвищення їх загальної концентрації.
Відомо, що гормони ЩЗ важливі для забезпечення секретуючої [7, 8] функції молочної залози, овуляції, запліднення та імплантації бластоцисти. Інші автори зазначають, що підвищена
концентрація Т3 і Т4 чинить інгібуючу дію на рівень пролактина [5]. Існує також припущення,
що ТТГ і ТЗГ модулюють синтез прогестерону лютеоцитами зрілого жовтого тіла [8]. Можливо
підтвердженням цього є те, що із порушенням рівня тиреоїдних гормонів також асоціюється
звичне переривання вагітності на ранніх термінах.
Одночасно в літературі відмічається властивість тиреоїдних гормонів щодо підсилення специфічної відповіді тканин-мішеней на статеві гормони, а також впливати на активність ключових ферментів стероїдного метаболізму. В свою чергу, статеві гормони впливають на концентрацію тироїдних гормонів і ТТГ у периферійній крові, вміст тироксинзв’язувального глобуліну
та функціональний стан ЩЗ [5].
Відомо, що в розвитку метаболічного синдрому (інсулін-резистентність, цукровий діабет,
ожиріння та атеросклероз) певну етіологічну роль має низький рівень ТТГ, соматотропіну, Т3 і
Т4 на фоні підвищеної концентрації АКТГ, кортизолу, альдостерону і тестостерону. З іншої
сторони, встановлено, що метаболічний синдром є причиною розвитку патологій щитоподібної
залози [4, 9]. У молочних корів відмічається кореляційний зв’язок між кількістю вільного Т3 та
рівнями холестеролу, загального білірубіну, мікроелементів, цинку, купруму, феруму та активністю лактатдегідрогенази [10]. Встановлено [11], що за множинної внутрішньої патології у
високопродуктивних корів знижується функціональна активність ЩЗ, що зумовлює зниження
удвічі секреції Т3 і Т4 на фоні чотириразового підвищення рівня ТТГ. Гіпотиреоз зумовлює
зниження імунної реактивності організму, про що свідчить уповільнення розвитку поствакцинальної відповіді [12].
Цікаві дані [13] щодо впливу ТГ на гемостаз. Зокрема встановлено, що за гіпертиреозу розвивається гіпокоагулемія, прискорюється переоксидація ліпопротеїнів, пригнічується антиоксидантний захист.
Таким чином, враховуючи дані літератури та результати попередніх власних досліджень,
які свідчать про значні гемостатичні, метаболічні, прозапальні порушення у корів за гнійнонекротичних порушень у ділянці кінцівок та існування загальних механізмів у патогенезі ортопедичних й акушерських хвороб, актуальним є питання про характер і значення дистиреозу за
їх асоційованого прояву.
Мета і завдання досліджень − визначення динаміки вмісту тиреоїдних гормонів і тиротропіну в крові високопродуктивних корів протягом вагітності й післяродового періоду та встановлення характеру дисфункції ЩЗ за ортопедичних і акушерських хвороб.
Матеріал і методи досліджень. Матеріалом досліджень слугували високопродуктивні корови
української чорно-рябої молочної породи та голштинської віком 3−7 років. У сироватці крові цих
корів методом імуноферментного аналізу (ELISA) визначали вміст вільного тироксину, вільного
трийодтироніну та тиротропіну. Для цього використовували твердофазні комплекти Calbiotech inc.
ТТГ (каталог № TS045S), FT4 (каталог № FT4074), FT3 (каталог № FT3075), виробництва США.
Концентрацію визначали за стандартною кривою залежності концентрації й абсорбції.
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Насамперед визначали динаміку гормонів у 27-ми корів впродовж вагітності (3, 5, 7 і 9-й
місяці), післяродового періоду (5−10, 15−20, 25−30-та доба) та на 60−65-ту добу після родів.
Отримані результати слугували контрольними показниками для корів, які мали акушерську
й гінекологічну патологію, зокрема, затримання посліду, субінволюцію матки, післяродовий
метрит, гіпофункцію і гіпотрофію яєчників та атонію матки.
Окремою групою були об’єднані корови, які мали гнійно-некротичні ураження в ділянці
пальців (виразки м’якуша, шкіри міжпальцевого склепіння, флегмону вінчика, гнійний пододерматит), що виникали у визначені методикою періоди репродуктивного циклу. Їх ендокринні
показники порівнювали із даними клінічно здорових корів. Також враховували результати досліджень у тварин, що мали асоційований прояв ортопедичної, акушерської і гінекологічної патології. Їх порівнювали із показниками крові корів, які мали відповідні порушення відтворної
функції, але мали здорові кінцівки.
Отримані результати піддавали статистичній обробці загально-прийнятими методами в середовищі Microsoft Excel.
Результати досліджень та їх обговорення. Тироїдний гомеостаз визначає численні метаболічні і клітинні процеси, а тому за умістом ТТГ, Т3 і Т4 та їх співвідношенням можна оцінювати не лише функціональну активність щитоподібної залози і гіпоталамо-гіпофізарної системи, а й адаптативну реакцію організму до змін репродуктивного статусу. Насамперед, ми визначили динаміку концентрації зазначених гормонів у клінічно здорових корів на різних етапах
відтворення (рис. 1, табл. 1).
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Рисунок 1 − Динаміка вмісту тиротропного гормону, вільного трийодтироніну та
тироксину у крові корів протягом фізіологічних вагітності, родів і пуерперію (n=27)

Як видно з отриманих даних, протягом фізіологічної вагітності спостерігається вірогідне
(p<0,001) збільшення рівня Т3. Із третього місяця до кінця вагітності його концентрація зросла
від 5,47 до 8,10 пг/мл, тобто на 48 %. Особливим періодом був п’ятий місяць, який характеризувався зниженням рівня гормону. Щодо тироксину, то слід зазначити, що подібна динаміка не
спостерігалася. На третьому та сьомому місяцях вагітності його показники були однаковими −
2,41 нг/дкл, а у п’ятому та дев’ятому − його рівень знизився до 1,68 та 1,16 нг/дкл відповідно.
На нашу думку, це було спричинено активацією дейодування тироксину з наступною трансформацією у трийодтиронін, як більш активну форму, та для забезпечення зростання концентрації
Т3. Одночасно, концентрація тиротропіну поступово збільшувалася від 0,15 до 0,23 мкМО/мл
протягом першої половини вагітності, значно підвищилася (у 2,7 рази, p<0,0001) − у сьомому та
досягла свого пікового значення 1,51±0,15 мкМО/мл у дев’ятому місяці. Таким чином, протягом вагітності спостерігається наростаюча гіпофізарна стимуляція щитоподібної залози, посту61
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пове збільшення рівня трийодтироніну у півтора рази та зниження концентрації тироксину
удвічі. Таку динаміку можна пояснити відповідною активацією функції ЩЗ до підвищення рівня споживання, білкового синтезу, обмінних процесів, синхронних до розвитку і потреб плода.
Таблиця 1 − Уміст тиротропіну, трийодтироніну й тироксину в крові корів за акушерської, гінекологічної та
ортопедичної патології, M±n/n
Тиротропін, мк мо/мл
Репродуктивний
статус
без ортопед.
з ортопед.
Стан кінцівок
патол.
патол.

Трийодтиронін, пг/мл
без ортопед.
патол.

з ортопед.
патол.

0,15±0,06
0,22±0,02∆
5,47±0,63
5,52±0,67
27
12
27
12
V
0,23±0,07
0,36±0,14
4,67±0,39
6,71±1,50∆
27
9
27
9
0,62±0,13***
0,66±0,21
6,52±0,97*** 3,53±0,85∆∆
VІІ
27
11
27
11
1,51±0,15*** 0,52±0,16∆∆∆ 8,10±0,88***
4,81±1,03∆
ІX
27
19
27
19
0,25±0,06***
0,56±0,19
4,48±0,78***
4,03±0,24
Після родів, діб: 5−10
27
22
27
22
0,28±0,04
0,47±0,11
4,21±0,81
3,73±0,24
15−20
27
16
27
16
0,42±0,11*
0,42±0,10
5,32±0,79**
3,72±0,96∆
25−30
27
8
27
8
0,68±0,05*
0,46±0,08∆∆
6,76±0,13**
4,18±0,98∆∆
60−65
27
12
27
12
З акушерською патологією:
0,75±0,22
1,31±0,40
3,45±0,56○
3,78±1,02
− затримка посліду
13
7
13
7
− субінволюція
0,44±0,16
0,93±0,11○○
3,04±1,04
4,40±1,22
20
16
20
16
− гострий метрит
0,51±0,09○○
0,85±0,25○
3,22±0,21○○ 3,09±0,06○○
29
23
29
23
− хронічний метрит
0,72±0,11○○
0,68±0,07○
2,70±0,51○○ 2,52±0,21○○○
36
30
36
30
З гінекологічною патологією: 0,33±0,02○○ 0,21±0,04○○∆∆ 3,69±1,6○○○ 2,73±0,63○○○
− дисфункція яєчників
24
21
24
21
− атонія матки
0,40±0,14
0,27±0,16
5,75±0,62
4,22±1,03
11
9
11
9
Вагітність, м.:

ІІІ

Тироксин, нг/дкл
без ортопед.
патол.

з ортопед.
патол.

2,41±0,12
27
1,68±0,19**
27
2,41±0,59***
27
1,16±0,33***
27
1,46±0,27
27
1,28±0,04
27
1,34±0,16
27
1,79±0,40
27
1,64±0,32
13
1,39±0,41
20
1,41±0,15
29
1,71±0,28
36
1,59±0,11
24
1,61±0,07
11

2,54±0,31
12
1,76±0,07
9
1,92±0,23
11
1,74±0,03∆
19
1,82±0,05∆
22
1,79±0,02∆
16
1,72±0,17∆
8
2,76±0,31∆
12
1,32±0,28
7
1,67±0,23
16
1,50±0,24
23
1,63±0,34
30
1,48±0,49
21
1,79±0,61
9

Примітки: * − р<0,05; ** − р<0,01; *** − р<0,001 відносно попередніх показників;
∆ − р<0,05; ∆∆ − р<0,01; ∆∆∆ − р<0,001 відносно показників у корів без ортопедичної патології;
○ − р<0,05; ○○ − р<0,01; ○○○ − р<0,001 відносно показників у корів без акушерської й гінекологічної
патології.

На початку післяродового періоду відмічається різке зниження вмісту Т3 до 4,48 пг/мл, що в
1,8 раза менше, аніж до родів. Рівень ТТГ був також достовірно (р<0,001) меншим у 6 разів
(0,25 проти 1,51 у дев’ятому місяці вагітності), а концентрація Т4 залишалася майже незмінною
− 1,46 нг/дкл. Такий гормональний профіль свідчить про певну гіпофізарну супресію, що можливо функціонально пов’язано із фізіологічним зниженням синтезу фолікулостимулювального і
лютеїнізуючого гормонів та підвищенням глюкокортикоїдного та адреналінового ряду (механізми стресу за родів) [1, 6]. Гіпотетично допустимо, що супресивний вплив можуть мати у цей
період також соматотропін і пролактин.
З 25-ї доби після родів синтез ТТГ збільшувався (р<0,05) до 0,42 мкМО/мл, що зумовило
достовірне підвищення концентрації трийодтироніну на 26 %. На 60−65-ту добу відмічалася ще
більша стимуляція ЩЗ гіпофізом, оскільки на фоні підвищення умісту ТТГ до 0,68 мкМО/мл
збільшувався й рівень Т3 до 6,76 пг/мл. Щодо концентрації Т4, то для неї була характерна недостовірна зміна показників у межах 1,46−1,79 нг/дкл впродовж двомісячного терміну після родів. Таким чином, у перші 5−10 діб після родів відмічалося значне зниження функціональної
активності ЩЗ, а з 15−20-ї доби, на тлі гіпофізарної стимуляції, рівень вільного трийодтироніну
поступово підвищувався в 1,6 раза до 60−65-ї доби. Така динаміка вказує на тісний функціональний зв’язок щитоподібної залози із регулятивними процесами лактопоезу та відновленням
оваріальної циклічності.
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За акушерської і гінекологічної патології відмічаються певні зміни в тиреоїдному забезпеченні (табл. 1). Так, найбільш виразним було достовірне (р<0,05; 0,01) зменшення концентрації
тироксину у корів із затриманням посліду та післяродовим метритом − до 3,45 і 3,22 пг/мл відповідно. За хронічного перебігу запалення матки зниження його рівня продовжувалося і досягло 2,70 пг/мл, що на 60 % менше, аніж у корів з нормальним пуерперієм на 15−20-ту добу після
родів. На нашу думку, це пов’язано із патогенетичними механізмами запалення, інтоксикацією
та відсутністю відновлення фолікулогенезу в яєчниках. Одночасно синтез тиротропіну, за
принципом зворотних зв’язків ендокринної регуляції, був активованим. За гострого метриту
його рівень досягав 0,51, хронічного − 0,72 мкМО/мл, що у 3 та 1,7 рази (р<0,01) більше, ніж у
здорових корів.
Цікавими є результати досліджень щодо впливу на ЩЗ функціонального стану гонад. Так,
за гіпофункції й гіпотрофії яєчників у корів відмічалося зниження як концентрації трийодтироніну в 1,8 раза (3,69 проти 6,76 пг/мл), так і тиротропіну − в 2 рази (0,33 проти 0,68 мкМО/мл),
тобто гіпофункція гіпофізарно-оваріальної системи супроводжується зниженням гіпофізарнотиреоїдної активності. На нашу думку, це вказує на вплив рівня синтезу фолікулостимулювального гормону на секрецію тиротропіну, а тому опосередковано і на функцію ЩЗ.
У корів з атонією матки ендокринні показники не мали особливих змін. До того ж, слід зазначити, що рівень тироксину в крові корів з акушерською й гінекологічною патологією також
коливався у межах ліміту здорових тварин.
За гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців у крові корів протягом репродуктивного
циклу спостерігалася достовірна зміна вмісту гормонів. Так, протягом сьомого і дев’ятого місяців вагітності концентрація трийодтироніну була на рівні 3,53 і 4,81 нг/мл, що в 1,8 та 1,7 рази відповідно менше за показники в здорових корів. Уміст тироксину перед родами, навпаки,
ставав більшим у 1,5 раза (1,74 проти 1,16 нг/дкл). Одночасно рівень тиротропіну знизився
майже утричі (0,52 проти 1,51 мк МО/мл), що можливо є гіпофізарною реакцією на підвищення
секреції саме тироксину.
Післяродовий період у корів з ураженими кінцівками характеризувався стійким підвищенням рівня тироксину на 24,4 і 28 %. Через 60−65 діб після родів збільшення його концентрації
досягнуло 54 % (2,76 проти 1,79 нг/дл). У цей період відмічається і значна різниця умісту тиротропіну. Він був на рівні 0,46 мк МО/мл, що в 1,5 раза менше, аніж у здорових корів. Щодо
трийодтироніну, то слід зазначити, що його вміст протягом двадцяти діб пуерперію був дещо
зниженим, а з 25−30-ї доби став достовірно меншим у 1,6 раза (4,18 проти 6,7 пг/мл), ніж у корів без ортопедичної патології.
За розвитку акушерської патології в ортопедично хворих корів відмічається значне зниження
рівня тироїдних гормонів на тлі підвищеного умісту тиротропіну. Так, кількість тироксину була
меншою у корів із затримкою посліду на 38 % (1,32 нг/дкл) та гострим метритом на 21 %
(1,50 нг/дкл) ніж у корів з ортопедичними хворобами, але нормальним пуерперієм. Також було відмічено і зниження трийодтироніну на 30 %, р<0,01 (3,09 проти 4,03 пг/мл) за гострого запалення
матки і на 48 %, р<0,001 (2,52 проти 3,72 пг/мл) − за його хронічного перебігу. Рівень тиротропіну
за усіх акушерських патологій був значно вищим аніж у корів зі здоровими кінцівками.
Затримання посліду супроводжувалося збільшенням його концентрації утричі (0,75 проти
0,25 мк МО/мл), а субінволюція і післяродовий метрит, незважаючи на перебіг − у 1,7−1,8 рази
(р<0,001). Це вказує на підвищення гіпофізарної активації ЩЗ у відповідь на зменшення тироїдних гормонів, у першу чергу − тироксину. За такого ендокринного профілю варто допустити,
що саме ЩЗ знижує синтез гормонів, можливо, внаслідок інгібуючого впливу на неї підвищених рівнів кортизолу, простагландинів, токсинів за асоційованого перебігу акушерської та ортопедичної патології.
За дисфункції яєчників у корів з гнійно-некротичними процесами в ділянці пальців зберігалося достовірне зменшення кількості тироїдних гормонів. А щодо порівняльної характеристики
відносно наявності ортопедичної патології, то достовірна зміна стосувалася лише тиротропіну,
рівень якого був меншим в 1,6 раза, (р<0,01; 0,21 проти 0,33 мк МО/мл в ортопедично здорових
тварин). Це вказує, на нашу думку, на загальне зниження активності регуляторної системи тироїдного гомеостазу за прямими вертикальними зв’язками.
Висновки та перспектива подальших досліджень. 1. Протягом репродуктивного циклу
концентрація тироксину у крові корів мала відносно стабільні показники, а основні динамічні
зміни стосувалися вмісту трийодтироніну та тиротропіну. Впродовж вагітності відмічалося син63
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хронне підвищення трийодтропіну в 1,5 раза і тиротропіну − у 10 разів. Після родів їх рівень
різко знижувався і поступово збільшувався протягом 20−65-ї доби.
2. У корів із затримкою посліду, гострим і хронічним метритом концентрація трийодтироніну була достовірно низькою на фоні підвищеного умісту тироксину й тиротропіну порівняно
із показниками за фізіологічного перебігу післяродового періоду. Дисфункція яєчників супроводжувалася зниженням кількості трийодтироніну в 1,8 раза і тиротропіну вдвічі.
3. За гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців характерним було зменшення в 1,4−
1,7 рази вмісту трийодтироніну протягом сьомого−дев’ятого місяців вагітності та збільшенням
концентрації тироксину в 1,5 раза на фоні зниженого утричі тиротропіну на дев’ятому місяці.
Післяродовий період у цих корів перебігав із підвищеною концентрацією в крові тироксину та
значно зниженою − тиротропіну і трийодтироніну.
4. За асоційованого розвитку ортопедичної патології і затримки посліду, післяродового метриту, дисфункції яєчників у корів спостерігалося значне зниження вмісту трийодтироніну на
тлі підвищення тиротропіну.
У подальших дослідженнях вважаємо за доцільне визначити особливості стероїдогенезу у
корів із гнійно-некротичними ураженнями в дистальних ділянках кінцівок у різні періоди репродуктивного циклу та за акушерських і гінекологічних хвороб.
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Некоторые показатели тиреоидного гомеостаза у высокопродуктивных коров на разных этапах репродуктивного цикла и при акушерской и ортопедической патологии
С.А. Власенко
В статье изложены результаты исследования динамики содержания в крови высокопродуктивных коров свободного тироксина, трийодтиронина и тиреотропина на протяжении беременности, пуэрперия и через два месяца после
родов. Также установлено отрицательное влияние на активность тиреоидной системы акушерских, гинекологических болезней и гнойно-некротических поражений в области пальцев. В частности, установлено, что у коров с послеродовыми заболеваниями, на фоне увеличения тироксина и тереотропина, уровень трийодтиронина снижается. При
ортопедической патологии значительно уменьшается концентрация трийодтиронина и тиреотропина, а при ассоциированном проявлении ортопедических и акушерских болезней наблюдался низкий уровень трийодтиронина на фоне
увеличения тиреотропина.
Ключевые слова: корова, тироксин, трийотиронин, тиреотропин, беременность, послеродовой период, акушерские болезни, дисфункция яичников, гнойно-некротические поражения в области пальцев.
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ПОРІВНЯЛЬНА ІНФОРМАТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ
МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
ВУГЛЕВОДНО-ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ВІВЦЕМАТОК
У статті проаналізовано інформативність та доцільність визначення вмісту β-оксимасляної кислоти та глюкози в
крові лактуючих вівцематок за допомогою глюкометра Optium Xceed з використанням специфічних тест-стрічок.
Встановлено, що під час визначення рівня глікемії в овець з використанням глюкозо-оксидазного методу та експресдіагностики є вірогідні відхилення. Вміст глюкози в крові лактуючих вівцематок через 1–2 міс. після окоту, визначений за допомогою глюкометра, на 13,2 % перевищував аналогічний показник за глюкозо-оксидазного методу дослідження. Вміст β-оксимасляної кислоти в крові вівцематок знаходився в межах 0,1–0,2 ммоль/л. Недоліком застосування приладу Optium Xceed для оцінки рівня кетонемії та глікемії у тварин є висока вартість тест-стрічок.
Ключові слова: вівцематки, кетоз, глюкоза, кетонові тіла, діагностика, глюкометр.

Постановка проблеми. Одними зі складових успішного ведення вівчарства є рання діагностика, спрямована профілактика, а за необхідності – ефективне лікування метаболічних і внутрішніх хвороб овець. Хвороби, спричинені порушенням обміну речовин, на сучасному етапі
розвитку тваринництва і, зокрема, вівчарства, є досить поширеними. Основними етіологічними
чинниками, в більшості випадків, є серйозні порушення в системі годівлі тварин. Часто овець
утримують на раціонах з дефіцитом енергії, протеїну, макро- і мікроелементів, вітамінів. Нерідко кітним вівцям згодовують силос і сінаж, які містять масляну кислоту та інші продукти гниття, що спричиняє порушення вуглеводно-ліпідного обміну і, як наслідок, розвиток кетозу. За
своєю патогенетичною суттю кетоз вівцематок має багато спільного з кетозом високопродуктивних корів, який досить добре вивчений [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомостей щодо кетозу вівцематок у наукових
публікаціях небагато, в основному, вони зосереджені на захворюванні кітних вівцематок (токсемія кітних овець). І.В. Сенчук [2] вперше в Україні вивчив питання, що стосуються розвитку
поєднаної патології – кетозу і гепатодистрофії, зокрема в лактуючих вівцематок. Він довів, що
лактуючі вівцематки, так само як і кітні, хворіють на кетоз з характерними симптомами, змінами крові та сечі: пригнічення, зниження апетиту і вгодованості, гіпотонія рубця, кетонемія, кетонурія, гіпоглікемія, білірубінемія, підвищення активності АсАТ, АлАТ, ГГТП.
Захворювання часто має субклінічний, підгострий та хронічний перебіг, тому клінічна діагностика має певні труднощі, оскільки специфічні симптоми хвороби часто відсутні. Постановка
діагнозу в цьому випадку базується на виявленні кетонемії, кетонурії і гіпоглікемії, для встановлення яких необхідно проведення лабораторних досліджень, що для практичних лікарів
господарств є проблематичним.
За даними літератури [1, 3, 4], клінічні симптоми кетозу проявляються, коли рівень кетонових тіл у крові перевищує 10 мг/100 мл (1,7 ммоль/л). На початку хвороби ці симптоми є нетиповими (тахікардія, тахіпное, гіпотонія передшлунків, зниження продуктивності).
Кетонові тіла в жуйних утворюються, головним чином, у печінці і слизовій передшлунків, а їх
рівень у крові значно вищий, ніж у тварин інших видів [5]. Вони є звичайними метаболітами обміну
вуглеводів, жирів і деяких амінокислот, під час розпаду яких утворюється оцтова кислота у вигляді
сполуки з коферментом ацетилювання – ацетил-КоА. Активована оцтова кислота надалі окиснюється у циклі трикарбонових кислот, початковим етапом якого є реакція конденсації із щавлевооцтовою кислотою (ЩОК). Окиснення її блокується нестачею ЩОК, основним джерелом якої є глюкоза. У такому разі дві молекули ацетил-КоА конденсуються з утворенням ацетоацетил~КоА, який
через кілька стадій перетворюється на ацетоацетат, з котрого потім у процесі декарбоксилювання
утворюється ацетон, а за окиснення (приєднується 2Н+) – бета-оксимасляна кислота.
У жуйних кетонові тіла утворюються також у стінках передшлунків. З масляної кислоти, що
синтезована мікроорганізмами, у стінках передшлунків утворюється бета-оксимасляна, з неї внаслідок відновлення (–2Н+) – ацетооцтова, а з останньої за декарбоксилювання – ацетон. Основна
кількість кетонових тіл у крові (82–87 %) припадає на бета-оксимасляну кислоту.
У крові, сечі та молоці завжди є незначна кількість кетонових тіл, проте вони не визначаються якісними реакціями. Підвищення їх рівня у крові (кетонемія) супроводжується посиленим виділенням через нирки (кетонурія), молочну (кетонолактія) і потові залози та легені.
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За даними В.І. Левченка зі співавт. (2002), загальна кількість кетонових тіл у сироватці крові овець становить 0,51–1,2 ммоль/л, глюкози – 2,5–3,3 ммоль/л [6]. І.В. Сенчук встановив, що
діагностичними лабораторними тестами кетозу і гепатодистрофії вівцематок є: вміст у крові
кетонових тіл вище 0,77 ммоль/л, зокрема ацетону і ацетооцтової кислоти – більше
0,26 ммоль/л; глюкози – менше 2,5 ммоль/л [2]. Між умістом глюкози і кетонових тіл у крові
відмічається зворотна корелятивна залежність.
Для визначення вмісту кетонових тіл у крові застосовують різні методи – йодометричний,
дифузійний з використанням здвоєних колб. Проте ці методики достатньо складні у виконанні
й тривалі за часом, тому не в кожній лабораторії їх виконують.
Багато вчених [7–13] вказують на важливість дослідження сечі для діагностики кетозу,
оскільки кетонові тіла не мають ниркового порогу, а їх виділення через нирки значно інтенсивніше, ніж через молочну залозу [14]. У ветеринарній практиці для визначення кетонових тіл у
сечі широко застосовуються якісні проби, зокрема нітропрусидні (Розера, Легаля, Лестраде,
Ланге, Росса, Ібришимова та ін.) [15, 16], які вперше були запропоновані Розером у 1908 році.
Проте вони дають лише відносне уявлення про ступінь кетонурії [17], оскільки натрію нітропрусид з β-оксимасляною кислотою зовсім не реагує, з ацетоном утворює кольорову реакцію у
30 разів слабкішу, ніж з ацетооцтовою кислотою [17]. У зв’язку з зазначеним вище, є необхідність визначення кількісного ступеня кетонурії. Запропонована модифікація методу визначення
кетонових тіл [17] полягає у збільшенні кількості осаджувача та застосуванні апарату Лейтеса і
Одинцова, що робить його придатним для дослідження сечі великої рогатої худоби.
Останнім часом для діагностики кетозу рекомендують використовувати індикаторні смужки
KetoРhan, універсальні індикаторні смужки Hepta- або Penta-Phan (La-Chema, Чехія), Ketur-Test,
Combur-Test (Німеччина) [13, 18]. Індикаторну смужку змочують сечею і порівнюють колір зі
стандартом. Метод достатньо простий і зручний у виконанні, його можна використовувати безпосередньо в господарстві. Недоліком є те, що на стандарті вказане фіксоване значення кількості кетонових тіл у сечі, тому не завжди вдається визначити точний ступінь кетонурії в окремо
взятій пробі. Крім того, визначення кетонових тіл у сечі, особливо овець, є проблематичним,
оскільки процедура відбору сечі в цих тварин часто є утрудненою.
З метою діагностики кетозу прийнято визначати вміст глюкози в крові. Для цього розроблені
різні хімічні методи, зокрема, ортотолуїдиновий, глюкозо-оксидазний тощо. Глюкозу визначають у
крові, сироватці та плазмі. Проте, слід враховувати, що вміст її у цих субстратах швидко знижується внаслідок гліколізу, тому визначати цей показник необхідно не пізніше 2 год після взяття крові,
або швидко отримувати безбілковий фільтрат, що також є проблематичним в умовах господарства.
Окрім того, не завжди вдається транспортувати зразки крові протягом 2 год до лабораторії, тому
визначення вмісту глюкози в крові не завжди дає об’єктивні результати.
Останнім часом для кількісного визначення кетонових тіл (β-оксимасляної кислоти) та глюкози у крові корів в умовах ферми з успіхом використовують прилад Optium Xceed (виробник
Abbot Diabetes Care, Німеччина), головними перевагами якого є: портативність, можливість
використання безпосередньо поряд з твариною без необхідності відправляти зразки крові до
лабораторії, наявність різних (глюкоза, кетонові тіла) діагностичних тест-стрічок, незалежність
від центрального енергозабезпечення, висока точність й порівняність з «класичними методиками», швидкість й простота проведення аналізу [19–21].
Визначення вмісту β-гідроксибутирату та глюкози в крові за допомогою цього приладу дає можливість лікарям контролювати стан енергетичного обміну в тварин безпосередньо на виробництві, що
сприяє виявленню на ранніх стадіях приховано перебігаючих патологій, зокрема, кетозу, а відповідно
й можливості вчасного надання лікувальної допомоги та проведення профілактичних заходів.
Ще однією перевагою використання приладу Optium Xceed є незначна кількість крові (лише
крапля) для проведення дослідження, яку можна отримати проколом голкою чи скарифікатором
вушної або серединної хвостової вени. Краплю крові наносять безпосередньо на вставлену в прилад
тестову стрічку після появи відповідного сигналу на дисплеї. Залежно від того, яку стрічку використовують на момент дослідження (на кетонові тіла чи глюкозу), прилад самостійно ідентифікує серію тест-стрічки і напрям діагностики. Через декілька секунд після нанесення крові на дисплеї висвічується результат (рис. 1), який автоматично залишається в пам’яті приладу.
За результатами проведених досліджень з використанням зазначеного приладу встановили,
що рівень β-гідроксимасляної кислоти в крові клінічно здорових високопродуктивних корів не
повинен перевищувати 0,6 ммоль/л. Вміст її в межах 0,6–1,0 ммоль/л вважають незначно під66
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вищеним, кількість кетонових тіл – від 1,0 до 1,4 ммоль/л вказує на субклінічний перебіг кетозу, більше 1,5 – тварина потребує негайного лікування [19–21].
Мета дослідження – з’ясувати можливість використання приладу серед вівцематок, оскільки патологія вуглеводно-ліпідного обміну в них є достатньо поширеною та актуальною.
Матеріал і методи досліджень. Робота виконувалась на вівцематках 3–5-річного віку через
1–2 місяці після окоту (n=20). Кров для досліджень відбирали з яремної вени. В крові досліджували рівень глюкози глюкозо-оксидазним методом та за допомогою глюкометра Optium
Xceed з використанням тест-стрічок на глюкозу, за допомогою цього ж приладу визначали
вміст β-оксимасляної кислоти.
Результати досліджень та їх обговорення. В крові вівцематок визначали вміст глюкози
двома методами: уніфікованим глюкозо-оксидазним та експрес-методом з використанням глюкометра Optium Xceed. Першим методом рівень глюкози визначали в умовах лабораторії не пізніше 2 год після відбору крові. Ці ж проби в умовах господарства досліджували за допомогою
глюкометра, використовуючи специфічні для глюкози тест-стрічки (рис. 1).

Рисунок 1 – Глюкометр Optium Xceed із тест-стрічками

Як видно з таблиці 1 середній вміст глюкози в крові вівцематок за обох методів дослідження
був у межах норми, проте середнє значення його рівня під час визначення за допомогою приладу було вірогідно (р<0,05) більшим (на 13,2 %), порівняно з глюкозо-оксидазним.
Таблиця 1 – Показники вмісту глюкози в крові лактуючих вівцематок, ммоль/л
№ проби
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lim
М±m

Глюкозо-оксидазний метод
1,81
2,33
2,82
2,37
2,27
2,50
1,99
1,91
2,33
2,61
3,17
2,76
3,01
2,78
3,84
2,44
3,34
3,15
2,97
4,78
1,71–4,78
2,76±0,155

Глюкометр Optium Xceed
2,1
3,1
3,4
2,9
2,9
3,0
2,6
2,5
3,2
3,1
3,0
2,4
3,1
2,7
4,9
2,4
4,2
3,7
3,2
5,2
2,1–5,2
3,18±0,178*

Примітка. * – р<0,05, порівняно з глюкозо-оксидазним методом.
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Різниця, ±
+0,29
+0,77
+0,58
+0,53
+0,63
+0,50
+0,61
+0,59
+0,87
+0,49
–0,17
–0,36
+0,09
–0,08
+1,06
–0,04
+0,86
+0,55
+0,23
+0,42
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Аналізуючи дані таблиці 1, видно, що лише в 15 % випадків різниця між обома методами була незначною – до 0,1 ммоль/л (0,04–0,09 ммоль/л), решта проб мали відхилення від
0,17 до 1,06 ммоль/л.
Слід відмітити, що в 20 % проб вміст глюкози під час експрес-діагностики був меншим, ніж
за іншого методу визначення, показники решта 80 % мали позитивне відхилення. Менші значення рівня глюкози під час визначення глюкозо-оксидазним методом, напевне, можна пояснити, по-перше, – впливом фактору часу, по-друге – ймовірною похибкою під час підготовки
проб для дослідження (приготування та додавання антикоагулянта, центрифугування) та проведення самого визначення (рознесення реактивів та плазми крові, дотримання температурного
режиму під час інкубації у водяній бані, стан приладів та кювет для фотометрування).
Використання глюкометра з тест-стрічками для визначення вмісту глюкози в крові тварин
зменшує ризик щодо появи зазначених похибок під час проведення досліджень. Проте, напевне, єдиним недоліком цього методу діагностики є його вартість. Дослідження однієї проби на
вміст глюкози в крові глюкозо-оксидазним методом коштує 1,75–2,00 грн, за умови, що вартість набору реактивів становить 70,0–90,0 грн, тоді як собівартість визначення рівня глюкози
за допомогою приладу Optium Xceed – 4,00 грн, з розрахунку, що упаковка тест-стрічок в кількості 25 шт. коштує 100, 00 грн.
Апробацію глюкометра Optium Xceed проводили з метою визначення вмісту кетонових тіл
(β-гідроксибутирату) у крові лактуючих вівцематок, оскільки в літературі є дані лише стосовно
діагностики рівня кетонемії у високопродуктивних корів. Уміст β-оксимасляної кислоти в крові
вівцематок мав невеликі коливання і знаходився в межах 0,1–0,2 ммоль/л (табл. 2), тоді як середнє значення по групі становило 0,14±0,016 ммоль/л.
Таблиця 2 – Показники вуглеводно-ліпідного обміну у лактуючих вівцематок, визначених за допомогою глюкометра Optium Xceed
Показник
Глюкоза, ммоль/л
Кетонові тіла, ммоль/л

Дослідна група
2,1–5,2
3,18±0,178
0,1–0,2
0,14±0,016

Норма
(за Левченком В.І. зі співавт., 2002 р.)
2,5–3,3
0,5–1,2

Аналізуючи літературні джерела, бачимо, що це достатньо низький показник. Враховуючи,
що норма загальної кількості кетонових тіл у крові овець знаходиться в межах 0,5–
1,2 ммоль/л [6], то кількість β-оксимасляної кислоти становить 0,42–1,0 ммоль/л (близько 85 %). За
даними І.В. Сенчука, рівень загальної кількості кетонових тіл у крові вівцематок 2–10 днів після
окоту становив 0,43±0,022 ммоль/л, тоді як сумарне значення ацетону та ацетоацетату – 0,05±0,004
ммоль/л, при цьому середнє значення вмісту глюкози в овець складало 2,75±0,098 ммоль/л.
У нашому досліді рівень β-гідроксибутирату був значно меншим, проте вміст глюкози вищим. Можливо, це пояснюється різним фізіологічним періодом вівцематок, оскільки ми проводили дослідження через 1–2 місяці після окоту, коли енергетична напруженість організму овець
дещо знівельована, тоді як І.В. Сенчук досліджував лактуючих вівцематок протягом перших
10 днів після окоту, коли, як правило, гостро відчувається нестача енергії та процеси кетогенезу
посилені. Крім того, для визначення рівня кетонемії автор користувався модифікованим дифузійним методом Р.Я. Трубки, тоді як ми отримували результати за допомогою приладу Optium Xceed.
Собівартість визначення вмісту β-оксимасляної кислоти в крові тварин достатньо висока –
вартість однієї тест-стрічки на кетонові тіла становить близько 10 грн, з розрахунку, що упаковка специфічних стрічок в кількості 10 шт. коштує 105, 00 грн.
Висновки. 1. Використання глюкометра Optium Xceed з метою діагностики ступеня кетонемії та глікемії в овець дозволяє швидко та якісно провести кількісне визначення β-оксимасляної
кислоти та глюкози крові в умовах господарства, уникаючи багатьох похибок.
2. Вміст глюкози в крові лактуючих вівцематок через 1–2 міс. після окоту, визначений за
допомогою глюкометра, становив 3,18±0,178 ммоль/л (2,1–5,2 ммоль/л), що на 13,2 % перевищувало (р<0,05) аналогічний показник за глюкозо-оксидазного методу дослідження. Вміст
β-оксимасляної кислоти в крові вівцематок знаходився в межах 0,1–0,2 ммоль/л, його середнє
значення по групі становило 0,14±0,016 ммоль/л.
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3. Недоліком експрес-діагностики з використанням приладу Optium Xceed, особливо щодо
визначення рівня кетонемії, є її вартість. Собівартість тест-стрічки для визначення вмісту глюкози становить 4,00 грн, для β-оксимасляної кислоти – 10,50 грн.
У перспективі плануємо продовжувати вивчати зміни рівня кетонемії та глікемії у вівцематок залежно від їх фізіологічного стану з використанням глюкометра Optium Xceed.
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Сравнительная информативность современных методологических подходов к определению показателей
углеводно-липидного обмена у овцематок
Н.В. Вовкотруб
В статье проанализированы информативность и целесообразность определения содержания β-оксимасляной кислоты и глюкозы в крови лактирующих овцематок с помощью глюкометра Optium Xceed и с использованием специфических тест-полосок. Установлено, что во время определения уровня гликемии среди овец с использованием глюкозо-оксидазного метода и экспресс-диагностики есть вероятные отклонения. Содержание
глюкозы в крови лактирующих овцематок через 1–2 месяца после окота, определенное с помощью глюкометра,
на 13,2 % было выше, чем аналогичный показатель при определении глюкозо-оксидазным методом. Содержание β-оксимасляной кислоты в крови овцематок находилось в пределах 0,1–0,2 ммоль/л. Недостатком использования прибора Optium Xceed для оценки уровня кетонемии и гликемии у животных является высокая стоимость тест-полосок.
Ключевые слова: овцематки, кетоз, глюкоза, кетоновые тела, диагностика, глюкометр.
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ПЛР-ДІАГНОСТИКА BLAD ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДВІЙНОГО НОСІЙСТВА СПАДКОВИХ ХВОРОБ
У статті наведено методику та результати апробації лабораторної діагностики синдрому дефіциту адгезійності лейкоцитів великої рогатої худоби (BLAD) методом полімеразної ланцюгової реакції. З 57 бугаїв-плідників, що
підлягади дослідженню, три виявилися гетерозиготними носіями цієї хвороби. Разом з тим, ці тварини були носіями комплексного пороку хребта (CVM). Окреслено напрями і перспективи подальших досліджень та актуальність впровадження ПЛР-діагностики спадкових хвороб в андрологічну диспансеризацію та практику ветеринарної медицини.
Ключові слова: бугаї, синдром дефіциту адгезійності лейкоцитів, діагностика, полімеразна ланцюгова реакція.

Постановка проблеми. Вивчення досвіду скотарства у ряді країн світу показало надзвичайну актуальність проблеми носіїв спадкових хвороб. Широке застосування біотехнологічних
методів відтворення, особливо штучного осіменіння і трансплантації ембріонів, дозволяє прискорити темпи ведення селекційно-племінної роботи та поширення господарсько-корисних
ознак тварин. Але не тільки господарсько-корисних. Адже за умови виникнення серед племінних тварин носіїв спадкових хвороб біотехнологічні методи можуть забезпечити таке ж інтенсивне поширення останніх.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі відомо понад 120 спадкових хвороб великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності, їх носії та системи діагностичних і
профілактичних заходів [1–3].
Натомість в Україні скринінгових досліджень бугаїв та наявної сперми з використанням полімеразної ланцюгової реакції щодо спадкових хвороб не проводилося. Відомі лише нечисленні
результати досліджень з діагностики окремих спадкових хвороб великої рогатої худоби у кількох господарствах [4–8].
BLAD – це летальна автосомальна рецесивна генетична хвороба, що характеризується зменшенням рівня утворення інтенгринів, які забезпечують захоплення (адгезію) лейкоцитами патогенів і проявляються порушенням імунітету слизових оболонок. Клінічно у телят-гомозигот
реєструють супутні хвороби – пневмонію, ентерит, діарею, виразковий і грануломатозний стоматит і загибель у 2–4-місячному віці.
Тому питання розробки діагностики і контролю спадкових хвороб та убезпечення поголів’я великої рогатої худоби від їх поширення мають надзвичайну актуальність для скотарства України.
Мета досліджень полягала в апробації і впровадженні діагностики синдрому дефіциту адгезійності лейкоцитів великої рогатої худоби (BLAD) методом полімеразної ланцюгової реакції
та з’ясуванні поширеності цієї хвороби серед бугаїв-плідників.
Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили на 57 бугаях-плідниках української чорно- і червоно-рябої молочних та голштинської порід п’яти обласних племпідприємств
Національного підприємства з племінної справи у тваринництві „Укрплемпідприємство“. Кров
для дослідження відбирали з яремної вени у пробірки з лимоннокислим натрієм. ДНК виділяли
з лімфоцитів з використанням комплекту реагентів „ДНК-сорб-В“.
Для ДНК-ампліфікації застосували метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з використанням ампліфікатора (термоциклера, що програмується для проведення ампліфікації).
Суть методу полягала у багаторазовому спрямованому синтезі ДНК з дезоксирибонуклеотидтрифосфатів in vitro за допомогою термостабільної Taq-F ДНК-полімерази. Специфічність
синтезу (ампліфікації) обраної ділянки ДНК визначали синтетичними праймерами-затравками:
F – 5' – TGAGACCAGGTCAGGCATTGCGTTCA – 3';
R – 5' – CCCCCAGCTTCTTGACGTTGACGAGGTC – 3'
Пробірки із сумішшю вносили в ампліфікатор та запускали наступну температурну програму:
● 1-й етап – +94 °С – 3 хв;
● 2-й етап – +94 °С – 30 с, +65 °С – 40 с, +72 °С – 40 с (35 циклів).
● 3-й етап – +72 °С – 5 хв.
©
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Рестриктазний гідроліз проводили інкубуванням ампліфікованої ДНК із рестриктазою Hae
III (0,5 мкл) в буфері, склад якого спеціально оптимізований для конкретного ферменту рестрикції, впродовж 1,5 год за температури +65 °С.
Горизонтальний електрофорез виконували у 5 % агарозному гелі протягом 20 хв. Після електрофорезу гель фарбували розчином бромистого етидію (0,5 мкг/мл) упродовж 4–6 хв, відмивали, переносили у трансілюмінатор, проводили фотодокументацію результатів. Для оцінки
електрофореграми використовали комп’ютерну програму Gel Explorer.
Результати досліджень та їх обговорення. Після гідролізу ампліфікату та електрофоретичного
розподілу фрагментів рестрикції спостерігали аналогічну картину у більшості тварин. Проте у
трьох бугаїв розподіл фрагментів рестрикції був іншим, оскільки вони були носіями хвороби.
Комп’ютерна програма Gel Explorer дозволяє будувати профілограми електрофоретичного
розподілу фрагментів рестрикції в агарозному гелі. Отримані графіки супроводжуються індикацією поточного вимірювання: I – інтенсивністю світіння (від 0 до 255 од.) та L – молекулярною масою в умовних одиницях (рис. 1).

Рисунок 1. Профілограма бугая-носія
BLAD

Рисунок 2. Профілограма бугая,
вільного від BLAD

На рисунку 1 зображено профілограму розподілу фрагментів рестрикції гетерозиготного
носія BLAD після електрофоретичного розділення, рисунку 2 –фрагментів рестрикції здорового
бугая. Для профілограми останнього характерними були два піки з інтенсивністю світіння 109 і
143 одиниць та молекулярними масами 53 і 112 умовних одиниць відповідно. Для профілограми гетерозиготного носія характерні три піки з інтенсивністю світіння 145, 133 та 145 одиниць.
Перший і третій піки мали молекулярні маси 51 та 114 умовних одиниць, що вказує на подібне
до першого випадку розділення продуктів рестрикції, але наявність третього піку з молекулярною масою 69 у.о. між ними свідчить про відмінності структури ділянок рестрикції у першого
бугая, характерних для носія синдрому дефіциту адгезійності лейкоцитів великої рогатої худоби (BLAD). Результати аналізу профілограм збігаються з даними візуального контролю результатів електрофорезу, коли у здорових тварин візуалізуються два фрагменти ДНК (45, 87 п.н.), у
хворих – три (45, 68, 87 п.н.) (рис. 3).

Рисунок 3. Схема електрофоретичного розподілу фрагментів
гена СD 18 за використання рестриктази Hae III
71

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2014. Випуск 13 (108)
З 57 досліджуваних бугаїв подібний до першого випадку розподіл фрагментів рестрикції
спостерігали у трьох. Слід зазначити, що ці тварини були одночасно і гетерозиготними носіями
комплексного пороку хребта (CVM). На момент дослідження такий результат був неочікуваним
та вимагав пояснення подвійного носійства спадкових хвороб. Однак в результаті аналізу джерел літератури виявилося, що широке поширення CVM серед голштинів відбулося через видатного бугая-плідника К.М. Белла 1667366, який одночасно був носієм іншого спадкового пороку
– дефіциту лейкоцитарної адгезії (BLAD). Наразі відомо, що від К.М. Белла тільки в США було
отримано більше 79 тисяч дочок, оцінених за продуктивністю та понад 1200 синів, оцінених за
дочками [9].
Основним джерелом поширення летального гена в Україні є нащадки К.М. Белла BL 1667366 та
П.С. Шейка BL 1617421. Носіїв мутантного гена та їх нетестованих синів виявлено у лініях Елевейшна 1491007–Х.Х., Старбака 352790, П.Ф.А. Чіфа 1427381. Ці бугаї отримали мутантний алель
за материнською стороною родоводу [10]. За аналізом родоводів виявлені носії (BLAD) увійшли в
групу тварин з високою вірогідністю наявності дефектного алелю (“група ризику”). Таким чином, із
57 бугаїв три виявилися гетерозиготними носіями синдрому дефіциту адгезійності лейкоцитів великої рогатої худоби (BLAD) та комплексного пороку хребта (CVM).
Висновки: 1. Апробований метод дозволяє точно діагностувати синдром дефіциту адгезійності лейкоцитів великої рогатої худоби (BLAD) у гетерозиготних носіїв.
2. За діагностики синдрому дефіциту адгезійності лейкоцитів великої рогатої худоби
(BLAD) у гетерозиготних носіїв необхідно враховувати можливе одночасне носійство комплексного пороку хребта (CVM).
3. Із 57 бугаїв три виявилися одночасно гетерозиготними носіями синдрому дефіциту адгезійності лейкоцитів великої рогатої худоби (BLAD) та комплексного пороку хребта (CVM).
Перспективи подальших досліджень. Враховуючи наведені результати, вважаємо доцільною розробку системи контролю спадкових хвороб великої рогатої худоби молочного напряму
з використанням апробованих методів та дослідженням бугаїв і замороженої сперми бугаїв, яка
використовується для штучного осіменіння.
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ПЦР-диагностика BLAD крупного рогатого скота и особенности двойного носительства наследственных
болезней
С.С. Волков, В.В. Лотоцкий
В статье приведена методика и результаты апробации лабораторной диагностики синдрома дефицита адгезивности лейкоцитов крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции. Из 57 быков-производителей, подлежавших исследованию, три оказались гетерозиготными носителями данной болезни. Вместе с тем, эти же животные были носителями комплексного порока позвоночника (CVM). Намечены перспективы дальнейших исследований
и актуальность внедрения ПЦР-диагностики наследственных болезней в андрологическую диспансеризацию и практику ветеринарной медицины.
Ключевые слова: быки, синдром дефицита адгезивности лейкоцитов, диагностика, полимеразная цепная реакция.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО
ПРЕПАРАТА ЭВЕРОДОКС-LA НА ЦЫПЛЯТАХ-БРОЙЛЕРАХ
В статье описаны результаты исследований и целесообразность применения антибактериального препарата Эверодокс-LA в производственных условиях на протяжении технологического периода выращивания в целях лечения и
профилактики бактериальных инфекций, повышения сохранности, средней массы тела и среднесуточных приростов
птиц. Показатели опытной группы были выше показателей контрольной по сохранности и интенсивности роста
птиц. Сохранность птиц при использовании эверодокс-LA составила 96,0 против 94,9 % в контроле в 1-м опыте и
95,2 % – во втором.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, эверодокс-LА, антибактериальный препарат, чувствительность к антибиотикам, сохранность.

Постановка проблемы. Птицеводство является одной из самых интенсивных отраслей в
Республике Беларусь. На душу населения производится 29 килограммов мяса птицы и 356 яиц.
На начало 2011 года в республике в сельскохозяйственных организациях имелось 31,2 млн голов птицы.
Анализ последних исследований и публикаций. В сельскохозяйственных организациях
производится 97 % мяса птицы и более 65 % яиц. Для дальнейшего обеспечения стабильного
снабжения населения качественной птицеводческой продукцией отечественного производства
разработана «Программа развития птицеводства в Республике Беларусь», в которой предусматривается ежегодный рост производства птицы в живой массе не менее 15 %.
Согласно информации, представленной Главным управлением интенсификации животноводства МСХиП РБ, по итогам работы птицефабрик Республики Беларусь за 2013 г. произведено мяса
птицы цыплят-бройлеров 468284,9 тонн (109 % к 2012 году). Среднесуточный прирост и сохранность птиц составили 59,0 г и 94,1 % соответственно. На 01 января 2013 г. в Республике Беларусь
имелось 9 133,9 тыс. кур-несушек (120 % к 2012 г.), произведено яиц 2 437 881 тыс. шт. (107 % к
2012 г.), яйценоскость на среднюю несушку составила 303 яйца (в 2012 – 307,6 шт.).
Антибиотики применяются с разными целями в птицеводстве. Они включают не только лечение или профилактику инфекции, но и использование в субтерапевтических дозах в кормах
для птицы и животных, чтобы способствовать росту и улучшению эффективности использования кормов в условиях современной интенсификации сельскохозяйственного производства.
Антибиотики – это противомикробные препараты, производимые микроорганизмами, которые
ингибируют рост или уничтожают патогенные бактерии, используемые для лечения инфекционных заболеваний людей, животных или растений [4]. Аналогичного мнения придерживаются
и другие учёные, считающие, что антибиотики – это соединения, получаемые из микроорганизмов, ингибирующих рост других организмов [7]. Девять классов антибиотиков используются
исключительно для животных [5], но несколько классов, как правило, назначают и для животных, и для человека: пенициллины, цефалоспорины, тетрациклин, хлорамфеникол, аминогликозиды, макролиды, нитрофураны, нитроимидазолы, сульфаниламиды, триметоприм, полимиксины и хинолоны [6].
Цель исследований – определение чувствительности возбудителей инфекционных болезней бактериальной этиологии цыплят-бройлеров к антибактериальному препарату ЭверодоксLA в лабораторных и производственных испытаниях.
Материалы и методы исследований. Антибактериальный препарат Эверодокс-LA представляет собой стерильный прозрачный раствор темно-коричневого цвета. 1 см3 раствора соде©

Гласкович А.А., Красочко П.А., Аль-Акаби Аамер Рассам Али, Гласкович М.А., 2014.
73

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2014. Випуск 13 (108)
ржит 200 мг доксициклина в виде доксициклина моногидрата и раствор для инъекций. Механизм действия обусловлен составляющими компонентами. Доксициклин – антибиотик широкого спектра действия из группы тетрациклинов, обладающий бактерицидным эффектом. Тетрациклины ингибируют синтез белка в бактериях за счет связывания с рибосомными субъединицами 5ОS, препятствуя их связыванию аминоацил-тРНК. Доксициклин проникает в грамотрицательные бактерии путем простой диффузии и активного транспорта. При проникании в грамположительные бактерии более важную роль играет активный транспорт. Тетрациклины связывают металлы, образуя с ними хелатные соединения, и ингибируют ферментные системы.
Терапевтическая доза для кур и индеек составляет 50–100 мг доксициклина на 1 л питьевой
воды – такая доза достигается при прибавлении 0,5–1 мл эверодокс-LA на 1 л питьевой воды.
Терапию продолжают в течение 3–5 дней. Количество препарата, необходимое для лечения
птиц, смешивают с достаточным объёмом воды.
Результаты исследований и их обсуждение. В начале эксперимента проводили научнолабораторный опыт по определению чувствительности микроорганизмов, выделенных от птиц из
птицеводческих хозяйств Республики Беларусь, к антибактериальному препарату Эверодокс-LA.
Сравнительную чувствительность к антибиотику Эверодокс-LA и его аналогам – тетрациклину и доксициклину определяли методом диффузии в агар с примененем стандартных бумажных дисков на среде АГВ в соответствии с методическими указаниями по определению чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйственных животных [1, 2, 3].
Учёт результатов проводили по диаметру зоны задержки роста чувствительных изолятов.
После оценивания чувствительности микроорганизмов, выделенных от птиц из птицеводческих
хозяйств Республики Беларусь, установлено, что к препарату Эверодокс-LA и его аналогам были
высокочувствительны следующие микроорганизмы: Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium,
Salmonella pullorum-gallinarum, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pasteurella multocida, Chlamydia psittaci, Bordetella avium; показали среднюю чувствительность: Mycoplasma synoviaе, Clostridium perfringens; низкую чувствительность – Pseudomonas aeruginosa.
Для изучения эффективности применения препарата Эверодокс-LA при заболеваниях птиц,
вызванных бактериальной микрофлорой, на цыплятах-бройлерах были проведены производственные испытания препарата Эверодокс-LA в производственных условиях. Цыплята-бройлеры
контрольного птичника были подвергнуты лечению по схеме, принятой на птицефабрике.
В опытной группе цыплятам выпаивали антибиотик Эверодокс-LA однократно в дозе
200 мг доксициклина на 1 л питьевой воды, такая доза достигалась при прибавлении 2 мл эверодокс-LA на 1 л питьевой воды. Терапию продолжали в течение 5 дней. Птицам не давали
пить за 2–3 часа до того, как они получали воду с содержанием препарата.
Учёт эффективности применяемого препарата Эверодокс-LA осуществляли по количеству
выздоровевших цыплят-бройлеров, приросту живой массы у опытных и контрольных птиц. Из
анализа опыта видно, что сохранность в опытной группе птичника, где использовали эверодокс-LA, составила 96,0 % против 94,9 % в контроле.
Для более объективной оценки лечебно-профилактической эффективности применения
препарата Эверодокс-LA производственные испытания были проведены повторно. Цыплятбройлеров контрольного птичника подвергнули лечению по схеме, принятой на птицефабрике. В опытной группе цыплятам выпаивали антибиотик Эверодокс-LA однократно в аналогичной дозе. Сохранность цыплят в опытной группе – 96,0, контрольной – 95,2 %.
Выводы. Результаты исследований показали эффективность и целесообразность применения антибактериального препарата Эверодокс-LA в производственных условиях на протяжении
технологического периода выращивания в целях лечения и профилактики бактериальных инфекций, что способствует повышению сохранности, средней живой массы и среднесуточных
приростов птиц. Показатели опытных групп были выше показателей контрольных по сохранности и интенсивности роста птиц. Так, сохранность птиц при использовании эверодокс-LA
составила 96,0 % против 94,9 % в контроле (в 1-м опыте) и 95,2 % в контроле (во 2-м опыте).
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Ефективність використання антибактеріального препарату еверодокс-LA на курчатах-бройлерах
А.А. Гласкович, П.А. Красочко, Аль-Акаби Аамер Рассам Алі, М.А. Гласкович
У статті описані результати досліджень і доцільність застосування антибактеріального препарату Еверодокс-LA у виробничих умовах упродовж технологічного періоду вирощування з метою лікування та профілактики бактеріальних інфекцій, підвищення збереження, середньої маси тіла та середньодобових приростів птиці. Показники дослідної групи були
вище показників контрольної зі збереження та інтенсивності росту курчат. Збереженість бройлерів за використання Еверодокс-LA склала 96,0 проти 94,9 % у контролі в 1-му досліді і 95,2 % – другому.
Ключові слова: курчата -бройлери, еверодокс-LА, антибактеріальний препарат, чутливість до антибіотиків,
збереженість.
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ЖОВЧОУТВОРЮВАЛЬНА ТА ЖОВЧОВИДІЛЬНА
ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ У СОБАК СЛУЖБОВИХ ПОРІД
У статті наведено результати досліджень стану жовчоутворення та жовчовиділення у собак службових порід
(німецька вівчарка, спанієль, малінуа). Встановлено зростання концентрації жовчних кислот (ЖК) у крові собак до
годівлі та через 2 години після неї. Отримані зміни можуть слугувати ранніми тестами для виявлення хвороб печінки
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Постановка проблеми. Печінка – найбільша травна залоза в організмі тварин. Вона виконує ряд функцій і є своєрідною лабораторією організму, оскільки в ній відбуваються процеси
обміну білків, ліпідів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів. Однією з основних функцій
печінки є жовчоутворення та жовчовиділення [1]. Основним складником жовчі тварин є жовчні
кислоти, які синтезуються гепатоцитами. Печінка регулює рівень жовчних кислот в організмі,
бере участь в їх ентерогепатичній циркуляції та реабсорбції, а також кон’югації та секреції у
просвіт жовчних капілярів [2].
Для дослідження жовчоутворювальної та жовчовидільної функцій печінки важливо встановити рівень основних метаболітів у жовчі або крові. Отримання жовчі прижиттєво є інвазивною
процедурою, тому для вивчення цих функцій печінки проводять дослідження крові [3].
Печінка екстрагує близько 85 % кон'югованих тригідроксильованих і 60–70 % кон'югованих
дигідроксильованих жовчних кислот із крові ворітної вени. У разі захворювання печінки внаслідок порушеного кровообігу (позапечінковий чи внутрішньопечінковий портокавальний
шунт) знижується здатність гепатоцитів поглинати жовчні кислоти з крові. Внаслідок реабсорбції ЖК із жовчі в кров виявляють збільшення їхньої концентрації у периферичному
кров’яному руслі [1, 4]. Тому визначення постпрандіального рівня жовчних кислот дозволяє
діагностувати захворювання печінки у собак.
Окрім порушення утворення жовчі, важливим є зменшення її відтоку, внаслідок чого розвивається синдром холестазу. Він характеризується як порушенням секреції жовчі, починаючи від
її утворення в мембрані жовчного канальця гепатоцитів (внутрішньопечінковий холестаз) і закінчуючи виділенням жовчі в дванадцятипалу кишку (позапечінковий холестаз). Наслідком є
©
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підвищена концентрація ЖК в гепатоцитах із гальмуванням за принципом зворотного зв'язку
активності ферментів, які визначають генерацію їх біосинтезу. ЖК мають властивість змінювати склад плазматичної мембрани гепатоцитів і порушувати біотрансформацію ендогенних субстратів (жовчних кислот, холестеролу) і екзогенних речовин (медикаментів). Таким чином,
внутрішньопечінкове підвищення концентрації жовчних кислот посилює холестаз: чим вища їх
концентрація в печінці, тим вищий внутрішньопечінковий холестаз [1, 5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За даними літератури [6], у собак досить широко
розповсюджені гепатози: їх частота становить 30–40 % від усієї незаразної патології. За даними
О.А. Дикого [7], за диспансерного обстеження дистрофію печінки діагностували у 50,8 % собак, В.П. Фасолі – у 34,7 % [8]. В.Н. Денисенко, Е.А. Кесарева стверджують, що на дистрофію
печінки припадає до 25 % від всіх незаразних хвороб собак [9]. Автори вивчали методи ранньої
діагностики хвороб печінки, зокрема активність індикаторних для неї ферментів аланінової та
аспарагінової амінотрансфераз, сорбітолдегідрогенази, глутаматдегідрогенази, лактатдегідрогенази, лужної фосфатази, гамма-глутамілтранспептидази [7–10]. Проте дослідження функцій
жовчоутворення та жовчовиділення у собак недостатньо описані у ветеринарній медицині, а
деякі аспекти залишаються маловивченими. До ранніх діагностичних маркерів захворювань
печінки слід віднести і визначення рівня жовчних кислот.
Мета дослідження – вивчити стан жовчоутворення та жовчовиділення у собак службових
порід за диспансеризації.
Матеріал і методика дослідження. Об’єктом дослідження слугували 65 собак службових
порід (німецька вівчарка, спанієль, малінуа), віком від 6 місяців до 6 років. Диспансеризацію
тварин проводили у племінному розпліднику собак кінологічного центру прикордонних військ
Західного оперативного командування.
Кров для досліджень відбирали з яремної вени вранці до годівлі і для визначення постпрандіального рівня жовчних кислот – через 2 години після годівлі. У сироватці крові собак визначали концентрацію жовчних кислот (ЖК) ферментативним методом за допомогою тест-системи
фірми “Audit Diagnostic”.
Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою програми StatWin та
Excel, використовуючи t-критерій Ст’юдента за допомогою статистичної програми.
Результати досліджень та їх обговорення. Визначення концентрації жовчних кислот у сироватці крові є специфічним і чутливим тестом для виявлення гепатобіліарних захворювань.
Чутливість тесту збільшується за умови визначення холатів до та 2 години після годівлі. Незважаючи на всі форми дисфункції печінки, власне вона підтримує функціональну активність
синтезу жовчних кислот. Отже, за допомогою збільшеної концентрації циркулюючих жовчних
кислот виявляють гепатобіліарні захворювання.
Нашими дослідженнями встановлено, що концентрація ЖК у сироватці крові собак породи німецька вівчарка до годівлі знаходилась в межах 1,9–20,6 мкмоль/л (6,0±0,66 мкмоль/л; табл. 1), у
7 тварин (15,9 %) була вища фізіологічної (до 10 мкмоль/л) [11–16]. У сироватці крові собак породи
спанієль вміст ЖК в середньому становив 9,0±1,82 мкмоль/л (2,6–24,1), малінуа – 6,9±1,65
мкмоль/л (3,8–14,6), а збільшену понад максимальну норму кількість встановлено у 33,3 і 16,7 %
відповідно.
Через 2 години після годівлі тварин концентрація холатів у сироватці крові німецьких вівчарок в середньому становила 14,3±1,97 мкмоль/л (5,8–71,1 мкмоль/л; табл.) і була вірогідно
вищою (p<0,001) порівняно з показником до годівлі. Підвищений вміст ЖК реєстрували у
15,9 % німецьких вівчарок (фізіологічна межа – 20 мкмоль/л) [11–16].
У сироватці крові спанієлів концентрація ЖК коливалася в межах 7,3–58,3 мкмоль/л
(20,3±3,96 мкмоль/л), підвищений вміст холатів виявлено у 5 (33,3 %) тварин. Середні значення
вмісту ЖК у сироватці крові спанієлів були вірогідно (p<0,01) вищими, ніж до годівлі.
У службових собак породи малінуа концентрація ЖК через 2 години після годівлі в середньому становила 11,1±3,27 мкмоль/л (4,8–26,8 мкмоль/л; табл. 1). Підвищений вміст холатів у
сироватці крові реєстрували в однієї (16,7 %) тварини. Концентрація ЖК у сироватці крові собак породи малінуа зростала до 26,8 мкмоль/л і була на 61 % вищою, ніж до годівлі.
Збільшення концентрації ЖК у сироватці крові тварин до і після годівлі можна пояснити порушенням кон’югації та екскреції їх гепатоцитами у жовчні капіляри та розвитком внутрішньопечінкового холестазу [17]. Зростання рівня жовчних кислот встановлено як до, так і через 2 години після
годівлі у тих самих тварин кожної породи, що може вказувати на розвиток у них патології печінки.
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Таблиця 1 – Концентрація жовчних кислот у сироватці крові собак службових порід
Порода собак
Німецька вівчарка
n=44

Спанієль
n=15

Малінуа
n=6

Біометричний
показник
lim
M±m
>N, тварин
>N, у процентах
p<
lim
M±m
>N, тварин
>N, у процентах
p<
lim
M±m
>N, тварин
>N, у процентах
p<

до годівлі
1,9–20,6
6,0±0,66
7
15,9
2,6–24,1
9,0±1,82
5
33,3
3,8–14,6
6,9±1,65
1
16,7

ЖК, мкмоль/л
2 год. після годівлі
5,8–71,1
14,3±1,97
7
15,9
0,001
7,3–58,3
20,3±3,96
5
33,3
0,01
4,8–26,8
11,1±3,27
1
16,7
0,1

Примітки: р< – порівняно до годівлі; N – норма.

Отже, визначення концентрації ЖК у сироватці крові собак є чутливим тестом порушення
жовчовидільної функції печінки, що дозволяє діагностувати захворювання та прогнозувати їх
перебіг [1, 2, 12].
Висновки. 1. У сироватці крові 15,9 % собак породи німецька вівчарка, 33,3 % спанієлів і
16,7 % малінуа встановлено зростання концентрації ЖК до та через 2 години після годівлі.
2. Підвищення концентрації ЖК у сироватці крові може вказувати на розвиток у собак службових порід патологій печінки та бути інформативним маркером на ранніх етапах розвитку за
патології гепатобіліарної системи.
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Желчеобразовательная и желчевыделительная функции печени у собак служебных пород
Т.М. Гудыма, Л.Г. Сливинская
В статье приведены результаты исследований состояния желчеобразования и желчевыделения у собак служебных пород (немецкая овчарка, спаниель, малинуа). Установлено повышение концентрации желчных кислот ( ЖК ) в
крови собак до кормления и через 2 часа после него. Установленные изменения могут служить ранними тестами для
выявления болезней печени с субклиническим течением.
Ключевые слова: собаки, печень, желчные кислоты.
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ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОГО ТА ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ КУРЧАТ,
УРАЖЕНИХ ЕЙМЕРІОЗО-АСКАРИДІОЗНОЮ ІНВАЗІЄЮ
У статті показано зміни біохімічного складу крові курчат за експериментальної інвазії, які відображають розвиток патологічних та імунних процесів і вказують на стресовий стан організму, що дає змогу об’єктивно оцінити
вплив різноманітних факторів на організм інвазованих курчат. За еймеріозної інвазії у сироватці крові курчат встановлено зниження як клітинного, так і гуморального імунітетів, на що вказує зниження Т- і В-лімфоцитів, бактерицидної та лізоцимної активності сироватки крові досліджуваних курчат.
Ключові слова: паразитологія, кров, курчата, Т- і В-лімфоцити, бактерицидна активність сироватки крові, лізоцимна активність сироватки крові, циркулюючі імунні комплекси.

Постановка проблеми. Птахівництво – одна з найбільш інтенсивних галузей сільськогосподарського виробництва. Біологічні особливості курей сприяють порівняно швидкому отриманню
м’ясної та яєчної продукції, що зумовлює її високу рентабельність та окупність. Проте, розвиток
птахівництва стримують паразитарні хвороби, які набули широкого розповсюдження і завдають
значних економічних збитків спеціалізованим, фермерським та присадибним господарствам. Особливого значення набувають питання всебічного вивчення інвазійних захворювань [1–4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією із перешкод, що гальмує розвиток птахівництва, є еймеріоз та аскаридіоз. Спостерігаються ці хвороби у молодняку птиці до 2–
3-місячного віку. Проявляються вони пригніченням, проносами, кал часто з домішками крові,
схудненням [5–7]. Загибель птиці може сягати 50–70 % від кількості захворілих, несучість починається на 1–2 місяці пізніше та є значно нижчою порівняно з несучістю здорової неперехворілої птиці. Джерелом інвазії є хворі курчата, а також доросла птиця, яка часто є носієм збудників інвазії [8–10].
Серед безлічі факторів, що характеризують перебіг інвазійних захворювань, особливе місце
займає імунітет – стан специфічної несприйнятливості організму до дії хвороботворних організмів і продуктів їх життєдіяльності, а також інших чужорідних речовин. Імунітет пов'язаний з
проявом комплексу фізіологічних захисних реакцій, які забезпечують певну сталість внутрішнього середовища організму.
Мета і завдання досліджень – вивчення клітинного та гуморального імунітету у курчат,
уражених еймеріозо-аскаридіозною інвазією.
Матеріали і методи досліджень. Для вирішення поставлених завдань було сформовано три
групи курчат: контрольну та дві дослідні, за принципом аналогів, враховуючи масу тіла та фізіологічний стан. Кожна група складалася з восьми курчат віком 4 тижні на початок експерименту.
Курчата контрольної групи – інтактні, першої дослідної були уражені еймеріозною інвазією, а другої дослідної – еймеріозо-аскаридіозною.
Матеріалом для біохімічних досліджень слугували відібрані проби крові із vena axilaris на
7, 14, 21 та 28-му доби після зараження. Відбір проб крові проводили з дотриманням усіх правил асептики та антисептики.
Із гуморальних показників резистентності досліджували бактерицидну активність сироватки крові за методом О.В. Смирнової та Т.А. Кузьміної, лізоцимну (ЛАСК) − фотоелектроколориметричним методом [11]; циркулюючі імунні комплекси визначали за методом Гриневича і
Альферова [12].
©
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Загальну кількість Т-лімфоцитів (Е-РУК) досліджували методом спонтанного розеткоутворення з еритроцитами барана за M. Jondal et al. (Чумаченко В.Е. и др.), загальну кількість
В-лімфоцитів – за N.F. Mendes et al. [11].
Результати досліджень та їх обговорення. Імунітет (лат. immunitas – звільнення) – це здатність організму протидіяти різним шкідливим факторам навколишнього середовища. Основними
клітинами імунітету, що здійснюють зв'язок і взаємодію всіх органів імунної системи, є лімфоцити.
Продукція Т- і В-лімфоцитів є фізіологічним процесом, який протікає і за відсутності антигенної
стимуляції, але залежить від надходження стовбурових клітин з кісткового мозку. В-лімфоцити,
включаючись в реакції імунної системи після контакту з антигеном, проліферують і диференціюються в плазматичні клітини, які продукують імуноглобуліни трьох класів (A, M і G ), що є ефекторами гуморальної ланки імунітету. Одним з основоположних механізмів функціонування системи
імунітету є взаємодія трьох типів клітин – макрофагоцитів, Т- і В-лімфоцитів.
Важливе значення у розвитку еймеріозо-аскаридіозної інвазії має дослідження клітинного
імунітету, який представлений Т- і В-лімфоцитами. Результати досліджень клітинного імунітету у курей за умов розвитку еймеріозо-аскаридіозної інвазії наведені у таблиці 1.
За дослідження величин показників клітинного імунітету встановлено, що у хворих курчат
кількість Т- і В-лімфоцитів протягом усього досліду знижувалася: у курчат, які були уражені
еймеріозною інвазією (Д1), частка Т-лімфоцитів на 7-му добу досліду знизилася на 1,0 %, 14-ту
– 1,8 % порівняно з початковою. Надалі відносна кількість Т-лімфоцитів у курчат групи Д1
продовжувала знижуватися і найменшою була на 21 добу досліду – 10,5±0,27 %, різниця з контрольною групою курчат становила 2,3, а початковою – 2,4 %. На 28-му добу досліду частка
Т-лімфоцитів у крові дослідної групи курчат Д1 залишалася на низькому рівні.
Відносна кількість Т-лімфоцитів у курчат, які були уражені еймеріозо-аскаридіозною інвазією, була меншою, порівняно з показниками контрольної групи, на 7-му добу – на 1,5 %
(р<0,01), 14-ту – 2,3 (р<0,01) і 21-шу – 2,7 % (р<0,001). На 28-му добу досліду встановлено збільшення частки Т-лімфоцитів, порівняно з попереднім, на 0,6 %, однак вона залишалася меншою,
ніж у контролі, на 2,2 %.
Таблиця 1 – Показники клітинного імунітету курей, уражених еймеріозо-аскаридіозною інвазією
Група

До зараження

К
Д1
Д2

12,8±0,35
12,9±0,30
13,0±025

К
Д1
Д2

17,6±0,55
17,3±0,60
17,4±0,65

Доби дослідження після зараження дослідних курчат
7
14
21
28
Т-лімфоцити, у процентах
12,9±0,31
13,1±028
12,8±0,40
12,9±0,25
11,9±0,25*
11,1±0,24**
10,5±0,27**
10,9±0,28***
11,4±0,30**
10,8±0,31**
10,1±0,30***
10,7±0,30***
В-лімфоцити, у процентах
17,4±0,65
17,5±0,58
17,3±0,60
17,2±0,55
16,6±0,50
15,8±0,52*
14,9±0,54*
15,4±0,52*
16,2±0,55
15,4±0,55*
14,5±0,53**
15,2±0,54*

Примітка. *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 порівняно з даними контрольної групи.

Відносна кількість В-лімфоцитів на початку досліду у крові курчат коливалася у межах
17,3±0,60–17,6±0,55 %. Після ураження еймеріозо-аскаридіозною інвазією у крові курчат відмічали тенденцію до зниження кількості В-лімфоцитів вже на 7-му добу досліду.
На 14-ту добу кількість В-лімфоцитів продовжувала зменшуватися у курчат обох дослідних
груп, однак слід відзначити, що за ураження одночасно еймеріозною та аскаридіозною інвазіями їх частка була дещо меншою, ніж у крові курчат, уражених тільки еймеріозною інвазією. На
21-шу добу досліду кількість В-лімфоцитів у крові курчат обох дослідних груп була найменшою і становила відповідно 14,9±0,54 і 14,5±0,53 %.
Отже, ураження курчат еймеріозною та аскаридіозною інвазіями супроводжується пригніченням клітинного імунітету. Зменшення кількості Т- і В-лімфоцитів у крові інвазованих курчат вказує на пригнічення лімфоїдної системи імунітету і зниження резистентності організму
проти бактеріальних і вірусних інфекцій. Також необхідно зазначити, що за еймеріозної та аскаридіозної інвазій активізується вірулентність сапрофітної мікрофлори кишечнику, яка також
пригнічує систему клітинного імунітету.
Гуморальні фактори протиінфекційного захисту птиці являють собою різні білки, розчинені
в крові і рідинах організму. Вони можуть самі мати антимікробні властивості чи здатні активувати інші гуморальні та клітинні механізми протиінфекційного імунітету. Відомо, що гумо79
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ральний імунітет забезпечується специфічними макромолекулами, які функціонують у внутрішніх рідинах організму птиці.
Як видно із таблиці 2, за еймеріозної і еймеріозо-аскаридіозної інвазій у курчат антимікробна активність сироватки крові у перші доби дослідження знижується, на що вказує зменшення
бактерицидної та лізоцимної активності. Так, на 7-му добу досліду бактерицидна активність
сироватки крові хворих курчат дослідної групи Д1 зменшилася на 5,7 %, тоді як лізоцимна мала
лише подібну тенденцію.
Таблиця 2 – Показники гуморального імунітету курей, уражених еймеріозо-аскаридіозною інвазією
Група

До зараження

К
Д1
Д2

87,0±1,30
86,9±1,25
87,1±1,30

К
Д1
Д2

6,21±0,45
6,30±0,42
6,27±0,40

К
Д1
Д2

32,2±1,80
32,5±1,60
32,3±1,50

Доби дослідження після зараження дослідних курчат
14
21
28
БАСК, у процентах
86,8±1,25
87,2±1,30
86,9±1,35
87,3±1,25
81,1±1,20**
74,2±1,25***
70,1±1,21***
71,5±1,22***
79,5±1,22**
72,6±1,20***
68,2±1,23***
70,1±1,25***
ЛАСК, у процентах
6,32±0,42
6,25±0,40
6,30±0,42
6,28±0,45
5,99±0,40
5,67±0,38
5,21±0,40
5,53±0,35
5,84±0,45
5,55±0,35
5,11±0,35*
5,46±0,40
ЦІК, у процентах
32,1±1,50
32,5±1,70
32,4±1,50
32,5±1,60
34,4±1,40
36,8±1,60
40,1±1,50**
38,7±1,20*
35,1±1,50
38,2±1,40*
41,5±1,30**
39,1±1,50**
7

Примітка. Ступінь вірогідності порівняно з даними контрольної групи: р<0,05 – *, р<0,01 – **.

Надалі антимікробна активність сироватки крові курчат, які були уражені еймеріозною інвазією, продовжувала поступово знижуватися, що вказує на пригнічення фізіологічного стану
гуморальної ланки імунітету. На 21-шу добу досліду бактерицидна активність сироватки крові
у курчат групи Д1 становила 70,1±1,21 % (р<0,001), а лізоцимна – 5,21±0,40 % (р<0,1). Найнижчу антимікробну активність встановлено на 21 і 28-му доби досліду, де, порівняно із початковими величинами, бактерицидна активність знизилася на 16,8 і 15,4 %. Лізоцимна активність
сироватки крові більш стабільна і вірогідних змін її показників нами не встановлено.
У дослідної групи курчат, які були уражені еймеріозо-аскаридіозною інвазією, на 7-му добу
досліду встановлено зниження бактерицидної активності сироватки крові на 7,3 % відносно
контрольної групи курчат. Лізоцимна активність сироватки крові залишилася без змін. На 14-ту
добу досліду бактерицидна активність сироватки крові курчат другої дослідної групи продовжувалася знижуватися і найменшою вона була на 21-шу добу (68,2±1,23 %; р<0,001). Подібні
зміни лізоцимної активності сироватки крові – різниця з показником контрольної групи курчат
становила 1,19 % (р<0,05).
За фізіологічних умов присутність циркулюючих імунних комплексів у рідинах є одним із
проявів імунної відповіді організму птиці на надходження антигенів та важливим чинником,
що забезпечує імунітет. Утворені імунні комплекси, за цих умов, деякий час циркулюють у
лімфі і крові, після чого відбувається їх елімінація.
Аналіз отриманих даних вказує на те, що рівень циркулюючих імунних комплексів у контрольній та двох дослідних групах на початку досліду коливався у межах 32,2±1,8–32,5±1,6 %. У курчат,
які були уражені еймеріозною інвазією, рівень циркулюючих імунних комплексів поступово зростав і вірогідною різниця була на 21-шу добу: вона склала 7,7 % порівняно з показником контрольної групи (р<0,01). У курчат, уражених еймеріозо-аскаридіозною інвазією (друга група), зростання
рівня циркулюючих імунних комплексів більш інтенсивне і вже на 14-ту добу різниця з показником
у курчат контрольної групи становила 5,7 % (р<0,05). На 21-шу добу досліду встановлено найвищий рівень циркулюючих імунних комплексів у курчат цієї групи: різниця з контрольними склала
9,1 % (р<0,01). На 28-му добу досліду рівень циркулюючих імунних комплексів почав дещо знижуватися, однак, порівняно з контрольними величинами, він залишався на високому рівні, що вказує
на пригнічення імунореактивної системи організму внаслідок приєднання специфічних антитіл до
продуктів метаболізму за умов еймеріозо-аскаридіозної інвазії.
Висновки. 1. У результаті проведених досліджень нами встановлено, що у курчат, уражених
еймеріозо-аскаридіозною інвазією, настає пригнічення клітинного і гуморального імунітету, розвивається вторинний імунодефіцит, на що вказує зниження бактерицидної активності сироватки крові
в інвазованих курчат на 21-шу добу на 8,7 % (р<0,001), лізоцимної – 1,9 (р<0,05).
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2. Зменшення кількості Т- і В-лімфоцитів у крові курчат, що інвазовані еймеріями і аскаридіями, вказує на пригнічення клітинної системи імунітету та зниження резистентності організму проти
бактеріальних і вірусних інфекцій, що, очевидно, може активізувати патогенність сапрофітної мікрофлори кишечнику, яка також пригнічує систему клітинного та гуморального імунітету.
3. Високий рівень ЦІК у сироватці крові курчат вказує на пригнічення імунореактивної системи організму внаслідок приєднання специфічних антитіл до продуктів метаболізму еймерій і
аскаридій, що виступають у ролі антигенів.
4. Зміни клітинного і гуморального імунітету слугують важливим об’єктивним показником
стану організму курчат як за норми, так і патології. Визначення цих показників у крові має надзвичайно важливе значення, оскільки саме їх рівень характеризує стан здоров’я курчат.
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Показатели клеточного и гуморального иммунитета цыплят, пораженных еймериозо-аскаридозной инвазией
В.М. Гунчак, М.О. Криштальская
В статье показаны изменения биохимического состава крови цыплят при экспериментальной инвазии, отображающие развитие патологических и иммунных процессов, что указывает на стрессовое состояние организма и дает
возможность объективно оценить влияние разнообразных факторов на организм инвазированных цыплят. При эймериозной инвазии в сыворотке крови цыплят установлено снижение как клеточного, так и гуморального иммунитета,
на что указывает снижение Т- и В-лимфоцитов, бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови исследуемых цыплят.
Ключевые слова: паразитология, кровь, цыплята, Т- и В-лимфоциты, бактерицидная активность сыворотки
крови, лизоцимная активность сыворотки крови, циркулирующие иммунные комплексы.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РІЗНИХ МЕТОДІВ СКУШУВАННЯ
ЗУБІВ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ПОРОСЯТ
У статті наведено результати вивчення анатомотопографічних даних молочних зубів та порівняльної оцінки
двох методів їх скушування у новонароджених поросят. Результати вивчення висоти, ширини й товщини коронок
вказують, що вони мають досить широкі межі коливання у різних індивідуумів. Молочні зуби, особливо окрайки,
своєю формою різко відрізняються від постійних. Форма молочних ікол і окрайків у поросят клиноподібна, а на розрізі – овальна. Верхні частини (оклюзійні поверхні) молочних ікол верхньої і нижньої щелеп та окрайки нижньої
мають форму конуса. Коронка окрайка верхньої щелепи мечоподібно зігнута, верхівка притуплена. Використання
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електричного приладу для сточування зубів профілактує розвиток післяопераційних ускладнень, зокрема пульпіту,
в тому числі гнійного, порівняно з класичною методикою за допомогою зубних щипців. Рекомендується скушування
зубів виконувати одразу після завершення опоросу або на наступний день, якщо він був вночі.
Ключові слова: скушування зубів, поросята, прилад для сточування зубів, щипці для скушування зубів, пульпіт

Постановка проблеми. На сьогодні свинарству відводиться першочергове значення у вирішенні м'ясної проблеми. У більшості країн світу, в тому числі й Україні, ця галузь є найважливішим джерелом виробництва м'яса й сала.
Скушування зубів у новонароджених поросят – це оперативне втручання, яке є в технологічній карті вирощування свиней більшості господарств. Доцільність його введення є науково
обґрунтованою і підтверджено на виробництві протягом багатьох років розвитку свинарства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями ряду авторів встановлено, що
наявність гострих зубів не має впливу на силу вакууму в ротовій порожнині [1, 2], проте має
місце травмування сосків матері й власної слизової оболонки язика та ясен. У цих випадках потрібно скушування тих гострих зубів, які спричинюють травму [1, 2].
Водночас безсистемне й поголовне скушування призводить до переломів і тріщин шийки й
коріння зуба, оголюється зубна пульпа, окістя альвеоли зуба, що супроводжується сильною болючістю, особливо під час смоктання. Оскільки скушування проводиться в перші дні після народження, то порося практично від народження не приймає молозива і в перші ж дні може загинути. У тих випадках, коли воно виживає, у нього розвивається альвеолярний періодонтит,
гнійний або гангренозний пульпіт, а надалі можлива й зубна нориця. Деякі автори стверджують, що необхідно категорично заборонити поголовне скушування зубів [3, 4].
Мета і завдання досліджень – розробити метод сточування зубів у новонароджених поросят, за якого зазначені вище ускладнення будуть відсутні.
Матеріал і методи дослідження. Досліди виконувалися в господарствах різних форм власності Київської та Кіровоградської областей. Оперативні втручання проводилися на 1–2 добу
після народження поросят з дотриманням правил асептики та антисептики, без знеболювання.
Його виконували двома методами: у контрольній групі – класичним методом, яким і нині користуються в більшості господарств, скушуванням зубними щипцями (842 голови), а в дослідній
– сточуванням за допомогою спеціального електричного приладу (148 голів) (рис.1). Особливістю його є те, що він має електропривід (двигун) і робочу поверхню у вигляді алмазного наконечника, який рухається і сточує міцну зубну тканину (рис. 2).

Рисунок 2. Робоча поверхня приладу
для сточування зубів у поросят

Рисунок 1. Прилад для сточування зубів у поросят

Результати досліджень та їх обговорення. Загальновідомим є те, що порося народжується
із 8-ма молочними зубами – по 2 ікла та 2 окрайки на кожній щелепі. Вони є морфологічно повністю розвиненими, оскільки прорізані коронки, мінералізовані емаль і дентин, сформована
зубо-ясенна кишеня. Результати вивчення висоти, ширини й товщини коронок вказують, що
вони мають досить широкі межі коливання у різних індивідуумів. Молочні зуби, особливо
окрайки, своєю формою різко відрізняються від постійних. Форма молочних іклів і окрайків у
поросят клиноподібна, а на розрізі – овальна. Верхні частини (оклюзійні поверхні) молочних
ікол верхньої і нижньої щелеп та окрайки нижньої мають форму конуса. Коронка окрайка
верхньої щелепи мечоподібно зігнута, верхівка притуплена. Відмінності у розмірах і формі будови зуба в самців та самок немає.
Враховуючи викладені вище анатомотопографічні особливості молочних зубів, всі вісім зубів
слід видаляти. Якщо їх не обрізати, вим'я свиноматки може травмуватися. Видалення зубів також
запобігає травмуванню під час боротьби за сосок вимені свиноматки або навіть простої гри.
Зуби поросятам обрізуються якомога раніше після народження. Ми рекомендуємо це виконували одразу після завершення опоросу або на наступний день, якщо він був вночі. У цьому
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разі досить часто поєднуються кілька технологічних маніпуляцій, зокрема каудотомія та виконання ін’єкцій лікарських засобів.
Фіксація тварини проводиться лікарем ветеринарної медицини, розміщуючи порося безпосередньо на руках. Для кращого оперативного доступу до зубів голову тримають лівою рукою, помірно тиснучи пальцями на нижньощелеповий суглоб і, як правило, ротова порожнина
відкривається, або великий палець поміщають у ротову порожнину, що також забезпечувало
доступ.
У контрольній групі техніка виконання операцій була класичною і зводилася до того, що
зубними щипцями обрізали від 1/2 до 2/3 довжини кожного зуба, намагаючись не травмувати
ясна і язик, який може потрапляти під гострі поверхні інструмента (рис. 3). Це попереджає розвиток кровотечі та інфекції. Голову нахиляли так, щоб видалені частини зуба самостійно випадали з ротової порожнини. Після скушування зуба залишаються гострі частини його коронки,
які доводиться видаляти неодноразово і на довжину, що значно перевищує вказану вище. При
цьому виникає кровотеча, пульпа зуба оголюється, що в післяопераційний період спричинює розвиток пульпіту (рис. 4).

Рисунок 3. Видалення зубів у поросят за
допомогою зубних щипців

Рисунок 4. Вигляд коронки зуба після
скушування зубними щипцями

У разі механічного ушкодження коронки зуба часто відбувається оголення пульпи. Спочатку вона має червоний вигляд, оскільки кровоточить. Загострення запалення й інфікування
пульпи змінюють її первинний травматичний вигляд, який стає жовтим, коричневим, сірим або
чорним. Таке ж забарвлення може мати й дентин, що оточує пульпу. Якщо ж коронка зуба ціла,
то за пульпіту колір зуба стає тьмяним. Біля скушеного зуба відзначається набряк слизової оболонки. Це явище нами було встановлено в усіх поросят, яким виконували скушування зубів за
допомогою щипців. Асептичний пульпіт діагностувати складно, а за гнійного клінічні симптоми
яскраво виражені. Захворювання діагностували у 13 поросят контрольної групи, що відповідно
складало 1,5 % тварин, оперованих цим методом. Типовими клінічними симптомами пульпіту є
болючість зуба, неможливість смоктання соска ураженою стороною рота, небажання відкривати ротову порожнину тощо. Слід зазначити, що гола пульпа (за перелому коронки або її тріщини) у момент запалення дає менше больових відчуттів у тварини, ніж пульпа, закрита шаром
дентину. Це зумовлено відтоком запального ексудату, оскільки судини, по яких притікає кров в
порожнину зуба, є кінцевими, а судини, через які повинна відтікати кров із порожнини зуба,
погано розвинені. Пульпа поміщена в кісткову коробку, внаслідок чого навіть незначні розлади
кровообігу стискають судини біля виходу з кореневого каналу, що призводить до її змертвіння.
Через застійні явища в пульпі здавлюється нерв, через що в тварини з'являється різкий біль,
сильна напруга в пульповій камері. За її відкриття ексудат знаходить собі вихід назовні і больова реакція зменшується. Чим скоріше настане некроз пульпи (близько 3–5 днів), тим скоріше у
тварини зникає больова реакція. Коронка хворого на пульпіт зуба набуває тьмяного кольору.
За лікування очищали від залишків корму і бруду травмовану ділянку коронки з оголенням
пульпи і промиванням зі шприца теплим розчином фурациліну. Гострою ложечкою дуже обережно, без жодного тиску, щоб зайвий раз не зачепити живу пульпу й не викликати посилення
болю, видаляли частину розм'якшеного дентину зі стінок і дна патологічної порожнини. На дно
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обробленої порожнини вводили маленьку ватну кульку, просочену 1,4 % розчином карболової
кислоти (орасепт), а зверху прикладали тампон, просочений колодіумом. Перед накладанням
ватної кульки з карболовою кислотою потрібно віджати зайву кількість розчину, щоб не спричинити опік слизової оболонки. Фенол дифундує у пульпу і спричинює її аналгезію, що настає
за декілька днів завдяки його дії.
У дослідній групі поросятам скушування зубів виконували за допомогою спеціального приладу. Фіксація тварини виконувалася як і в контрольній групі. Техніка виконання оперативного
втручання зводиться до того, що робочою поверхнею приладу сточують загострені частини молочних зубів на 1/2 або 2/3 їх довжини, а в деяких випадках і значно менше (рис. 5). Слід зазначити, що це порівняно легко контролювати. Як зазначає В.М. Авроров, для профілактики зазначеного травматизму достатньо лише на 0,2–0,3 см видаляти його верхівку, що й виконували
в умовах господарства. Пульпа зуба у цьому разі не оголюється, а в післяопераційний період
ускладнень будь-якого характеру нами не зареєстровано (рис. 6).

Рисунок 5. Видалення зубів у поросят
за допомогою приладу для оточування

Рисунок 6. Вигляд коронок зубів у поросят
за використання приладу для сточування

Висновки. Використання електричного приладу для сточування зубів профілактує розвиток
післяопераційних ускладнень. Водночас за виконання оперативного втручання класичним методом їх розвиток реєстрували в 1,5 % поросят, що проявлялося розвитком пульпітів, які необхідно лікувати. У цьому разі порушується приймання молозива, що, в свою чергу, негативно
впливає на загальну резистентність. Запропонований метод може широко використовуватися в
господарствах з виробництва свинини.
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Сравнительная оценка различных методов скушивания зубов у новорожденных поросят
А.В. Емельяненко, Н.П. Чернозуб, С.В. Черняк
В статье приведены результаты изучения анатомотопографических данных молочных зубов и сравнительной
оценке двух методов их скушивания у новорожденных поросят. Результаты изучения высоты, ширины и толщины
коронок указывают, что они имеют достаточно широкие границы колебания у разных индивидуумов. Молочные
зубы, особенно окрайки, своей формой резко отличаются от постоянных. Форма молочных клыков и окрайков у поросят клиновидная, а на разрезе – овальная. Верхние части (окклюзионные поверхности) молочных клыков верхней
и нижней челюстей и кромки нижней имеют форму конуса. Коронка окрайка верхней челюсти мечевидного согнута,
верхушка притупленная. Использование электрического прибора для стачивания зубов профилактирует развитие
послеоперационных осложнений, в частности пульпита, в том числе и гнойного, по сравнению с классической методикой, с помощью зубных щипцов. Рекомендуем скушивание зубов выполнять сразу после завершения опороса или
на следующий день, если он был ночью.
Ключевые слова: скушивание зубов, поросята, прибор для стачивания зубов, щипцы для скушивания зубов,
пульпит.

УДК 619:617.55 – 089.5:636.4
ЖОРНИК Д.В., канд. вет. наук
Одеський державний аграрний університет, vetdv@mail.ru
ІЛЬНІЦЬКИЙ М.Г., д-р вет. наук©
Білоцерківський національний аграрний університет, Ilnitsky1@rambler.ru
СТАН ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ
СИСТЕМИ КЛІНІЧНО ЗДОРОВИХ СВИНЕЙ ЗА ІМПЛАНТАЦІЇ
АЛОПЛАСТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ПОЛІТЕТРАФТОРЕТИЛЕНУ
У статті наведена інформація про моніторинг стану ендогенної інтоксикації та антиоксидантної системи свиней на підставі динаміки змін концентрації середньомолекулярних пептидів, малонового діальдегіду та церулоплазміну в крові клінічно здорових свиней за проведення імплантації алопластичного матеріалу політетрафторетилену (ПТФЕ). Показано, що
імплантація ПТФЕ не призводить до суттєвих змін в обміні речовин під час перебігу запального процесу в післяопераційний період, що підтверджує індиферентність алопластичного матеріалу ПТФЕ в організмі свиней.
Ключові слова: пероксидне окиснення ліпідів (ПОЛ), молекули середньої маси (МСМ), малоновий діальдегід
(МДА), церулоплазмін, алопластичний матеріал, політетрафторетилен (ПТФЕ), свині.

Постановка проблеми. З появою у практиці сучасної хірургії синтетичних матеріалів (полімерів) значно розширилися показання до оперативних втручань у разі дефектів різних органів
та тканин організму.
У сучасній медичній хірургії використання алопластичних матеріалів за дефектів черевної
стінки практично загальноприйнято вже не один десяток років, запропоновані різні види та типи алопластичних матеріалів. Широко використовуються та постійно розробляються нові,
більш досконалі методики проведення оперативних втручань [1–8]. Роботи щодо використання
алопластичних матеріалів у ветеринарній хірургії поодинокі [9–12].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із перспективних методів лікування гриж
у тварин є використання алопластичних матеріалів, які забезпечують необхідну міцність ділянки дефекту тканин і не спричиняють підвищення внутрішньочеревного тиску [12, 13].
Посилення процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) є неспецифічною відповіддю на
ушкодження тканин, тому концентрацію продуктів ПОЛ використовують як прогностичний
показник важкості стану хворих [14].
Одним з важливих елементів, який характеризує перебіг обмінних реакцій в організмі, є
стан ендогенної інтоксикації, що завжди має місце після проведення будь якої хірургічної операції [15]. Так, молекули середньої маси (МСМ), що утворюються в надмірній кількості в осередку запального процесу з наступним потраплянням у кров, володіють значними біологічно
активними властивостями [16].
Зміни концентрації малонового діальдегіду (МДА), що утворюється в результаті посилення
пероксидного окиснення ліпідів, також характеризує стан детоксикаційних процесів в організмі
[17]. В свою чергу, система антиоксидантного захисту, білковим компонентом якої є церулоплазмін, здійснює неспецифічний антиоксидантний захист [18].
Мета дослідження – вивчення реакції організму клінічно здорових свиней віком 2–4 міс.
(n=10) на сучасний алопластичний матеріал – політетрафторетилен (ПТФЕ), виробництва ЗАО
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НПК “ЭКОФЛОН” (Росія), за його імплантації у тканини черевної стінки. Для контролю була
сформована група клінічно здорових тварин (n=10), яким проводили подібне за об’ємом оперативне втручання без імплантації алопластичного матеріалу.
Оперативне втручання у свиней всіх груп проводили з дотриманням правил асептики та антисептики після попереднього знеболення.
У тварин дослідної групи з метою введення імплантантів робили медіанний розріз тканин
черевної стінки завдовжки 4 см, відступивши каудальніше від пупка на 1,5–2 см. Після розрізу
шкіри тканини відпрепаровували тупим шляхом до м’язово-апоневротичної ділянки черевної
стінки (білої смуги черева). Для імплантації використовували стерильні шматочки сітки із
ПТФЕ розміром 10х20 мм. Сітку розташовували під шкірою в ділянці м’язово-апоневротичної
частини передньої черевної стінки, фіксуючи її за допомогою монофіламентних поліпропіленових ниток N 2/0. На рани шкіри накладали вузлові шви, використовуючи стерильний шовний
матеріал з шовку. Шви обробляли 5 % спиртовим розчином йоду один раз на добу упродовж
трьох діб. За відсутності ускладнень шви з операційної рани знімали після її загоювання.
У тварин контрольної групи оперативне втручання проводили ідентично, але без імплантації алопластичного матеріалу.
На 3, 7, 14 та 21-шу добу з часу проведення оперативного втручання у тварин обох груп
проводили відбір крові з великої вушної вени для біохімічного дослідження. Зразки сироватки і
плазми крові, з метою транспортування, піддавали заморожуванню за температури –20 0С. Дослідження проводили в умовах кафедри хірургії БНАУ, використовуючи методики, що запропоновані у відповідних довідникових джерелах (МСМ, МДА – за Ніколайчиком зі співавт., церулоплазмін – за Равіном).
Результати досліджень та їх обговорення. Необхідно зазначити, що клінічно негативних
змін загального стану в тварин обох груп ми не спостерігали. Упродовж досліду температура
тіла тварин знаходилася в межах норми, тварини активно рухалися, мали задовільний апетит і
адекватно реагували на зовнішні подразники.
Місцеві зміни тканин у ділянці оперативного втручання у тварин обох груп також були подібні. Так, на другу добу після оперативного втручання тканини в ділянці операційної рани у
тварин були дещо набряклі, спостерігалися ознаки нормергічного запалення (помірна гіперемія
країв рани та гіпертермія тканин біля неї), незначне виділення серозного ексудату, які поступово зникли протягом наступного тижня. Загоювання операційних ран у випадках оперативного
втручання відбувалося без ускладнень через первинний натяг. Шви знімали на 7-й день з моменту проведення первинного оперативного втручання.
Як видно з отриманих нами даних біохімічного дослідження крові, на 3-тю добу після проведення оперативного втручання (рис. 1) у тварин кожної з груп рівень МСМ достовірно збільшується, порівняно з доопераційним, відповідно у 1,7 та 1,8 рази (р<0,001).
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Рисунок 1. Динаміка концентрації МСМ у свиней за імплантації
алопластичного матеріалу ПТФЕ, г/л
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За дослідження крові на 7-му добу післяопераційного періоду встановлено, що рівень МСМ
все ще достовірно перевищував доопераційні показники у тварин обох груп в середньому у 1,6
раза (р<0,001), а з 14 доби знижується і вірогідно не відрізняється від показників до операції.
Подібну динаміку спостерігали і за дослідження рівня МДА та церулоплазміну (рис. 2, 3).
12
10
мкмоль/л

8
Контроль
Імплантація ПТФЕ

6
4
2
0
До
операції

3

7

14

Доба

21

ммоль/л

Рисунок 2. Динаміка концентрації МДА у свиней за імплантації
алопластичного матеріалу ПТФЕ, мкмоль/л
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Рисунок 3. Динаміка концентрації церулоплазміну у свиней
за імплантації алопластичного матеріалу ПТФЕ, ммоль/л

Так, достовірне підвищення рівня МДА ми спостерігали на 3-тю та 7-му доби досліджень у
середньому в 1,2 (р<0,001) та 1,1 рази (р<0,05) відповідно, а поступове повернення до передопераційного – у період між 7 та 14 добою післяопераційного періоду.
Рівень церулоплазміну також достовірно підвищувався у післяопераційний період на 3-тю та 7му добу в середньому по групах у 1,3 (р<0,001) та 1,2 (р<0,05) рази з наступною нормалізацією цього показника до рівня клінічно здорових тварин на більш пізніх термінах дослідження.
Така динаміка зростання МСМ, МДА та церулоплазміну в організмі тварин після проведення оперативного втручання зумовлена станом ендогенної інтоксикації, яка виникає внаслідок
травмування тканин черевної стінки та наступним надходженням у кров з операційної рани
проміжних продуктів обміну речовин. Слід зазначити, що вірогідної різниці в динаміці показників як МСМ, так і МДА і церулоплазміну між тваринами обох груп нами не виявлено, тобто
перебіг обмінних процесів в організмі тварин за різних способів проведення операції відбувався ідентично.
Висновки. Наявність алопластичного матеріалу ПТФЕ в порожнині операційної рани однієї
з груп свиней не впливає негативно на перебіг ранового процесу та концентрацію МСМ, МДА і
церулоплазміну за наявності запального процесу в післяопераційний період, що підтверджує
індиферентність алопластичного матеріалу ПТФЕ в організмі свиней.
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Состояние эндогенной интоксикации и антиоксидантной системы клинически здоровых свиней при имплантации аллопластического материала политетрафторэтилена
Д.В. Жорник, Н.Г. Ильницкий
В статье представлена информация мониторинга состояния эндогенной интоксикации и антиоксидантной системы свиней на основе динамики изменений концентрации среднемолекулярных пептидов, малонового диальдегида
и церулоплазмина в крови клинически здоровых свиней при проведении имплантации аллопластического материала
политетрафторэтилена (ПТФЭ). Показано, что имплантация (ПТФЭ) не приводит к существенным изменениям обмена веществ в послеоперационный период, что подтверждает индифферентность аллопластического материала
(ПТФЭ) в организме свиней.
Ключевые слова: перекисное окисление липидов (ПОЛ), молекулы средней массы (МСМ), малоновый диальдегид (МДА), церулоплазмин, аллопластический материал, политетрафторэтилен (ПТФЭ), свинки.
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ВПЛИВ ІНСУЛІНОТЕРАПІЇ НА МЕТАБОЛІЧНІ ПОКАЗНИКИ
СИРОВАТКИ КРОВІ СОБАК ЗА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
У статті висвітлюється цукровий діабет як одне з найбільш розповсюджених ендокринних захворювань у собак
середньої та старшої вікових груп, яке уражує всі органи і системи. Доведено, що несвоєчасні діагностика і лікування цього захворювання призводять до швидкого розвитку ускладнень і загибелі тварин. Нами було обстежено
16 собак з клінічними симптомами цукрового діабету віком від 7 до 10 років. За цукрового діабету в собак найбільш
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чутливими біохімічними тестами, що відображали порушення біохімічних процесів в організмі тварин, виявились
глюкоза, загальний холестерол, тригліцероли та показники ліпідограми, рівень яких був підвищений до початку лікування. Ці тести змінювались у разі застосування інсуліно- та дієтотерапії, що проявлялось у зниженні їх рівня (хоча й не в усіх тварин) до меж контрольної групи.
Ключові слова: собаки, цукровий діабет, діагностика, лікування, сироватка крові, біохімічні показники.

Постановка проблеми. Цукровий діабет – одне з найбільш розповсюджених ендокринних
захворювань у собак середньої та старшої вікових груп, яке уражує всі органи і системи [1]. Це
фактично ціла група метаболічних (обмінних) хвороб, що характеризуються гіперглікемією,
глюкозурією, часто кетонурією, які є результатом або дефектів секреції інсуліну, або зниження
чутливості рецепторів інсулінозалежних тканин до дії інсуліну внаслідок розвитку інших патологій як заразного, так і незаразного генезу. Хронічна гіперглікемія за діабету поєднується з
частим пошкодженням, дисфункцією і недостатністю різних органів, особливо кровоносних
судин, а також очей, нирок, нервів, серця, печінки, шкіри та ін. [2]. Цукровий діабет – це ендокринне порушення роботи підшлункової залози, яке можливо порівняти зі станом пантери, яка
прокинулась (за образним висловом академіка О.І. Абрикосова) [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розвиток діабету залучаються кілька патогенетичних процесів: від аутоімунного пошкодження β-клітин підшлункової залози із подальшим
дефіцитом інсуліну − до порушень, що провокують резистентність до дії інсуліну. Основою
порушення метаболізму вуглеводів, жирів і білків за діабету є недостатність дії інсуліну у тканинах-мішенях. Це результат неадекватної секреції інсуліну або зниженої тканинної відповіді
на інсулін в одній або декількох точках за дії гормону. Порушення секреції інсуліну та резистентність до його рецепторів іноді співіснують в одного і того ж хворого, й інколи незрозуміло, яке порушення є первинною причиною гіперглікемії [4].
Згідно із термінологією, яку використовують у гуманній медицині, цукровий діабет собак також ділять на перший тип, або інсулінозалежний, і другий тип, або інсулінонезалежний, а також
третій – транзиторний (або перехідний) і четвертий – вторинний цукровий діабет. Цукровий діабет першого типу є наслідком генетичної схильності та аутоімунного ураження β-клітин острівків
Лангерганса, який характеризується абсолютною чи відносною недостатністю синтезу інсуліну.
Перший тип цукрового діабету притаманний більшості собак молодого і середнього віку, які
страждають на це захворювання. Характерною ознакою цукрового діабету другого типу є резистентність до інсуліну і дисфункція β-клітин. Поступова їх дегенерація відбувається за рахунок
підвищеного синтезу інсуліну. Незважаючи на це, лікування собак теж проводять інсуліном.
Вторинний та перехідний цукровий діабет зустрічаються в собак рідко і можуть бути наслідком
іншого захворювання, частіше панкреатиту [5].
У медицині цукровий діабет людини досить добре вивчений, проте аналіз літературних даних вказує, що багато аспектів, які стосуються цукрового діабету тварин, недостатньо досліджені [1]. У доступних джерелах вітчизняної і зарубіжної літератури мінімально висвітлені такі
питання, як вибір лікування, безпосередня необхідність інсулінотерапії і правильний підбір
препарату й дози, що є індивідуальним для кожної окремої тварини.
Мета дослідження – встановити рівень деяких показників клінічного метаболізму до та в
процесі лікування цукрового діабету собак, які утримувались у м. Луганськ і надходили в державні та приватні клініки ветеринарної медицини.
Матеріали та методи дослідження. Було обстежено 16 собак з клінічними симптомами
цукрового діабету віком від 7 до 10 років. У цю групу увійшли 6 самиць та 10 самців із наступними клінічними симптомами: спрага, поліурія, схуднення (8 тварин), ожиріння (3), помутніння
рогівки (2), свербіж (8), запах ацетону (4 тварини). З них було відібрано 7 собак, які були обстежені за допомогою біохімічних методів. Усі тварини утримувались на змішаній дієті.
У сироватці крові визначали вміст глюкози, білірубіну, загального білка, сечовини, креатиніну, загального холестеролу, β-ліпопротеїнів, триацилгліцеролів (ТГ) та хондроїтинсульфатів,
активність АлАТ, АсАТ, лужної фосфатази (ЛФ), колоїдну стійкість білків (визначали тимоловою пробою). Усі біохімічні дослідження проводили методиками, викладеними в посібниках
В.І. Левченка зі співавт. та М.І. Карташова зі співавт. [6, 7].
Лікування тварин проводили за наступною схемою: інсулін Актрапід у дозі від 0,5 до
1 МО/кг, 2 рази на добу, через 10 хв після годівлі. Дозу інсуліну підбирали індивідуально. Хворих тварин годували двічі на добу без обмеження вживання води. Для годівлі використовували:
гречану та/або рисову каші, овочі (морква, буряк), відварену яловичину та курятину без кісток,
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відварену морську рибу. Для корекції функцій печінки собакам упродовж 45 днів застосовували карсил у дозі 1 таблетка на 10 кг маси тіла, 2 рази на добу, після годівлі. Повторне дослідження сироватки крові собак проводили на 45-ту добу із початку лікування.
Усі розрахунки отриманих даних здійснювали на персональному комп’ютері за допомогою
статистичної програми STATISTICA 7.0 (StatSoft, USA) із визначенням середньоарифметичного
(M), похибки середньої (m), довірчого інтервалу (ДІ) та показників лімітів (Lim) [8].
Результати досліджень та їх обговорення. Результати біохімічних досліджень за цукрового діабету собак до лікування та після його завершення наведені в таблицях 1–3.
Спостерігаються значні зміни рівня показників обміну ліпідів та ліпопротеїнів (табл. 1).
Так, концентрація холестеролу (за лімітами) перевищує верхню межу у клінічно здорових собак і складає в середньому 9,07±0,91 ммоль/л. Після лікування показник достовірно знижується
на 41,2 %. Аналогічною є спрямованість змін рівня триацилгліцеролів, який до початку лікування становив 1,77±0,21 ммоль/л. У процесі лікування відбувається достовірне зниження вмісту триацилгліцеролів майже у 2 рази. Ці результати відповідають даним, які були одержані іншими дослідниками щодо порушення обміну ліпідів за цукрового діабету в собак [9].
Таблиця 1 − Вміст ліпідів та ліпопротеїнів у сироватці крові собак за цукрового діабету, ммоль/л (n=7)
Показник
Клінічно здорові
тварини, ДІº

Загальний
холестерол
4,16–5,26

M±m
Lim
ДІº

9,07±0,91
5,93–12,81
6,91–11,22

M±m
Lim
ДІº

5,33±0,25*
4,58–6,02
4,74–5,92

Триацилгліцероли Холестерол ЛПВГ Холестерол ЛПНГ
0,57–0,91

3,26–4,32

До лікування
1,77±0,21
6,10±0,30
0,94–2,72
4,66–7,01
1,27–2,27
5,43–6,86
Після лікування
0,90±0,06*
4,50±0,22*
0,65–1,12
3,85–5,24
0,78–1,06
3,98–5,02

Холестерол
ЛПДНГ

0,45–0,71

0,21–0,39

2,10±0,56
0,46–4,67
0,77–3,43

0,80±0,10
0,43–1,25
0,56–1,04

0,40±0,06
0,22–0,72
0,26–0,54

0,42±0,03*
0,3–0,51
0,35–0,49

Примітки: * p<0,05 за порівняння показників до і після лікування; ДІº – довірчий інтервал.

Значно менше відомо про динаміку змін окремих фракцій ліпопротеїнів за цього захворювання, у тому числі за інсулінотерапії. За нашими даними, до початку лікувальних заходів відбувається підвищення рівня фракції холестеролу ЛПВГ, частка яких у сироватці крові клінічно
здорових собак, на відміну від людини, більша, ніж інших фракцій [10]. Було встановлено достовірне збільшення вмісту холестеролу ЛПВГ у хворих собак порівняно з клінічно здоровими.
Про це свідчить довірчий інтервал, який у клінічно здорових тварин становить 3,26−4,32, а за
цукрового діабету – 5,43–6,86 ммоль/л. За проведеного лікування відбувається зниження концентрації холестеролу ЛПВГ у 1,4 раза (р<0,05).
Уміст холестеролу ЛПДНГ у собак за цукрового діабету також підвищений, що видно під
час порівняння довірчого інтервалу клінічно здорових та хворих собак. Середній показник вмісту холестеролу ЛПДНГ за цукрового діабету в собак становить 0,80±0,10 ммоль/л, а в процесі
лікування він знижується в 1,9 раза. Вміст холестеролу ЛПНГ у собак за цукрового діабету коливається у значних межах. Якщо у клінічно здорових тварин довірчий інтервал становить
0,45−0,71 ммоль/л, то за цукрового діабету ліміти ЛПНГ – від 0,46 до 4,67 ммоль/л. У процесі
лікування спостерігається зниження середнього значення вмісту холестеролу цієї фракції більше, ніж у 5 разів. Отже, проведення лікувальних заходів сприяє нормалізації показників обміну
ліпідів та ліпопротеїнів у собак за цукрового діабету.
Динаміка змін деяких показників стану білкового обміну та глюкози в сироватці крові собак, хворих на цукровий діабет, до лікування та після нього відображена у табл. 2. Виявилось,
що в усіх собак із клінічним проявом тяжкої форми захворювання (спрага, поліурія, розчоси,
помутніння рогівки, схуднення, анорексія) значно підвищена концентрація глюкози − від 10,9
до 31,1 ммоль/л, тоді як показники у клінічно здорових собак не перевищують 6,0 ммоль/л,
тобто у тварин виражена гіперглікемія [1]. Проведення лікувальних заходів призводило до її
зниження у 3,3 рази (за середнім показником). Проте у двох собак (28,6%) показник все ж перевищував верхній діапазон значень у клінічно здорових тварин, що свідчить про необхідність
подальшої корекції дози та схеми інсулінотерапії. Слід зазначити, що за цукрового діабету, згідно з даними таблиці 2, не відбувалось достовірних змін рівня загального білка, тимолової проби, сечовини та креатиніну.
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Таблиця 2 − Показники обміну білків та вміст глюкози в сироватці крові собак за цукрового діабету (n=7)
Показник
Клінічно здорові
тварини, ДІº

Загальний білок, Тимолова проба,
г/л
од. SH
55,1–75,2

M±m
Lim
ДІº

63,60±4,61
50,80–85,60
52,67–74,53

M±m
Lim
ДІº

66,70±2,41
59,60–75,2
60,99–72,41

Сечовина,
ммоль/л

Креатинін, мкмоль/л

Глюкоза, ммоль/л

3,1–9,2

44,3–138,4

3,4–6,0

0,0–2,0

До лікування
5,59±0,64
3,42–8,11
4,08–7,11
Після лікування
1,41±0,07
5,27±0,46
1,20–1,70
3,82–7,11
1,26–1,57
4,16–6,37
1,30±0,09
1,00–1,50
1,13–1,56

81,80±8,29
53,0–124,0
62,16–101,44

19,60±2,55
10,90–31,10
13,56–25,64

91,94±6,22
69,30–112,00
77,21–106,67

5,98±0,55*
4,11–8,65
4,67–7,29

Примітки: * – p<0,05 за порівняння показників до і після лікування; ДІº – довірчий інтервал.

Порівнюючи результати досліджень до та після проведеного лікування, не встановлено вірогідної різниці середніх значень цих показників за винятком глюкози.
Результати визначення показників, що дозволяють, в основному, оцінити функціональний стан
печінки, наведені у таблиці 3. Активність індикаторних ферментів істотно не змінювалась за цукрового діабету, за винятком незначного підвищення активності АлАТ – 1,40±0,15 ммоль/(год·л), проте
у всіх 7 собак показник перевищував норму. Після лікування відбулось вірогідне зниження активності ферменту на 35 %, яке спостерігалось у 100 % тварин. Це свідчить про нормалізацію структури гепатоцитів. Активність АсАТ також була вищою, ніж у клінічно здорових тварин – 0,99±0,07
ммоль/(год·л), хоча менше порівняно з активністю АлАТ. Проте в процесі лікування цей показник
вірогідно не змінювався і відновлювався тільки в однієї тварини.
Таблиця 3 − Активність індикаторних ферментів, вміст білірубіну та хондроїтинсульфатів у сироватці крові
собак за цукрового діабету (n=7)
Показник
Клінічно здорові
тварини, ДІº

АлАТ,
ммоль/л
0,12–0,86

M±m
Lim
ДІº

1,40±0,15
0,94–2,14
1,04–1,75

M±m
Lim
ДІº

0,91±0,07*
0,65–1,14
0,74–1,08

АсАТ,
ммоль/л
0,13–0,73
До лікування
0,99±0,07
0,78–1,31
0,81–1,16
Після лікування
0,90±0,06
0,62–1,12
0,76–1,02

Білірубін,
мкмоль/л
0,9–10,6

ХСТ,
г/л
0,180–0,220

9,60±0,82
6,70–12,9
7,66–11,54

0,212±0,016
0,118–0,300
0,163–0,261

8,00±0,77
5,30–11,20
6,19–9,81

0,194±0,010
0,135–0,254
0,159–0,230

Примітки: * – p<0,05 за порівняння показників до і після лікування; ДІº – довірчий інтервал.

Вміст загального білірубіну за цукрового діабету собак істотно не відрізнявся від показника
у клінічно здорових тварин і тільки у двох перевищував верхню межу (10,6 мкмоль/л). У процесі лікування в усіх хворих тварин показник не відрізнявся від здорових. Це свідчить, що за
цукрового діабету в собак істотних порушень структури і функції печінки не спостерігалось, за
винятком незначного посилення цитолітичного синдрому та білірубінемії в частини тварин.
Під час дослідження показників стану сполучної тканини, а саме хондроїтинсульфатів, їх
рівень у хворих на діабет собак перевищував верхню межу показника у клінічно здорових тварин тільки у трьох випадках (49,9 %). Можливо, це свідчить про схильність до фібротизації печінки. На тлі інсуліно- та дієтотерапії не відбувалось достовірних змін концентрації хондроїтинсульфатів у хворих тварин, проте у зазначених вище трьох собак із підвищеним вмістом
цього аналіту спостерігали тенденцію до нормалізації його рівня.
Отже, за цукрового діабету в собак найбільш чутливими біохімічними тестами, що відображали порушення біохімічних процесів в організмі тварин, виявились глюкоза, загальний
холестерол, триацилгліцероли та показники ліпідограми, рівень яких був підвищений до початку лікування. Ці тести змінювались у разі застосування інсуліно- та дієтотерапії, що проявлялось у зниженні їх рівня (хоча й не у всіх тварин) до меж контрольної групи.
Висновки. 1. За цукрового діабету в собак на тлі гіперглікемії спостерігаються значні порушення обміну ліпідів і ліпопротеїнів, що супроводжується зростанням концентрації сироваткового
загального холестеролу за рахунок всіх фракцій ліпопротеїнів, а також триацилгліцеролів.
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2. Введення інсуліну хворим на цукровий діабет собакам упродовж 45 діб призводить до
зниження вмісту загального холестеролу в 1,7, триацилгліцеролів – 2, холестеролу ЛПВГ,
ЛПНГ, ЛПДНГ – у 1,4; 5,3 та 1,9 рази відповідно.
3. Гіперглікемія в собак за цукрового діабету до і в процесі лікування інсуліном не супроводжується істотними відхиленнями від показників у клінічно здорових тварин вмісту загального
білка, сечовини, креатиніну, білірубіну, хондроїтинсульфатів та тимолової проби. Спостерігається незначне зростання активності АсАТ, АлАТ; останній показник нормалізується у процесі
лікування тварин інсуліном.
4. Найбільш інформативними біохімічними показниками сироватки крові собак за цукрового діабету є вміст глюкози, холестеролу, триацилгліцеролів, фракцій ліпопротеїнів. Уміст холестеролу ЛПНГ зростає найбільшою мірою порівняно з іншими тестами.
5. Одержані результати будуть використані для подальшого вивчення патогенезу цукрового
діабету та діагностичної значущості показників обміну ліпідів та ліпопротеїнів за внутрішніх
хвороб тварин.
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Влияние инсулинотерапии на метаболические показатели сыворотки крови собак при сахарном диабете.
А.А. Землянский
В статье освещается сахарный диабет в качестве одного из наиболее часто встречающихся эндокринных заболеваний у собак средней и старшей возрастных групп, которое поражает все органы и системы. Доказано, что несвоевременная диагностика и лечение этого заболевания приводит к быстрому развитию осложнений и гибели животных. Нами было обследовано 16 собак с клиническими симптомами сахарного диабета в возрасте от 7 до 10 лет. При
сахарном диабете у собак наиболее чувствительными тестами, которые отображали нарушение биохимических процессов в организме животных, оказались глюкоза, общий холестерол, триацилглицеролы и показатели липидограммы, уровень которых был повышен до начала лечения. Эти тесты изменялись при использовании инсулино- и диетотерапии, что проявлялось в снижении их уровня (хотя не у всех животных) до границ контрольной группы.
Ключевые слова: собаки, сахарный диабет, диагностика, лечение, сыворотка крови, биохимические показатели.
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дослідження тканин передміхурової залози, отримані за допомогою біопсії, зумовили патоморфологічний висновок,
який містить об’єктивну інформацію для встановлення точного діагнозу.
Ключові слова: пес, простата, новоутворення, ультрасонографія, біопсія, гістологічні дослідження.

Постановка проблеми. Простата − додаткова статева залоза у псів, яка виконує екзокринну
секреторну функцію. Секрет передміхурової залози не лише механічно розріджує сперму, але
також активує рух сперміїв і забезпечує їх життєздатність поза організмом за рахунок умісту
енергетичних ресурсів (фруктоза, ліпіди та ін.), сприяє їх переміщенню до яйцеклітини, захищає від несприятливих впливів навколишнього середовища [1−3].
Фізіологічні розміри передміхурової залози є різними та залежать від породи і віку самця. Наприклад, за ультразвукового дослідження встановлено, що простата 2−5-річного пса масою тіла 12 кг
має такі параметри: довжина – 1,7, ширина – 2,2 см; її поверхня дрібно вузлувата, структура пружна. У псів старшого віку часто виявляють доброякісну гіперплазію простати, яка переважно перебігає без виразних клінічних ознак. Крім цього, нерідко внаслідок запальних і гіперпластичних процесів у передміхуровій залозі за відсутності або неефективного лікування розвиваються проліферативні процеси, які в кінцевому результаті призводять до новоутворення [4, 5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До основних діагностичних досліджень, які проводяться у пацієнтів з підозрою на захворювання простати, належать: загальне клінічне, морфологічне і біохімічне дослідження крові та аналіз сечі, пальпаторне дослідження залози через
пряму кишку, мікроскопія секрету простати. Як додатковий метод дослідження застосовують
ультрасонографічне сканування передміхурової залози [4−6]. За даними D.J. Waters et. al. [7],
частота виникнення злоякісних новоутворень передміхурової залози у собак складає 0,7−1,3 %
від усіх випадків виникнення злоякісних пухлин і займає десяте місце після раку молочної, щитоподібної залоз, носоглотки, параанальних залоз, підшлункової залози, шкіри, трахеї, прямої
кишки, печінки [7]. Результати досліджень В.Н. Олівкова [8] вказують, що із 94 некастрованих
псів за гістологічного дослідження передміхурової залози у 48 не виявили патологічних змін,
у 36 встановили дисгормональну аденоматозну гіпертрофію, а в 10 − кістоподібну дегенерацію
простати.
За даними S.C. Chang et. al. [9], серед 72 злоякісних пухлин простати 93,1% (67 випадків)
мали епітеліальну природу [9]. Серед епітеліальних пухлин частіше реєстрували аденокарциному (80 %) і слизоподібний рак (11 %). Поширеність перехідноклітинного і плоскоклітинного
раку становила відповідно по 4,5 %.
Гістологічні дослідження тканини передміхурової залози, взятої за допомогою біопсії, вважаються безумовним стандартом у виявленні її патологічних змін. Проведення біопсії є
обов’язковим у випадках, коли менш інвазивні діагностичні дослідження не дають можливості
встановлення точного діагнозу, або у випадку корегування методів лікування. Виконана біотомом біопсія передміхурової залози у 66% випадків дає точну діагностику, а тому є більш ефективною, порівняно з біопсією аспіраційною, достовірність якої не перевищує 50 % [10−14].
Мета і завдання досліджень − підвищити ефективність діагностики захворювань простати
на основі визначення патоморфологічних змін у її тканинах.
Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили на базі клініки кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г.В. Звєрєвої Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.
Під спостереженням знаходилось 20 псів віком 3−8 років, породи англійський кокерспаніель (4), німецька вівчарка (7), стафордширський тер’єр (3), метиси (6). В усіх тварин проводили ультрасонографічне дослідження передміхурової залози.
За допомогою УЗД апарату “Honda 2000” з мікроконвексним датчиком, за частоти хвилі
5 мГц, визначали та оцінювали структуру паренхіми передміхурової залози, характер розповсюдження патологічних змін у ній.
За результатами УЗД було сформовано 3 групи тварин. До першої ввійшло 10 псів з ехокартиною норми простати. До другої групи віднесли 7 псів, у яких встановили структурні зміни
залози, характерні для гіперплазії. Третю групу склали пси, структура простати яких мала патологічні зміни, що вказували на процеси новоутворення.
Для вивчення гістоструктури передміхурової залози в нормі і за патологій, а також для
встановлення точного діагнозу у псів було проведено біопсію простати і отримано зразки тканин для дослідження. Біопсію проводили за допомогою голки (біотому), яку вводили у передміхурову залозу через черевну стінку під контролем УЗД.
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Перед проведенням біопсії кожного з відібраних псів вводили в стан седації. Після цього
фіксували тварину в спинному положенні, виголювали шерсть навколо мошонки, місцево знеболювали і дезінфікували ділянку, на якій проводили біопсію. Датчик УЗД поміщали у палець
гумової рукавички, попередньо ввівши туди гель. Фіксували датчик навпроти простати в проекції її поперечного перерізу. Встановлювали висоту простати, після чого відповідно позначали
на біотопі. Під контролем УЗД датчика проводили біопсію. Вивівши біопсійну голку, перевіряли відсутність кровотечі.
Отримані проби біопсійного матеріалу фіксували у 10% розчині формаліну, зневоднювали в
етиловому спирті. Надалі для витіснення спирту проби досліджуваного матеріалу поміщали у
ксилол, а за цим проводили підготовку до залиття пластичним парафіном. Зрізи виготовляли на
мікротомі, переносили у теплу воду (температура 40°С) і наклеювали на предметні скельця.
Препарати фарбували гематоксиліном (3−5 хв) та еозином (2−4 хв) з необхідним почерговим
використанням спиртів і води за класичною методикою.
Вивчення і фотодокументування матеріалу проводили на мікроскопі МБС 11 “Біолам”. Мікрофотографування проводили за допомогою цифрової фотокамери “Olympus Camedia C−480
ZOOM” (Olympus corp., Японія). Морфометричні методи дослідження проведені за допомогою
комп’ютерної програми “Biovision-4.01”. Отримані результати обробляли методом непараметричної статистики. Кількісні дані статистично обробляли за допомогою програмового пакету в
операційній системі Windows.
Результати досліджень та їх обговорення. У першій групі псів після проведеного ультрасонографічного дослідження було встановлено (рис.1), що простата мала чіткий структурний
малюнок, окреслено візуалізувались обидві частки залози, диференціювалась простатична частина уретри. Її ехоструктура була середньої ехогенності, а контури чіткі і рівні. Розміри знаходилися у фізіологічних межах.
У другій групі тварин виявлено, що передміхурова залоза збільшена, з чіткими, рівними контурами. Ехогенність паренхіми підвищена, структура чітка, рівномірна, без додаткових включень (рис. 2).
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Рисунок 1. Простата за норми: 1 – частка
простати; 2 – простатична частина уретри

Рисунок 2. Ехоструктура простати за її гіперплазії: 1 – збільшена простата; 2 – ущільнена
паренхіма простати

У трьох псів третьої групи ультразвуковим скануванням виявлено, що простата мала нерівномірні, місцями нечіткі контури, збільшені розміри, неоднорідну та на окремих ділянках розмиту структуру паренхіми (рис. 3).
Ці зміни в передміхуровій залозі вказували на процеси, характерні для новоутворення. Проте встановити характер неопластичного процесу ультрасонографічним дослідженням немає
можливості, тому нами були проведені біопсія та гістологічний аналіз патоморфологічних змін.
За результатами проведених гістологічних досліджень тканин простати псів, які ввійшли до
I групи, виявлено клітинні елементи строми, які мали морфологічні ознаки клітин власне сполучної тканини – фібробластів і гладеньком’язової тканини − лейоміоцитів. Від капсули передміхурової залози всередину органа відходили сполучнотканинні тяжі, які розташовувались між
протоками ацинусів разом з гладеньком’язовими елементами (рис. 4).
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1

2
Рисунок 3. Дифузні зміни у простаті пса породи англійський кокер-спаніель, віком 6 років: 1 – нечіткі
контури; 2 – розмита структура паренхіми.

Рисунок 4. Гістоструктура залози пса за фізіологічної
норми: 1 – лейоміоцити; 2 – фібробласти; 3 – ацинуси.
Гематоксилін та еозин, х100

Ці фібром’язові структури розділяли всю паренхіму передміхурової залози на частки. Однак їх
величина була настільки варіабельною, що за окремі анатомічні утворення вони не приймалися.
Виявлені морфологічні елементи вказували на те, що структура простати відповідала фізіологічній.
У гістопрепаратах тканин простати псів із II групи (рис. 5), в яких за результатами ультрасонографічного дослідження було виявлено збільшення об’єму і ущільнення структури, мікроскопічна
картина вказувала, що стромальні елементи ущільнені, міофібрилярна строма трансформувалася у
грубоволокнисту сполучну тканину, яка втрачає при цьому ознаки гладенько-м’язових клітин.
Мікроскопією гістопрепаратів тканин простати у псів II групи встановлено значне збільшення кількості ацинарних структур, що свідчить про гіперплазію простатичних морфофункціональних одиниць. У такий спосіб формуються мікроскопічні вузлики, в яких відбувається посилена проліферація залозистої тканини.
За гіперплазії вузликоподібні структури призводять до збільшення об’єму простати. Такі
утворення мали залозисту будову і формувалися через ряд послідовних стадій. Перехід з однієї
стадії до іншої супроводжується появою нової якісної ознаки (рис. 6).
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1

2

2

Рисунок 6. Гістологічні зміни за новоутворення
в простаті: 1 − кістоз; 2 − секрет в протоках.
Гематоксилін та еозин, х140.

Рисунок 5. Гіперплазія простати. Поява дрібних
вузликів розмноження: 1 − стромальні елементи
ущільнені (вузлики); 2 − ацинарні структури.
Гематоксилін та еозин, х200

Під час вивчення гістопрепаратів, отриманих біопсією простати псів III групи, в яких ультрасонографічно було виявлено розмиту ехоструктуру залози, нечіткі межі органа і різні включення зі зниженою ехогенністю, мікроскопічна картина вказувала, що прогресування проліферативної активності
залозистих елементів значно гальмує відтік секрету з ацинусів передміхурової залози, які входять до
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складу як основних, так і дочірних проліферативних центрів. Це, у свою чергу, було структурною передумовою для кістозного розростання та розширення ацинусів. Саме такий якісний характер свідчить про те, що патологічний процес переходить у стадію розвитку проліферативних центрів.
Висновки. 1. Ультрасонографічна діагностика простати є точним методом, який дозволяє
визначити її розміри і ехоструктуру.
2. Гістологічні дослідження тканини передміхурової залози, отриманої за допомогою біопсії, дають можливість зробити патоморфологічний висновок, що містить вирішальну інформацію і дозволяє встановити точний діагноз. У клінічно здорових собак гістоструктура передміхурової залози представлена клітинами власне сполучної тканини – фібробластами і гладеньком’язової тканини − лейоміоцитами.
3. Патоморфологічні зміни у передміхуровій залозі за гіперплазії характеризуються значним
збільшенням кількості ацинарних структур, формуванням мікроскопічних вузликів, в яких відбувається посилена проліферація залозистої тканини.
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Патоморфологические изменения в предстательной железе при гиперплазии у кобелей
М.А. Ивахив, В.Ю. Стефаник, W. Nizanski
В статье приведена ультрасонографическая характеристика структуры предстательной железы при физиологической
норме и патологии. Представлены результаты диагностических исследований, проводимых у пациентов с подозрением на
заболевание простаты. Описана методика проведения биопсии предстательной железы кобелей. Результаты гистологического исследования тканей предстательной железы, полученных с помощью биопсии, позволяют сделать патоморфологический вывод, содержащий объективную информацию для постановки точного диагноза.
Ключевые слова: кобель, простата, новообразования, ультрасонография, биопсия, гистологические исследования.
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шевлює вартість витратних матеріалів на лікування. Проведення післяопераційного знеболювання із застосуванням
0,2 % розчину бупівакаїну 1 раз на 6 годин протягом 2–3 діб сприяє гладкому плину післяопераційного періоду.
Ключові слова: блокада плечового сплетіння, електронейростимуляція, Стимуплекс NHS12, післяопераційна
аналгезія, модифікація техніки блокади, внутрішньовенний катетер, собаки.

Постановка проблеми. Питання вибору того чи іншого методу знеболювання завжди було
одним з актуальних і від вірного його вирішення надалі залежить якість життя тварини. Враховуючи, що у пацієнтів з хворобами кінцівок, які супроводжуються травматичними пошкодженнями та хронічними атрофічними процесами, є цілий комплекс патологічних змін, то будь-який
варіант місцевого знеболювання як основний метод або компонент анестезії матиме перевагу
перед загальною анестезією відносно адекватності захисту пацієнта від хірургічної травми [1,
2]. Майже повна відсутність гемодинамічних порушень створює можливість застосовувати периферичні блокади у разі політравми [3]. Периферичні блокади призводять до зменшення операційної крововтрати, зниження тромбоемболічних ускладнень, поліпшення мікроциркуляції в
оперованій кінцівці [4, 5].
Серед методик місцевого знеболювання, що можуть забезпечити захист від болю під час
операцій на грудній кінцівці, блокада плечового сплетіння є доступною до виконання та найбільш ефективною [6].
Крім блокади плечового сплетіння за операцій на кінцівках використовуються наступні методики провідникової анестезії: блокада ліктьового, променевого, шкірно-м'язового нервів, а
також циркулярна інфільтраційна блокада. Ці методики є менш ефективними і дають можливість знеболити лише відносно невелику ділянку тканин, що може бути корисним для локальних маніпуляцій, але у випадку ортопедичних втручань їх застосування недостатнє.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні 10–20 років анестезіологія, у тому числі ветеринарна, збагатилася великою кількістю нових досягнень. Велика кількість підходів до
виконання місцевої анестезії у тварин ввійшла в практику великою мірою завдяки анестезіології гуманній. Слід також згадати про такі сучасні тенденції, як застосування до- і післяопераційного знеболювання, яке дозволяє ефективно усувати больовий синдром, застосування електронейростимуляції та ультразвукової візуалізації нервів під час виконання провідникової анестезії. Водночас значно розширились можливості самих препаратів – місцевих анестетиків.
Нині відсутня єдина думка щодо стандартизації сучасних провідникових блокад для тварин.
Наприклад, в літературних джерелах описують різні препарати, їх концентрації та дози для виконання провідникових блокад [7]. Саме це та інші актуальні питання, які стосуються оптимального підбору анестезіологічних підходів, можуть бути предметом досліджень, а результати цих пошуків можуть мати наукове та практичне значення.
Мета і завдання дослідження – визначення ефективності застосування внутрішньовенних катетерів з метою блокади нервів плечового сплетіння для післяопераційного знеболювання у собак.
Матеріал і методика дослідження. Матеріалом для досліджень слугували дві групи тварин
– дослідна та контрольна. Дослідну групу складали 9 собак, яким застосовували модифіковану
блокаду плечового сплетіння під час операції та в післяопераційний період. Тваринам цієї групи виконували остеосинтез (n=6) за переломів кісток грудної кінцівки, а також ампутацію кінцівки (n=3) за наявності атрофії, неоперабельних новоутворень, некрозу. Контрольну групу
складали 5 собак, яким проводили блокаду плечового сплетіння тільки під час операції із застосуванням електронейростимуляції. Тваринам цієї групи виконували остеосинтез (n=3), а також оперативне лікування ран (n=2).
Тваринам обох груп виконували седацію із застосуванням ксилазину в дозах 0,1–0,15 мл/кг
маси тіла. На тварині для визначення точного місцеположення нервів і оптимального розташування голки поблизу нерва під час виконання блокади застосовували електронейростимулятор
Стимуплекс NHS12. Техніку блокади плечового сплетіння у тварин дослідної групи модифікували за власною методикою: тваринам виконували провідникову блокаду, біля нервів розташовували пластиковий катетер, який фіксували на тілі тварини, і через нього вводили анестетик,
виконували оперативне втручання і післяопераційне знеболювання протягом 2–3 діб. Для знеболювання під час операції застосовували 2 % розчин лідокаїну, а в післяопераційний період –
0,2 % розчин бупівакаїну чотири рази на добу протягом 2–3 діб. Тваринам контрольної групи
проводили одноразове введення 2 % розчину лідокаїну без післяопераційної аналгезії.
Стан тварини під час досліджень визначали підрахуванням частоти дихання, пульсу, температури тіла та аналгетичної ефективності.
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Результати досліджень та їх обговорення. Модифікована техніка блокади плечового
сплетіння включала в себе наступні етапи:
– седація;
– провідникова блокада плечового сплетіння з електронейростимуляцією;
– катетеризація периневрального простору.
Принцип роботи електронейростимулятора базується на його здатності викликати подразнення
периферичних нервів, дає більший ступінь ефективності і полегшує техніку виконання блокад нервів і сплетінь. Небезпека механічного ушкодження нерва, і як наслідок небажаних неврологічних
явищ у цьому разі зводиться до мінімуму. Коли стимулювальна голка підходить досить близько до
пошукового нерва, заданий електричний імпульс викликає м'язові скорочення через еферентні рухові волокна і викликану струмом парестезію через чутливі аферентні волокна.
Найбільш важливим аспектом застосування катетеризації периневрального простору є можливість виконання післяопераційного знеболювання. Воно виконується із застосуванням електронейростимулятора Стимуплекс NHS12 і спеціальних наборів, які містять у своєму складі голку з канюлею і катетером. Такий набір має достатньо високу вартість, що значно підвищує собівартість післяопераційного знеболювання. Нами була впроваджена модифікація устаткування, яка значно здешевлює ціну витратних матеріалів – внутрішньовенний катетер, що складається з голки і пластикової канюлі, які приєднували до стимулятора.
У своїх дослідженнях ми застосовували техніку блокади плечового сплетіння, яка описана в роботах Е. Тронсі, Н. Дисс [5]. Особливість застосування техніки полягала в тому, що для пошуку
нервів використовували електричну стимуляцію і застосовували внутрішньовенний катетер, який
з’єднували зі стимулятором після того, як знаходили оптимальне місцеположення катетера (рухова
відповідь на подразнення силою 0,22–0,4 ма з частотою 1 гц відповідає оптимальній відстані до нервів, яка становить 2–3 мм і спостерігалась в обох групах тварин). Голку із катетера виймали, катетер фіксували до тіла тварини і проводили ін’єкцію 2 % розчину лідокаїну, кількість якого розраховували залежно від маси тіла тварини, яка становила 7–15 мл. Застосування провідникової блокади давало можливість досягти знеболювання в межах 75–115 хв та виконати оперативне втручання
– остеосинтез, видалення пухлини, ампутацію кінцівки, хірургічне лікування рани.
Після закінчення оперативного втручання, коли дія лідокаїну припинялася, тваринам дослідної групи як післяопераційну анальгезію проводили через канюлю 0,2 % розчин бупівакаїну в
дозі, що за кількістю відповідала дозі лідокаїну 1 раз на 6 годин протягом 2–3 діб.
Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Застосування електро-нейростимулятора за блокади плечового сплетіння у собак дає можливість розташувати голку і пластикову
канюлю на оптимальній відстані поблизу нервів, що полегшує виконання блокади.
2. Впроваджена модифікація техніки блокади із застосуванням внутрішньовенного катетера
та післяопераційної аналгезії значно здешевлює вартість витратних матеріалів на лікування за
відсутності незручностей у проведенні техніки блокади.
3. Проведення післяопераційного знеболювання із застосуванням 0,2 % розчину бупівакаїну
1 раз на 6 годин протягом 2–3 діб сприяє гладкому плину післяопераційного періоду.
4. У перспективі необхідно провести дослідження щодо визначення фізіологічних параметрів організму за вказаною схемою знеболювання, а також порівняльну його характеристику із
наркозом.
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Катетеризация периневрального пространства в качестве метода устранения болевого синдрома после
оперативных вмешательств на грудной конечности у собак
Н.Г. Ильницкий, Д.В. Слюсаренко
В статье приведены результаты исследования эффективности применения электронейростимулятора Стимуплекс NHS12 при блокаде плечевого сплетения с последующей послеоперационной анальгезией у собак. Внедренная
модификация техники блокады с применением внутривенного катетера и послеоперационной анальгезии значительно удешевляет стоимость расходных материалов на лечение. Проведение послеоперационного обезболивания с применением 0,2% раствора бупивакаина 1 раз в 6 часов на протяжении 2-3 суток способствует гладкому течению послеоперационного периода.
Ключевые слова: блокада плечевого сплетения, электронейростимуляция, Стимуплекс NHS 12, послеоперационная анальгезия, модификация техники блокады, внутривенный катетер, собаки.
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СУЧАСНИЙ МЕТОД КОРЕКЦІЇ АНТИОКСИДАНТНОГО
СТАНУ В СОБАК ІЗ ГНІЙНИМИ РАНАМИ
У статті описано дослідження показників системи антиоксидантного захисту у собак із гнійними ранами. Встановлено, що за використання озонотерапії тваринам через місцеву обробку та внутрішньовенне введення озонованого ізотонічного розчину натрію хлориду рівень показників супероксиддисмутази (СОД) та загальної антиоксидантної активності
(ЗАА) плазми крові на 7-му добу лікування був у 1,1 раза (р<0,05) нижчим за показник клінічно здорових тварин. На 10-ту
добу лікування рівень цих показників у всіх собак не відрізнявся від показника клінічно здорових тварин, що свідчить про
зменшення запальної реакції тканин та підвищення антиоксидантного захисту організму.
Ключові слова: гнійна рана, собака, озонотерапія, антиоксидантний захист.

Постановка проблеми. Відомо, що розвиток гнійно-запального процесу супроводжується
порушенням тканинного обміну, спричинює кисневе голодування тканин [1]. Гіпоксія є одним
із патогенетичних механізмів у розвитку гнійно-запального процесу, що проявляється широким
спектром функціонально-метаболічних порушень, зокрема порушенням клітинного дихання,
окисного фосфорилування, підвищеним утворенням радикальних форм оксигену, надмірною
активністю вільнорадикального окиснення тощо [2–3]. Слід зазначити, що внаслідок виникнення гіпоксії відбувається порушення процесів пероксидного окиснення ліпідів.
Крім того, за розвитку гнійно-запального процесу ендогенна інтоксикація, як правило, виникає на фоні порушення рівноваги в системі „пероксидне окиснення ліпідів – антиоксидантний захист“, що призводить до утворення та накопичення у крові і тканинах продуктів пероксидного окиснення та білків, які мають токсичні властивості [4–5].
Процесу запуску й розвитку вільнорадикальних реакцій протидіє антиоксидантна система
організму, яка включає низку ферментів та інших біологічно активних речовин, механізм дії
яких перешкоджає активації окисних процесів у тканинах.
Показники ендогенної інтоксикації, антиоксидантного захисту організму та процесу пероксидації є інформативними як контроль перебігу гнійно-запального процесу у тварин та визначення ефективності їх лікування.
У своєму дослідженні антиоксидантний стан організму собак визначали за активністю ферментів супероксиддисмутази (СОД) та загальної антиоксидантної активності (ЗАА) плазми.
Одним з активних агентів, який здатний підвищити детоксикаційну здатність організму та
знизити ступінь ендотоксемії, є озон [6]. Основою біологічної дії озону на організм є вплив на
клітинні мембрани, що полягає в активації антиоксидантної системи та стимуляції захисних
реакцій організму, відновленні порушеної окисно-відновної рівноваги та обмінних процесів,
покращенні мікроциркуляції та зниженні тканинної гіпоксії [7–8].
За лікування гнійно-запальних процесів одним із засобів, які підвищують якість хірургічної
обробки тканин і стимулюють у них репаративні процеси, є застосування окиснювачів, особливо озону [2–3].
©
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання озону з лікувальною метою має
більш ніж вісімдесятилітню історію, але, перш за все, це було пов'язано з розвитком медичного,
а не ветеринарного спрямування.
В останні роки ветеринарна медицина все активніше накопичує науковий і практичний потенціал знань з цієї методології. Аналіз літературних даних свідчить про те, що впровадження
методик озонотерапії в роботу практикуючих ветеринарних лікарів часто стримується відсутністю достатньої інформації. Незважаючи на це, є деякі позитивні результати за лікування тварин
із різними патологіями [9, 10], тому розробка схем лікування із використанням озону за хірургічних захворювань є перспективним напрямом.
Мета досліджень – вивчення стану антиоксидантної системи у собак із гнійними ранами та
визначення ефективності озонованого ізотонічного розчину NaCl за лікування тварин із цією
патологією.
Матеріал і методика досліджень. Матеріалом для дослідження слугували 44 безпородні
собаки віком від 1,5 до 4 років, масою тіла від 17 до 25 кг, із них – 20 тварин були із гнійними
ранами.
Після попереднього знеболювання лікування всіх тварин проводилося за загальноприйнятою схемою: ревізія рани, видалення некротизованих тканин, розтин карманів та пасивне дренування за допомогою поліхлорвінілової трубки. Антисептичну обробку порожнини рани тварин проводили озонованим ізотонічним розчином натрію хлориду із концентрацією озону
7 мг/л у кількості 200 мл один раз на добу. Інфузію озонованого ізотонічного розчину натрію
хлориду проводили тваринам в дозі 7 мл/кг маси тіла дворазово через день.
Активність супероксиддисмутази плазми визначали за С.Чеварі [11], загальну антиоксидантну активність плазми крові – методом Л.П. Галактіонової зі співавт. [12].
Результати досліджень та їх обговорення. Згідно з отриманими результатами досліджень
(табл. 1), у собак із гнійними ранами до початку лікування активність СОД плазми крові в середньому становила 0,82 ум.од./мл і була в 1,5 раза (р<0,001) вищою за показник клінічно здорових
тварин. Підвищення рівня СОД у плазмі крові за розвитку запального процесу в ранах відбувається,
ймовірно, за рахунок збільшення концентрації супероксидного аніон-радикала та синглетного кисню, які пошкоджують мембрани клітин зумовлюючи вихід ферменту за межі клітин [13].
Надалі, на 3-тю добу лікування тварин рівень СОД у плазмі крові був в 1,2 раза (р<0,001)
вищим за показник клінічно здорових тварин. На 7-му добу лікування тварин активність СОД у
плазмі крові все ще залишалася в 1,1 раза більшою (р<0,01) за показник клінічно здорових собак. Надалі зі зменшенням запальної реакції тканин, на 10- та 14-ту добу цей показник був у
межах норми.
Результати досліджень показали, що у тварин до лікування, порівняно з клінічно здоровими, відсоток загальної антиоксидантної активності плазми крові знижувався в середньому у
2,2 рази (р<0,001), що вказує на зменшення її рівня антиоксидантного захисту [13].
Таблиця 1 – Динаміка показників антиоксидантного захисту у собак із гнійними ранами
СОД плазми,
ум.од./мл
0,44–0,66
0,55±0,01
0,72–0,97
0,82±0,01●●●
0,64±0,01●●●
0,59±0,01●●
0,55±0,02
0,55±0,02

Показник
Lim
Клінічно здорові тварини (n=44)
Lim
Тварини до лікування (n=20)
3-я
7-а
Доба
лікування (n=20)
10-а
14-а

ЗАА плазми,
у проц.
32,0–45,3
39,2±0,74
9,6–26,4
17,9±0,87●●●
30,8±1,6●●●
35,4±1,2●
39,7±1,14
41,3±1,6

Примітки: ● − р<0,05; ●● − р<0,01; ●●● − р<0,001, порівняно з клінічно здоровими тваринами.

Встановлено, що на 3-тю добу лікування у крові хворих тварин відбувалось поступове зростання загальної антиоксидантної активності плазми крові, однак він був в 1,3 раза (р<0,001)
нижчим за показник клінічно здорових тварин. Це вказує на посилення антиоксидантного захисту організму тварин.
Отримані нами результати узгоджуються з даними літератури про те, що у відповідь на введення озону в тканинах і органах підвищується не тільки активність загальної антиоксидантної
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системи, але й активність антиоксидантних ферментів: супероксиддисмутази, каталази та глутатіонпероксидази [14, 15].
На 7-му добу лікування у собак спостерігали поступове збільшення ЗАА плазми. Однак,
вона в 1,1 раза (р<0,05) була нижчою за показник клінічно здорових тварин. На 10- та 14-ту
добу лікування рівень ЗАА плазми в усіх собак не відрізнявся від показника клінічно здорових тварин.
Озоніди, які утворюються в крові після введення озонованого розчину, є каталізатором
посилення активності внутрішньоклітинних структур та ферментів, що беруть участь у
процесах окиснення вуглеводів, ліпідів та білків з утворенням АТФ. Завдяки цьому в організмі стимулюються окисно-відновні процеси, покращується синтез біологічно активних
речовин. Введення озону супроводжується підвищенням рівня оксигену в крові, внаслідок
чого покращується мікроциркуляція та кровозабезпечення органів і тканин, у тому числі й
недостатньо забезпечених травмованих ділянок, що узгоджується з літературними даними
[7]. Зменшення ступеня тканинної гіпоксії є одним із механізмів протизапальної дії озонотерапії.
Висновок. Результати досліджень дають підстави стверджувати, що застосування озонотерапії сприяє нормалізації антиоксидантного захисту організму собак та відповідно більш швидкому перебігу запальної реакції.
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Современный метод коррекции антиоксидантного состояния у собак с гнойными ранами
Н.Г. Ильницкий, Р.В. Пидборская
В статье описывается исследование показателей системы антиоксидантной защиты у собак с гнойными ранами.
Установлено, что при использовании озонотерапии животным путем местной обработки и внутривенного введения
озонированного изотонического раствора натрия хлорида уровень показателей супероксиддисмутази плазмы и общей антиоксидантной активности плазмы на 7-е сутки лечения был у 1,1 раза (р<0,05) ниже, чем активность у клинически здоровых животных. На 10-е сутки лечения данные показатели у всех собак не отличались от аналогичных у
клинически здоровых животных.
Ключевые слова: гнойная рана, собака, озонотерапия, антиоксидантная защита.
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ВИДОВИЙ СКЛАД ТА СТІЙКІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ МІКРОФЛОРИ
ШКІРИ ЗДОРОВИХ І ХВОРИХ НА ПІОДЕРМІЮ СОБАК
У статті описано, що на шкірі здорових собак виявляли сапрофітну (Staphylococcus epidermidis у 58,3 % випадків), а також умовно-патогенну мікрофлору (Staphylococcus aureus – 25 %, Escherichia coli – 8,3 та Klebsiella
pneumoniae – 8,3 % випадків).
За посівів з уражених ділянок шкіри хворих на піодермію собак виділяли Staphylococcus aureus у 42,1 %,
Klebsiella pneumonia – 21,0 та Escherichia coli – 13,1 % випадків. Відсоток виявлення інших мікроорганізмів (Candida
albicans, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa) був незначним. Стійкість до антибіотиків у мікроорганізмів, виділених зі шкіри хворих на піодермію собак, значно переважала цей показник у мікроорганізмів, виділених зі
шкіри здорових.
Ключові слова: мікрофлора шкіри собак, піодермія, чутливість мікрофлори до антибіотиків.

Постановка проблеми. Хвороби шкіри у собак в останні роки набувають все більшого поширення. За даними різних дослідників, останні діагностують у 22,5–70 % дрібних свійських
тварин, що надходять у клініки ветеринарної медицини [1–3]. Хвороби шкіри не тільки завдають значних моральних та матеріальних збитків власникам собак, але й у разі інфекційної етіології можуть бути небезпечними для здоров’я людей.
Особливе місце серед хвороб шкіри займають піодермії, які важко піддаються лікуванню та характеризуються схильністю до рецидивів. В етіології та патогенезі піодермій значну роль відіграють мікроорганізми, що мешкають на шкірі. Останні у здорових тварин є фактором неспецифічного
захисту, стимулюють имунітет, беруть участь у синтезі вітамінів, детоксикації продуктів обміну
тощо. Порушення рівноваги між резистентністю макроорганізму та вірулентністю мікрофлори шкіри може спричиняти дерматити. Існуванню, розмноженню та посиленню вірулентності умовнопатогенних мікроорганізмів шкіри сприяє багато факторів, зокрема вади годівлі та утримання собак, гіподинамія, надмірна вологість приміщень, порушення линьки тощо [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дані літератури щодо видового складу збудників піодермії у собак суперечливі. Ряд авторів основним їх збудником називають Staphylococcus
intermedius [5–7], вважаючи несуттєвою роль інших мікроорганізмів. За даними літератури [8,
9], мікрофлора піодермій у собак представлена стафілококами, часто в асоціації з гемолітичними стрептококами або синєгнійною паличкою, а в деяких випадках – з ентеробактеріями (Е.
сoli та Р. vulgaris). За окремими дослідженнями [10], видовий склад мікрофлори шкіри здорових та хворих на піодермію собак практично не відрізняється.
Мета і завдання дослідження – вивчення етіології та патогенезу хвороб шкіри у собак. Завдання спрямовані на вивчення мікрофлори шкіри та її чутливості до антибіотиків у клінічно
здорових і хворих на піодермію собак.
Матеріал і методика досліджень. Для вивчення мікрофлори шкіри відібрано 10 здорових
та 27 хворих на піодермію собак різних порід віком від 2 до 10 років. У здорових собак посіви
робили зі шкіри міжпальцевих складок, вентральної поверхні живота, передпліччя і гомілки, у
хворих – з уражених ділянок. Первинний посів робили на м'ясо-пептонний бульйон, потім на
тверді поживні середовища: Ендо, м’ясо-пептонний, жовтково-сольовий і кров'яний агари. Ці
середовища дозволяють виявляти бактерії роду Pseudomonas, Enterococcus, Streptococcus,
Staphylocoсcus і сімейства Enterobacteriae.
Надалі визначали чутливість виділених мікроорганізмів до основних груп антибіотиків, які використовуються у ветеринарії нині: амоксициліну, гентаміцину, доксицикліну, зінаприму, кобактану, кларитроміцину, офлоксацину, пенбексу, спектовету, фармазину, цефалексину, цефтріаксону, цефотаксиму та енрофлоксацину. Під час досліджень використовували метод дифузії в агар
за стандартних розведень препаратів, що відповідають вмісту діючої речовини в комерційних дисках. За розміром зони затримки росту культур визначали чутливість штамів мікроорганізмів до антибіотика, яку позначали термінами: «відсутня», «низька», «помірна» та «висока».
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Результати досліджень та їх обговорення. За посівів зі шкіри 10 здорових собак у 7 випадках були виділені сапрофітні (Staphylococcus epidermidis), а також умовно-патогенні мікроорганізми (Staphylococcus aureus –3 випадки і по 1 випадку Escherichia coli та Klebsiella
pneumoniae). У 3 випадках виявляли асоціації мікроорганізмів.
Дані щодо чутливості до антибіотиків штамів окремих видів мікроорганізмів свідчать, що
Staphylococcus epidermidis у 100 % випадків мав високу чутливість до антибіотиків;
Staphylococcus aureus в 76,1 % – високу, 21,4 – помірну і в 2,4 % – низьку. Escherichia coli була
високочутливою до антибіотиків у 64,3 % випадків і мала помірну чутливість у решти;
Klebsiella pneumonia – лише у 42,8 %, у 57,2 % випадків її чутливість була помірною. Всі штами
сапрофітної мікрофлори шкіри здорових собак (Staphylococcus epidermidis) мали високу чутливість до антибіотоків. Серед умовно-патогенних мікроорганізмів (Staphylococcus aureus,
Escherichia coli та Klebsiella pneumonia) значна частина штамів мала помірний, а то й низький
ступінь чутливості до антибіотиків. Це свідчить про їх стійкість та здатність за певних умов
викликати або посилювати інфекційний процес.
За піодермії у 18 випадках (66,6 %) були виділені монокультури мікроорганізмів, у 9 (33,3 %) – їх
асоціації. Частіше за все виділяли Staphylococcus aureus (42,1 % пацієнтів), досить часто Klebsiella
pneumonia (21 %) та Escherichia coli (13,1 %). Відсоток виявлення інших мікроорганізмів (Candida
albicans, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa) був незначним. Переважне виявлення стафілококів у гнійному ексудаті хворих собак свідчить про їх значну роль у розвитку піодермій.
Усі 16 штамів (100 %) Staphylococcus aureus мали високу чутливість до кобактану та офлоксацину, 13 (81,2 %) – цефтріаксону і цефотаксиму, 12 (75 %) – гентаміцину. До ряду інших антибіотиків значна частина штамів Staphylococcus aureus мала помірний ступінь чутливості: пенбексу – 16 (100 %), цефалексину – 15 (93,7 %), амоксициліну, доксицикліну, кларитроміцину та
спектовету – 14 (87,5 %). Низький ступінь чутливості Staphylococcus aureus мав до фармазину –
15 штамів (93,7%) та зінаприму – 11 (68,7 %).
Виділені з уражених ділянок шкіри 8 штамів Klebsiella pneumoniae мали значну стійкість до
антибіотиків. Високий ступінь чутливості були лише до офлоксацину – 7 штамів (87,5 %) та по
одному штаму (12,5 %) до зінаприму і кобактану. Помірний ступінь чутливості Klebsiella
pneumoniae відмічали до кобактану – 6 штамів (75 %), зінаприму – 5 (62,5 %), енрофлоксацину
– 3 (37,5 %), гентаміцину – 2 (25 %) штами та офлоксацину – один штам (12,5 %). Низьку чутливість вона мала до цефтріаксону та цефотаксиму – по 8 штамів (100 %), пенбексу – 7 (87,5 %)
і гентаміцину – 4 (50 %) штами. Відсутня чутливість Klebsiella pneumoniae мала місце до кларитроміцину та спектовету – у 8 (100%) штамів. Значну стійкість її відмічали до амоксициліну,
доксицикліну, фармазину – у 6 (75 %) та цефалексину – 5 (62,5 %) штамів.
Усі 5 штамів Escherichia coli мали високу чутливість до зінаприму, офлоксацину та енрофлоксацину; по 4 (80 %) – кобактану, цефтріаксону і цефотаксиму, один штам (20 %) – до цефалексину. Помірну чутливість Escherichia coli виявила до амоксициліну, гентаміцину – 5 (100 %)
штамів, цефалексину – 4 (80 %), пенбексу – 2 (40 %), кобактану, цефтріаксону та цефотаксиму
– по одному (20 %) штаму. Низький ступінь чутливості мала Escherichia coli до доксицикліну –
5 штамів (100 %), спектовету – 4 (80 %) та пенбексу – 2 (40 %). Високу стійкість Escherichia coli
виявила до кларитроміцину та фармазину – 5 штамів (100 %); по одному (20 %) штаму були
нечутливими до пенбексу та спєктовету.
Результати досліджень свідчать, що у разі виникнення піодермії склад мікрофлори шкіри
собак змінювався. В уражених ділянках сапрофітну мікрофлору (Staphylococcus epidermidis) не
виявляли. Натомість частіше за все виділяли Staphylococcus aureus та досить часто – Klebsiella
pneumonia і Escherichia coli.
Мікроорганізми, виділені з уражених ділянок шкіри за піодермії, мали значно меншу чутливість до антибіотиків, ніж ті, що були виділені зі шкіри клінічно здорових собак. Це свідчить
про підвищення їх стійкості до цих препаратів за розвитку запального процесу в шкірі.
Так, у штамів Staphylococcus aureus, виділених зі шкіри клінічно здорових собак, 76,1 % мали високу чутливість до антибіотиків, а в разі піодермії тільки 34,8 %. Натомість кількість штамів з помірною і низькою чутливістю до антибіотиків за піодермії значно зросла – відповідно з
21,4 до 43,75 % та з 2,4 до 14,7 %, а 6,7 % штамів Staphylococcus aureus не чутливі до них. У
штамів Escherichia coli, виділених зі шкіри клінічно здорових собак, 64,3 % мали високу чутливість до антибіотиків, а за піодермії – тільки 40 %. Натомість у 15,7 % штамів з’явилася низька
чутливість до антибіотиків, а в 17,1 % вона була відсутня. Всі штами Klebsiella pneumoniae, ви103
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ділені зі шкіри клінічно здорових собак, мали високу (42,8 %) або помірну (57,2 %) чутливість
до антибіотиків, а за піодермії ці показники знизилися відповідно до 12,5 та 15,2 %. Натомість у
34,8 % штамів з’явилася низька чутливість до антибіотиків, а в 37,5 % вона була відсутня.
Висновки. 1. За посівів зі шкіри 10 здорових собак виділено 12 штамів мікроорганізмів, які
представлені у 7 випадках (58,3 %) сапрофітними (Staphylococcus epidermidis) та умовнопатогенними мікроорганізмами: Staphylococcus aureus – 3 випадки (25 %) і по одному (8,3 %)
Escherichia coli та Klebsiella pneumoniae. У 3 випадках виявляли асоціації мікроорганізмів.
2. За посівів зі шкіри 27 хворих на піодермію собак у 18 випадках (66,6 %) були виділені
монокультури мікроорганізмів, 9 (33,3 %) – їх асоціації. Сапрофітну мікрофлору не виявляли.
Натомість виділяли Staphylococcus aureus у 42,1 %, Klebsiella pneumonia – 21 та Escherichia coli
– 13,1 % випадків. Відсоток виявлення інших мікроорганізмів (Candida albicans, Enterobacter
aerogenes, Pseudomonas aeruginosa) був незначним. Переважне виявлення стафілококів у гнійному ексудаті хворих собак свідчить про важливу їх роль у розвитку піодермій.
3. Стійкість до антибіотиків у мікроорганізмів, виділених зі шкіри хворих на піодермію собак, значно переважала цей показник у мікроорганізмів, виділених зі шкіри здорових собак.
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Видовой состав и стойкость к антибиотикам микрофлоры кожи здоровых и больных пиодермией собак
Ю.В. Калашникова
На коже здоровых собак выявлено сапрофитную (Staphylococcus epidermidis (58,3 % случаев), а также условнопатогенную микрофлору (Staphylococcus aureus – в 25 %, Escherichia coli – 8,3 и Klebsiella pneumoniae – 8,3 % случаев). При
пиодермии с пораженных участков кожи выделяли Staphylococcus aureus в 42,1 % случаев, Klebsiella pneumonia – в 21,0 и
Escherichia coli – в 13,1 % случаев. Процент выявления других микроорганизмов (Candida albicans, Enterobacter aerogenes,
Pseudomonas aeruginosa) был незначительным. Стойкость к антибиотикам у микроорганизмов, выделенных с кожи больных
пиодермией собак, значительно превышала этот показатель у микроорганизмов, выделенных с кожи здоровых.
Ключевые слова: микофлора кожи собак, пиодермия, чувствительность микрофлоры к антибиотикам.
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МАТКОВІ ТРУБИ ЗА РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
ФІЗІОЛОГІЧНОГО І ПАТОЛОГІЧНОГО СТАНІВ ОРГАНІЗМУ КОРІВ
У статті відображено результати дослідження прохідності вмісту із порожнини матки в маткові труби і, навпаки,
із маткових труб − в матку за різного стану внутрішніх статевих органів корів. Установлено, що за фізіологічного і
патологічного станів вільного переміщення рідини через маткові труби як у каудальному із порожнини таза, так і в
краніальному (з матки) не спостерігається.
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За наповнення маткових труб через отвір лійки контури її ділянки, ампули і перешийка чітко виділялися, але рідина не проникала в ріг матки.
Ключові слова: маткові труби, функціональні розлади, запальні процеси, симптоматична неплідність, прохідність маткових труб, кіста яєчників, гіпофункція яєчників, зигота, шийка матки.

Постановка проблеми. Маткові труби корів розміщені в матково-яєчникових широких
зв’язках і як за нормального стану, так і патологічних процесів, що в них виникають, їх не завжди вдається віднайти під час ректального дослідження [1, 2].
А.Ю. Тарасевич вважає, що незалежно від причини і локалізації запального процесу в статевих органах корів у маткових трубах завжди виникають патолого-анатомічні зміни, які охоплюють всі тканини, але найяскравіше вони виражені в слизовій оболонці. На умови і шляхи
проникнення етіологічних чинників патологічних процесів автор не вказує [2].
Ю.Т. Техвер підкреслює, що у великої рогатої худоби в ділянці переходу перешийка маткової труби у ріг матки не існує морфологічного сфінктера і рідина із порожнини матки вільно
проникає у просвіт маткової труби [3].
У доступній літературі нами не виявлено повідомлень, у яких би експериментально була підтверджена або заперечена особливість наведеного автором з’єднання маткових труб з рогом
матки в корів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження стану маткових труб як за фізіологічного, так і патологічного стану відображені в окремих працях [4−6]. Про патологію маткових
труб як одну із причин симптоматичної неплідності корів згадують лише окремі автори. Так,
В.В. Гончаренко повідомляє, що в частини корів виникають патоморфологічні зміни маткових
труб, які проявляються тромбуванням кровоносних судин їх зв'язок, гіпертрофією складок і гіперплазією епітеліального покриву слизової оболонки [7].
За даними Г.П. Грищука, у разі гіпотонії матки гістоструктура серозної і м’язової оболонок
ампулоподібного розширення маткових труб не змінена, а в слизовій оболонці виражені дистрофічні зміни з руйнуванням складок та їх епітеліального покриву [8].
Морфологічні зміни маткових труб у різні періоди статевого циклу і за функціональних розладів внутрішніх статевих органів, зокрема яєчників, та сумісного втягування в запальний процес яєчників, маткових труб і їх зв’язок відображені в роботі В.Л. Шнайдер [9].
Мета досліджень − дослідити прохідність маткових труб 4 корів за прониканням вмісту із
порожнини матки в маткові труби і, навпаки, із маткових труб − в матку за різного стану внутрішніх статевих органів корів.
Матеріал і методи дослідження. Для досліду використали матки, відібрані після забою корів на м’ясокомбінаті. Відпрепаровані, підвішені на перекладині матки поміщали у посудину з
ізотонічним розчином натрію хлориду так, щоб вони не торкались її дна.
У порожнину матки нетільних корів, через проколоту стінку її тіла, вводили забарвлений
метиленовою синькою ізотонічний розчин натрію хлориду в об'ємі, необхідному для наповнення її порожнини. За час тривалості досліду (протягом 6 годин) підтримували температуру розчину в межах фізіологічних коливань у корів.
Під час визначення прохідності рідини із порожнини матки до маткових труб, відібраних
від тільних до 4 місяців корів, забарвлений ізотонічний розчин натрію хлориду вводили в простір між хоріоном і ендометрієм через проколоту стінку рога матки у міжплацентарних ділянках.
Через 6 годин розрізали стінку рогів матки та визначали стан і забарвлення слизової оболонки,
за поперечного і поздовжнього розрізів у різних ділянках маткових труб – наявність у просвіті
рідини та колір оболонок стінки. Для оцінки забарвлення тканин маткових труб користувалися
лупою звичайною або двотубусною зі збільшенням у 10 разів.
Нами також проведений дослід, у якому забарвлений 0,85 % розчин натрію хлориду вливали в просвіт маткових труб через їх краніальний отвір. Через канюлю, вставлену в отвір лійки
маткової труби і зафіксовану затискачем, за допомогою шприца ємністю 10 мл вливали розчин
до наповнення труби. Після цього накладали лігатуру. Матку, як і в попередньому досліді, поміщали в посудину з теплим 0,85 % розчином натрію хлориду.
Результати досліджень та їх обговорення. Нами встановлено, що під час стадії збудження
статевого циклу маткові труби скорочуються, набувають еректильності і пальпаторно доступні
за ректального дослідження. У разі стискання зв’язки маткових труб між великим і вказівним
пальцями відчувається зміщення щільних трубок, і можна навіть визначити кількість їх зігнутих ділянок та хвилеподібне скорочення.
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Ректальна пальпація маткових труб за гострого запалення і натягування їх разом зі зв’язкою
супроводжується больовою реакцією корови, за хронічного − можна виявити конгломерат злиплого яєчника і маткової труби.
Незважаючи на зусилля відомих ветеринарних акушерів і гінекологів, залишається незаперечним обґрунтоване великим клінічним досвідом твердження А.П. Студенцова, що у ветеринарній
гінекології не існує досконалого методу клінічного дослідження для визначення істинного стану
маткових труб, бо вдається вловити лише процеси, що супроводжують певний їх стан [1].
Для визначення прохідності маткових труб корів запропоновано декілька способів, що ґрунтуються на пальпації їх через пряму кишку, пертубації, хромгідротубації [2, 10].
За результатами дослідження, проведеного А.Ю. Скрипицыным, для того, щоб визначити
прохідність маткових труб, за фізіологічного стану корів у порожнині матки необхідно створити тиск, що дорівнює 60−80 мм рт. ст. [10].
А.Ю. Тарасевич довів, що за відсутності в яєчниках жовтого тіла, після введення в епідуральний простір 2 мл пітуїтрину, пальпаторно можна визначити скорочення маткових труб, що
свідчить про їх прохідність [2].
Аналізуючи та зіставляючи існуючі в літературі повідомлення, зокрема про різні способи дослідження прохідності маткових труб у корів, у тому числі й через нагнітання повітря в порожнину
матки і створення тиску в ній до 60–120 мм рт.ст. [10], їх лікування за патологічних станів маткових
труб і твердження Ю.Т. Техвера [3] про відсутність морфологічного сфінктера в ділянці з’єднання
маткових труб корів з рогом матки, ми запідозрили їх суперечливість. Насамперед, для чого застосовувати продування маткових труб в нормі для визначення їх прохідності [10], якщо рідина із матки, як наголошує Ю.Т. Техвер [3], вільно переходить до маткової труби.
Інша справа, якщо у разі порушення скоротливої функції труб, у їх просвіті накопичується і
затримується секрет епітелію слизової оболонки. Тоді можна виправдати маніпуляцію з продуванням маткових труб.
Перехід вмісту із порожнини матки в просвіт маткових труб за різного стану організму не
обґрунтований експериментально. Щоб якоюсь мірою з’ясувати справедливість наведених тверджень і рекомендацій, нами проведений дослід з визначенням переходу рідини із порожнини
матки до маткових труб за різного фізіологічного стану організму корів, у різні стадії статевого
циклу, окрім фази тічки стадії збудження, під час тільності, після отелення та за персистентного жовтого тіла тільності і статевого циклу, кісти та гіпофункції яєчників.
Проведені нами досліди свідчать, що за різного фізіологічного і патологічного станів організму
вільного переходу рідини через маткові труби як у каудальному із порожнини таза, так і в краніальному (із матки) немає. Під час наповнення маткових труб через отвір лійки контури ділянки лійки,
ампули і перешийка (рис. 1) чітко виділялися, але рідина не проникала в ріг матки.
Якщо слизова оболонка матки в усіх випадках була забарвлена в колір рідини, якою її наповнювали, то тканини маткових труб, найперше слизова, не змінили властивого їм забарвлення. Аналіз проведених власних досліджень
та їх узагальнення показав, що в корів за різного
фізіологічного стану введена в порожнину ізольованої із організму матки рідина самостійно
не проникає в маткові труби, а введена через
отвір лійки труби – у порожнину матки.
Висновки. Уведений у порожнину матки,
ізольованої з організму корів, витриманої протягом 6 годин в ізотонічному розчині натрію
хлориду за температури тіла корів за їх різноРисунок 1. Маткова труба, наповнена
го фізіологічного стану і порушення функції
забарвленою рідиною
яєчників забарвлений метиленовою синькою
0,85 % розчин натрію хлориду не проникає в канал маткових труб, а введений в маткові труби
через отвір лійки – в порожнину матки.
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Маточные трубы по различному функциональному физиологическому и патологическому состоянию организма коров
Г.М. Калиновский, В.Л. Шнайдер, Н.Н. Омеляненко
В статье отображены результаты исследования проходимости маточных труб содержимого из полости матки в маточные
трубы и наоборот, из маточных труб в матку при различном состоянии внутренних половых органов коров. Установлено, что
при физиологическом и патологическом состояниях свободного перемещения жидкости через маточные трубы как в каудальном, из полости таза, так и в краниальном из матки не существует. При наполнении маточных труб через отверстие воронки
участки воронки, ампулы и перешейка рельефно контурируются, но жидкость не перемещается в полость рога матки.
Ключевые слова: маточные трубы, функциональное нарушение, воспалительные процессы, симптоматическое бесплодие, проходимость маточных труб, киста яичников, гипофункция яичников, зигота, шейка матки.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
У СОБАК СЛУЖБОВИХ ПОРІД
У статті наведені результати дослідження функціонального стану щитоподібної залози службових собак різних
порід. У плазмі крові визначено вміст тиреотропного гормону гіпофіза (ТТГ), тироксину (Т4 та fТ4), трийотироніну
(Т3 та fТ3), аутоантитіл до тиреоглобуліну.
Встановлено підвищений вміст тиреотропного гормону та тироксину у плазмі крові відповідно у 47,8 та 52,2 %
собак породи німецька вівчарка, у 16,7 % спанієлів та 25,0 % малінуа – по обох показниках . Рівень вільного трийодтироніну в плазмі крові собак службових порід був нижчим фізіологічних коливань, проте вміст аутоантитіл до тиреоглобуліну у плазмі крові 21,7 % німецьких вівчарок та 50 % спанієлів перевищував 100 МО/л.
Ключові слова: собаки, кров, щитоподібна залоза, гормони, аутоантитіла.

Постановка проблеми. Важливе місце у забезпеченні життєдіяльності організму належить
щитоподібній залозі, а оцінка її функціонального стану за вмістом гормонів є об’єктивною характеристикою порушень обміну речовин. За даними досліджень [1−3], недостатність функції
щитоподібної залози є найбільш розповсюдженим захворюванням ендокринної системи у собак. Дослідження функціонального стану щитоподібної залози дозволяє виявити субклінічні
порушення її функції, коли клінічні симптоми відсутні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій Згідно з дослідженнями [2, 3], первинний гіпотиреоз (приблизно 95 % випадків) часто є наслідком лімфоцитарного тиреоїдиту (50 % випадків) або ідіопатичної атрофії залози. Вважається, що лімфоцитарний тиреоїдит є імуноопосередкованим. За різними даними [4−6], у крові від 36–50 % собак з лімфоцитарним тиреоїдитом
підвищений вміст аутоантитіл до тиреоглобуліну. Захворювання часто є спадковим у біглів та
борзих, однак у більшості випадків причина хвороби невідома.
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В Україні діагностика субклінічного гіпотиреозу собак ще недостатньо вивчена, а існуючі
дослідження потребують адаптації до наших умов.
Мета дослідження – вивчення функціонального стану щитоподібної залози у собак службових порід.
Матеріали та методи. Об’єкт дослідження – 33 собаки віком від 1 до 6 років, різних порід.
Годують службових собак сухим кормом DOG CHOW Adult Active. Кров для досліджень брали
з яремної вени до ранкової годівлі тварин.
Уміст тиреотропного гормону, тироксину, трийодтироніну, антитіл до тиреоглобуліну досліджували у плазмі крові методом імуноферментного аналізу з використанням тест-систем фірм
«Orgentec» і «DRG» [7].
Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою програми Statwin та Excel.
Результати досліджень та їх обговорення. Під час клінічного дослідження собак службових порід у 27 (81,8 %) виявлено зміни волосяного покриву, шерсть скуйовджена і тьмяна. Линька затримувалася, шкіра – зниженої еластичності. У 21 (63,6 %) досліджених тварин виявлено
зубний камінь, неприємний запах із ротової порожнини, гінгівіт. У 22 собак (66,7 %) слизові
оболонки ротової порожнини гіперемійовані.
Уміст тиреотропного гормону (ТТГ) гіпофіза у плазмі крові німецьких вівчарок в середньому
становив 0,12±0,027 мМО/л за фізіологічних коливань 0,03−0,053 мМО/л [8]. У 47,8 % тварин встановлено підвищення його рівня. У спанієлів середнє значення рівня тиреотропного гормону становило 0,06±0,008, підвищення його вмісту реєстрували лише в однієї тварини (16,7 %). У плазмі крові собак породи малінуа вміст ТТГ в середньому складав 0,06±0,010 мМО/л (0,05−0,10). В однієї
тварини (25,0 %) вміст тиреотропного гормону був вищим за фізіологічну межу (табл. 1).
Таблиця 1 – Вміст ТТГ та гормонів щитоподібної залози у плазмі крові собак службових порід
Породи
Назва показника
Біометричний показник
німецька вівчарка
спанієль
норма
0,03−0,053
lim
0,05−0,50
0,05−0,10
0,12±0,027
0,06±0,008
ТТГ (тиреотропний гормон), M±m
мМО/л
кількість тварин
23
6
> норми, кількість тварин
11
1
> норми, у проц.
47,8
16,7
норма
19,0 − 58,0
lim
27,0−296,0
39,9−59,2
T4
M±m
91,1±16,7
46,8±2,8
(загальний тироксин),
кількість тварин
23
6
нмоль/л
> норми,кількість тварин
12
1
> норми, у проц.
52,2
16,7
норма
0,3−3,7
lim
0,9−2,6
1,5−2,3
fТ4
(вільний тироксин),
M±m
1,8±0,08
1,8±0,12
нг/дл
кількість тварин
23
6
> норми, кількість тварин
0
0
норма
0,9−1,3
lim
0,8−4,6
0,3−1,4
M±m
1,95±0,21
0,95±0,26
Т3
кількість тварин
23
6
(загальний трийодтиронін),
> норми, кількість тварин
14
1
нг/мл
> норми, у проц.
70,0
16,7
< норми, кількість тварин
0
2
< норми, у проц.
0
33,3
норма
6,0−9,0
lim
2,7−6,9
3,6−5,3
fТ3
M±m
4,4±0,2
4,5±0,3
(вільний трийодтиронін),
кількість тварин
23
6
пг/мл
< норми, кількість тварин
21
6
< норми, у проц.
91,3
100,0
норма
0−100
lim
12,7−197,2
14,6−197,9
ААТg
M±m
66,0±10,7
86,1±29,5
(аутоантитіла
до тиреоглобуліну),
кількість тварин
23
6
МО/л
> норми, кількість тварин
5
3
> норми, у проц.
21,7
50,0
108

малінуа
0,05−0,10
0,06±0,010
4
1
25,0
23,2−90,1
48,9±14,4
4
1
25,0
1,0−1,8
1,5±0,18
4
0
0,7−1,1
0,94±0,07
4
0
0
1
20,0
2,3−4,2
3,6±0,4
4
4
100,0
27,7−52,1
44±5,7
4
0
0
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Тиреотропний гормон є гормоном передньої частки гіпофіза. Основна його роль полягає у
стимуляції синтезу тироксину і трийодтироніну за принципом зворотного зв’язку, тому підвищення або зниження вмісту цього гормону може вказувати на наявність дисфункції гіпофіза
та/або щитоподібної залози.
На нашу думку, підвищення вмісту одного ТТГ у плазмі крові не є основним показником
порушення функції щитоподібної залози, а пов’язане із посиленою стимуляцією щитоподібної
залози у собак службових порід. Водночас відхилення ТТГ від норми спонукають до проведення подальших досліджень.
Відомо [2], що приблизно у чверті досліджених собак, хворих на гіпотиреоз, не відмічається
підвищення вмісту ТТГ. Проте, підвищення його рівня разом зі зниженим або нормальним вмістом вільного Т4 може вказувати на перші ознаки розвитку захворювання.
Тироксин підвищує інтенсивність обміну речовин у тканинах організму, зокрема тканин серця, печінки, нирок, скелетних м’язів. Він має широкий спектр дії, в якому виділяють 2 головні
напрямки: регулювання енергетичного обміну та вплив на ріст і розвиток організму, диференціювання тканин. Тироксин посилює поглинання оксигену більшістю тканин та збільшує продукування тепла.
Вміст загального тироксину (Т4) у плазмі крові німецьких вівчарок був у межах від 27,0 до
296,0 нмоль/л (91,1±16,7), у 12 (52,2 %) вміст гормону був вищим від верхньої фізіологічної
межі (норма 19–58 нмоль/л) [7].
У плазмі крові спанієлів вміст тироксину коливався в межах 39,9−59,2 нмоль/л (46,8±2,8),
малінуа − 23,2–90,1 нмоль/л (48,9±14,4), в однієї тварини з кожної групи перевищував фізіологічний ліміт (табл. 1).
Збільшення гормону у плазмі крові можна пояснити недостатнім вмістом йоду в раціоні та компенсаторною підвищеною функцією залози [2], а також наявністю аутоантитіл та впливом на вміст
цього гормону умов утримання. У племінному розпліднику кінологічного центру прикордонних
військ собаки знаходяться у холодних вольєрах. Утримання собак у холодну погоду в умовах годівлі, недостатньої за енергетичною забезпеченістю, може спричинювати «перестимуляцію» щитоподібної залози для посилення утворення холестеролу та водночас його катаболізму з виділенням
тепла. За дослідженнями О.Г. Рев’якіної [9], гіпотермія фізіологічного та середнього ступеня істотно підвищує активність щитоподібної залози та рівень метаболізму. У цьому разі рівень циркулюючих тиреоїдних гормонів зростає у кілька разів. За сильного переохолодження активність щитоподібної залози, навпаки, знижується, виникають незворотні зміни у її структурі. Це може надалі
призвести до стійкого зниження її функції та розвитку гіпотиреозу.
Середній вміст вільного тироксину (fТ4) у плазмі крові собак службових порід був у межах
фізіологічних коливань (0,3−3,7 нг/дл) [7] і становив у німецьких вівчарок – 1,8±0,08 нг/дл,
спанієлів − 1,8±0,12, малінуа – 1,5±0,177 нг/дл (табл. 1). Аналізуючи отримані результати, необхідно відмітити, що підвищений або нормальний рівень Т4, за середнього показника fТ4, виключає клінічний прояв гіпотиреозу у досліджених тварин, проте перебіг субклінічної форми за
отриманих даних можливий.
Загальний трийодтиронін становить лише приблизно 5 % від кількості тиреоїдних гормонів
у крові, але є активнішим за тироксин у 5–10 разів.
Уміст загального трийодтироніну (Т3) у плазмі крові в середньому становив у німецьких вівчарок 1,95±0,21 нг/мл (0,8−4,6). У 14 тварин (70,0 %) вміст гормону перевищував фізіологічні межі
(0,9−1,3 нг/мл) [2]. У спанієлів вміст гормону коливався у межах 0,3−1,4 нг/мл (0,95±0,26), був вищим за верхню межу норми в однієї тварини (16,7 %) та нижчим − у 2 (33,3 %). У малінуа середній
рівень гормону становив 0,94±0,068 нг/мл, що є в межах фізіологічних коливань (табл. 1).
Трийодтиронін вільний (fТ3) є активною формою трийодтироніну. Регулює швидкість використання оксигену (кисню) тканинами, стимулює катаболізм холестеролу, синтез білка, статевих гормонів, ліполіз, сприяє росту кісток, синтезу вітаміну А та всмоктуванню вітаміну В12,
підтримує правильне функціонування нервової системи [10].
Вміст fТ3 у плазмі крові німецьких вівчарок коливався в межах 2,7−6,9 пг/мл, (4,4±0,2). У 21
(91,3 %) собаки рівень fТ3 був нижчим за норму (6,0−9,0 пг/мл; табл. 1) [8]. У спанієлів вміст
fТ3 становив 3,6−5,3 пг/мл (4,5±0,3), собак породи малінуа − 2,3−4,2 пг/мл (3,6±0,4), і в 100 %
його було менше норми.
За даними Д. Мейєра [2], підвищення вмісту загального трийодтироніну може вказувати на
наявність аутоантитіл до тиреоїдних гормонів, а наявність аутоантитіл до тиреоглобуліну – на
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розвиток або схильність до розвитку аутоімунного лімфоцитарного тиреоїдиту [2, 10]. Отже, їх
визначення є важливим у ранній діагностиці лімфоцитарного тиреоїдиту. Близько 50,0 % собак,
що хворіють на гіпотиреоз, містять аутоантитіла до тиреоїдних гормонів у крові. Більшість цих
антитіл направлені проти тиреоглобуліну [3, 11].
З огляду на ці результати нами проведено визначення аутоантитіл до тиреоглобуліну.
Середній вміст їх у плазмі крові німецьких вівчарок становив 66,0±10,7 МО/л, у спанієлів −
86,1±29,5 МО/л і перевищував максимальну норму в 21,7 і 50,0 % тварин. У всіх собак породи
малінуа рівень аутоантитіл до тиреоглобуліну був у межах норми і в середньому становив
44,0±5,7 МО/л.
У плазмі крові собак службових порід відмічено знижений рівень вільного трийодтироніну,
підвищений рівень аутоантитіл до тиреоглобуліну за нормального вмісту вільного тироксину та
дещо підвищеного або оптимального рівня тиреотропного гормону, що вказує на надмірну
стимуляцію щитоподібної залози. Вміст загального трийодтироніну був збільшеним у 70,0 %
німецьких вівчарок та 16,7 % спанієлів, зменшеним – у 33,3 % спанієлів та 20,0 % собак породи
малінуа.
Висновки 1. Встановлено підвищений вміст тиреотропного гормону та тироксину у плазмі
крові 47,8 та 52,2 % собак породи німецька вівчарка, 16,7 і 25,0 % − спанієль та 16,7 і 25,0 % −
малінуа. Рівень вільного тироксину в усіх тварин знаходився в межах норми.
2. Вміст загального трийодтироніну у 70,0 % німецьких вівчарок та 16,7 % спанієлів перевищував максимальну фізіологічну межу, а в 33,3 спанієлів і 20,0 % малінуа вказує на розвиток
гіпофункціонального стану щитоподібної залози.
3. Рівень вільного трийодтироніну в плазмі крові 91,3 % собак породи німецька вівчарка,
100 % спанієлів та малінуа був нижчим за фізіологічні коливання.
4. Вміст аутоантитіл до тиреоглобуліну у плазмі крові 21,7 % службових собак породи німецька вівчарка та 50 % спанієлів перевищував максимальну норму (100 МО/л).
5. Значення показників гормонів у собак службових порід можуть використовуватися як
референтні тести функціонального стану щитоподібної залози.
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Функциональное состояние щитовидной железы у собак служебных пород
О.В. Кищук, Л.Г. Сливинская
В статье приведен анализ результатов исследования функционального состояния щитовидной железы у служебных собак разных пород (немецкая овчарка, спаниель, малинуа). В плазме крови установлен уровень тиреотропного гормона (ТТГ) гипофиза, тироксина (Т4 и fТ4), трийодтиронина (Т3 и fТ3), аутоантител к тиреоглобулину. Установлено повышенное содержание тиреотропного гормона и тироксина в плазме крови соответственно у
47,8 и у 52,2 % собак породы немецкая овчарка, у 16,7 % спаниелей и у 25 % малинуа – по обоим показателям.
Уровень свободного трийодтиронина в плазме крови собак служебных пород был ниже физиологических пределов, а содержание антител к тиреоглобулину в плазме крови у 21,7 % немецких овчарок и 50 % спаниелей превышало верхнюю границу нормы (100 МО/л).
Ключевые слова: собаки, кровь, щитовидная железа, гормоны, аутоантитела.
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ДОКЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ІМУНОМОДУЛЮВАЛЬНОГО
ПРЕПАРАТУ АРСЕЛАН НА ЛАБОРАТОРНИХ МИШАХ
У статті описується проведення токсикологічного контролю ветеринарних препаратів, що запобігає можливим
порушенням обміну речовин, негативному впливу на органи і тканини, виникненню побічних дій і віддалених наслідків, створює передумови для визначення оптимальних терапевтичних доз, способів та термінів застосування,
шляхів і часу виведення з організму, що, в свою чергу, сприяє розробці нових високоефективних конкурентно спроможних препаратів. Імуномодулювальний препарат Арселан у дозах 50, 100, 200, 400, 600, 800 та 1000 мг/кг за внутрішньошлункового введення білим мишам не проявив токсичної дії, жодна тварина не загинула (LD0 становить
5 г/кг маси тіла). Показники морфологічного складу крові після застосування арселану лабораторним тваринам знаходилися в межах норми. У мишей усіх дослідних груп спостерігали тенденцію до збільшення кількості еритроцитів
і зростання концентрації гемоглобіну.
Ключові слова: арселан, гостра токсичність, ЛД50, ЛД100.

Постановка проблеми. У зв'язку з постійним імпортом сільськогосподарських і дрібних
свійських тварин останнім часом в Україні почали реєструвати більшу кількість аутоімунних,
алергічних, інфекційних (вірусних, бактеріальних) захворювань як з гострим, так і хронічним
перебігом. Нові хвороби спричиняють значні матеріальні збитки тваринництву. Застосування
стандартних схем лікування не завжди дає бажаний ефект, зокрема використання антибіотиків
й інших хіміотерапевтичних препаратів. Останні часто лише пригнічують розмноження збудника захворювання, а кінцева його елімінація з організму є результатом діяльності факторів
імунітету організму тварин. У разі недостатньої імунореактивності дія антибактеріальних, протигрибкових і противірусних засобів буде малоефективною. Тому нині різко зріс інтерес до
препаратів, які впливають на імунітет – імуномодуляторів.
Лікарський препарат можна віднести до групи імуномодуляторів, якщо доведена його здатність змінювати імунологічну реактивність, залежно від її початкового стану, та показники
імунітету. Для цього досліджуваний препарат має пройти доклінічні випробування [1]. Однією
з вимог до потенційних лікарських препаратів є визначення співвідношення між їх ефективністю та токсичністю [2–5]. Більшість негативних проявів застосування препаратів можна передбачити за результатами виконаних клінічних випробувань з наступним терапевтичним застосуванням. Це дозволяє забезпечити нешкідливість нових лікарських засобів [6, 7]. Вивчення безпеки потенційних ліків, зокрема гострої токсичності, є одним з найважливіших етапів розробки
нових препаратів [8, 9]. Проведення доклінічного вивчення лікарських засобів здійснюється на
підставі Інструкції «Лікарські засоби. Належна лабораторна практика», затвердженої наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 16.02.2009 № 95 «Про затвердження документів з
питань забезпечення якості лікарських засобів» [10].
Мета та завдання дослідження – провести доклінічні випробування імуномодулювального
препарату Арселан: визначити гостру токсичность та виявити можливу шкідливість препарату
за одноразового введення в організм тварин; встановити максимальні терапевтичні, токсичні та
летальні дози.
Матеріали і методи дослідження. Орієнтовні дози препарату для мишей розрахували залежно від шляху введення (за К.К. Сидоровим, 1973; табл. 1).
Таблиця 1 – Максимально допустимий об'єм рідин (см3) для білих лабораторних мишей залежно від шляху
введення
Вид тварин
Маса тіла, г
Вік
Шлях введення

©

- у шлунок, см3
- під шкіру, см3
- внутрішньом’язово, см3

Коваленко В.Л., Ямцун Т.С., Розумнюк А.В., Гнатенко А.В., Чехун А.І., 2014.
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Для токсикологічного дослідження використовували статевозрілих, клінічно здорових білих
мишей, годували їх стандартним гранульованим кормом за нормами, згідно із правилами [6].
Перед постановкою досліду за мишами спостерігали 14 діб.
Гострий дослід розпочали з установлення рівня смертельних доз. Для цього 5 білим мишам
одноразово вводили арселан у дозах: 50, 100, 200, 400 та 600 мг/кг і спостерігали за ними упродовж трьох діб. Жодна тварина не загинула.
Другим етапом дослідження було визначення максимальної перенесеної дози препарату,
яке проводили на 6 групах клінічно здорових безпородних білих мишей (по 10 у кожній). Мишам п’яти дослідних груп препарат вводили в шлунок у дозах 200, 400, 600, 800 і 1000 мг/кг
відповідно, контрольної (шостій групі) – лише розчинник. Препарат вводили у максимально
можливому об'ємі для кожної миші через кожні 1,5 години, 5 разів упродовж 9 годин. За такої
схеми застосування ввели максимально допустимі об’єми препарату [6]. Таким чином, добові
дози арселану в 5 дослідних групах становили 1000, 2000, 3000, 4000 і 5000 мг/кг. Перед початком кожного етапу досліду тварин упродовж 3–4 годин витримували на голодній дієті.
За тваринами ретельні спостереження проводили упродовж 14 діб, відмічаючи в динаміці
зміни їхнього клінічного стану.
Результати дослідження та їх обговорення. За результатами другого етапу досліджень
упродовж першої доби, після введення препарату в дозі 5000 мг/кг (п’ята дослідна група), в
мишей спостерігали пригнічення загального стану (в’ялість), сповільнену реакцію на зовнішні
подразники, анорексію, тахіпное, тремор, незначну гіперемію вух і лап. Такий стан у дослідних
мишей тривав близько 4 годин, після чого спостерігали відновлення природного стану, жодна
тварина не загинула. Кожні 2 доби мишей усіх груп зважували. Виявили, що навіть у п’ятій дослідній групі після закінчення експерименту маса мишей була на 7 г більшою, ніж у контролі,
різниця становила 26 % (рис. 1).
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Рисунок 1. Зміна маси тіла лабораторних мишей за внутрішньошлункового
введення арселану

Проведені дослідження вказували, що доза, яка не викликала загибелі тварин за внутрішньошлункового введення (LD0), складала 5000 мг/кг маси тіла, а введення вищої дози неможливе через фізіологічні особливості мишей (мала маса тіла). Згідно з ГОСТ 12.1.007-76 можна
зробити висновок, що препарат арселан є нетоксичним для тварин.
Аналіз результатів експерименту показав, що в дослідних (1–4) групах маса тіла лабораторних
мишей, як і в 5-й, не тільки не зменшувалася після застосування арселану, а навпаки – почала зростати вже з 6-ї доби, тобто імуномодулювальний препарат Арселан не має шкідливого впливу на
мишей, стимулює обмін речовин, що в свою чергу сприяє збільшенню маси тіла тварин.
Нами було проведено дослідження стану деяких показників периферичної крові білих мишей у разі застосування арселану (табл. 2).
На 7 і 14 добу після введення препарату лабораторним тваринам показники морфологічного
складу крові знаходилися в межах норми. Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) не змінювалася упродовж усього експерименту і становила 1 мм у всіх дослідних групах як на 7-му, так і
14-ту добу. Не було відмічено змін і в кількості тромбоцитів периферичної крові тварин (табл. 2).
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У мишей усіх дослідних груп спостерігали тенденцію до збільшення кількості еритроцитів і
зростання концентрації гемоглобіну, що вказувало на стимулювальний вплив арселану на еритроцитопоез. Гематокритна величина мала тенденцію до зростання лише в 4 і 5-й дослідних групах, де вводились найбільші кількості імуномодулювального препарату. Зважаючи на отримані
результати дослідження периферичної крові тварин, можна передбачити, що арселан сприяє
стимуляції обміну речовин в організмі.
Таблиця 2 – Морфологічний склад крові мишей після введення арселану (М±m; n=12)
Група
Норма
Доба
1
2
3
4
5
Контроль

Еритроцити,Т/л
8,7–10,5
7
14
7,3±0,12
8,5±0,79
7,5±0,20
8,5±0,41
7,7±0,50
9,4±0,28
7,9±0,11
9,9±0,12
8,3±0,58
10,3±0,20
9,5±0,22
9,5±0,36

Гемоглобін, г/л
120–149
7
14
113±6,1
113±4,7
105±5,2
111±5,1
116±3,4
117±5,7
134±4,6
131±3,8
112±3,8
140±4,2
125±5,1
124±3,6

Тромбоцити, Г/л
730
7
14
392±14,5
413±10,4
282±18,1
289±11,5
442±12,3
439±13,8
351±28,0
368±12,7
455±30,1
461±25,2
585±14,7
589±16,3

Гематокрит, %
42–46
7
14
35±1,4
36±0,9
42±1,6
42±1,2
48±1,8
47±1,3
40±1,4
45±0,8
41±1,2
46±1,3
36±1,3
37±0,8

Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено, що імуномодулювальний
препарат Арселан у дозах 50, 100, 200, 400, 600, 800 та 1000 мг/кг за внутрішньошлункового
введення білим мишам не проявив токсичної дії, жодна тварина не загинула (LD0 становить
5000 мг/кг маси тіла тварини; ГОСТ 12.1.007-76). Тенденція до збільшення кількості еритроцитів і зростання концентрації гемоглобіну в крові дослідних тварин, яким застосовували арселан,
вказує на стимулювальний вплив препарату на еритроцитопоез.
Перспективним напрямом наших досліджень буде підбір терапевтичних доз арселану для
продуктивних тварин, а також дослідження впливу імуномодулятора на зміни природної резистентності великої рогатої худоби і свиней.
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Доклинические испытания иммуномодулирующего препарата Арселан на лабораторных мышах
В.Л. Коваленко, Т.С. Ямцун, А.В. Розумнюк, А.В. Гнатенко, А.В. Чехун
В статье утверждается, что проведение токсикологического контроля ветеринарных препаратов предотвращает
возможные нарушения обмена веществ, отрицательное влияние на органы и ткани, возникновение побочных действий и отдалённых последствий, создающее предпосылки для определения оптимальных терапевтических доз, способов и сроков применения, путей и времени выведения из организма, что, в свою очередь, способствует разработке
новых высокоэффективных конкурентных препаратов. Іммуномодулирующий препарат Арселан в дозах 50, 100, 200,
400, 600, 800 и 1000 мг/кг при внутрижелудочном введении белым мышам не проявляет токсического действия, ни
одно животное не погибло (LD0 – 5 г/кг массы тала). Показатели морфологического состава крови после применения
арселана лабораторным животным находились в пределах нормы. У мышей всех опытных групп наблюдали тенденцию к увеличению количества эритроцитов и концентрации гемоглобина.
Ключевые слова: арселан, острая токсичность, ЛД50, ЛД100.
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ПОШИРЕННЯ ТА СТРУКТУРА ГРИЖОНОСІЙСТВА У СВИНЕЙ
В УМОВАХ СУЧАСНОГО СВИНАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
У статті описано поширення та причини виникнення гриж у свиней в умовах сучасного свинарського комплексу.
Дослідження виконували в умовах ДП “Кліринг-Агро” Сквирського району Київської області. Для вивчення
поширення та етіології гриж проводили аналіз первинної звітності та власні спостереження протягом 2012–2013
років. У 2012 р. на фермі було зареєстровано 138 хворих поросят, 2013 – 197, що складало відповідно 2,7 та 3,0 % від
загального поголів’я тварин. Серед виявлених 335 випадків захворювання 86,6 % (290) складали пахвинно-мошонкові, 11,9 (40) – пупкові та 1,5 % (5) – інші грижі.
За вивчення вікової структури грижоносійства свиней встановлено, що 92,2 % хворих тварин – поросята до відлучення, 4,8 – дорощування, 2,7 – відгодівля й 0,6 % – свиноматки.
Ключові слова: свині, грижі, пахвинно-мошонкові, пупкові, фіксовані, поширення, етіологія, вік, стать.

Постановка проблеми. В умовах сучасних інтенсивних технологій ведення свинарства
змінюються підходи до утримання, годівлі, розведення тварин та їх ветеринарних обробок. Для
осіменіння свиноматок в господарствах усе частіше використовують кнурів м’ясних порід чи
гібридів. Це дозволяє отримувати приплід м’ясного напрямку, що в умовах сьогодення є економічно вигідним. Змінюються й окремі методичні підходи до кастрації кнурців [1]. За таких
умов зазнає змін структура грижоносійства у свиней, оскільки змінюються чинники, які призводять до виникнення гриж.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно з даними різних авторів [2–5], грижі у
свиней реєструють у 0,9–11,0 % від усього поголів’я поросят. У хворих свиней виявляють грижі, які різняться за своєю локалізацією. Зокрема, за даними Л.А. Тихонюка зі співавт. [6], найчастіше у свиней реєструють пупкові грижі (53,4–71,7 %), рідше інтравагінальні (24,4–37,3 %)
та черевні (0,8–3,2 %). Т.Н. Шнякина [3] наводить дані, що з-поміж виявлених 16050 грижоносіїв поросята із пахвинно-мошонковими грижами складали 56,1, а з пупковими – 42,6 %.
R. Searcy-Bernal зі співавт. [7] серед 2958 досліджених поросят виявили 44 (1,5 %) грижоносіїв, з яких 34 – тварини у віці від 9 до 14 тижнів. Також було встановлено, що в період до відлучення приріст поросят-грижоносіїв був вірогідно нижчим (P=0,04), ніж у здорових, а після
відлучення різниця не була очевидною.
Генетичні дослідження X. Zhao зі співавт. [8] показали, що наявність генів HOXA10,
ZFPM2, MMP2 чи COL2A1 може бути важливим сприяючим фактором розвитку грижоносійства в поросят. Їх наявність у потенційних плідників слід враховувати під час проведення селекційної роботи у свинарстві.
На думку інших авторів, у патогенезі пахвинних гриж у свиней можуть бути задіяні порушення процесу запрограмованої смерті клітин. Так, C. Beuermann зі співавт. [9] за допомогою
атомно-абсорбційної спектрофотометрії визначали вміст кальцію в тканинах навколо грижових
утворень. Встановлено, що в поросят-грижоносіїв у тканинах грижового мішка, перитонеуму та
зовнішнього кремастера вміст кальцію був відповідно 0,005; 0,1 та 0,008 мг/г їх маси, за показників у здорових тварин – 0,184; 0,144 і 0,048 мг/г. Автори вважають, що низький рівень кальцію в тканинах сечостатевої системи поросят може порушувати нормальний перебіг апоптозу й
цим самим підвищувати схильність тварин до розвитку грижових утворень.
Мета дослідження – вивчити поширення та з’ясувати причини виникнення гриж у свиней в
умовах сучасного свинарського комплексу.
Матеріал і методика дослідження. Дослідження виконували в умовах ДП “Кліринг-Агро”
Сквирського району Київської області. Для вивчення поширення гриж, з’ясування їх структури
та причин грижоносійства проводили аналіз записів у документах первинної ветеринарної й
зоотехнічної звітності та власні спостереження (диспансеризація свинопоголів’я, клінічні дослідження хворих тварин) упродовж 2012–2013 років. Висновок про ступінь зміщуваності грижового вмісту робили за результатами клінічного обстеження хворих тварин до операції (пальпація грижового мішка й грижового отвору), а також за результатами огляду вмісту грижового
мішка під час герніотомії.
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Результати дослідження та їх обговорення. Було встановлено, що в умовах господарства
протягом останніх років грижоносійство у свиней набуло значного поширення. Так, у 2012 р.
було зареєстровано 138 хворих поросят, 2013 р. – 197, що складало, відповідно, 2,7 та 3,0 % від
загального поголів’я тварин. Серед виявлених 335 випадків захворювання 86,6 % (290 голів)
складали пахвинно-мошонкові, 11,9 % (40) – пупкові та 1,5 % (5) – інші грижі (табл. 1).
Таблиця 1 – Структура грижоносійства у свиней за локалізацією гриж та статтю тварин
Види гриж за їх
локалізацією
Пахвинно-мошонкові
Пупкові
Інші
Всього

Кількість хворих тварин різної статі
самці
самки
всього
у проц.
всього
у проц.
285
98,3
5
1,7
20
50,0
20
50,0
2
40,0
3
60,0
307
91,3
28
8,7

Виявлено грижоносіїв
всього
290
40
5
335

у проц.
86,6
11,9
1,5
100

Слід зазначити, що по кожному з видів гриж за їх локалізацією було виявлено різний склад
хворих тварин за їх статтю. Пахвинно-мошонкові грижі виявлялися переважно у самців (98,3 %), а
в самок – поодинокі випадки пахвинних гриж. Щодо пупкових гриж, то їх виявляли однакову
кількість у свиней обох статей (по 50 %), хоча в кожен окремий рік дослідження несуттєво переважала кількість грижоносіїв в бік однієї з них. Інші грижі (бокової черевної стінки та білої
лінії) виявляли дещо частіше у самок (60,0 %).
За вивчення структури грижоносійства залежно від віку свиней (табл. 2) встановлено суттєву різницю між різними віковими (технологічними) групами: 92,2 % хворих складали поросята
до відлучення, 4,8 – на дорощуванні, 2,7 – відгодівлі й лише 0,6 % – свиноматки.
Також були встановлені істотні відмінності щодо локалізації гриж серед грижоносіїв різних
вікових груп. Зокрема, серед хворих поросят до відлучення у 92,2 % реєстрували пахвинномошонкові грижі й у 7,8 % – пупкові; у поросят на дорощуванні 73,3 % гриж складали пупкові,
20,0 – пахвинно-мошонкові та 6,7 % – інші грижі; з-поміж поросят-грижоносіїв на відгодівлі у
55,6 % виявляли пупкові та по 22,2 % – пахвинно-мошонкові й інші грижі.
Таблиця 2 – Структура грижоносійства залежно від віку свиней та локалізації гриж
Вікова група свиней
Поросята до відлучення
(1–28 днів)
Поросята на дорощуванні
(28–60 днів)
Поросята на відгодівлі
(60–160 днів)
Свиноматки
Всього

Кількість тварин з різними грижами за їх локалізацією
Виявлено грижоносіїв
пахвинно-мошонкові
пупкові
інші
всього
у проц.
всього
у проц.
всього
у проц.
всього
у проц.
309

92,2

285

92,2

24

7,8

–

–

15

4,5

3

20,0

11

73,3

1

6,7

9

2,7

2

22,2

5

55,6

2

22,2

2
335

0,6
100

–
290

–
86,6

–
40

–
11,9

2
5

100
1,5

Результати наведених досліджень вказують на те, що більшу частку грижоносіїв складають
поросята до відлучення, в яких переважно виявляли пахвинно-мошонкові грижі та поодинокі
випадки пупкових гриж.
Результати моніторингу ступеня зміщуваності виявлених у свиней гриж представлені у таблиці 3. З усіх поросят із пахвинно-мошонковими грижами у 17,9 % виявляли вправні грижі, у
76,8 – невправні фіксовані та у 5,3 % – невправні защемлені. На відміну від пахвинномошонкових, за пупкових гриж структура була іншою: 83,3 % складали вправні грижі, 12,5 –
невправні фіксовані та 4,2 % – невправні защемлені. Таким чином, серед грижоносіїв з групи
“поросята до відлучення” переважно реєстрували хворих тварин з фіксованими пахвинномошонковими грижами.
Переважання невправних фіксованих гриж серед пахвинно-мошонкових пов’язане, на нашу
думку, з особливостями використовуваного в господарстві методу кастрації кнурців. Операцію
виконують кнурцям 3-денного віку закрито-відкритим кривавим методом із застосуванням спеціальних щипців. Під час операції разом із сім’яником видаляється значна частина загальної
піхвової оболонки. У разі, коли через певний період після операції відбувається зміщення внутрішніх органів в пахвинний канал, не вистелений загальною піхвовою оболонкою, вони контактують із фасцією, з якою й утворюють спайки.
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Таблиця 3 – Залежність ступеня зміщуваності грижового вмісту від локалізації гриж у віковій групі “поросята
до відлучення”
Кількість грижоносіїв з різними ступенями зміщуваності грижового вмісту
Види гриж за їх
Виявлено
вправні
невправні фіксовані
невправні защемлені
локалізацією
грижоносіїв
всього
у проц.
всього
у проц.
всього
у проц.
Пахвинно-мошонкові
285
51
17,9
219
76,8
15
5,3
Пупкові
24
20
83,3
3
12,5
1
4,2
Всього
309
71
23,0
222
71,8
16
5,2

За даними інших авторів, пахвинно-мошонкові грижі можуть виникати у тварин з ознаками
А-гіповітамінозу, рахіту, виснаження, внаслідок ослаблення м’язової стінки в пахвинній ділянці, спричиненого схудненням, різними захворюваннями, що супроводжуються запором, проносом чи кашлем [2, 3].
Висновки: 1. На свинофермі господарства у 2012 році було зареєстровано 138 поросят з
грижами, 2013 – 197, що складало відповідно 2,7 та 3,0 % від загального поголів’я тварин. Серед виявлених 335 випадків захворювання 86,6 % (290) – пахвинно-мошонкові, 11,9 (40) – пупкові та 1,5 % (5) – інші грижі.
2. Встановлено суттєву різницю структури грижоносійства залежно від віку свиней: 92,2 %
хворих тварин складали поросята до відлучення, 4,8 – на дорощуванні, 2,7 – відгодівлі й 0,6 % –
свиноматки.
3. Після кастрації кнурців закрито-відкритим кривавим методом серед пахвинномошонкових гриж у кабанчиків переважають невправні фіксовані.
4. Переважання невправних фіксованих гриж серед пахвинно-мошонкових пов’язане з тим,
що під час кастрації (відкрито-закритий метод) разом із сім’яником видаляється значна частина
загальної піхвової оболонки, внаслідок чого в разі зміщення внутрішніх органів в пахвинний
канал, не вистелений загальною піхвовою оболонкою, вони утворюють спайки із фасцією.
Вважаємо, що важливим напрямом подальших досліджень є вивчення особливостей взаємозв’язку різних етіологічних і патогенетичних факторів грижоносійства у свиней в умовах сучасних господарств і пропонування на цій основі ефективних заходів його профілактики і лікування.
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Распространение и структура грыженосительства у свиней в условиях современного свиноводческого
комплекса
В. Козий, Н. Чорнозуб, А. Полтавец
В статье описано распространения и причин возникновения грыж у свиней в условиях современного свиноводческого комплекса.
Исследования выполняли в условиях ДП “Клиринг-Агро” Сквирского района Киевской области. Для изучения
распространения и этиологии грыж проводили анализ первичной отчётности и собственные исследования на протяжении 2012–2013 годов. В 2012 году на ферме было зарегистрировано 138 больных поросят, в 2013 – 197, что составляло соответственно 2,7 и 3,0 % от общего поголовья животных. Среди выявленных 335 случаев заболевания
86,6 % (290) составляли пахово-мошоночные грыжи, 11,9 (40) – пупочные и 1,5 % (5 голов) – другие грыжи.
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При определении возрастной структуры грыженосительства свиней установлено, что 92,2 % больных животных
– поросята до отъёма, 4,8 – на доращивании, 2,7 – откорме и 0,6 % – свиноматки.
Ключевые слова: свиньи, грыжи, пахово-мошоночные, пупочные, фиксированные, распространение, этиология, возраст, пол.
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ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок
СТАН АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ –
ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОДНЯКУ
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І СВИНЕЙ
У статті наведені результати визначення чутливості умовно-патогенної мікрофлори, виділеної від хворих з патологією внутрішніх органів поросят та телят (пневмонія поросят, бронхопневмонія і гастроентерит телят), що належали агропідприємствам різних форм власності Львівської області. Виділені та ідентифіковані такі види умовнопатогенних бактерій: Enterococcus faecalis, Streptococcus suis, Staphylococcus aureus, Esсherichіa coli, Pseudomonas
aeruginosa, Diplococcus pneumoniae. Отримані результати показали, що збудники захворювань проявляли резистентність відразу до кількох антибактеріальних речовин. Рівень чутливості мікрофлори до того чи іншого антибіотика
залежав від її видового складу і був різний для кожного виду тварин та за різних захворювань.
Ключові слова: внутрішні хвороби, поросята, телята, антибіотики, мікроорганізми, антибіотикорезистентність.

Постановка проблеми. Внутрішні хвороби тварин на сьогодні займають більшу частку від
усіх захворювань. Вони виникають внаслідок порушення умов утримання тварин, а також неправильної чи незбалансованої їх годівлі [1]. Часто захворювання ускладнюються розвитком
ендогенного дисбактеріозу, для якого характерні зміни кількісного співвідношення між окремими групами мікроорганізмів та їх властивостей, підвищення вірулентності утворених асоціацій. Такими мікроорганізмами найчастіше є умовно-патогенні бактерії (Staphylococcus spp,
Streptococcus spp., Bacteroides sрp., бактерії родини Enterobacteriaceae та ін.), які представляють
нормальну мікрофлору організму тварин. Проте за умови зниження природної резистентності
макроорганізму вони здатні викликати клінічно виражений перебіг захворювання [2]. На сьогодні антибіотики залишаються основними засобами лікування бактеріальних інфекцій внутрішніх органів у ветеринарній медицині.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективність антибактеріального засобу великою
мірою залежить від рівня чутливості мікроорганізмів, збудників захворювання, до активно діючої
речовини чи речовин препарату [3]. Широке і часом безконтрольне застосування антибіотиків для
боротьби з інфекційними процесами сприяло селекції та значному розповсюдженню антибіотикостійких штамів мікроорганізмів, що часто призводило до відсутності лікувального ефекту від проведеної антибіотикотерапії. Слід зауважити, що в більшості випадків захворювання може спричинювати не один вид бактерій, а асоціація мікроорганізмів, яка, зазвичай, резистентна до багатьох антимікробних речовин [4–6]. Виконання тесту на антимікробну чутливість перед проведенням антибіотикотерапії сприятиме вибору хіміотерапевтичного засобу, спектр антимікробної дії якого охоплював би всі етіологічні агенти захворювання. Лабораторні дослідження чутливості мікроорганізмів до антибіотиків необхідні і для заміни антибіотика, до якого «розвинулась» резистентність, на
інший антимікробний препарат, часто іншого фармацевтичного класу [7, 8].
Мета і завдання дослідження – аналіз стану антибіотикорезистентності мікрофлори, виділеної від молодняку свиней та великої рогатої худоби з патологією внутрішніх органів бактеріальної етіології в агропідприємствах Львівської області.
Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили на базі кількох агропідприємств
різних форм власності Львівської області. Об’єктом дослідження слугувала мікрофлора біоматеріалу (кров, виділення з носових отворів), відібраного від молодняку свиней та великої рогатої худоби з ураженням внутрішніх органів, спричинені умовно-патогенними мікроорганізмами (пневмонія у свиней, бронхопневмонія та гастроентерит у телят).
Діагноз ставили на основі даних анамнезу, результатів клініко-діагностичного та бактеріологічного дослідження. Виділення та ідентифікацію мікроорганізмів проводили за загальноприйнятими методиками.
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Чутливість мікрофлори до антибіотиків визначали згідно з «Методичними вказівками з визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних препаратів методом дифузії в агар за
допомогою стандартних дисків з антибіотиками». Для визначення антимікробної чутливості
диско-дифузійним методом використовували поживне середовище Мюллера-Хінтона та стандартні диски з антибіотиками виробництва фірми Hi Media Laboratories Pvt. Limited (Індія).
Результати досліджень та обговорення. Було досліджено на чутливість до антимікробних
препаратів 54 зразки біоматеріалу (кров, виділення з носових отворів), відібраного від поросят
2–3-місячного віку з клінічно вираженим гострим перебігом пневмонії. У тварин пневмонія в
основному носила поліетіологічний характер. З біоматеріалу, відібраного від хворих поросят,
були виділені та ідентифіковані умовно-патогенні мікроорганізми – Enterococcus faecalis,
Streptococcus suis, Staphylococcus aureus, Esсherichіa coli, Pseudomonas aeruginosa. Результати
тесту на чутливість до антимікробних препаратів мікрофлори, виділеної від хворих на пневмонію поросят, наведені на рис. 1.
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Рисунок 1 – Чутливість мікрофлори, виділеної від хворих на пневмонію поросят,
до антимікробних речовин, у процентах
Примітки: n = 54 (бензилпеніцилін, ампіцилін, амоксицилін, стрептоміцин, гентаміцин, амікацин, оксацилін,
доксициклін, тилозин, лінкоміцин, енрофлоксацин, сульфадіазин, триметоприм); n = 30 (канаміцин, спектиноміцин,
окситетрациклін, хлортетрациклін, спіраміцин, олеандоміцин); n =24 (цефаклор, цефатоксим).

Як видно з діаграми, збудники бактеріальної пневмонії у свиней найбільш чутливими виявилися
до антибіотика фторхінолонового ряду – енрофлоксацину (94,4 %), аміноглікозидного антибіотика –
гентаміцину (85 %), цефалоспоринових бета-лактамів цефтіофуру (87 %) і цефатоксиму (87,5 %),
сульфадіазину (74,1 %), тоді як резистентними були до лінкоміцину (83,3 %), макролідів тилозину
(76 %) і спіраміцину (43,3 %), бензилпеніциліну (59,3 %) і окситетрацикліну (53,3 %).
Було досліджено на чутливість до антимікробних препаратів 49 зразків біоматеріалу (кров,
виділення з носових отворів), відібраного від телят 2–4-місячного віку із симптомами гострого
респіраторного захворювання (катаральної бронхопневмонії). З біоматеріалу виділено та ідентифіковано наступні умовно-патогенні бактерії: Diplococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Еnterococcus faecalis, Esсherichіa coli, Pseudomonas aeruginosa. Результати тесту на чутливість
до антимікробних препаратів мікрофлори, виділеної від хворих на бронхопневмонію телят, наведені на рисунку 2.
Рівень чутливості мікрофлори, виділеної від хворих на бронхопневмонію телят, найбільш високим був до фторхінолонових антибіотиків: енрофлоксацину (100 %) і данофлоксацину (100 %),
аміноглікозидних антибіотиків – гентаміцину (85,7 %) і амікацину (79,6 %), антибіотиків тетрациклінового ряду – окситетрацикліну (75,5 %) і доксицикліну (75 %). Рівень резистентності найбільш
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високий до бензилпеніциліну (89,8 %), лінкоміцину (96,9 %), макролідних антибіотиків тилозину
(65,3 %) і еритроміцину (56 %), сульфадіазину (53,4 %) і триметоприму (49 %).
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Чутлива
Помірно чутлива

бензилпеніцилін
ампіцилін
амоксицилін
цефазолін
цефатоксим
цефтріаксон
цефтіофур
стретоміцин
гентаміцин
амікацин
оксацилін
окситетрациклін
доксициклін
тилозин
еритроміцин
лінкоміцин
енрофлоксацин
данофлоксацин
сульфадіазин
триметоприм

Резистентна

Рисунок 2 – Чутливість мікрофлори, виділеної від хворих на бронхопневмонію телят,
до антимікробних препаратів, у процентах
Примітки: n = 49 (бензилпеніцилін, амоксицилін, цефатоксим, стрептоміцин, гентаміцин, амікацин, окситетрациклін, тилозин, лінкоміцин, енрофлоксацин, сульфадіазин, триметоприм); n = 25 (ампіцилін, цефазолін, цефтріаксон, цефтіофур, оксацилін, еритроміцин); n =24 (доксициклін, данофлоксацин).

Дослідженню на чутливість до антимікробних препаратів було піддано 44 зразки крові, відібраної від телят 2–4-місячного віку із симптомами гострого шлунково-кишкового захворювання (гастроентерит). З біоматеріалу було виділено та ідентифіковано умовно-патегенну бактерію родини
Enterobacteriaceae Esсherichіa coli. Присутність інших бактерій у зразках крові була незначною і до
уваги не бралась. Результати тесту на чутливість до антимікробних препаратів штамів кишкової
палички, виділених від хворих на бронхопневмонію телят, наведена на рис. 3.
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Рисунок 3. Чутливість Esсherichіa coli, виділеної від хворих на гастроентерит телят, до
антимікробних препаратів, у процентах
Примітки: n = 44 (бензилпеніцилін, ампіцилін, амоксицилін, цефатоксим, цефтіофур, стрептоміцин, гентаміцин,
амікацин, доксициклін, тилозин, лінкоміцин, енрофлоксацин, сульфадіазин, триметоприм); n = 24 (оксацилін, хлортетрациклін, хлорамфенікол, колістин); n = 20 (неоміцин, окситетрациклін, норфлоксацин, данофлоксацин).
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Виділені з крові хворих на гастроентерит телят штами кишкової палички виявилися найбільш чутливими до данофлоксацину (100 %), енрофлоксацину (95,4 %), гентаміцину (81,3 %),
амікацину (77,3 %), колістину (75 %), хлорамфеніколу (79,2 %), триметоприму (72,7 %) і хлортетрацикліну (66,7 %). Високий рівень резистентності ешеріхій спостерігався до бензилпеніциліну (86,4 %), лінкоміцину (72,7 %), тилозину (63,6 %), сульфадіазину (47,7 %), амінопеніцилінів – ампіциліну (52,3 %) і амоксициліну (43,2 %).
Наведені антибіотикограми засвідчили полірезистентність збудників бактеріальних захворювань до антимікробних препаратів. Отримані результати показали, що рівень чутливості мікроорганізмів до антибіотиків є неоднаковим як за різних захворювань, так і для тварин різних видів.
Висновки. 1. Резистентність умовно-патогенних мікроорганізмів, збудників захворювань
внутрішніх органів молодняку великої рогатої худоби та свиней носить множинний характер.
Рівень опірності до дії антибіотика є різним як для окремо взятого антимікробного агента, так і
конкретного штаму мікроорганізму.
2. Моніторинг чутливості мікроорганізмів, збудників бактеріальних захворювань внутрішніх органів молодняку продуктивних тварин, до антибактеріальних препаратів не тільки допоможе у виборі ефективного антибактеріального засобу, але й дозволить розробити певні заходи
з попередження розвитку антибіотикорезистентності та управління ризиком її розповсюдження
в конкретному господарстві, регіоні та Україні в цілому.
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Состояние антибиотикорезистентности микроорганизмов, возбудителей бактериальных заболеваний молодняка крупного рогатого скота и свиней
И.Я. Коцюмбас, В.П. Музыка, Т.И. Стецько
В статье приведены результаты определения чувствительности условно-патогенной микрофлоры, выделенной
от больных с патологией внутренних органов поросят и телят (пневмония поросят, бронхопневмония и гастроэнтерит телят). Были выделены и идентифицированы такие виды условно-патогенных бактерий: Enterococcus faecalis,
Streptococcus suis, Staphylococcus aureus, Esсherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Diplococcus pneumoniae. Полученные результаты показали, что возбудители заболеваний проявляли резистентность сразу к нескольким антибактериальным веществам. Уровень чувствительности микрофлоры к тому или иному антибиотику зависел от ее видового
состава и был различен для каждого вида животных и при различных заболеваниях.
Ключевые слова: внутренние болезни, поросята, телята, антибиотики, микроорганизмы, антибиотикорезистентность.
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ІНТЕНСИВНІСТЬ ОКИСНЮВАННЯ ЛІПІДІВ І БІЛКІВ ТА ЙОГО
РЕГУЛЯЦІЯ У ЩУРІВ ЗА ТРИВАЛОГО ПЕРОРАЛЬНОГО
НАДХОДЖЕННЯ НАНОКОМПОЗИТУ МЕТАЛІВ (Аg, Cu, Fe, двоокис Mn)
У статті наведено результати тривалого перорального впливу нанокомпозиту металів (НкМе) у різних дозах на
інтенсивність окиснювання ліпідів і білків у плазмі крові білих щурів, за якими встановлено прооксидантну дію суміші наночасток Аg, Cu, Fe і двоокису Mn у дозі 4,0 мг/кг маси тіла, яка мала незворотний характер і зберігалась
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навіть після припинення її задавання та механізм якої полягав у початковому надлишковому утворенні токсичних
похідних ОМБ, поступовому зниженні вмісту продуктів ПОЛ на тлі гальмування активності каталази та загальної
АОА (р<0,05). Задавання НкМе у дозі 0,3 мг/кг маси тіла призводило до посилення ендогенної АОА на 15,6 %
(р≤0,05) на фоні збереження фізіологічних рівнів інтенсивності процесів окиснювання у щурів.
Ключові слова: антиокиснювальна система, нанокомпозит металів, окиснювальна модифікація білків, пероксидне окиснення ліпідів, солі металів, плазма, хронічна токсичність, щури.

Постановка проблеми. На цей час в Україні та країнах СНД вже розроблені і апробовані в
тваринництві та ветеринарній практиці перші наноматеріали, які відповідають усім умовам щодо функціональних нанобіоматеріалів і отримали загальну назву водні – колоїдні розчини наночасток мікроелементів [1, 2]. Важливим напрямком у використанні нанотехнологій у годівлі
тварин і птиці є отримання мікронутрієнтів з метою збагачення ними кормів і, в першу чергу,
мікроелементів – есенціальних біометалів, більшість яких, якщо вони застосовуються у вигляді
неорганічних солей, мають малий інтервал між адекватним рівнем споживання та їх ступенем
токсичності і засвоюються в організмі в незначній кількості. У цьому разі корм, як елемент навколишнього середовища, має бути біотичним, тобто, з одного боку, не повинен містити і вносити до внутрішнього середовища організму токсичні та високореакційноспроможні речовини,
а з іншого – містити якомога більше поживних речовин у тій хімічній формі, в якій вони знаходяться в макроорганізмі. Так, активні метаболіти оксигену (кисню) (АМК), які належать до
класу найбільш реакційно активних, вважають високотоксичними, здатними ушкоджувати клітинні системи та їх біомембрани через окиснювальну деградацію ліпідів, білків, ДНК і РНК [3].
За результатами попередніх наших досліджень доведено [4–6], що за експериментального
відтворення гострої токсичності на моделі білих щурів біологічна дія нанокомпозиту металів як
прототипу нанонутрицевтика, який складається з колоїдів наночасток Аргентуму, Купруму,
Феруму та двоокису Мангану, принципово відрізняється за токсикодинамікою та токсикокінетикою цієї речовини у формі макроскопічних дисперсій (суміші солей відповідних металів).
Мета досліджень – вивчення тривалого перорального впливу нанокомпозиту металів (Аg, Cu,
Fe, двоокис Mn) у різних дозах на інтенсивність окиснювальних процесів у крові білих щурів.
Матеріал і методика досліджень. Дослід проведено у відділі токсикології, безпеки та якості с.-г. продукції за умов віварію ННЦ «ІЕКВМ» на статевозрілих щурах-самцях. Для цього за
принципом аналогів було сформовано 4 групи щурів-самців (n=80) лінії Вістар масою 120–140 г по
20 тварин у кожній.
Експериментальні дослідження на щурах проведені з урахуванням основних принципів біоетики. Утримання, догляд за тваринами та їх годівлю здійснювали згідно з нормами та раціонами, рекомендованими для цього виду лабораторних тварин. За період досліду тварини усіх
груп мали вільний доступ до води.
У роботі використовували дослідні зразки наступних наночасток (колоїдних дисперсій) металів: Аргентуму (Ag; 31,5±0,9 нм), Феруму (Fe; 100,0±10,0 нм), двоокису мангану (Mn;
27,0±3,0 нм), Купруму (Cu; 38,0±4,0 нм). На їх основі було виготовлено експериментальний
зразок нанокомпозиту металів (НкМе), в якому вихідна концентрація Ag, Cu, Fe і двоокису Mn
складала 100 мкг/см3 за металом відповідно.
Як препарат-порівняння було використано розчин суміші солей відповідних металів у іонній формі – AgNO3, CuSO4•5H2O, MnSO4•5H2O і FeSO4•7H2O, концентрація яких дорівнювала
відповідно 100 мкг/см3 за кожним металом.
Після витримування експериментальних щурів усіх груп на стандартному раціоні впродовж
7 діб (вирівнювальний період) тваринам дослідних груп (І, ІІ, ІІІ) вводили з кормом впродовж
60 діб розчини суміші солей відповідних металів (І група) та експериментального зразка НкМе
(ІІ і ІІІ). Схему досліду наведено у таблиці 1.
Щурам І дослідної групи суміш солей металів задавали у дозі 0,3 мг/кг маси тіла, ІІ – експериментальний зразок НкМе у дозі 0,3 мг/кг маси тіла (біотична доза НкМе, встановлена відповідно до попередніх досліджень за умов вивчення гострої токсичності), а ІІІ дослідної групи –
НкМе у дозі 4,0 мг/кг маси тіла (токсична небезпечна доза НкМе, встановлена відповідно до
попередніх досліджень за умов вивчення гострої токсичності).
Щурам контрольної групи було задано за аналогічним регламентом по 2 см3 ізотонічного
розчину натрію хлориду.
Спостереження за тваринами усіх груп проводили впродовж 90 діб (основний період). На
15-, 30- і 60-ту добу після початку згодовування та через 30 діб після припинення згодовування
(на 90-ту добу) експериментального зразка НкМе і суміші солей відповідних металів від 5 тва121
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рин з кожної групи після інгаляційного хлороформного наркозу були відібрані проби крові з
подальшим отриманням плазми крові для біохімічних досліджень.
Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) оцінювали за концентрацією у
плазмі крові його продуктів – дієнових кон’югатів (ДК) і малонового діальдегіду (МДА) – у гептанізопропанольних екстрактах з використанням методики В.Б. Гаврилової і М.І. Мішкорудної [7].
Стан показників антиокиснювальної системи (АОС) досліджували за активністю каталази
(КФ 1.11.1.6) з використанням Н2О2, спектрофотометрично, за довжини хвилі 410 нм, як описано в
роботі М.О. Королюка [8], загальну АОА ліпідів плазми крові – за роботою Г.І. Клебанова [9].
Таблиця 1 – Схема хронічного токсикологічного експерименту на білих щурах лінії Вістар (n=80)

Дослідні

Групи
Контроль
(n=20)
І
(n=20)
ІІ
(n=20)
ІІІ
(n=20)

Доза на кг маси тіла, мг/кг
Ізотонічний розчин NaCl,
2 см3 на тварину
Солі Ме, 0,3 мг/кг
маси тіла
НкМе, 0,3 мг/кг
маси тіла
НкМе, 4,0 мг/кг
маси тіла

Термін дослідження, діб
Після початку задавання
Після припинення задавання
15
30
60
90
Кількість тварин для дослідження
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Інтенсивність окиснювальної модифікації білків (ОМБ) у плазмі крові визначали за реєстрацією утворення карбонільних похідних нейтрального (НХ) і основного характеру (ОХ) за методом О.І. Арчакова та І.М. Михосоєва (1998) [10]. Альдегідо- і кетопохідні нейтрального характеру визначали за довжини хвилі 370 нм, а основного – 430 нм, враховуючи значення молярного коефіцієнта екстинції (2,1•104 М–1см–1).
Результати досліджень оброблені статистично з використанням пакета програм Microsoft
Excel 2003 (for Windows XP), вірогідність отриманих даних оцінювали за критерієм Ст’юдента.
Результати досліджень та їх обговорення. Відомо, що цитоплазматична мембрана ушкоджується у першу чергу, оскільки вона слугує бар’єром між поза- та внутрішньоклітинним оточенням, що забезпечує селективний транспорт речовин [11]. Активні метаболіти оксигену,
утворені в клітині, у великих концентраціях можуть модифікувати макромолекули та призводити до деструктивних змін їх важливих компонентів – білків і ліпідів мембран, а в низьких –
їм властиво виконувати сигнальні функції, тому навіть відносно невеликі кількості активних
молекул кисню (АМК) будуть впливати на експресію генів, репараційні, метаболічні та біосинтетичні процеси [12, 13].
Результати дослідження інтенсивності процесів пероксидного окиснювання ліпідів (ПОЛ)
та окиснювальної модифікації білків (ОМБ) у плазмі крові дослідних щурів у динаміці експерименту наведені у таблиці 2.
Дослідженнями встановлено, що тривале пероральне надходження композиційної суміші
металів у різних дисперсних формах зумовлювало у крові дослідних щурів різноспрямовані
зміни утворення продуктів ПОЛ у динаміці експерименту. Так, у плазмі крові щурів, які отримували суміш металів у макродисперсній формі (І група), визначали поступове посилення інтенсивності процесів ПОЛ, рівень якого набував вірогідного зростання на 60- та 90-ту добу експерименту за значенням ДК і МДА – в середньому на 29,9 і 34,8 % та 50,3 і 28,0 % відповідно,
відносно їх контрольних показників.
У щурів внаслідок хронічного потрапляння НкМе реєстрували зворотну картину. Так, у
плазмі тварин, що отримували біотичну дозу НкМе (ІІ група), лише на 90-ту добу експерименту
визначали зниження вмісту ДК на 15,9 %, а за максимальної дози (ІІІ група), починаючи з 30-ї
доби досліду, вміст обох продуктів ліпопероксидації – ДК і МДА – зменшувався в середньому
на 30,0 і 30,4 % (р<0,05) відносно значень таких показників у контрольних тварин.
Відомо, що до швидкого розкладання і деградації білків може призводити утворення продуктів їх окиснювальних модифікацій, тобто саме надмірне утворення карбонільних похідних
вважають первинним маркером білкового окиснювання [14]. Встановлено, що на фоні відсутності надлишкового утворення продуктів ПОЛ в крові дослідних щурів ІІІ групи (НкМе,
4,0 мг/кг) вже на 15-ту добу експерименту відбувалось вірогідне зростання вмісту похідних
122
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ОМБ (табл. 2). Відсоток зростання рівня похідних нейтрального і основного характеру у цей
термін досліджень дорівнював 22,3 і 41,6 % (р<0,05) відносно їх значень у контрольних тварин.
Таблиця 2 – Стан показників інтенсивності процесів ПОЛ і ОМБ у плазмі крові щурів за тривалого перорального впливу суміші солей металів і НкМе в динаміці 90 діб (М±m; n=5)
№ п/п,
група тварин

К

І група –
солі Ме,
0,3 мг/кг
ІІ група – НкМе,
0,3 мг/кг

ІІІ група – НкМе,
4,0 мг/кг

Термін
дослідження,
доба
15
30
60
90
15
30
60
90
15
30
60
90
15
30
60
90

Інтенсивність ПОЛ, продукти
ДК,
мкмоль/л
38,9±2,5
41,5±0,7
39,4±3,2
38,2±2,2
39,1±1,2
45,8±2,3
51,2±2,6*
57,4±3,7*
37,9±1,5
40,8±0,5
39,5±2,8
28,3±0,8*
35,6±0,2
28,0±0,8*
26,4±0,5*
25,8±2,5*

МДА,
∆Д
5,52±0,20
4,88±0,16
5,11±0,234
5,40±0,67
5,46±0,27
4,41±0,22
6,89±0,12*
6,91±0,45*
5,34±0,22
4,80±0,32
5,77±0,20
5,01±0,28
5,04±0,12
4,02±0,15*
4,14±0,12*
3,11±0,06*

Інтенсивність ОМБ,
карбонільні похідні
нейтрального хара- основного характектеру, ммоль/г білка ру, ммоль/г білка
549,2±64,2
274,2±24,0
547,4±44,0
300,5±18,0
597,9±22,8
302,0±34,3
539,3±33,36
292,2±26,9
568,2±10,2
285,8±21,8
498,7±62,6
307,1±36,7
544,2±50,2
277,5±26,8
581,4±52,8
311,0±23,4
550,1±23,7
277,7±25,0
573,8±37,4
326,7±18,0
523,7±41,7
280,7±16,7
526,8±26,0
322,6±40,0
671,7±26,2*
388,2±25,0*
557,9±33,0
328,4±20,5
587,4±25,6
310,5±32,6
556,2±38,6
302,2±24,8

Примітка. * – різниця значень вірогідна за (р<0,05) відносно значень такого показника у контрольних тварин.

У плазмі крові дослідних щурів І і ІІ груп, яким задавали суміш солей Ме та НкМе у біотичній дозі, вірогідних змін інтенсивності процесів ОМБ за рівнем утворення їх похідних впродовж експерименту не реєстрували.
Відомо, що надлишкове утворення як мембраноальтеруючих токсичних продуктів ПОЛ, так
і карбонільних похідних ОМБ, відображає зрушення збалансування ферментативної та неферментативної ланок антиокиснювальної (антиоксидантної) системи, якій відводиться визначальна регуляторна та прогностична роль у захисті мембран клітин. Згідно з цією теорією, розвиток
ланцюгових реакцій під дією будь-якого чинника відбувається на фоні ураження або інгібіції
активності природної АОС, функція якої полягає у запобіганні спонтанного окиснювання, а
зрушення у роботі призводить через ушкодження біомембран до змін важливих метаболічних
процесів і розладу головних систем детоксикації [3].
У таблиці 3 наведено динаміку показників, що характеризують стан ферментативної ланки та
загальну АОС в організмі експериментальних щурів. Дослідженнями встановлено, що внаслідок
перорального надходження суміші металів у макро- та нанодисперсній формах у дозі 0,3 мг/кг маси
тіла в крові дослідних щурів (І і ІІ групи) відбувалось індукування активності каталази.
Так, у щурів І дослідної групи у динаміці досліджень збільшення активності каталази мало
поступовий характер таким чином, що на 30-, 60- та 90-ту добу відсоток його складав у середньому 25,3; 49,2 та 42,6 % (р<0,05) відносно її значень для контрольних тварин.
Вірогідне посилення активності цього ферменту в крові щурів за надходження НкМе
(ІІ група) на 10,0 % фіксували лише на 60-ту добу експерименту.
У плазмі крові тварин, що одержали НкМе у максимальній дозі (ІІІ група), рівень активності каталази за значенням з часом знижувався відносно контрольного, відсоток якого через 15,
30 та 60 діб від початку експерименту дорівнював в середньому 18,3; 25,9 та 22,9 % (р<0,05)
відповідно.
Зворотну кореляційну залежність щодо характеру активності каталази мала динаміка показника загальної антиокиснювальної активності (АОА) плазми крові дослідних щурів у динаміці
хронічного експерименту (табл. 3). Внаслідок потрапляння композиційної суміші металів у
іонній та нанодисперсній формах у дозі 0,3 мг/кг маси тіла (І та ІІ групи) реєстрували підвищення рівня загальної АОА у щурів І дослідної групи – на 60-ту добу на 8,3 %, ІІ – на 15- та 30ту добу в середньому на 9,0 % і 18,1 % (р<0,05) від значень у контролі.
Поступове витрачання ресурсів власної (ендогенної) АОА за зниженням відсотка інгібіції
утворення ТБК-активних продуктів реєстрували в щурів внаслідок впливу НкМе у дозі
4,0 мг/кг маси тіла (ІІІ група), починаючи з 30 та до 90-ї доби включно. Найменше значення
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рівня загальної АОА в плазмі крові щурів ІІІ дослідної групи встановлювали навіть через 30 діб
після припинення перорального надходження НкМе, зниження якого складало 38,0 % (р<0,05)
від такого у контрольних тварин.
Таблиця 3 – Стан показників АОС у плазмі крові щурів за тривалого перорального впливу суміші солей металів і НкМе в динаміці 90 діб (М±m; n=5)
№ п/п, група тварин
Контроль
І. Солі Ме – 0,3 мг/кг
ІІ. НкМе – 0,3 мг/кг
ІІІ. НкМе – 4,0 мг/кг
Контроль
І. Солі Ме – 0,3 мг/кг
ІІ. НкМе – 0,3 мг/кг
ІІІ. НкМе – 4,0 мг/кг

Термін дослідження, доба
15-та
30-та
60-та
Активність каталази, нмоль Н2О2/сек мг білка
123,2±10,0
127,2±8,9
126,5±10,8
132,7±13,7
159,4±6,9*
188,7±21,1*
126,1±11,1
129,3±7,5
139,2±11,8*
100,6±8,2*
94,2±5,8*
97,5±6,0*
Загальна АОА, % інгібіції
66,8±4,7
67,6±5,0
69,0±5,8
61,8±8,2
69,0±3,5
74,7±2,5*
72,8±4,6*
79,8±3,13*
73,5±6,2
62,8±6,8
60,3±2,6*
58,0±4,6*

90-та
118,3±8,3
168,7±6,7*
108,2±12,6
117,8±8,8
71,3±4,6
68,4±7,8
72,6±4,7
44,2±2,5*

Примітка. * – різниця значень вірогідна за (р<0,05) відносно значень такого показника у контрольних тварин.

Виходячи з характеру інтенсивності утворення похідних ОМБ та вмісту продуктів ПОЛ у
крові щурів за умов тривалого надходження як суміші солей металів у біотичній дозі (І група),
так і НкМе – у максимальній дозі (ІІІ група), виявилось недостатньо потенціалу власних ресурсів АОС організму дослідних тварин для запобігання впливу АМК і відповідного включення
протективних механізмів.
Але можна зробити висновок про можливу індукцію антиокиснювальних ресурсів за дії
НкМе у дозі 0,3 мг/кг маси тіла впродовж 30 діб, що ілюструє посилення ендогенної АОА на
фоні зберігання фізіологічних рівнів інтенсивності процесів окиснювання в дослідних щурів;
вважати таку дозу НкМе біотичною та у подальших дослідженнях враховувати у створенні нанонутрицевтика адаптогенної спрямованості.
Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Максимальну вираженість прооксидантної дії НкМе у дозі 4,0 мг/кг маси тіла під час тривалого перорального впливу на організм
щурів встановлювали вже на 30-ту добу досліду, яка мала незворотний характер і зберігалась
навіть через 30 діб після припинення надходження суміші наночасток.
2. Механізм прооксидантної дії НкМе у дозі 4,0 мг/кг маси тіла полягав у формуванні окиснювального стресу в організмі щурів через початкове надлишкове утворення токсичних похідних ОМБ через 15 діб після початку задавання, надалі, через 30 діб – поступове зниження вмісту продуктів ліпопероксидації – ДК і МДА – на тлі витрачання ємності антиоксидантних ресурсів за гальмуванням активності каталази та загальної АОА (р<0,05).
3. За результатами посилення ендогенної АОА на фоні зберігання фізіологічних рівнів інтенсивності процесів окиснювання ліпідів і білків у крові дослідних щурів внаслідок аліментарного впливу НкМе у дозі 0,3 мг/кг маси тіла можна стверджувати про антиоксидантну дію такої
суміші наночасток та у подальших дослідженнях враховувати з метою створення нанонутрицевтика адаптогенної спрямованості.
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Интенсивность окисления липидов и белков и его регуляция у крыс при длительном пероральном поступлении нанокомпозита металлов (Аg, Cu, Fe, двуокись Mn)
А.Т. Куцан, М.Е. Романько, А.Л. Оробченко
В статье приведены результаты длительного перорального влияния нанокомпозита металлов (НкМе) на интенсивность окисления липидов и белков в плазме крови белых крыс, свидетельствующие о прооксидантном действии
смеси наночастиц Аg, Cu, Fe и двуокиси Mn в дозе 4,0 мг/кг массы тела, которое имело необратимый характер и
сохранялось даже после прекращения задавания, механизм которой заключался в чрезмерном образовании производных ОМБ, поступательном уменьшении содержания продуктов ПОЛ на фоне угнетения активности каталазы и общей АОА (р≤0,05).
Ключевые слова: антиокислительная система, крысы, нанокомпозит металлов, окислительная модификация
белков, перекисное окисление липидов, соли металлов, плазма, хроническая токсичность.
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА
ПОЛИВИСОЛ НА МОДЕЛИ ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА У КРЫС
В статье приводятся результаты доклинического исследования дезинтоксикационных свойств экспериментального образца ветеринарного препарата Поливисол. Специфическая активность лекарственного средства оценивалась
на модели токсического гепатита у белых крыс, вызванного внутрижелудочным введением тетрахлоркарбона. В
результате исследований было установлено, что поливисол при внутрибрюшинном введении крысам в дозе 15 мл/кг,
дважды в сутки, снижает смертность грызунов при отравлении четыреххлористым углеродом, способствует сохранению функционального состояния гепатобилиарной системы и фильтрационной функции почек, а также снижению
уровня веществ низкой и средней молекулярной массы в плазме крови.
Ключевые слова: крысы, токсический гепатит, дезинтоксикационная терапия, поливисол, биохимические показатели.

Постановка проблемы. Роль синдрома эндогенной интоксикации в патогенезе различных
заболеваний человека и животных в настоящее время является общепризнанной. В его основе
лежит накопление в организме токсинов различного происхождения (гипоксического, бактериального, воспалительного, ожогового), а также продуктов нормального метаболизма (мочевина,
креатинин, билирубин, молочная кислота) в аномально высоких концентрациях [1].
Значение эндотоксикоза, как фактора, усугубляющего течение основного заболевания, показано при желудочно-кишечных и респираторных заболеваниях молодняка [2, 3], акушерскогинекологической патологии [4], инфекционных и инвазионных болезнях [5, 6]. Эндотоксины,
воздействуя на клеточные структуры, вызывают повреждение мембран, активизируют лизосомальные ферменты, блокируют митохондриальное окисление и рибосомальный синтез, инициируют свободнорадикальные процессы и т.д. Развитие эндогенной интоксикации сопровождается нарушением реологии и свертываемости крови, микро- и макроциркуляции, водноэлектролитного баланса и кислотно-основного равновесия [7].
Анализ последних исследований и публикаций. Одним из мощнейших методов детоксикации организма является инфузионная терапия. Этот метод основан на целенаправленном во©
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здействии на морфологический состав и физиологические свойства крови введением неорганических и органических трансфузионных средств [8].
Сотрудниками отдела токсикологии и незаразных болезней животных РУП «Институт
экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» сконструирован экспериментальный образец ветеринарного препарата с рабочим названием «Поливисол», который представляет собой дезинтоксикационный полиионный раствор для внутривенного введения. В его
состав входят: низкомолекулярный поливинилпирролидон, натрия, кальция и магния хлориды, натрия и калия ацетат. Активным компонентом препарата является полимер поливинилпирролидон, обладающий способностью связывать и выводить из организма циркулирующие
в крови токсины. Натрия и калия ацетат включены в препарат в качестве носителей резервной
щелочности. Солевой состав лекарственного средства подобран таким образом, чтобы концентрация электролитов в нем максимально соответствовала их содержанию в плазме крови животных.
В рамках доклинической фармако-токсикологической оценки разработанного препарата
было проведено исследование его специфических (дезинтоксикационных) свойств в условиях
оценки эффективности терапии общего токсикоза, развивающегося у крыс при поступлении в
организм тетрахлоркарбона (четыреххлористого углерода, CCl4). Тетрахлоркарбон является
гепатотропным ядом, механизм повреждающего действия которого связан с прооксидантным
эффектом продукта его метаболизма – трихлорметильного радикала – инициатора процессов
пероксидного окисления липидов. Липидные перекиси и радикальные продукты тетрахлоркарбона ингибируют биосинтез белка, приводят к дистрофическим изменениям в гепатоцитах и
жировому перерождению печеночной ткани [9]. Отравление развивается в результате нарушения детоксикационной функции печени по биотрансформации продуктов метаболизма, а также
повреждения почек, которое протекает по типу токсического нефроза [10].
Цель исследования – изучить специфические (дезинтоксикационные) свойства экспериментального образца препарата Поливисол на модели токсического гепатита у крыс, индуцированного внутрижелудочным введением четыреххлористого углерода.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи: а) изучить влияние поливисола
на клинический статус и выживаемость крыс при отравлении тетрахлоркарбоном; б) изучить
влияние препарата на биохимический профиль грызунов с токсическим гепатитом.
Материал и методика исследования. Для проведения эксперимента было сформировано
четыре группы крыс (первая, вторая и третья – опытные, четвертая – контрольная) по 12 голов
в каждой, массой тела 260–290 г. Токсический гепатит у животных опытных групп моделировали посредствам однократного внутрижелудочного введения тетрахлоркарбона в 50 % растворе на оливковом масле, в дозе 5 мл/кг массы тела. Накануне затравки грызунов выдерживали на
голодной диете (с доступом к воде) в течение 12 часов. CCl4 вводили принудительно при помощи шприца-зонда.
Дальнейшие манипуляции проводили по следующей схеме. Грызунов первой опытной группы
не лечили. Для дезинтоксикационной терапии крысам второй опытной группы применяли раствор Рингера-Локка, третьей – поливисол. Препараты вводили внутрибрюшинно, в дозе 15 мл/кг
массы тела, дважды в сутки (с интервалом между введениями 8–9 часов), двое суток подряд.
Контрольную группу составили клинически здоровые особи, не подвергавшиеся каким-либо
обработкам, которые содержались на штатном режиме вивария.
В ходе эксперимента регистрировали клинический статус и выживаемость грызунов. Спустя 12 часов от последнего введения лекарственных препаратов крысам второй и третьей групп
произвели отбор проб крови у всех находившихся в опыте грызунов (посредствам пункции вентральной хвостовой вены). Сыворотку крови исследовали на биохимическом анализаторе
«DIALAB Autolyser 20010D» (Австрия). В ней определяли концентрацию общего белка, альбуминов, глюкозы, общего билирубина, креатинина, мочевины, а также активность ряда ферментов – гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), щелочной фосфатазы (ЩФ), аланин- и аспартатаминотрансфераз (АлАТ и АсАТ). С целью оценки выраженности интоксикационного синдрома в плазме крови грызунов определяли содержание среднемолекулярных олигопептидов
(ВНСММ) в соответствии с методикой М.Я. Малаховой [11].
Значения, полученные при лабораторном исследовании сыворотки и плазмы крови от крыс
контрольной группы (клинически здоровые особи), рассматривали как физиологическую видовую норму для данной популяции грызунов.
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Павших в ходе эксперимента грызунов подвергали патолого-анатомическому вскрытию,
внутренние органы и полости тела осматривали макроскопически.
Статистическую обработку проводили на персональном компьютере при помощи программы «StatBiom 2720» с определением среднего арифметического (М), ошибки средней (m) и критерия достоверности по Стьюденту (р). Различия определяли при уровне значимости р<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе наблюдения было установлено, что
клинические симптомы отравления тетрахлоркарбоном у крыс опытных групп начали проявляться спустя 6–8 часов после его введения. У животных отмечали угнетение, снижение двигательной активности и реакции на внешние раздражители, отсутствие аппетита, повышенное
потребление воды. На следующие после затравки сутки в первой опытной группе пали три
крысы, а во второй – две. На третий день эксперимента в первой опытной группе погибло две
головы, во второй и третьей – по одному животному. Таким образом, выживаемость крыс в
группе, которым применяли поливисол, составила 91,67 %, тогда как в группе животных, которым применяли раствор Рингера-Локка − 75,0 %, а в группе животных без лечения – 58,33 %.
У крыс, павших в ходе эксперимента, при вскрытии обнаруживали патоморфологические
признаки жировой дистрофии печени (орган увеличен, дряблой консистенции, светлокоричневого цвета), а также венозную гиперемию почек, селезенки и легких.
Клинический статус выживших грызунов начал восстанавливаться на 4–5-й день после моделирования интоксикации, что проявлялось улучшением внешнего вида, появлением аппетита и восстановлением двигательной активности.
При лабораторном исследовании сыворотки крови от грызунов 1–3 опытных групп регистрировали характерные для токсического гепатита метаболические расстройства: снижение в сыворотке
крови общего белка и альбуминов, что свидетельствовало о нарушении белоксинтетической функции печени; повышение активности цитолокализованных печеночных ферментов, подтверждающее повреждение гепатоцитов под воздействием CCl4; повышение активности энзимов билиарной
системы (гамма-глутамилтрансферазы и щелочной фосфатазы), ассоциированное с явлениями холестаза [12]. Также у грызунов опытных групп отмечали повышение в сыворотке крови концентрации креатинина, связанное со снижением фильтрационной функции почек. Нарушение биотрансформации и утилизации продуктов метаболизма приводило к накоплению в плазме крови веществ
группы «средних молекул» – маркера эндогенной интоксикации.
При статистической обработке полученных результатов были выявлены некоторые достоверные различия между показателями животных опытных групп. Результаты биохимических
исследований сыворотки и плазмы крови грызунов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки и плазмы крови крыс опытных и контрольной групп (М±m)
Показатель,
единицы измерения
Общий белок, г/л
Альбумин, г/л
АЛТ, МЕ/л
АСТ, МЕ/л
ЩФ, МЕ/л
ГГТП, МЕ/л
Билирубин общ., мкмоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
ВНСММ пл, усл.ед.

1-я опытная
49,41±1,62
21,38±0,88
136,90±15,37
117,68±9,36
176,80±23,32
17,08±3,65
16,18±2,29
4,49±0,56
6,37±1,77
106,41±10,13
19,26±1,20

Группы животных
2-я опытная
3-я опытная
48,45±1,53
53,06±1,32
21,77±0,89
24,42±0,77*,*
130,62±13,54
97,46±3,82*,*
132,22±15,36
82,52±6,83**,**
188,76±15,24
147,07±20,87
14,93±1,82
9,87±1,70 *
12,67±2,89
8,99±0,91**
4,77±0,73
7,06±0,36**, *
7,73±1,53
5,50±1,02
97,59±5,58
69,62±4,59**,**
16,08±0,70
11,75±0,82***,***

Контрольная
62,01±1,62
33,81±1,56
43,56±5,95
61,05±2,84
72,81±9,68
4,67±0,61
5,93±0,67
7,20±0,34
6,45±0,57
43,51±4,43
8,61±0,43

Примечание. *, **, *** – достоверность различий по отношению к первой и второй опытных групп при уровне
значимости соответственно р<0,05, р<0,01 и р<0,001.

Как видно из приведенной таблицы, концентрация альбумина в сыворотке крови крыс, получавших поливисол, была выше, чем у грызунов первой и второй опытных групп соответственно на 14,22 (р<0,05) и 12,17 % (р<0,05), что свидетельствует о меньшем нарушении белоксинтезирующей функции печени у животных, получавших испытуемый препарат. Однако, абсолютное и относительное количество альбуминов оставалось меньше (на 14,4 и 8,5 %), чем у
клинически здоровых животных (контрольная группа).
Активность аланинаминотрансферазы (АлАТ) у крыс третьей группы была ниже соответственно на 28,8 и 25,4 % (р<0,05) при сравнении с показателями грызунов первой и второй опыт127

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2014. Випуск 13 (108)
ных групп, аспартатаминотрансферазы (АсАТ) – соответственно на 29,88 и 37,56 % (р<0,01),
однако оставалась выше, чем у животных контрольной группы. Более интенсивно восстанавливалась активность АсАТ.
Активность гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) у крыс, для терапии которых применяли поливисол, была на 42,21 % ниже, чем у грызунов первой группы, и на 33,89 % (р<0,05) по
сравнению с животными, получавшими раствор Рингера-Локка; концентрация общего билирубина – ниже соответственно на 44,44 (р<0,01) и 29,04 %. Снижение активности ГГТП у грызунов второй и третьей опытных групп свидетельствует о постепенном восстановлении желчевыделения и ликвидации синдрома внутрипеченочного холестаза. Содержание глюкозы в сыворотке крови грызунов, получавших поливисол, было выше, чем у животных первой и второй
групп соответственно на 57,23 (р<0,01) и 48,00 % (р<0,05).
Таким образом, введение поливисола крысам при отравлении тетрахлоркарбоном способствовало сохранению функционального состояния гепатобилиарной системы. Поскольку компоненты
препарата не обладают непосредственными гепатопротекторными свойствами, выявленные биохимические изменения, на наш взгляд, были связаны с выведением токсинов из организма грызунов и
соответственно уменьшением их агрессивного воздействия на печень –основной орган биотрансформации продуктов нормального и нарушенного метаболизма. Это предположение подтверждают
результаты исследования содержания веществ средней и низкой молекулярной массы в плазме
подопытных крыс. Так, уровень «средних молекул» в плазме крови грызунов третьей опытной
группы составил 11,75±0,82 усл.ед., что было ниже среднего значения у животных первой и второй
опытных групп соответственно на 38,99 и 26,93 % (р<0,001).
Дезинтоксикационный эффект поливисола проявлялся также в его положительном влиянии
на функциональную активность почек, вероятно, за счет улучшения перфузии и соответственно
гломерулярной фильтрации: у грызунов, получавших поливисол, содержание креатинина в сыворотке крови было на 34,57 % (р<0,01) ниже, чем в группе животных без терапии, и на 28,66 %
(р<0,01) меньше, чем у грызунов, которым применяли раствор Рингера-Локка; концентрация
мочевины была ниже соответственно на 13,66 и 28,85 %.
Выводы. 1. Внутрибрюшинное введение поливисола в дозе 15 мл/кг массы тела, дважды в
сутки в течение 2-х дней снижает смертность животных при отравлении тетрахлоркарбоном на
16,7 % по сравнению с применением раствора Рингера-Локка.
2. Поливисол оказывает протективное действие на гепатобилиарную систему лабораторных
животных, что проявляется меньшим нарушением альбуминосинтезирующей функции печени
и менее выраженными явлениями цитолиза и холестаза.
3. Парентеральное введение поливисола способствует элиминации из организма веществ
группы «средних молекул» и сохранению функциональной активности почек.
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Вивчення дезінтоксикаційних властивостей експериментального зразка ветеринарного препарату Полівісол на моделі токсичного гепатиту у щурів
М.П. Кучинський, Л.Л. Калюта
У статті наведені результати доклінічного дослідження дезінтоксикаційних властивостей експериментального зразка
ветеринарного препарата Полівісол. Специфічна активність лікарського засобу оцінювалася на моделі токсичного гепатиту
у білих щурів, спричиненого внутрішньошлунковим введенням тетрахлоркарбону. В результаті досліджень встановлено,
що полівісол за внутрішньочеревного введення щурам у дозі 15 мл/кг маси тіла, два рази на добу, знижує смертність гризунів за отруєння тетрахлориду карбоном, сприяє відновленню функціонального стану гепатобіліарної системи і фільтраційної функції нирок та зменшує рівень речовин низької і середньої молекулярної маси у плазмі крові.
Ключові слова: щури, токсичний гепатит, дезінтоксикаційна терапія, полівісол, біохімічні показники.
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В статье приводятся результаты обоснования безопасности применения наночастиц микроэлементов путём изучения экспериментального образца ветеринарного препарата на основе наночастиц Co, Cu, Fe.
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Постановка проблемы. В настоящее время широкое распространение получает направление, основанное на разработке препаратов нового поколения, включающих наноразмерные частицы биологически активных веществ [1, 2].
В животноводческих предприятиях Республики Беларусь широко распространены болезни
минеральной недостаточности животных. Традиционное использование в профилактике гипомикроэлементозов растворов и препаратов на основе неорганических солей по разным причинам не всегда даёт желаемый эффект. Поэтому в последние годы большое внимание уделяется
разработке новых средств профилактики болезней микроэлементной недостаточности, в том
числе на основе наночастиц микроэлементов. Как показывают отечественные и зарубежные
клинические исследования, перспективными в этом направлении являются препараты нового
поколения на основе микроэлементов в виде наночастиц железа, кобальта и меди. Однако использование последних в животноводстве предъявляет повышенные требования к качеству и
безопасности получаемой продукции [3–5].
Цель исследований – изучение безопасности применения на ряде биологических объектов
экспериментального образца ветеринарного препарата на основе наночастиц Co, Cu, Fe.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи:
а) изучить на культуре клеток СПЭВ цитотоксические свойства экспериментального образца препарата;
б) оценить безвредность экспериментального образца препарата на тест-организмах – инфузориях Tetrachimena Pyriformis;
в) определить влияние экспериментального образца препарата на гематологические показатели
кроликов, физико-химические свойства, относительную биологическую ценность, безвредность
мяса, печени и почек данного лабораторного животного, а также гистоструктуру гепатоцитов.
©
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Материал и методы исследований. Наночастицы микроэлементов Co, Cu, Fe получены в
ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Беларуси». На основе указанных выше наночастиц микроэлементов сконструирован экспериментальный образец препарата.
Работа выполнялась в 2010–2012 годах в условиях отделов и лабораторий РУП «Институт
экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» и УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины».
Испытания цитотоксичности экспериментального образца нанопрепарата осуществлены согласно методическим указаниям МУ 1.2.2635-10 «Медико-биологическая оценка безопасности
наноматериалов» (Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010).
Безвредность экспериментального образца препарата оценивалась в опыте на тесторганизмах – инфузориях Tetrachimena Pyriformis.
В опыте на кроликах изучали влияние созданного препарата на показатели гемопоэза и количество эритроцитов и уровень гемоглобина. Для этого по методу условных аналогов формировали опытную и контрольную группы животных. Опытным животным экспериментальный
образец препарата вводили внутримышечно в дозе 2 мл. Контрольные кролики препаратами на
основе микроэлементов не обрабатывались.
Органолептические исследования при исследовании мяса кроликов проводили по ГОСТ
7269-79 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести».
Свежесть и доброкачественность мяса исследовали по ГОСТ 23392-78 «Мясо».
Гистологические исследования проводили согласно методическим указаниям: «Организация гистологических исследований, техника изготовления и окраски гистопрепаратов» [6].
Результаты исследований и их обсуждение. При изучении цитотоксичности экспериментального образца нанопрепарата установлено, что через 24 часа в его разведениях 1:1, 1:2 и 1:4
наблюдалась полная дегенерация монослоя, в разведении 1:8 было поражено 50 % монослоя,
1:16 – 20–25 %, 1:32 и выше она не наблюдалась (рис. 1).

а

б

Рисунок 1. Культура клеток СПЭВ (х 20):
а) контроль клеток; б) после экспозиции с препаратом на основе наночастиц

Через 48 часов в лунках с нативным экспериментальным образцом препарата в разведении
1:8 была выявлена полная дегенерация монослоя, 1:16 – поражено 60–70 % монослоя, 1:32 и
выше – изменений не наблюдалось.
Через 72 часа в лунках с нативным экспериментальным образцом в разведении 1:16 была
отмечена полная дегенерация монослоя, в разведениях 1:32–1:64 – единичные поражения (дегенерация практически отсутствует).
Через 96 часов наблюдалась дегенерация монослоя клеток в лунках, в связи с чем дальнейшая оценка результатов была невозможна.
Таким образом, установлено, что экспериментальный образец на основе наночастиц Co, Cu
и Fe обладает слабовыраженными цитотоксическими свойствами.
Результаты исследования безвредности экспериментального образца препарата на тесторганизмах инфузориях Tetrachimena Pyriformis представлены в табл. 1.
Из данных таблицы 1 видно, что экспериментальный образец препарата обладает незначительной степенью вредности для простейших тест-организмов.
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Таблица 1 – Параметры безвредности экспериментального образца препарата на тест-организмах инфузориях
Tetrachimena Pyriformis
Разведение
Признаки отклонений
от нормы
1:10
1:20
1:50
нативный
контроль
Изменения формы, указывающие на
10 %
нарушение осмотического давления
Изменения формы, связанные с про10 %
чей токсичностью движения
Цисты, мёртвые клетки, тени
3%
Нарушения движения
20%
Слабая степень
Заключение
Безвреден
Безвреден
Безвреден
Безвреден
вредности

Эритроциты, 1012/л

Изучение влияния экспериментального препарата на гематологические показатели кроликов (эритроциты, гемоглобин) показало, что количество эритроцитов и уровень гемоглобина в
опытной группе животных превышали таковые в контрольной и к концу эксперимента достигали физиологических лимитов (рис. 2, 3).
7
6
5
4
3
2
1
0

Опытная группа
Контрольная группа
Начало
2 день
5 день
13 день
опыта
опыта
опыта
опыта
Продолжительность опыта, дней

Физиологические
лимиты

Рисунок 2. Среднее количество эритроцитов в крови опытной и
контрольной групп кроликов

Гемоглобин, ммоль/л

14
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Контрольная группа

4
2
0
Начало 2 день 5 день 13 день
опыта
опыта
опыта
опыта
Продолжительность опыта, дней

Физиологические
лимиты

Рисунок 3. Средний уровень гемоглобина в крови опытной и
контрольной групп кроликов

Изучение влияния экспериментального образца препарата на физико-химические свойства, относительную биологическую ценность и безвредность мяса, печени и почек кроликов
показало, что все пробы мяса соответствовали доброкачественному продукту: мышцы слегка влажные, не оставляют пятен на фильтровальной бумаге, светло-красного цвета. На разрезе мясо плотное, упругое. Запах специфический, свойственный свежему мясу. Пробой
варки во всех образцах отмечен специфический запах, характерный для данного вида мяса.
Бульон прозрачный и ароматный. Мясо опытной группы кроликов по органолептическим и
физико-химическим показателям не отличается от контрольных образцов и является доброкачественным.
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При физико-химических исследованиях концентрация водородных ионов в крольчатине колебалась в пределах 6,03±0,05–6,05±0,03, аминоаммиачный азот – 1,10±0,02–1,12±0,02 мг КОН,
бензидиновая проба на пероксидазу положительная, реакция на полипептиды отрицательная.
Анализ результатов биологической оценки мяса показал отсутствие отклонений морфологической структуры и двигательной активности простейших, что свидетельствует о его безвредности. Наблюдалась тенденция к увеличению относительной биологической ценности мяса,
печени и почек, полученных от подопытных животных по сравнению с кроликами контрольной
группы (табл. 2).
Таблица 2 – Результаты исследований биологической ценности мяса, печени и почек, полученных от кроликов
Группа
Опытная
Контрольная

Мясо
клеток
240
234

Печень
в проц.
102,6
100,0

клеток
378
374

Почки
в проц.
101,1
100,0

клеток
400
392

в проц.
102,0
100,0

Из данных таблицы 2 видно, что относительная биологическая ценность мяса, печени и почек животных опытной группы по отношению к контрольной составляла соответственно 102,6;
101,1 и 102,0 %.
При проведении гистологических исследований в печени кроликов под действием экспериментального образца препарата патоморфологических изменений не выявлено (рис. 4). В печени дольчатая структура вырисовывается более определенно, с выраженной центральной веной. Междольковые соединительнотканные перегородки развиты слабо, что придает печени псевдодольчатый
тип строения, который объясняется видовыми особенностями гистологии органа у кроликов.
Паренхима печени преимущественно состоит из гепатоцитов с круглыми светлыми ядрами.
По величине они не отличаются друг от друга. Цитоплазма гепатоцитов содержит зернистую
массу, которая просветляется и местами вакуолизируется. Хорошо сформирована балочная
структура печени, проявляющаяся благодаря тонким межбалочным перегородкам, содержащим
эндотелиальные клетки с нитевидными темными ядрами. Центральные вены преимущественно
пустые, имеют округло-вытянутую форму.
Полученные результаты подтверждают возможность использования наночастиц микроэлементов в создании
безопасных препаратов, предназначенных для лечения и профилактики гипомикроэлементозов у сельскохозяйственных животных. Однако при реализации данного направления следует
детально и всесторонне изучить механизмы взаимодействия наноразмерных
частиц микроэлементов с клетками организма, а также пути их биотрансформации и выведения, что планируется в
наших дальнейших исследованиях.
Выводы. 1. Установлено, что экспериментальный образец препарата на
основе наночастиц Co, Cu и Fe обладаРисунок 4. Гистологическая картина печени кроликов при
ет слабовыраженными цитотоксичесприменении экспериментального образца препарата
кими свойствами и незначительной
степенью вредности для простейших тест-организмов.
2. Созданный образец препарата оказывает благоприятное влияние на содержание эритроцитов и уровень гемоглобина в крови кроликов.
3. Мясо и продукты убоя кроликов, обработанных за 15 дней до убоя синтезированным
препаратом в дозе 2 мл/гол, по органолептическим, физико-химическим показателям является
доброкачественным и не отличается от контрольных образцов.
4. Морфологических изменений в печени кроликов под действием экспериментального образца препарата не выявлено.
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У статті наведені результати обгрунтування безпечного застосування наночастинок мікроелементів шляхом вивчення експериментального зразка ветеринарного препарату на основі наночастинок кобальту, купруму і феруму.
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МЕТАБОЛІЗМ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ
ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО БАЛАНСУ
ЗА РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ
У статті наведені результати досліджень показників неферментативної (цинк, купрум, манган, кобальт, селен,
токоферол) ланки системи АОЗ у нетелей і корів-первісток (клінічно здорових і хворих на гепатодистрофію), кореляційних зв’язків між окремими з них та показниками функціонального стану печінки. Встановлено, що за тяжкого
перебігу гепатодистрофії у корів-первісток на 30–40 добу лактації уміст купруму зростав, порівняно з передотельним періодом і клінічно здоровими, але його кореляція із загальною антиоксидантною активністю (ЗАОА) плазми
крові була зворотною.
Уміст цинку у сироватці крові хворих на гепатодистрофію корів-первісток зменшувався з 5–7 доби лактації, кобальту
– 10–12-ї. Рівень мангану і селену був меншим, порівняно з клінічно здоровими нетелями, за 2–3 дні до отелення, а в корівпервісток продовжував зменшуватися, і на 30–40 добу лактації різниця складала відповідно 24,4 і 21,9 %. Найбільш показовим для прогнозу розвитку патології печінки у первісток є вміст токоферолу, який був меншим за два тижні до отелення,
а на 30–40 добу лактації рівень вітаміну у 2,23 рази нижчий, ніж у клінічно здорових первісток.
Ключові слова: селен, токоферол, цинк, мідь, манган, кобальт.

Постановка проблеми. В останні роки встановлено, що однією з ланок у патогенезі багатьох захворювань різної етіології є вільнорадикальне (пероксидне) окиснення ліпідів (ПОЛ) –
процес безпосереднього перенесення оксигену на окиснювальний субстрат. ПОЛ є звичайною
реакцією здорового організму, однак його перебіг відбувається на вкрай низькому рівні, тому
виключається накопичення токсичних продуктів (вільні радикали жирних кислот, ліпопероксиди, альдегіди, кетони, оксикислоти) в концентраціях, небезпечних для життєдіяльності організму. Процес накопичення продуктів ПОЛ є ауторегульованим, проте за інтенсивних та тривалодіючих на організм факторів різноманітного походження процес саморегуляції порушується і
ПОЛ стає однією з провідних ланок у патогенезі багатьох захворювань [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відповідь організму на постійно змінювані умови зовнішнього середовища базується на його здатності активувати потужні системи захисту з
метою підтримання сталості структури і функції. Виникле при цьому періодичне зміщення метаболічної рівноваги індукує багатокомпонентну відповідь, спрямовану на попередження виявленого дисбалансу. Окрім швидкодіючої компенсаторної відповіді за наявності подразника,
який перевищує миттєві захисні можливості клітини, процес подовжується в часі і проходить
іншими метаболічними шляхами, але з тією ж метою − досягнення сталості функцій. Цю мету
можна досягнути на новому рівні функціонування, або ж зовсім не реалізувати. В останньому
©
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випадку розвивається та чи інша патологія, що в цілому можна охарактеризувати як неможливість досягнення метаболічного балансу [2].
Ці уявлення належать до різних метаболічних процесів, у тому числі й тих, які беруть
участь у підтриманні балансу між прооксидантами та антиоксидантами в організмі. Саме розуміння необхідності рівноваги між прооксидантами і антиоксидантами допомагає вірно трактувати отримані результати, оскільки в деяких експериментальних дослідженнях відсутній позитивний ефект у разі застосування антиоксидантних препаратів, а в інших випадках позитивний
ефект виникає внаслідок застосування прооксидантів. Іноді у тварин з високими показниками
антиоксидантного статусу патологія має тяжчий перебіг, ніж із низькими [2].
Формування стійкості організму до високої біологічної активності продуктів ПОЛ забезпечується завдяки синхронному функціонуванню антиоксидантної системи. Її дія відбувається
через безперервне надходження ендогенних антиоксидантів, що надійно забезпечують антиоксидантний захист (АОЗ). Ця система захисту забезпечує зв’язування і рекомбінацію радикалів,
попереджує утворення ОН-радикалів обмеженням швидкості пероксидації за рахунок інгібіторів, видалення утворених ліпідних гідропероксидів. Антиоксидантна система поділяється на
ферментативну і неферментативну [1].
Слід також зазначити, що основні компоненти антиоксидантної системи синтезуються в організмі, зокрема мікроелементи включаються до активних центрів ферментів. Є ціла низка захворювань, за яких порушується засвоєння і виведення деяких метаболітів і компонентів, з
яких синтезуються ферменти. Так, за патології печінки виникають порушення метаболізму мікроелементів, вітамінів і провітамінів.
Мікроелементи і вітаміни відіграють важливу роль в антиоксидантному захисті та багатьох
метаболічних реакціях, тому актуальним є вивчення їх метаболізму у нормі й за патології.
Мета дослідження – вивчити метаболізм мікроелементів у нетелей та корів-первісток за різного функціонального стану печінки.
Матеріал і методи досліджень. Дослід проведений на 50 нетелях. Кров відбирали за два
тижні до отелення, безпосередньо перед отеленням, на 5–7, 10–12 і 30–40-ву доби лактації. В
експерименті були клінічно здорові нетелі (перша група, n=8); тварини, у яких гепатодистрофію діагностували лише за результатами лабораторних досліджень (друга, n=32); первістки
(n=10), які згодом були вибракувані і вимушено забиті з причини тяжкого перебігу гепатодистрофії (третя група).
Важливими компонентами антиоксидантного захисту є мікроелементи – складові різних
ферментів та ізоферментів. Зокрема, до цитозольної та екстрацелюлярної (Е-СОД) супероксиддисмутази (СОД) входять цинк і купрум (Сu, Zn−СОД), а мітохондріальної – манган
(Mn−СОД), глутатіонпероксидази – селен [2, 3]. Тому об'єктом досліджень слугував рівень цих
мікроелементів у сироватці крові.
Результати досліджень та їх обговорення. Рівень цинку в усіх досліджених тварин за
2 тижні перед отеленням коливався в межах 106,0–138,0 мкг/100 мл (123,2±1,09), у клінічно
здорових – 128,0±2,20. У хворих на гепатодистрофію та корів-первісток з тяжким її перебігом
рівень цинку був нижчим на 4,1 та 6,3 % відповідно (р<0,1 і р<0,05; табл. 1). У тварин цих груп
(за попередніми дослідженнями) встановлено порушення функціонального стану гепатобіліарної системи та вірогідно вищі показники продуктів ПОЛ і ферментативної активності АОЗ, тому рівень його відрізняється.
За 2–3 дні до отелення вміст цинку мав тенденцію до зменшення, але зміни, порівняно з попереднім дослідженням, виявились незначними і не були вірогідними (табл. 1). Після отелення
спостерігали протилежну тенденцію. У клінічно здорових первісток уміст цинку на 5–7 і 10–
12 доби лактації не змінювався, а на 30–40-ву спостерігали тенденцію до його зростання, порівняно з початковим показником, та вірогідне (р<0,001) збільшення порівняно з рівнем на
10–12 добу лактації (+7,1 %; табл. 1). За прихованого перебігу гепатодистрофії (друга група)
рівень цинку поступово знижувався, різниця з початковим була вірогідною вже на 10–12 добу
лактації (р<0,001). Надалі змін рівня мікроелемента не спостерігали.
Дещо іншу тенденцію встановили у первісток третьої групи. У них зміни вмісту цинку
більш динамічні і вже на 5–7 добу він був вірогідно (р<0,01) меншим, порівняно з клінічно здоровими (на 6,4 %; табл. 1), на 10–12 − різниця склала 10,8 % (р<0,001) і рівень мікроелемента
був меншим не лише в порівнянні з початковим (120,5±2,25; р<0,01), а й з показником за попереднього дослідження (р<0,05) на 5,2 %. На 30–40-ву доби лактації вміст цинку продовжував
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знижуватися до 91,8±3,69 мкмоль⁄л (табл. 1), різниця з показниками у клінічно здорових первісток і первісток цієї ж групи на початку дослідження склала відповідно 30,8 (р<0,001) і 23,8 %
(р<0,001).
Отже, за гепатодистрофії порушується гомеостаз цинку, що не може не знижувати активність СОД. Очевидно, що причин зменшення вмісту цинку у хворих корів є кілька. Передусім,
не можна виключати аліментарного фактора, адже у хворих корів апетит значно знижується,
тому надходження цинку з кормом зменшується. Проте є й ендогенні чинники. У сироватці
крові хворих корів зменшується рівень альбумінів і ретинолу, які сприяють абсорбції цинку.
Ще в 1981 р. В.К. Бауман виділила специфічний цинкозв'язувальний білок з кишкової стінки
курчат, синтез якого стимулюється вітаміном А.
Нами встановлено суттєве зниження рівня ретинолу у хворих тварин, порівняно зі здоровими, при цьому між рівнем цинку і ретинолу встановлено тісний корелятивний зв'язок, коефіцієнт кореляції (r) – 0,82. На засвоєння цинку також впливає надлишок або нестача в раціоні інших елементів, зокрема купруму [3].
Прямий (позитивний) корелятивний зв'язок між рівнем цинку і загальної антиоксидантної
активності (ЗАОА) плазми ( r = 0,84 ) свідчить, очевидно, що останній показник залежить від
рівня мікроелемента. Водночас між умістом цинку та одного із первинних продуктів пероксидного окиснення ліпідів – дієнових кон’югатів (ДК) встановлена зворотна залежність як у клінічно здорових ( r = −0,89 ), так і хворих на гепатодистрофію тварин ( r = −0,92 ), причому у перших максимальною взаємозалежність була в передотельний період та на 30–40 добу лактації
( r = −0,86 ). У хворих тварин тісний взаємозв’язок між рівнем ДК та цинку спостерігали ще в
дородовий період. Після отелення в міру розвитку патології печінки залежність між концентрацією ДК і цинку втрачається ( r = −0,13 ), а рівень продуктів ПОЛ тісно корелює із тяжкістю
перебігу патології. Вочевидь, знижений рівень елемента у сироватці крові за патології не може
забезпечити прооксидантно-антиоксидантний баланс.
Таблиця 1 – Уміст цинку та купруму в сироватці крові у нетелей і корів-первісток, мкг/100 мл
Цинк
Період
дослідження
2 тижні до
отелення
2−3 дні до
отелення
5−7 діб
після отелення
10−12 діб
після отелення
30−40 діб
лактації

клінічно
здорові
(перша група)
n=8
120,0–138,0
128,0±2,20
116,0−132,0
124,3±2,45
119,0–129,0
124,5±1,48
118,0−130,0
123,8±1,33
127,0−138,0
132,6±1,53

Купрум

2 група
n=32

3 група
n=10

106,0−134,0
122,8±1,40*
105,0−138,0
121,2±1,39
102,0–134,0
118,1±1,34***
102,0−132,0
116,0±1,21**
95,0−135,0
117,9±1,59***

108,0−132,0
120,5±2,25*
106,0−131,0
119,1±2,47*
106,0−128,0
116,5±2,20**
103,0−115,0
110,4±1,26***
82,0−104,0
91,8±3,69***

клінічно
здорові
(перша група)
n=8
65,0–71,0
67,1±0,72
64,0−70,0
66,3±0,77
60,0–67,0
64,0±0,97
61,0−68,0
64,5±1,02
65,9−72,0
67,6±0,92

2 група
n=32

3 група
n=10

54,0−76,0
66,7±0,97
52,0−75,0
65,2±1,05
50,0–72,0
62,8±1,02
52,0−69,0
61,0±0,87*
62,0−112,0
80,5±2,39***

55,0−72,0
62,3±1,96
54,0−72,0
61,6±2,02***
52,0−70,0
59,3±2,03***
57,0−75,0
64,7±1,86
67,0−72,0
68,8±0,92

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

Рівень купруму в сироватці крові клінічно здорових тварин упродовж досліду залишався
стабільним, а у тварин з тяжким перебігом патології печінки ще в дородовий період суттєво
відрізнявся: його вміст був на 7,2 % меншим, ніж у здорових нетелей. У міру розвитку патології
печінки в післяотельний період рівень купруму несуттєво знижується в усіх тварин (табл. 1).
Проте на 30–40-ву доби дослідження, коли зміни з боку гепатобіліарної системи були максимальними, рівень купруму у хворих тварин істотно зростав у первісток другої і третьої груп:
різниця, порівняно з початковим, склала відповідно 20,7 (р<0,001) і 10,4 % (р<0,05), а з клінічно
здоровими у другій групі – 19,1 % (р<0,001). У первісток з тяжким перебігом уміст купруму
вірогідно не відрізнявся від показників у здорових тварин (р<0,1).
Збільшення концентрації купруму у хворих тварин пояснюється особливістю його обміну.
Виведення з організму купруму проходить з калом, а порушення функції печінки знижує екскрецію жовчі, з якою і виділяється значна його кількість [3]. Проте в групі з тяжким перебігом
гепатодистрофії рівень купруму був нижчим, ніж у групі хворих із субклінічним перебігом гепатодистрофії. Ймовірно це зумовлено анорексією, яка призвела до суттєвого зниження надходження елемента і включення його в метаболізм.
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Встановлено тісний зворотний взаємозв’язок між рівнем купруму та продуктами ПОЛ – дієновими кон’югатами. У здорових тварин він зберігається упродовж всього досліду. Найвищий
показник був на 30–40 добу лактації (r = −0,97). У хворих тварин зворотний кореляційний зв'язок підтверджувався лише за 2 тижні до отелення (r = −0,74). Безпосередньо перед отеленням та
в післяотельний період кореляції між ДК і вмістом купруму нами не виявлено, а на 30–40-ву
доби негативна кореляція змінювалася позитивною, але слабкого ступеня (r = 0,30).
Протилежні результати встановлені між рівнем купруму і ЗАОА плазми крові. Як у клінічно здорових, так і хворих на гепатодистрофію тварин встановлена позитивна кореляція середнього і високого рівнів. Особливо високі показники коефіцієнта кореляції у здорових первісток
після отелення: від r = 0,88 на 5–7 добу лактації до r = 0,93 і r = 0,94 на 10–12 і 30–40-й дні. Отже, між рівнем купруму і ЗАОА встановлена пряма (позитивна) корелятивна залежність.
У хворих тварин у період найбільш інтенсивного прояву гепатодистрофії (30–40 дні лактації) між цими показниками встановлена зворотна кореляція: рівень купруму зростає, а ЗАОА
плазми зменшується ( r = −0,72 ). Очевидно, збільшення вмісту купруму в сироватці крові хворих на гепатодистрофію тварин не завжди, на відміну від здорових, супроводжується зростанням ЗАОА. Можливо, через порушення балансу між мікроелементами та збільшення їхнього
рівня вони можуть проявляти прооксидантну активність.
Уміст мангану в сироватці крові клінічно здорових нетелей і первісток упродовж всього періоду дослідження залишався стабільним (табл. 2). За два тижні до отелення він складав у середньому 12,8±0,26 нг/мл (11,4−13,6), на 5–7 добу лактації − 12,1±0,10; 10–12-ту − 11,3±0,20; 30–
40-ву доби – 12,7±0,12 нг⁄мл. Лише на 10–12-ту добу спостерігали вірогідне (р< 0,001) зменшення рівня мікроелемента, проте вже в період максимальної продуктивності він зростав до
початкового.
Таблиця 2 – Уміст мангану в сироватці крові нетелей і корів-первісток, нг/мл
Період
дослідження
2 тижні до отелення
2−3 дні до отелення
5−7 діб після отелення
10−12 діб після отелення
30−40 діб лактації

1 група

2 група

11,4–13,6
12,8±0,26
12,7−13,5
12,9±0,09
11,6–12,4
12,1±0,10
10,2−12,1
11,3±0,20
12,1−13,2
12,7±0,12

10,6−14,0
12,5±0,17
9,3−13,6
11,9±0,17**
9,0–12,2
11,0±0,14***
7,4−11,6
8,7±0,13***
12,4−16,3
13,9±0,19*

3 група
11,2−13,2
12,0±0,21
10,4−13,0
11,7±0,24**
9,4−11,7
10,6±0,22***
8,6−10,8
9,7±0,21***
8,9−9,8
9,6±0,17***

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

Уміст мангану тісно корелює із загальною антиоксидантною активністю плазми крові: коефіцієнт кореляції позитивний як перед ( r = 0,65 ), так і після отелення: на 5–7 r = 0,81, 30–40 – r = 0,90.
На противагу цьому, кореляція з ДК під час останнього дослідження зворотна високого ступеня
( r = −0,81 ).
У нетелей другої групи рівень мангану вірогідно (р<0,05) зменшується перед отеленням з
12,5±0,17 до 11,9±0,17 нг/мл, а після отелення ця тенденція прогресує і вже на 5–7 добу мангану менше на 12 %, порівняно з початковим, а на 10–12-ту – 30,4 % (р< 0,001). Лише на 30–
40 добу лактації рівень мангану відновлюється до 13,9±0,19 нг/мл.
У тварин з тяжким перебігом гепатодистрофії, які пізніше були вимушено забиті, рівень
мангану був вірогідно (р<0,05) менший уже за два тижні до отелення (різниця з клінічно здоровими складає 6,25 %). Надалі рівень мікроелемента продовжував знижуватися і різниця з клінічно здоровими первістками на 5–7 добу після отелення складала 14,2; 30–40-ву − 24,4 %
(р< 0,001), а порівняно з початковим – 20 % (р< 0,001). Таким чином, поглиблення патології
печінки у первісток зумовлює зменшення рівня мангану, тому необхідним є включення до
складу лікувальних препаратів цього мікроелемента. Зменшення вмісту мангану у хворих корів
супроводжувалося збільшенням у крові рівня дієнових кон'югатів, тому між цими показниками
перед отеленням встановлена зворотна кореляція ( r = −0,83 і r = −0,34 ), проте після отелення
вона або відсутня, або навіть позитивна (зменшується рівень Mn і ДК).
На відміну від клінічно здорових корів, у хворих на гепатодистрофію пряма кореляція з показником ЗАОА плазми зберігалася лише перед отеленням. На 10–12 добу лактації кореляція
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була слабкого рівня (r = 0,30), а на 30–40 − зворотна ( r = −0,70 ). Це означає, що ЗАОА плазми
крові у хворих тварин не залежить від концентрації мангану в сироватці крові.
Уміст кобальту в сироватці крові клінічно здорових нетелей і первісток упродовж всього
періоду дослідження залишався стабільним і навіть мав тенденцію до підвищення на початку
роздою (табл. 3). За два тижні до отелення він складав у середньому 0,57±0,036 нг/мл
(0,48−0,68), на 5–7 добу лактації – 0,54±0,032; 30–40-ву – 0,61±0,037 нг⁄мл.
Уміст кобальту тісно корелює із загальною антиоксидантною активністю плазми крові: коефіцієнт кореляції позитивний як перед (r = 0,62), так і після отелення: на 5–7 добу – r = 0,67;
30–40 – r = 0,73. На противагу цьому, кореляція з ДК та малоновим діальдегідом (МДА) під час
останнього дослідження зворотна ( r = −0,54 і r = −0,64 ) відповідно.
Подібні зміни метаболізму кобальту відбуваються у корів, хворих на гепатодистрофію. У
нетелей другої групи рівень кобальту мав тенденцію до зниження перед та після отелення. На
30−40 добу лактації його рівень підвищується, проте в середньому він на 9,8 % нижчий порівняно з групою клінічно здорових (табл. 3).
У тварин з тяжким перебігом гепатодистрофії, які пізніше були вимушено забиті, рівень кобальту мав тенденцію до зменшення уже на 5−7 добу, а вірогідною різниця була на 10–12
(р<0,05) і 30–40 доби (р<0,001) лактації порівняно з клінічно здоровими. У період роздою кобальту в сироватці крові хворих первісток було на 34,4 % менше (0,36–0,44 нг/мл; 0,40±0,014).
Таблиця 3 – Уміст кобальту в сироватці крові нетелей і корів-первісток, нг/мл
Період
дослідження
2 тижні до
отелення
2−3 дні до
отелення
5−7 діб
після отелення
10−12 діб
після отелення
30−40 діб
лактації

1 група

2 група

0,48–0,67
0,57±0,036
0,47−0,65
0,56±0,031
0,45–0,64
0,54±0,032
0,45−0,67
0,55±0,043
0,52−0,72
0,61±0,037

0,51−0,61
0,55±0,018
0,48−0,63
0,54±0,027
0,46–0,61
0,51±0,028
0,44−0,64
0,52±0,036
0,46−0,58
0,55±0,023

3 група
0,48−0,59
0,55±0,019
0,49−0,57
0,53±0,015
0,47−0,54
0,49±0,013
0,39−0,48
0,43±0,014*
0,36−0,44
0,40±0,014***

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

Таким чином, поглиблення патології печінки у первісток зумовлює зменшення рівня кобальту в сироватці крові, що очевидно пов’язано із порушенням засвоєння, в першу чергу, ціанокобаламіну, оскільки за патології печінки знижується апетит, а його синтез проходить в рубці.
Очевидно, необхідним є включення до складу лікувальних препаратів цього вітаміну. Зменшення вмісту кобальту у хворих корів супроводжувалося збільшенням у крові рівня дієнових
кон'югатів та малонового діальдегіду. Між цими показниками на початку дослідження та перед
отеленням встановлена зворотна кореляція: r = −0,57 і r = −0,62 .
На відміну від клінічно здорових корів, у хворих на гепатодистрофію пряма кореляція з показником ЗАОА плазми зберігалася лише перед отеленням. Також слід зазначити, що нестача
кобальту в раціоні призводить до розвитку жирової гепатодистрофії [4].
У системі антиоксидантного захисту організму важливу роль відіграє глутатіонпероксидаза,
яка контролює рівень H2O2, відновлює гідропероксиди жирних кислот білкового та нуклеїнового походження [3, 5–9]. Складовою частиною ферменту є селен, тому вивчався його вміст у сироватці крові нетелей і первісток. Селен спричиняє суттєвий вплив на функцію щитоподібної
залози, а відтак і на обмін вуглеводів [10, 11]. Відразу зауважимо, що вміст селену у клінічно
здорових тварин у перед- і післяродовий періоди залишався стабільним. Ліміти його були в
межах від 8,7 до 9,9 мкг/100 мл, а мінімальний середній показник (9,2±0,12 мкг/100 мл) на
10–12 добу лактації незначно відрізнявся від максимального (9,6±0,07) на 30–40 добу (табл. 4).
Вміст селену з високим ступенем вірогідності прямо корелював із ЗАОА плазми крові (r = 0,5
за два тижні до отелення і r = 0,90 на 30–40 добу лактації). Водночас кореляція з дієновими
кон'югатами була зворотною ( r = −0,70 і r = −0,81 відповідно), однак не завжди спостерігалася
(за кілька днів до отелення і в перші 10–12 діб лактації).
У нетелей, хворих на гепатодистрофію (друга група), вміст селену не змінювався, проте на
10–12-ту добу після отелення він знижувався (р<0,001) порівняно із передотельним. У хворих з
тяжким перебігом гепатодистрофії зміни вірогідні не лише на 10–12, а й особливо виражені на
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30–40 доби лактації (8,1±0,11 і 7,5±0,09 мкг/100 мл відповідно). Для порівняння: у клінічно
здорових у ці дні рівень селену складав 9,2±0,12 і 9,6±0,07 мкг/100 мл (табл. 4).
У нетелей і первісток, хворих на гепатодистрофію, уміст селену прямо корелював із загальною антиоксидантною активністю плазми крові (коефіцієнти кореляції від 0,66 до 0,90). Між
рівнем селену і ДК за два тижні до отелення встановлений зворотний зв'язок високого ступеня
вірогідності ( r = −0,87 ). Надалі кореляція різко знижувалася і навіть була відсутньою.
Селен у складі глутатіонпероксидази тісно взаємодіє з іншим компонентом системи АОЗ –
токоферолом, який попереджує вільнорадикальне окиснення за участі ліпідних радикалів.
Таблиця 4 – Уміст селену і токоферолу в сироватці крові нетелей і корів-первісток
Період
дослідження
2 тижні
до отелення
2−3 дні
до отелення
5−7 діб
після отелення
10−12 діб
після отелення
30−40 діб

Селен, мкг/100 мл
клінічно здорові
2 група
(перша група)
n=32
n=8
9,2–9,8
7,8−9,8
9,5±0,08
9,1±0,10
9,1−9,7
7,6−9,7
9,4±0,07
9,0±0,096**
9,1–9,6
7,8–9,5
9,3±0,06
8,8±0,09
8,7−9,7
7,6−8,4
9,2±0,12
8,1±0,04***
9,4−9,9
7,8−9,8
9,6±0,07
8,7±0,10*

3 група
n=10
8,1−9,7
9,0±0,15
8,0−9,6
8,8±0,15**
7,9−9,5
8,7±0,15**
7,8−8,9
8,1±0,11***
7,2−7,9
7,5±0,09***

Токоферол, мг/100 мл
клінічно здорові
2 група
3 група
(перша група)
n=32
n=10
n=8
0,52–0,64
0,36−0,62
0,43−0,57
0,58±0,014
0,52±0,010**
0,49±0,017***
0,53−0,62
0,40−0,60
0,41−0,54
0,56±0,012
0,50±0,010*** 0,47±0,016
0,51–0,60
0,36–0,54
0,37−0,47
0,55±0,012
0,46±0,009*** 0,43±0,011***
0,46−0,54
0,32−0,49
0,26−0,39
0,51±0,011
0,41±0,007*** 0,32±0,014***
0,47−0,52
0,24−0,42
0,18−0,26
0,49±0,007
0,35±0,008*** 0,22±0,015***

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

Безпосередньо взаємодіючи з вільними радикалами, токоферол зв'язує іони феруму, які
ініціюють процеси пероксидації, за його присутності в організмі підвищується рівень антиоксидантів, стабілізується активність глутатіонпероксидази і каталази [2, 3], зростає активність СОД. Окрім прямої і опосередкованої антиоксидантної функції, вітамін Е стабілізує
мембрани клітин, що важливо для підтримання співвідношення про- і антиоксидантних факторів [3, 4].
Широкий спектр антиоксидантної дії токоферолу став підставою для вивчення його гомеостазу у нетелей і корів-первісток. Встановлено, що навіть у клінічно здорових тварин уміст токоферолу вірогідно (р< 0,01) знижувався уже на 10–12 добу після отелення до 0,51±0,011 мг/100 мл
(різниця складає 12,1 %) і залишався на цьому рівні (0,49±0,007 мг/100 мл) в період роздою.
У нетелей і первісток рівень токоферолу з високою вірогідністю прямо корелює із ЗАОА
плазми крові (коефіцієнт кореляції складає від 0,66 до 0,85).
У тварин, хворих на гепатодистрофію (друга група), уміст токоферолу вірогідно зменшується уже на 5–7 добу після отелення (різниця з початковим показником складає 11,5 %;
р< 0,001), надалі ця тенденція продовжується і на 30–40 добу лактації токоферолу було менше
на 32,7 % порівняно з початковим. Ще більш виражені зміни встановлені нами у корів з тяжким
перебігом гепатодистрофії. Вже за два тижні до отелення уміст токоферолу в них був меншим,
ніж у клінічно здорових нетелей, на 15,5 % (р< 0,001). Після отелення ці зміни прогресували і
на 10–12 добу токоферолу було менше на 34,7 %, а на 30–40 − у 2,23 рази. Очевидно, що низький рівень токоферолу у нетелей ініціював процеси ПОЛ, які особливо виразно помітні за рівнем МДА (уміст його був підвищений уже за 2−3 дні до отелення).
Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Між загальною антиоксидантною
активністю (ЗАОА) плазми та рівнем показників неферментативної системи антиоксидантного
захисту встановлено прямий корелятивний зв'язок: коефіцієнт кореляції з умістом купруму становив 0,57, селену – 0,72, мангану – 0,82, токоферолу – 0,64 і ретинолу – 0,56.
2. За гепатодистрофії, особливо у первісток з тяжким перебігом хвороби, рівень купруму в
сироватці крові зростає. Порушення метаболізму купруму призводить до посилення його прооксидантних властивостей, на що вказує зворотний ( r = −0,72 ) коефіцієнт кореляції із загальною антиоксидантною активністю плазми крові. Уміст мангану у 100 % хворих на гепатодистрофію первісток зменшувався і на 30–40 добу лактації різниця з показником у клінічно здорових складала 24,4, а з початковим – 20,0 %. Загальна антиоксидантна активність плазми крові у
цей час не залежала від рівня мангану в сироватці крові.
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3. У нетелей, які після отелення хворіли на гепатодистрофію, особливо з тяжким перебігом,
уміст мангану в сироватці крові був вірогідно (р<0,01) меншим уже за 2–3 доби до родів, у первісток цей процес поглиблювався і на 30–40 добу лактації уміст мангану був на 24,4 % меншим
(9,6±0,17 нг/мл), ніж у клінічно здорових (12,7±0,12 нг/мл).
4. У клінічно здорових нетелей і первісток уміст кобальту в сироватці крові стабільний
(0,45–0,72 нг/мл), тісно корелює із загальною антиоксидантною активністю плазми крові
(r = 0,62–0,73). Між рівнем кобальту і продуктами пероксидного окиснення ліпідів (дієновими
кон’югатами і малоновим діальдегідом) кореляція після отелення зворотна ( r = −0,54 і
r = −0,64 ). У первісток з тяжким перебігом гепатодистрофії вміст кобальту зменшувався уже
на 10–12 добу лактації (р<0,05), а в період роздою різниця з показником у клінічно здорових
складала 34,4 % (р<0,001).
5. Уміст селену в сироватці крові нетелей за 2–3 доби до отелення вірогідно (р<0,01) менший, ніж у клінічно здорових. У первісток різниця між показниками зростає і на 30–40 добу
лактації за тяжкого перебігу гепатодистрофії складає 21,9 % (р<0,001).
6. Найбільш показовим для прогнозу розвитку патології печінки у первісток є вміст токоферолу в сироватці крові, який був вірогідно меншим за два тижні до отелення, що стимулювало
процеси пероксидного окиснення ліпідів. У первісток на 10–12 добу лактації токоферолу було
менше на 34,7 %, 30–40 – у 2,23 рази, ніж у клінічно здорових.
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Метаболизм отдельных компонентов прооксидантно-антиоксидантного баланса при различном функциональном состоянии печени
В.И. Левченко, А.В. Харченко
В статье приведены результаты исследований показателей неферментативного (цинк, купрум, манган, кобальт,
селен, токоферол) звена системы АОЗ у нетелей и коров-первотелок (клинически здоровых и больных гепатодистрофией), установлены корреляционные связи между отдельными из них и показателями функционального состояния печени.
Установлено, что при тяжелом течении гепатодистрофии у коров-первотелок на 30–40 сутки лактации содержание купрума увеличивается по сравнению с передотельным периодом и клинически здоровыми, но его корреляция с
общей антиоксидантной активностью плазмы крови была обратной.
Содержание цинка в сыворотке крови больных гепатодистрофией коров-первотелок уменьшалось с 5–7-х суток
лактации, кобальта – 10–12. Уровень мангана и селена был меньше, по сравнении с клинически здоровыми нетелями, за 2–3 дня до отела, а у коров-первотелок продолжал уменьшаться и на 30–40 сутки разница составила соответственно 24,4 и 21,9 %. Наиболее показательным для прогноза развития патологии печени у первотелок является содержание токоферола, которое было меньшим за две недели до отела, а на 30–40 сутки лактации уровень витамина в
2,23 раза ниже, чем у клинически здоровых.
Ключевые слова: селен, токоферол, цинк, медь, марганец, кобальт.
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ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ
ГЕПАТОЛІПІДОЗУ У СВІЙСЬКИХ КОТІВ
У статті показано, що застосування ультрасонографії дозволяє підвищити інформативність діагностики гепатоліпідозу у свійських котів. У хворих на гепатодистрофію тварин було встановлено рівномірне, дифузне підвищення
ехогенності паренхіми печінки. Судинний малюнок збіднений. Ехоструктура печінки однорідна та крупнозерниста.
У більшості тварин за гепатоліпідозу реєстрували наявність ознак холангіту та гепатомегалію, краї органа виходили
за реберну дугу.
Ключові слова: коти, печінка, гепатоліпідоз, ультрасонографія

Постановка проблеми. Гепатоліпідоз є однією з основних проблем сучасної фелінології. У
клінічній практиці саме зміни ультрасонографічних показників часто є точкою відліку для проведення диференційної діагностики і визначення форм патології печінки. На основі результатів
ультразвукової діагностики (УЗД) можна судити про важкість патологічного процесу в печінці
та прогнозувати перебіг захворювання з урахуванням результатів досліджень біологічних субстратів.
Найбільш інформативним методом діагностики гепатоліпідозу у свійських котів вважається
біопсія печінки. Однак внаслідок важкості виконання та можливих ускладнень незначна кількість власників тварин погоджуються на цю маніпуляцію. Саме це спонукає до більш широкого
використання безпечніших методів постановки діагнозу. Тому для виявлення дистрофічних
змін у печінці котів доцільно застосовувати ультразвук як зручний метод інструментального
дослідження тварин.
Аналіз основних досліджень і публікацій. За даними літератури, дифузні ураження паренхіми печінки не завжди легко піддаються сонографічній візуалізації. За патології спостерігають
певні відхилення в будові паренхіми печінки, що супроводжуються структурними змінами органа і, як наслідок, його ехогенності. За допомогою УЗД можна визначити розміри та архітектоніку паренхіми печінки, жовчовивідних шляхів та стан підшлункової залози [1].
У свійських котів зміни печінки за жирової дистрофії частіше дифузні, ніж вогнищеві, але
можливі обидва варіанти перебігу хвороби [2]. У випадку вогнищевого перебігу гепатоліпідоз
слід диференціювати від можливих новоутворень у печінці [3]. У цьому разі спостерігають підвищення ехогенності ураженої ділянки та збіднення судинного малюнка органа. За гепатоліпідозу часто відмічають збільшення розмірів органа та нечітку візуалізацію його капсули [4]. У
разі анорексії у хворих тварин, зазвичай, відмічають збільшення жовчного міхура [5]. Тому
УЗД є методом вибору в діагностиці багатьох захворювань печінки та біліарної системи. Слід
зазначити, що вогнищеві ураження печінки виявляють за допомогою УЗД значно краще, ніж
дифузні зміни в ній.
Мета досліджень – дослідити ультрасонографічну картину печінки свійських котів за гепатоліпідозу. Основним завданням дослідження було вивчення візуалізації паренхіми печінки за
цієї патології.
Матеріал та методика досліджень. Об’єктом дослідження слугували 36 хворих на гепатоліпідоз свійських котів та кішок віком від 2-х до 13 років. Коти та кішки без видимих порушень
обміну речовин та ознак патології печінки (n=19) використовувались як контроль.
Ультрасонографічні дослідження проводили за допомогою апарату Sonoscape A6, обладнаного секторним трансдуктором частотою 2,0–6,0 mHz. Ультразвукове дослідження проводили
через вентральну ділянку черевної стінки від ділянки мечоподібного відростка. У ділянці контакту датчика видаляли шерсть та наносили ультрасонографічний гель Aquasonic 100 виробництва Parker Laboratories, USA.
Результати досліджень та їх обговорення. На гепатоліпідоз часто хворіють тварини із
надмірною масою тіла, тому необхідно звертати увагу на кількість вісцерального жиру, що розміщений у ділянці мечоподібного відростка котів між черевною стінкою та печінкою. Такий
прошарок може спотворювати розміри печінки та погіршувати візуалізацію паренхіми органа
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внаслідок поглинання ультразвуку жировою тканиною. Для диференціації слід звертати увагу
на те, що жир, на відміну від органів черевної порожнини, є нерухливою субстанцією під час
дихання тварини.
У нормі печінка є ехогенною, хоча жовчний міхур і жовчні протоки можуть візуалізуватися
як анехогенні. Паренхіма печінки виглядає зернистою та має однорідну будову. Краї органа
рівні, печінкові часточки чітко розмежовані. Типові зміни включають розтягнення із частковою
або повною обструкцією загальної жовчної протоки. Жовчний міхур та внутрішньопечінкова
жовчна протока ехогенні з анехогенним вмістом. Розмір жовчного міхура залежить від наявності анорексії у тварини, ступінь виразності змін печінки у котів – від тривалості й тяжкості захворювання. Печінкові судини в нормі не візуалізуються, крім печінкової вени, яку можна спостерігати у вигляді тяжа.
У котів, хворих на гепатоліпідоз, нами встановлено рівномірне, дифузне підвищення ехогенності паренхіми печінки, що одночасно супроводжувалося вираженим ослабленням сигналу
у віддалених зонах. У більшості тварин за гепатодистрофії реєстрували гепатомегалію – краї
органа виходили за реберну дугу (рис. 1). Краї печінки, особливо правої та квадратної часток,
заокруглені, а ехоструктура капсули – щільна. Судинний малюнок збіднений. Ехоструктура
печінки однорідна та крупнозерниста.
На більш пізніх стадіях гепатоліпідозу, окрім вказаних вище сонографічних симптомів, візуалізувались поодинокі ділянки паренхіми невеликих розмірів значно підвищеної ехогенності,
а також затемнення у віддалених ділянках.
У свійських котів також часто спостерігали ознаки холангіту та холециститу: зростала ехогенність стінок жовчного міхура та жовчних протоків (рис. 2). Жовчний міхур мав заокруглену
форму, тоді як у клінічно здорових тварин – овоїдну чи грушоподібну. Це пояснюється наявністю анорексії – характерного клінічного симптому за гепатоліпідозу.

Рисунок 1. Ультрасонограма печінки кота за
гепатодистрофії: а – ущільнення капсули,
б – заокруглений край печінки

Рисунок 2. Ультросонограма печінки кота за
гепатодистрофії: а – ущільнення капсули, б – заокруглений край печінки в – розширений жовчний міхур

Проведені нами дослідження відповідних морфологічних та лабораторних показників крові
котів підтверджували наявність у них ліпідозу печінки.
Висновки. Характерними ультрасонографічними ознаками гепатоліпідозу у котів є збільшення ехогенності, ущільнення капсули печінки, заокруглення її країв та наявність ознак
холангіту.
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Использование ультрасонографии в диагностике гепатолипидоза у домашних котов
Т.П. Локес-Крупка
В статье показано, что применение ультрасонографии позволяет повысить информативность диагностики гепатолипидоза у домашних котов. У больных гепатодистрофией животных было установлено равномерное, диффузное
повышение эхогенности паренхимы печени. Сосудистый рисунок беден. Эхоструктура печени однородная и крупнозернистая. У большинства животных при гепатолипидозе регистрировали наличие признаков холангита и гепатомегалию, при этом края органа выходили за реберную дугу.
Ключевые слова: коты, печень, гепатолипидоз, ультрасонография.
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ДИНАМІКА ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ГУМОРАЛЬНОГО
ІМУНІТЕТУ У КОТІВ ЗА ГНІЙНОГО КЕРАТОКОН’ЮНКТИВІТУ
У статті представлені дані щодо динаміки показників гуморального імунітету у котів за гнійного кератокон’юнктивіту. В результаті проведених досліджень встановлено, що розвиток гнійного кератокон’юнктивіту у котів
відбувається на тлі виразної гуморальної реакції на інфекційний агент.
Динаміка імунологічних показників у хворих на гнійний кератокон’юнктивіт котів характеризується достовірним зростанням вмісту імуноглобулінів (на 36,4–102,0 %) та циркулюючих імунних комплексів (74,5 %), виразною
активацією системи комплементу переважно класичним шляхом.
Ключові слова: кіт, кератокон’юнктивіт, система імунітету, імуноглобуліни, система комплементу.

Постановка проблеми. Основною функцією імунної системи є захист організму від усього
генетично стороннього. Ця функція зумовлена здатністю системи імунітету розпізнавати
«своє» та «чуже», в результаті чого на дію антигену в організмі впливає складна реакція імунної відповіді.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наявні численні публікації щодо оцінки імунного
статусу людини за різних патологічних станів, а в останні роки дослідження системи імунітету стали пріоритетними і у ветеринарній медицині, яка вивчає норму та патологію у тварин різних видів і
в кожного з них є свої особливості будови й функції цієї системи. Як правило, у разі терапевтичної,
акушерсько-гінекологічної, хірургічної та інших видів патології в організмі тварин відбуваються
значні зміни у функціонуванні системи імунітету, що часто визначає перебіг хвороби, зумовлює
розвиток ускладнень та рецидиви. Показники стану системи імунітету мають вагоме діагностичне і
прогностичне значення, особливо у випадках присутності мікробного чинника [1, 2].
На сьогодні не тільки науковці, а й кваліфіковані лікарі ветеринарної медицини все частіше
використовують у своїй повсякденній роботі результати біохімічних та імунологічних досліджень. Проте треба зазначити, що більш-менш повно система імунітету вивчена тільки у продуктивних тварин. У дрібних тварин, зокрема свійських котів, показники системи імунітету
з’ясовані недостатньо, особливо за хірургічних хвороб і локальних інфекцій.
Однією із поширених локальних інфекцій у котів є стафілококовий кератокон’юнктивіт
(29,2 % від патології очей) [3–5]. За умов гнійного запалення у кон’юнктиві та рогівці котів
відбуваються деструктивні зміни, що характеризуються проліферацією в епітеліоморфному
шарі, лімфоїдною інфільтрацією та наявністю множинних осередків некрозу. Характерним є й
те, що аномально змінений передній епітеліоморфний шар рогівки виявляє схильність до ороговіння [4].
Вплив мікробного чинника (більшістю Staphiliococcus aureus) та виразні деструктивні зміни
уражених тканин не можуть залишитися без уваги системи імунітету.
Мета дослідження – оцінити наявність та характер гуморальної імунної відповіді організму
котів на стафілококове ураження кон’юнктиви і рогівки. Для досягнення мети було поставлене
завдання – визначити динаміку та спрямованість основних показників гуморального імунітету
у котів, хворих на гнійний (стафілококовий) кератокон’юнктивіт.
©
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Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили на 5 клінічно здорових і 15 хворих
на гнійний (стафілококовий) кератокон’юнктивіт котах віком 3–4 роки і масою тіла 3,5–4,0 кг;
останні були поділені на 3 групи.
У клінічно здорових котів (контрольна група) проводили клінічне дослідження згідно із загальноприйнятою методикою, що описана в доступних джерелах. У крові тварин визначали біохімічні показники: білоксинтезувальну функцію печінки оцінювали за рівнем загального білка
(рефрактометрично) та білкових фракцій (нефелометричним методом). Вміст імуноглобулінів
класів A, E, G, M визначали імуноферментним методом, вміст циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) – методом преципітації з поліетиленгліколем.
Активність загального комплементу оцінювали за його гемолітичною активністю (50 % гемолізу) уніфікованим методом з еритроцитами барана в присутності сироватки кроля. Активність С3 компонента комплементу визначали методом твердофазного імуноферментного аналізу, С4 – імунотурбідиметричним на аналізаторі Cobas 6000.
У хворих на гнійний кератокон’юнктивіт котів здійснювали аналогічні дослідження на
першу (1 дослідна група), третю (друга дослідна група) і сьому добу (третя дослідна група)
перебігу хвороби.
Усі отримані цифрові дані піддавали обробці методом варіаційної статистики з використанням програми Microsoft Office Exel «Statistica 7».
Результати досліджень та їх обговорення. Під час оцінки біохімічних маркерів відповіді
тварин на розвиток гнійного запалення кон’юнктиви і рогівки ми не спостерігали занадто виразних їх зрушень, проте простежувалась тенденція до зменшення рівня альбумінів і зростання
глобулінів на тлі невірогідного збільшення вмісту загального білка.
Організм здатен реагувати на дію антигенів синтезом білків, що мають специфічну спорідненість до антигену, який стимулював цей синтез. До складу антитіл входять імуноглобуліни.
Ми вивчали імуноглобуліни класів: M, A, E, G.
Динаміка досліджуваних імунологічних показників була більш наглядною і характеризувалася
у хворих на гнійний кератокон’юнктивіт котів вірогідним (крім IgG) зростанням на третю добу запального процесу вмісту імуноглобулінів та ЦІК: IgA – на 102,0 %, IgЕ – 40,3, IgM – 54,2; ЦІК –
74,5 % та активацією системи комплементу. Сьома доба досліджень була відзначена аналогічними
зрушеннями зазначених показників, проте зростання рівня IgG (на 36,4 %) вже було вірогідним.
Із захисних білків у тварин раніше за всіх починається синтез IgM, які блокують розповсюдження збудника в організмі.
IgA є основними імуноглобулінами слизових оболонок (у вигляді димерів), проте наявні
вони і в крові (у вигляді мономерів). Димерні IgA мають секреторний компонент, що забезпечує проникнення їх молекули через епітелій. IgA зазвичай спричинюють аглютинацію і не здатні до преципітації; вони захищають слизові оболонки від проникнення антигенів. В наших дослідженнях зростання вмісту IgA за гнійного (стафілококового) кератокон’юнктивіту вважаємо
природною захисною реакцією.
IgE наявні у сироватці крові в невеликій концентрації, однак вона зростає за алергічних реакцій
миттєвого типу. Високоафінні рецептори до Fc-фрагменту IgE знаходяться на тучних клітинах і
базофілах. У разі зв’язування IgE, що фіксовані на мембранах тучних клітин чи базофілів, з антигеном відбувається вивільнення медіаторів запалення. Отже, достовірне зростання рівня IgE з третьої
до сьомої доби може бути свідком розвитку помірної сенсибілізації організму хворих котів.
Імуноглобуліни класу G складають близько 75–80 % усіх імуноглобулінів і синтезуються
зрілими В-лімфоцитами. До цього класу імуноглобулінів належать основні антитіла, що забезпечують тривалий гуморальний імунітет до інфекцій. IgG беруть участь у стимуляції фагоцитозу і нейтралізації бактеріальних токсинів, здатні до зв’язування комплементу, можуть діяти як
опсоніни. Синтез IgG та їх концентрація в сироватці крові зростають за хронічних та поворотних інфекцій. Результати наших досліджень щодо цього показника пов’язуємо з тим, що в період життя досліджувані тварини вже мали неодноразовий контакт зі Staphiliococcus sp. Отже,
розвиток гнійного кератокон’юнктивіту у котів відбувається на тлі виразної гуморальної реакції на інфекційний агент, що цілком узгоджується з результатами інших дослідників [1, 6–8].
Утворення циркулюючих імунних комплексів є природним процесом завершення гуморальної
імунної відповіді організму на антиген. Підвищення рівня ЦІК відбувається за багатьох аутоімунних, онкологічних та інфекційних хвороб. Відомо, що одним з важливих факторів, який має значення для прояву патогенності ЦІК, є їх розмір. Від розміру імунного комплекса залежать його
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найважливіші біологічні властивості – здатність до активації комплементу та взаємодії з Fcрецепторами, що визначає безпечне видалення агрегатів системою мононуклеарних фагоцитів [9].
У наших дослідженнях вже з першої доби розвитку гнійного кератокон’юнктивіту відбувалося незначне збільшення рівня ЦІК (на 5,7 %), хоча на третю та сьому доби спостережень цей
показник достовірно зростав на 64,2 і 74,5 % відповідно. Така динаміка є природною і позитивною, оскільки негативний вплив ЦІК спостерігають за кратного збільшення їх рівня [12].
Система комплементу являє собою каскад 20 білків – ферментів плазми крові, що забезпечують імунну реакцію у відповідь на взаємодію антигена з антитілом. Ця система відповідає за
фагоцитоз, руйнування сторонніх бактерій і підтримує запальну реакцію. Активація каскаду
комплементу може здійснюватися класичним шляхом, за якого стимулювальним чинником є
взаємодія антигена з антитілом, або альтернативним, коли в ролі цих чинників виступають полісахариди, ендотоксини чи імуноглобуліни. Незалежно від вихідного чинника, кінцевим продуктом активації системи комплемента є складний білок, що здатний руйнувати мембрани клітин, які містять сторонні антигени. Компоненти системи комплементу входять до факторів
природженого імунітету. Відомі дев’ять головних компонентів комплементу (С1–С9), проте
для оцінки функціонування його системи ми проводили визначення тільки двох – С3 та С4,
оскільки в крові вони представлені в максимальній кількості.
С3 є ключовим компонентом комплементу, що бере участь у забезпеченні неспецифічної
резистентності організму до бактеріальних інфекцій. Під впливом С3 підвищується проникність стінок судин, лейкоцити мігрують до осередка запаленння, відбувається їх дегрануляція,
через що вивільнюється значна кількість біологічно активних речовин. Фіксація С3-компонента
комплементу на стінці бактеріальної клітини (опсонізація) посилює фагоцитоз. Крім того, С3компонент входить до складу імунних комплексів. Він синтезується в різних тканинах та органах і складає до 70 % від усіх білків комплементу, бере участь як у класичному (активується
комплексами антигена з IgG, IgM), так і в альтернативному напрямах активації (активується
комплексами антигена з IgA, IgE, Fab-фрагментами Ig та полісахаридними антигенами бактерій). На відміну від С3, компонент комплементу С4 синтезується в легенях та кістках і бере
участь тільки у класичному напрямі активації системи комплементу [2].
В результаті проведених досліджень у хворих котів ми відзначали вірогідне зростання активності загального комплементу, причому максимального показника (117,6 %) він досягав на третю добу спостережень.
Що стосується динаміки С3-компонента, то вона була хвилеподібною, але зміни були невірогідними, а саме: на першу добу досліджень рівень С3 зростав на 2,5 %, третю – був на 8,9 %
меншим за початковий, а на сьому знову перевищував його на 3,8 %. Показник С4 майже повторював загальну динаміку С3, проте його рівень на першу добу зростав на 2,5 %, третю зменшувався на 13,7, а на сьому лише на 1,0 % перевищував початковий. С3 відносять до білків
гострої фази і тому зрозуміло підвищення його рівня вже на першу добу запального процесу.
Зменшення рівня С3 на третю добу досліджень, очевидно, зумовлено його адсорбцією на імунних комплексах. Одночасне зниження рівня С3 та С4 є ознакою активації системи комплементу
класичним шляхом, тим більше, що ці зміни збігаються з початком інтенсивного утворення
імунних комплексів [10, 12].
Висновки. Розвиток гнійного кератокон’юнктивіту у котів відбувається на тлі виразної гуморальної реакції на інфекційний агент.
Динаміка показників гуморального імунітету в хворих на гнійний кератокон’юнктивіт котів
характеризується вірогідним зростанням вмісту імуноглобулінів (IgM – на 54,2 %, IgA – 102,0,
IgE – 40,3, IgG – 36,4 %) та циркулюючих імунних комплексів (на 74,5 %), виразною активацією системи комплементу переважно класичним шляхом.
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Динамика некоторых показателей гуморального иммунитета у котов, больных гнойным кератоконъюнктивитом
С.М. Масликов, В.И. Издепский
В статье представлены данные о динамике показателей гуморального иммунитета у котов, больных гнойным
кератоконъюнктивитом. В результате проведенных исследований установлено, что развитие гнойного кератоконъюнктивита у котов сопровождается выраженной гуморальной реакцией на инфекционный агент. Динамика иммунологических показателей у больных гнойным кератоконъюнктивитом котов характеризуется достоверным увеличением
уровня иммуноглобулинов (на 36,4–102,0 %) и циркулирующих иммунных комплексов (74,5 %), выраженной активацией системы комплемента, преимущественно классическим путем.
Ключевые слова: кот, кератоконъюнктивит, система иммунитета, иммуноглобулины, система комплемента.
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БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ КРОВІ У КОНЕЙ ЗА РІЗНОГО ПЕРЕБІГУ УВЕЇТУ
У статті описано дослідження біохімічних змін у сироватці крові коней за гострого, підгострого та хронічного
перебігу увеїту. Доведено, що вірогідні біохімічні зміни у сироватці крові коней розвиваються переважно за гострого
перебігу увеїту, тоді як за підгострого та хронічного вони незначні (зменшення вмісту сечовини, збільшення вмісту
загального білірубіну та активності гамма-глутамілтранспептидази). Встановлено, що зміни біохімічних показників
сироватки крові коней за гострого перебігу увеїту є характерними для синдромів запалення та цитолізу гепатоцитів,
що свідчить про порушення функціонального стану печінки під впливом інфекційних агентів або їх токсинів, які є
одним з етіологічних факторів увеїту.
Ключові слова: коні, хвороби очей, увеїт, біохімічні показники.

Постановка проблеми. Увеїт – запалення судинної оболонки ока, у коней діагностується
досить часто і за даними українських та зарубіжних дослідників [1–4] має найбільше клінічне
та економічне значення серед іншої офтальмологічної патології у тварин цього виду.
Розробка сучасної системи діагностично-лікувально-профілактичних заходів за будь-якої
патології, в тому числі за увеїтів у коней, повинна ґрунтуватися на чіткому розумінні етіології
та патогенезу хвороби [1, 2]. Відомо [5], що у крові тварин постійно циркулює цілий комплекс
хімічних речовин: ферментів, білків, вуглеводів, жирів, низькомолекулярних азотистих основ,
гормонів, електролітів тощо, які складають біохімічні показники сироватки крові та об'єктивно
відображають стан обміну речовин у тварин і характеризують функціональну активність окремих органів і систем, а також гомеостаз організму в цілому. В поєднанні з клінічними та іншими лабораторними методами досліджень визначення біохімічних показників сироватки крові
останнім часом є невід’ємною частиною клінічної практики лікарів ветеринарної медицини та
дозволяє виявити наявність патології до її клінічного прояву, уточнити діагноз, визначити тяжкість і прогноз захворювання, розробити патогенетичну терапію та оцінити ефективність
лікування. Через це вивчення біохімічних показників сироватки крові у коней, хворих на увеїт,
буде сприяти розширенню уявлення про патогенез цієї хвороби і розробці обґрунтованих схем
комплексної терапії та профілактики.
©
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До того ж, аналізуючи доступні літературні джерела щодо біохімічних досліджень сироватки крові коней за увеїту, ми не знайшли посилань на проведення таких робіт в Україні. Ця проблема, незважаючи на її актуальність, у нашій країні не розглядалася. Таким чином, всі наведені вище факти, спонукали до проведення досліджень.
Мета дослідження – вивчити біохімічні зміни сироватки крові коней за гострого, підгострого та хронічного перебігу увеїту.
Матеріал і методика дослідження. Для дослідження було використано сироватки крові
клінічно здорових коней верхових порід, з яких сформували контрольну (n=10) та групи коней,
хворих на увеїт з гострим (n=29) – перша, підгострим (n=17) – друга та хронічним перебігом
увеїту (n=41) – третя група. Проби крові відбирали до ранкової годівлі або через 4–5 годин після неї за загальноприйнятими методами [5, 6]. Під час досліджень умови годівлі, утримання та
експлуатації коней контрольної і дослідних груп були аналогічними.
Сироватку крові досліджували у Державному науково-дослідному інституті з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) спектрофотометричним методом на
біохімічному аналізаторі Stat Fax 1904 виробництва Awareness technology INC, США (свідоцтво
про державну реєстрацію № 8227/2008), використовуючи відповідні реагенти компанії «Global
Scientific», США. Підготовку проб і визначення конкретних показників проводили згідно з інструкціями до приладу та реагентів.
У сироватці визначали показники, що характеризують білковий (загальний білок та альбуміни), азотистий (сечовина та креатинін), вуглеводний (глюкоза), ліпідний (холестерол), пігментний (загальний та кон’югований білірубін), мінеральний (кальцій, фосфор, залізо, магній)
обміни, а також ферменти (аспартат- (АсАТ) і аланін- (АлАТ) амінотрансферази, креатинфосфокіназу (КК), лактатдегідрогеназу (ЛДГ), гамма-глутамілтранспептидазу (ГГТП), амілазу, лужну фосфатазу (ЛФ)) та електроліти (калій і натрій). Під час проведення аналізу отриманих результатів досліджень використовували референтні значення біохімічних показників сироватки
крові здорових тварин, представлені у роботах В.І. Левченка та ін. [5, 6] і В.І. Головахи [7].
Отриманий цифровий матеріал оброблений статистично за допомогою комп'ютерної програми Microsoft Office Excel. Результати представлені у вигляді Х±т. Різницю між двома величинами вважали вірогідною за р<0,05; 0,01; 0,001.
Результати досліджень та їх обговорення. Отримані результати свідчать, що запалення увеальної оболонки ока у коней, незалежно від перебігу, супроводжується зміною деяких біохімічних
показників (табл. 1). Так, у тварин за гострого перебігу увеїту встановлено зміни білоксинтезувальної функції печінки, а саме вірогідне (р<0,01) підвищення вмісту загального білка до 83,4±6,4 г/л
порівняно з контрольною групою – 60,1±6,5 г/л. Також у коней цієї групи встановлено зменшення
на 32,5 % (р<0,05) кількості альбумінів. Гіперпротеїнемія та зменшення кількості альбумінів у коней свідчать про диспротеїнемію, яка розвивається внаслідок впливу інфекційних агентів або їх
токсинів на гепатоцити та клітинні елементи системи мононуклеарних фагоцитів.
Уміст сечовини у сироватці крові хворих коней усіх дослідних груп вірогідно (р<0,05) зменшувався, порівняно з показниками клінічно здорових, проте не виходив за нижню межу референтних значень. Ці результати та відсутність вірогідних змін вмісту креатиніну у сироватці
крові хворих коней свідчать, що за увеїту в коней фільтраційна функція нирок не порушується
або корегується за рахунок компенсаторних механізмів організму.
У коней першої та другої дослідних груп встановлено порушення білірубіносинтезувальної
функції печінки, що проявлялося гіпербілірубінемією (загальний білірубін >14,5 мкмоль/л),
причому за гострого перебігу захворювання відмічено вірогідне його зростання у 2 рази до
16,9±2,3 мкмоль/л (р<0,001 порівняно з контролем). Збільшення вмісту загального білірубіну
відбувається за рахунок інтенсивного утворення вільного білірубіну з гемоглобіну в ретикулоендотеліальних клітинах та може бути зумовлене ураженням гепатоцитів внаслідок дії інфекційних агентів або їх токсинів.
Уміст кон’югованого білірубіну вірогідно не змінювався у коней дослідних груп, хоча й наближався до верхньої межі референтних значень (3,5 мкмоль/л), а за гострого перебігу увеїту
навіть дещо її перевищував, що вказує на порушення його виділення.
Трансферази є досить чутливими за різних патологій, що супроводжуються пошкодженням
тканин, але частіше зміну їх активності використовують для діагностики уражень печінки, причому для коней показовим є дослідження активності АсАТ у сироватці крові [5]. Нами встановлено вірогідне підвищення (р<0,01) активності АсАТ до 409,5±36,6 од/л за гострого перебігу
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увеїту, порівняно з контролем, та незначне, але вірогідне (р<0,05), збільшення активності АлАТ
до 18,3±3,7 од/л. У коней за підгострого та хронічного перебігу увеїту зміни активності АсАТ і
АлАТ невірогідні порівняно з клінічно здоровими тваринами.
Таблиця 1 – Біохімічні показники сироватки крові клінічно здорових та хворих на увеїт коней
Показники
Загальний білок, г/л
Альбуміни, г/л
Сечовина, ммоль/л
Креатинін, мкмоль/л
Білірубін,
загальний
мкмоль/л
кон’югований
Глюкоза, ммоль/л
Холестерол, ммоль/л
Тригліцероли, ммоль/л
АСТ, од/л
АЛТ, од/л
КК, од/л
ГГТП, од/л
ЛДГ, од/л
Амілаза, од/л
ЛФ, од/л
Калій, ммоль/л
Натрій, ммоль/л
Кальцій, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Залізо, мкмоль/л
Магній, ммоль/л

контрольна, n=10
60,1±6,5
34,2±4,2
6,0±1,2
140,1±10,1
8,3±2,9
2,1±0,5
5,1±0,92
3,0±0,7
0,3±0,05
196,3±42,0
8,9±2,5
78,4±14,7
20,1±3,2
365,2±36,8
14,4±1,5
132,4±8,9
4,3±0,7
140,2±12,6
2,9±0,95
1,3±0,5
26,5±2,4
0,8±0,1

Групи
перша, n=29
друга, n=17
83,4±6,4**
63,3±5,6
23,1±3,6*
28,2±4,7
3,7±0,6*
4,8±0,75*
110,4±15,6
125,3±17,2
16,9±2,3***
14,9±2,1*
3,7±0,4
3,2±0,4
4,07±0,19
5,0±0,21
2,6±0,95
3,2±0,75
0,32±0,06
0,31±0,05
409,5±36,6**
275,2±15,3
18,3±3,7*
12,3±3,4
92,5±18,6
79,4±4,6
36,5±4,5*
32,6±4,6*
426,5±20,6
396,5±24,3
16,5±1,7
14,1±1,8
288,2±12,6***
142,5±14,6
3,9±0,87
3,8±0,94
135,5±8,9
124,1±7,6
3,7±0,16
3,1±0,27
1,4±0,3
1,6±0,4
36,6±2,7*
27,6±3,7
0,8±0,08
0,7±0,07

третя, n=41
62,1±3,4
33,3±7,6
4,5±0,8*
135,1±19,4
14,3±1,2*
3,3±0,3
4,7±0,31
2,9±0,8
0,28±0,04
185,2±24,2
10,6±2,4
80,5±6,6
34,3±2,4*
324,7±31,2
13,8±1,7
242,3±17,8
4,2±0,72
131,3±9,7
3,2±0,75
1,5±0,2
22,2±3,1
0,7±0,01

Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 порівняно з контрольною групою.

Активність ГГТП у коней є цінним маркером захворювань жовчних капілярів. Гіперферментемія ГГТП є раннім і надійним тестом інтрагепатитного стазу жовчі, пошкодження канікулярних мембран гепатоцитів біля біліарного полюса та епітеліальних клітин, які вистилають просвіт жовчних проток [5]. У хворих коней всіх дослідних груп активність ГГТП була вірогідно
високою (вище 25 од/л), що, можливо, зумовлено збільшенням елімінації ферменту внаслідок
ураження мембран клітин жовчних капілярів.
Також за гострого перебігу увеїту нами встановлено вірогідне (р<0,001), порівняно з контрольною групою, зростання активності ЛФ до 288,2±12,6 од/л, що також вказує на затримання
виділення компонентів жовчі, елімінацію ферменту внаслідок зміни проникності мембран гепатоцитів, яка зумовлена детергентною дією гідрофобних жовчних кислот.
Встановлене вірогідне збільшення (р<0,05) вмісту феруму до 36,6±2,7 мкмоль/л за гострого
перебігу увеїту, порівняно з контрольною групою, що виникає в результаті підвищеного руйнування гемоглобіну крові в організмі.
Інші зміни біохімічних показників сироватки крові коней за різного перебігу увеїту незначні та невірогідні.
Висновки. 1. Вірогідні зміни біохімічних показників у сироватці крові коней розвиваються
переважно за гострого перебігу увеїту, тоді як за підгострого та хронічного вони незначні (зменшення вмісту сечовини, збільшення загального білірубіну та активності ГГТП), що може бути
зумовлено активацією компенсаторних механізмів організму.
2. Зміни біохімічних показників сироватки крові коней за гострого перебігу увеїту є характерними для синдромів запалення (гіперпротеїнемія та гіпоальбумінемія) і цитолізу гепатоцитів
(гіпербілірубінемія, підвищення активності АсАТ, АлАТ, ГГТП та ЛФ), що свідчить про порушення функціонального стану печінки під впливом інфекційних агентів або їх токсинів, які є
одним з етіологічних факторів увеїту.
3. Встановлені зміни необхідно враховувати за розробки патогенетичних методів лікування
коней за увеїту.
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Биохимические изменения крови у лошадей при различном течении увеита
А.А. Меженский
В статье описаны исследования биохимических изменений в сыворотке крови лошадей при остром, подостром и
хроническом течении увеита. Показано, что достоверные биохимические изменения в сыворотке крови лошадей
развиваются преимущественно при остром течении увеита, тогда как при подостром и хроническом они незначительны (уменьшение содержания мочевины, увеличение содержания общего билирубина и активности гаммаглутамилтранспептидазы). Установлено, что изменения биохимических показателей сыворотки крови лошадей при
остром течении увеита характерны для синдромов воспаления и цитолиза гепатоцитов, что свидетельствует о нарушении функционального состояния печени под влиянием инфекционных агентов или их токсинов, которые являются
одним из этиологических факторов увеита.
Ключевые слова: лошади, болезни глаз, увеит, биохимические показатели.
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У статті повідомляється, що переущільнення, невчасне перегрупування птиці, недостатній повітрообмін, зменшена вологість повітря, надлишок аміаку, різке збільшення інтенсивності освітлення на початку яйцекладки є першопричинами виникнення у стаді птиці канібалізму. Спочатку відбувається дискомфорт в організмі молодняку та
дорослих птахів, згодом – розкльов і вищипування пір’я, а надалі – поїдання одних особин іншими. На жаль, інтенсифікація виробництва птахівничої галузі зумовила появу в цьому переліку етіологічних чинників і нераціональне
використання білкових кормів (неповноцінність, надлишок), нестачу вітамінів, макро- та мікроелементів, відсутність
гравію тощо.
Ключові слова: обмін речовин, канібалізм, кури-несучки, вітаміни, макро- та мікроелементи.

Постановка проблеми. Останнім часом канібалізм (розкльов) розглядають не як хворобу, а
реакцію пернатих на умови утримання. Однак у повсякденній ветеринарній практиці цей патологічний стан відносять до окремої нозологічної одиниці. У легких випадках він виражається у
поїданні яєць та пера, тяжких – розкльовом тіла, і, перш за все, черева, боків та спини. І що
найтрагічніше, особина, яку “з’їдають”, майже не реагує, а стоїть нерухомо, закривши очі [1].
Канібалізм широко розповсюджений і завдає великої економічної шкоди птахівницьким господарствам [2]. За промислової технології утримання загибель курей-несучок становить близько 30 %. Птиця з клінічно вираженою формою захворювання практично не лікується, оскільки травми, які отримують птахи, зазвичай є несумісними з життям [3–5].
Актуальність теми пояснюється й тим, що, незважаючи на численні дослідження, причини
виникнення канібалізму досі не з’ясовані.
За даними В.І. Щербатова і Л.І. Сидоренко [6], створювані для птиці у промисловому птахівництві штучні умови проживання на всіх етапах онтогенезу можуть істотно впливати на загальний їх розвиток і, в першу чергу, на відтворні функції. У зв’язку з цим, розробка науково обґрунтованих систем відтворення свійських птахів в умовах інтенсивного ведення птахівництва
неможлива без знань відповідних реакцій птиці, ставлення окремих особин один до одного та
сексуальної поведінки самців і самок [7].
©
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Підвищена агресивна активність розкльову в курей виникає через обмеження у кормі у разі
введення так званих голодних днів [8]. У поширенні розкльову важливе місце відводять спадковості та агресивній поведінці у великих групах птиці за високої щільності посадки. J. Craig,
M. Muir [9] вважають, що спадковий чинник є вирішальним у зародженні в стаді розкльову.
M.J. Gentle et al. [10], вивчаючи інтенсивність росту і канібалізм у курей-несучок, довели, що
ступінь прояву розкльову безпосередньо пов’язана зі щільністю посадки птиці.
Мета дослідження – встановити зміни деяких показників метаболічного профілю курейнесучок за канібалізму та вивчити профілактичну дію дозозалежного впливу препаратів Ціанофор і Карнівет L на птицю із клінічними проявами розкльову.
Матеріал та методи дослідження. Дослід проводили у Навчальному науково-дослідному
центрі Білоцерківського НАУ, м. Біла Церква Київської області. Матеріалом для дослідження
слугували кури-несучки кросу Браун-Нік 177−206-добового віку. Впродовж досліду вивчали
годівлю курей-несучок, інтенсивність їх яйцекладки відповідно до фази продуктивного періоду,
проводили клінічне дослідження птиці та визначали біохімічні показники сироватки крові.
Результати досліджень та їх обговорення. В умовах промислового виробництва період
переходу птиці на стадію несучості супроводжується поступовою подовженістю світлового
дня, зміною інтенсивності освітлення, нерідко перегрупуванням та транспортуванням поголів’я
птиці до цеху отримання продукції. Вагоме місце у цьому технологічному ланцюзі займає зміна
раціону годівлі курей. Саме така короткотривала фізіологічна невідповідність засвоєння білкових, вуглеводних, жирових та вітамінно-мінеральних складових раціону на початку яйцекладки
і призводить до неадекватного їх використання. Це провокує кормовий стрес і, як наслідок,
збудження та агресивність птиці.
Станом на осінь 2011 року в умовах ННДЦ Білоцерківського НАУ переведення птиці у цех
промислового виробництва яєць був забезпечений параметрами, передбаченими всіма нормативами. Однак у 2,7 % курей попереднього технологічного циклу (осінь 2010 р.) за такої схеми
переведення вже на 3-ю добу відмічали ознаки вищипування пера та розкльову.
Раціон годівлі курей-несучок 177-денного віку відповідав нормативній інструкції з використання кросу Браун-Нік.
За клінічного дослідження встановлено, що кури помірно рухливі, активні, проте у 30 %
поголів’я виявляли ознаки збудження, які характеризувалися надмірною рухливістю птиці в
межах окремих кліток і ярусів та підвищеною реакцією на зовнішні подразники. У разі наближення обслуговуючого персоналу до кліткової батареї кури-несучки проявляли ознаки
неспокою. Птиця добре споживала корм і пила воду. Гребінь та борідка були яскраворожевого кольору. Оперення – блискуче, гладеньке, розміщувалось рівними симетричними
рядами уздовж тіла та мало природне для цього кросу забарвлення. Деякі кури (масою менше
1,5 кг) були пригнічені і знаходилися переважно в кутках кліток. У них відмічали симптоми
А-гіповітамінозу: схуднення, скуйовдженість пір’я, ксерофтальмію, кон’юнктивіт, сухість
шкіри та численні аптеріози на шиї.
Дещо менше курей-несучок мали дифузні алопеції в ділянці спини. Проте практично в усієї
птиці з ознаками алопецій відмічали забруднення та склеювання пір’я навколо клоаки білою
крейдоподібною масою. Шкіра клоакального кільця була суха і гіперемійована. На деяких її
ділянках спостерігали щільної консистенції кристалоподібні утворення, які, спричиняючи механічне руйнування епідермісу та власне шкіри, призводили до появи тріщин і навіть крововиливів. Слід зазначити, що із 30 % птиці, які мали ознаки збудження, агресивну поведінку реєстрували у 4,6 % (39 голів). Це проявлялось вищипуванням пір’я в ділянці крил та спини у більш
слабших особин. Поступово на місці новоутворених алопецій з’являлись ознаки гіперемії шкіри, що викликало неадекватну “зацікавленість” з боку інших курей. Саме ці оголені ділянки
шкіри, у першу чергу, піддавались розкльову (рис. 1). Несучість птиці становила 81 %.
Однак слід зазначити, що у птиці із симптомами А-вітамінної недостатності та сечокислого
діатезу, як правило, відмічали аптеріоз, вищипування пера і навіть розкльови (рис. 2), тобто реєстрували поєднаний перебіг декількох захворювань. Враховуючи клінічне дослідження курейнесучок. можна припустити, що першопричиною розкльову та канібалізму у стаді є порушення
обміну ретинолу та сечової кислоти.
За несвоєчасної пересадки птиці в іншу клітку, де утримується поголів’я з подібними клінічними ознаками, розкльов закінчувався крововиливами, випадінням внутрішніх органів і врешті решт – поїданням одних особин іншими.
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Рисунок 1. Вищипування пера та розкльов у
ділянці спини (кури-несучки 130-добового віку)

Рисунок 2. Розкльов крил (кури-несучки
177-добового віку)

G. Brantas [11] вказує, що агресивність птиці у період “розносу” зумовлена станом підвищеного збудження – фрустрацією. Вона повторюється перед кладкою кожного яйця і є наслідком
незбігання існуючих умов проживання курей у клітках з інстинктом гніздової поведінки. Збудження курей-несучок у цей період супроводжується непродуктивними витратами енергії, порушенням пір’яного покриву, травмами, пошкодженнями яєць. Ступінь агресивності несучок
перед кладкою яєць є спадкоємною ознакою [12, 13]. На момент клінічного дослідження кількість загиблої птиці від розкльову за період від 155 до 170 діб становила 2,8 % від загальної кількості зі щоденними коливаннями від 0,1 до 0,3 %.
За біохімічного дослідження сироватки крові виявили, що вміст загального білка був збільшений – 38,4–81,3 г/л (63,2±4,34) г/л за норми 43–60 г/л. Водночас концентрація альбумінів
знаходилася в межах норми – 30,1±1,72 % (Lim 20,8–38,5). Гіперпротеїнемія у птиці 177добового віку на початку яйцекладки спричинила збільшення рівня сечової кислоти: у 50 %
досліджених проб крові курей-несучок її концентрація складала 0,41±0,04 ммоль/л з коливаннями по групі від 0,17 до 0,64 ммоль/л. Літературні джерела вказують, що за вмісту 0,6 ммоль/л
і більше її солі починають кристалізуватися та відкладатись на вісцеральних покривах і в капсулах суглобів [14]. Проте, проводячи патолого-анатомічний розтин трупів загиблої птиці 177добового віку, явних морфологічних змін, притаманних сечокислому діатезу, ми не виявляли за
винятком поодиноких, розміром менше макового зерна, вкраплень білого кольору на вісцеральних покривах грудочеревної порожнини, що, на нашу думку, не було причиною загибелі
птиці, тобто діагностували початкову стадію вісцеральної форми сечокислого діатезу.
Клінічні симптоми А-вітамінної недостатності підтверджувалися низьким (65,2±4,66
мкг/100 мл; Lim 42,1–97,5), порівняно з нормою (150–200 мкг/100 мл), вмістом ретинолу в усіх
досліджених пробах сироватки крові курей-несучок. Очевидно, за недостатності вітаміну А порушується регенерація епітелію дистальних канальців нирок, внаслідок чого затримується виділення сечової кислоти [15], оскільки, навіть за введення в комбікорм тваринних білків, нирки
клінічно здорової птиці здатні виділяти до 11 г сечової кислоти на добу [16].
Уміст загального кальцію у сироватці крові 50 % курей-несучок 177-добового віку був нижче
норми (6,0–9,0 ммоль/л), і в середньому по групі становив 5,93±0,32 ммоль/л (Lim – 4,31–7,54).
Водночас концентрація іонізованого кальцію складала 1,15±0,03 ммоль/л і коливалась у більш вузьких межах – від 0,91 до 1,3 ммоль/л. Відносне значення цієї форми кальцію до загального його
вмісту становило 19,8±1,11 % (Lim – 13,0–26,6) Інформативність визначення іонізованого кальцію
для діагностики субклінічних патологій метаболічного профілю потребує подальших досліджень,
оскільки динаміка його вмісту впродовж продуктивного періоду курей-несучок, порівняно з ультрафільтрувальною та білокзв’язаною формами, виражена найменше [17].
Гіпофосфатемію реєстрували у 20 % досліджених проб крові. Середнє значення вмісту фосфору становило 1,66±0,08 ммоль/л (Lim – 1,38–2,27). Рівень магнію в крові птиці знаходився у
фізіологічних межах (Lim 0,91–1,38) і в середньому в досліджених зразках сироватки крові становив 1,24±0,04 ммоль/л.
Після проведення комплексу клініко-біохімічних досліджень можна припустити, що причинами розкльову у стаді курей-несучок було порушення білкового та А-вітамінного обмінів. Гі150
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перпротеїнемія, яку діагностували у курей-несучок 177-добового віку, часто поєднується з дистрофією печінки. Надмірний вміст білка в крові стимулює в організмі посилення синтезу сечової кислоти солі якої спричинюють гіперемію та подразнюють епітелій клоакального кільця. У
свою чергу, недостатність ретинолу в організмі зумовлює сухість шкіри та аптеріоз, більшість
яких відмічали у ділянці спини і навколо клоаки. Фактор технологічного чинника виникнення
захворювання можна спростувати, оскільки всі параметри утримання птиці відповідали діючій
нормативній інструкції.
З метою профілактики розкльову, спричиненого порушенням метаболізму сечової кислоти і
ретинолу, ми апробували декілька схем. Курей-несучок поділили на дві дослідні групи. З метою поповнення вітаміну А в організмі птицю обох груп перевели на раціон, до складу якого
включили премікс компанії “Інтрако Україна”. Порівняно зі стандартною добавкою, цей вітамінно-мінеральний комплекс має вигляд дрібнодисперсного порошку з великими адгезивними
властивостями. Такий гранулометричний склад у разі змішування його з основними компонентами корму дозволяє досягти рівномірного розподілення у товщі кормової суміші. Це є необхідною умовою потрапляння з комбікормом вітамінів та мінералів. Вивчення потенціювальних
властивостей препаратів Ціанофор і Карнівет L на стимуляцію обмінних процесів і профілактику патології печінки проводили випоюванням з водою у дозах: курям І дослідної групи – 1,5 мл
карнівету L і 0,5 мл ціанофору, водночас птиця ІІ дослідної групи отримувала 0,5 мл карнівету
L та 2 мл ціанофору. Як універсальний антистресовий препарат з метою усунення агресивної
поведінки птиці дослідних груп, до основної годівлі додавали фумарову кислоту із розрахунку
2 г на 1 кг корму. Фармакопрофілактику розкльову препаратами Ціанофор і Карнівет L проводили двічі упродовж 5 діб з 12-денним інтервалом. Після кожного профілактичного блоку курей-несучок випоювали амінокислотно-вітамінним комплексом Інтровіт А+ у дозі 1 мл на 1 л
води. Схематично комплекс лікувально-профілактичних заходів представлений у таблиці 1.
Таблиця 1 – Схема досліду із фармакопрофілактики розкльову серед курей-несучок
Препарат
Ціанофор, мл/л води
Карнівет L, мл/л води
Інтровіт А+, мл/л води
Фумарова кислота, г/кг корму

178–182
1
0,5
1,5
–

2
2,0
0,5
–

Вік птиці, діб
183–186
190–194
Групи птиці, доза препарату
1
2
1
2
–
–
0,5
2,0
–
–
1,5
0,5
1,0
1,0
–
–
2

195–197
1
–
–
1,0

2
–
–
1,0

Клінічне дослідження птиці проводили на 186 та 206 доби експерименту, відбір крові та біохімічний аналіз її сироватки – на 206-ту добу.
За клінічного дослідження курей-несучок обох дослідних груп 186-добового віку відмічали
зниження агресивної поведінки. Однак ознаки збудженої поведінки зберігались у двох курей
(по одній з кожної дослідної групи). Як правило, така птиця і спричиняла поступове вищипування пера в ділянці клоаки в інших курей, а згодом це перетворювалось на яскраво виражений
рефлекс розкльову. Утримувати таку птицю в одних клітках з іншими особинами було небезпечно, і птиця була перегрупована до іншої батареї, тобто за перших 5 діб лікувальнопрофілактичних заходів вдалося знизити агресію майже в усього поголів’я курей, за винятком
стереотипу розкльову в деяких особин, які й провокували агресію у стаді. Оперення курейнесучок обох груп почало набувати характерного блискучого кольору та симетрії, проте алопеції та рани все ж таки залишались на тілі птиці.
На 29-добу експерименту (кури 206-добового віку) клінічним дослідженням не встановлено
агресії серед птиці. Кури-несучки мали задовільний загальний стан. Алопеції у ділянці спини та
навколо клоаки змінилися на блискуче, пухке перо. Відновлення оперення напряму пов’язане з підвищенням біосинтезу метіоніну, який забезпечується ціанокобаламіном. Шкіра навколо клоаки
практично не проглядалася. Кури активні, добре споживали корм та пили воду. Гребінь і сережки –
яскраво-червоного кольору. Кон’юнктива блискуча, помірно волога, рожева. У волі пальпаторно
відчувається кашкоподібна маса, що свідчить про добрий апетит курей.
За біохімічного дослідження сироватки крові курей-несучок 206-добового віку встановили,
що концентрація загального білка в обох дослідних групах не мала вірогідної різниці – 67,6±2,4
(Lim 38,4–81,3) та 64,8±5,04 г/л(Lim 40,5–88,6) відповідно. Таку ж закономірність зберігали
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альбуміни: у першій дослідній групі їх частка становила 30,1±0,86, другій – 32,1±1,14 %. Встановлений рівень загального білка дещо перевищував максимальний рівень норми (43–60 г/л).
Такі результати реєструють все частіше, особливо коли мова йде про сучасні високопродуктивні кроси птиці яєчного напряму продуктивності [18].
Найбільш показовою була динаміка вмісту ретинолу в крові курей-несучок. Так, у сироватці
крові птиці І дослідної групи (отримували 0,5 мл ціанофору та 1,5 мл карнівету L) концентрація
вітаміну А коливалась в межах від 65,4 до 112,6 мкг/100 мл і була на 24,2 % більшою
(86,1±5,12; р<0,01) за відповідний показник у курей 177-добового віку. Водночас рівень вітаміну А у птиці ІІ дослідної групи (отримували 2 мл ціанофору та 0,5 мл карнівету L) становив
113,3±8,93 мкг/100 мл (Lim 65,3–157,8). Це було на 42,4 % (р<0,001) більше порівняно з птицею
177-добового віку. Таким чином, використання обох дослідних схем із переважанням того чи
іншого препарату (ціанофор і карнівет L) збільшує рівень вітаміну А у сироватці крові. Проте
схема, яка була застосована птиці другої дослідної групи (2 мл ціанофору та 0,5 мл карнівету
L), спричиняла більш виражений позитивний вплив на відновлення вмісту ретинолу в крові, що
підтверджується більшою (+24 %; р<0,05) – 113,3±8,93 мкг/100 мл концентрацією вітаміну А у
сироватці крові птиці порівняно з показником першої дослідної групи (рис. 3).
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Примітка. * − р<0,05.

Стрімке зростання вмісту вітаміну А в сироватці крові птиці обох дослідних груп можна
пояснити позитивним впливом преміксу та вітамінного препарату Інтровіт А+. У якості важливого корегуючого засобу використано фумарову кислоту, яка є легкодоступним джерелом і
активатором енергії. Особливо ефективне її застосування у разі порушення обміну речовин та
стресів. Маючи м’який природній анаболічний ефект, фумарова кислота значно покращує апетит і перетравність корму через стимуляцію солюбілізації й утворення міцелярних форм ліпідів, які контактують з мембранами ентероцитів, абсорбуючи міцели [19]. У результаті такого
синергізму препаратів стимулюється активний транспорт вітаміну А у тонкому кишечнику.
Не менш виражений вплив профілактичних заходів призвів до зменшення інтенсифікації
пуринового обміну. Однак урикемія у курей першої дослідної групи (1,5 мл карнівету l і 0,5 мл
ціанофору) була у 1,7 раза (–41,4 %; р<0,05) меншою (0,24±0,02 ммоль/л; Lim 0,13–0,38) і характеризувалася нижчою, порівняно із показником 177-добової птиці (0,41±0,04 ммоль/л; Lim
0,17–0,64), концентрацією сечової кислоти. У другій дослідній групі рівень розчинних уратів,
порівняно з вихідним показником (177-добові кури), був меншим на 22 % (р<0,01) і складав
0,32±0,02 ммоль/л (Lim 0,14–0,47) (Lim 0,13–0,38). Очевидно, така нормалізація обміну нуклеотидів, насамперед, пов’язана з дією складових препарату Карнівет L, що зумовлено фармакологічними особливостями його складових (карнітину гідрохлориду – 50 мг, сорбітолу – 250 та
магнію сульфату кристалічного – 250 мг). Однією з фармакологічних властивостей препарату є
поліпшення обмінних процесів на рівні клітин, за яких вітаміни, мінерали та поживні речовини
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вільніше проникають у клітини, а з останніх видаляються токсичні продукти обміну. Це знижує
ризик виникнення жирової дистрофії печінки, нефрозу, міокардозу, запобігає виникненню
стресів різної етіології. Саме профілактичний вплив карнівету L на нирки зумовлює більш інтенсивне виведення кінцевих продуктів обміну білків у вигляді сечової кислоти.
Використання запропонованих профілактичних заходів також сприяло відновленню обміну
мінералів. Вміст загального кальцію у сироватці крові птиці І дослідної групи був у 1,2 раза
більшим (р<0,05), порівняно з попереднім показником, і становив 7,14±0,35 ммоль/л (Lim 6,01–
9,38). Така ж закономірність змін вмісту загального кальцію відмічалась і в сироватці крові курей ІІ дослідної групи: його рівень коливався в межах від 5,37 до 9,25 і в середньому по групі
складав 7,56±0,41 ммоль/л, що було на 21,5 % більше (р<0,05) за відповідний показник у птиці
177-добового віку. Вірогідної різниці між вмістом кальцію у крові птиці І та ІІ дослідної груп
ми не відмічали. Дещо іншою була динаміка вмісту іонізованого кальцію: лише в сироватці
крові курей-несучок ІІ дослідної групи його концентрація була на 8 % більшою (р<0,05), порівняно з показником 177-добової птиці, і складала 1,25±0,02 ммоль/л з коливаннями по групі у
дуже вузьких межах – 1,12–1,34 ммоль/л (рис. 4).
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Рівень іонної кальціємії є стабільною константою організму. Її зміни дуже рідко реєструють за
дослідження сироватки крові. Проте можна припустити, що незначне збільшення вмісту іонізованого кальцію спричинене дією складових препарату Ціанофор, а саме бутофосфану та ціанокобаламіну, яких у 1 мл міститься 100 та 0,05 мг відповідно. Збудження птиці призводить до використання значних енергетичних ресурсів. За стресу бутафосфан нормалізує рівень гормону стресу –
кортизолу, тим самим покращує утилізацію глюкози в крові та активізує енергетичний обмін. Оскільки вміст кальцію в крові птиці є значно вищим, порівняно з іншими видами сільськогосподарських
тварин [20], транспорт його іонів крізь епітелій ентероцитів потребує значно більше енергії, що й
доведено використанням глікогену, утворенням дезоксирибози та синтезом ДНК, що забезпечується складовими препарату. На нашу думку, такий механізм стабілізації рівня мінералів у крові курей
пояснюється динамікою вмісту неорганічного фосфору. Позитивний вплив схеми, яку використовували у другій дослідній групі (2 мл ціанофору та 0,5 мл карнівету L) підтверджується збільшенням концентрації неорганічного фосфору у сироватці крові курей-несучок 206-добового віку
на 12,8 % (р<0,05), яка в середньому по групі становила 1,87±0,07 ммоль/л (Lim 1,54–2,27). Водночас рівень неорганічного фосфату у крові птиці І дослідної групи (0,5 мл ціанофору і 1,5 мл карнівету L) складав 1,63±0,08 ммоль/л (Lim 1,23–2,10). Вірогідна різниця між рівнем неорганічного фосфору І дослідної групи з показником 177-добової птиці не встановлена. Концентрація магнію у крові птиці обох дослідних груп не мала вірогідної різниці з попередніми показниками і в І та
ІІ дослідних групах становила відповідно 1,2±0,03 і 1,24±0,05 ммоль/л.
153

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2014. Випуск 13 (108)
Таким чином, використання 1 % преміксу компанії “Інтрако Україна”, 2 г на 1 кг комбікорму фумарової кислоти, Інтровіту А+ та препаратів Ціанофор і Карнівет L у різних дозах упродовж 177–206 діб знизило агресію курей-несучок та збудження птиці. Однак слід зазначити, що
така нормалізація загального стану в курей-несучок розпочалася тільки після вибракування агресивно налаштованої птиці, оскільки якщо кури спробували хоча б раз наносити рани іншим
особинам у стаді, цей рефлекс розкльову буде супроводжувати їх упродовж усього життя. Навіть використання потужних стимуляторів обмінних процесів, вітамінних препаратів та інших
біологічно активних речовин докорінно не усувають причину агресивної поведінки птиці, а
лише маскують її у стаді. Після виведення таких особин зі стада використання хіміотерапевтичних речовин є доцільним.
Фармакопрофілактика розкльову найбільш виражено вплинула на А-вітамінний обмін, що
підтверджується збільшенням (р<0,05) вмісту ретинолу на 24 % (113,3±8,93 мкг/100 мл) в сироватці крові курей ІІ дослідної групи (2,0 мл ціанофору і 0,5 мл карнівету L) порівняно з показником І дослідної групи (0,5 мл ціанофору і 1,5 мл карнівету L) – 86,1±5,12 мкг/100 мл. Обмін
мінералів характеризувався збільшенням вмісту загального кальцію у птиці ІІ дослідної групи
на 21,5 % (р<0,05; 7,56±0,41), іонізованого – 8 % (р<0,05; 1,25±0,02 ммоль/л), порівняно із показником 177-добової птиці, фосфору – на 12,8 % (р<0,05; 1,87±0,07 ммоль/л) щодо відповідного
значення у курей І дослідної групи 206-добового віку. Нормалізація рівня урикемії краще була
виражена у курей-несучок І дослідної групи, які отримували 1,5 мл карнівету L та 0,5 мл ціанофору. Це підтверджувалося меншою (у 1,7 раза; р<0,05) концентрацією сечової кислоти у 1 дослідній групі – 0,24±0,02 ммоль/л (Lim 0,13–0,38) порівняно з показником у 177-добової птиці
(0,41±0,04 ммоль/л; 0,17–0,64).
Висновки. 1. Основна причина виникнення канібалізму в стаді курей-несучок кросу БраунНік – порушення обміну вітаміну А, кальцію та сечової кислоти.
2. Клінічно канібалізм у курей проявлявся пригніченням, зниженням рухливості, вищипуванням пера і розкльовом підгрудка, крил та спини. Із 30 % птиці, які мали ознаки збудження,
агресивна поведінка реєструвалась у 4,6 %.
3. За біохімічного дослідження сироватки крові курей-несучок 177-добового віку відмічали збільшення вмісту загального білка – 63,2±4,34 г/л, сечової кислоти – 0,41±0,04 ммоль/л та зменшення
рівня вітаміну А і загального кальцію – 65,2±4,66 мкг/100 мл та 5,93±0,32 ммоль/л відповідно.
4. Використання із профілактичною метою 1 % преміксу компанії “Інтрако Україна”, 2 г на
1 кг комбікорму фумарової кислоти, Інтровіту А+ у дозі 1 мл/л води та препаратів Ціанофор і
Карнівет L у різних дозах упродовж 177–206 діб усувало агресію птиці, що проявлялось нормалізацією загального стану, збільшенням рухливості, зменшенням кількості аптеріозів, вищипування пера, випадків розкльову і зниженням падежу птиці.
5. Використання запропонованої нами схеми профілактичних заходів призвело до збільшення вмісту ретинолу на 24 % (113,3±8,93 мкг/100 мл; р<0,05) в сироватці крові курей ІІ дослідної групи (отримували 2,0 мл ціанофору і 0,5 мл карнівету L), загального кальцію – 21,5 %
(7,56±0,41; р<0,05), іонізованого – 8 % (1,25±0,02 ммоль/л; р<0,05), порівняно з показником
177-добової птиці, фосфору – на 12,8 % (1,87±0,07 ммоль/л; р<0,05) щодо відповідного значення у курей І дослідної групи 206-добового віку.
6. Стабілізація вмісту сечової кислоти була більш показовою у курей-несучок 1 дослідної
групи, які отримували 1,5 мл карнівету L та 0,5 мл ціанофору. Ступінь урикемії був меншим у
1,7 раза (р<0,05) і становив – 0,24±0,02 ммоль/л, порівняно із показником у 177-добової птиці
(0,41±0,04 ммоль/л; 0,17–0,64).
7. Перспективою подальших досліджень є вивчення дозозалежного впливу препаратів Ціанофор і Карнівет L на обмін речовин та продуктивні якості птиці м’ясного напряму вирощування.
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Коррекция метаболического профиля кур-несушек при расклеве
А.Ю. Мельник
В статье сообщается, что переуплотнение, несвоевременная перегруппировка птицы, недостаточный воздухообмен, уменьшенная влажность воздуха, избыток аммиака, резкое увеличение интенсивности освещения в начале яйцекладки являются причинами возникновения в стаде птицы каннибализма. Сначала происходит дискомфорт в организме молодняка и взрослой птицы, впоследствии – расклев и выщипывание пера, а в дальнейшем – поедание одних
особей другими. К сожалению, интенсификация производства птицеводческой отрасли способствовала появлению в
этом перечне этиологических факторов и нерациональное использование белковых кормов (неполноценность, избыток), недостаток витаминов, макро- и микроэлементов, отсутствие гравия и т.п.
Ключевые слова: обмен веществ, каннибализм, куры-несушки, витамины, макро- и микроэлементы.
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НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ, ГЕМОПОЕЗ
ТА БІЛОКСИНТЕЗУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ ПЕЧІНКИ
У БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ
У статті висвітлені дослідження показників гемоцитопоезу: загальної кількості еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну; вмісту загального білка і його фракцій (альбумінів, альфа-, бета- та гамма-глобулінів) у бугаїв-плідників
різних вікових груп. Встановлено ліміти коливань деяких показників неспецифічної резистентності та функціонального стану печінки у бугаїв-плідників симентальської породи. Дослідження сприятимуть виявленню на ранніх стадіях порушень функціонального стану печінки в бугаїв-плідників у період їх експлуатації, а також запобігати прояву
захворювань незаразної етіології.
Ключові слова: бугаї-плідники, спермопродуктивність, гемоцитопоез, загальний білок, загальна кількість імуноглобулінів, білкові фракції, альбуміно-глобуліновий коефіцієнт.

Постановка проблеми. Використання бугаїв-плідників з високою племінною цінністю є
вагомою складовою підвищення генетичного потенціалу продуктивності м’ясної та молочної
худоби в сучасній системі великомасштабної селекції [1]. Основна продукція, яку отримують
від бугаїв-плідників – сперма, тому для отримання якісної сперми, що є одним із важливих показників її оцінки, необхідно враховувати стан здоров’я тварин. Спермопродуктивність плідників, незалежно від типу і породи, має відповідати мінімальним вимогам: об’єм еякуляту – 3 мл;
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середня концентрація сперміїв у перших повноцінних еякулятах – 0,8 млрд/мл; активність – не
нижче 8 балів; кількість патологічних сперміїв – не більше 20 %; виживання сперміїв за температури 37,6–38,5 0С – не менше 7 годин.
Ефективність племінного використання плідників значною мірою залежить від функціонального стану різних систем організму, що у свою чергу може вплинути на кількість і якість
спермопродукції. Ці показники, як відомо, залежать від віку, породи тварин, годівлі, утримання, режиму використання, спадковості, індивідуальних особливостей, стану захисту організму
(показників гемопоезу і неспецифічної резистентності організму) та інших факторів [2–9].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Порушення функцій різних органів та систем
організму в бугаїв-плідників у різні періоди фізіологічної зрілості призводять до їх вибракування, якому у багатьох випадках підлягають цінні племінні тварини, що не мають можливості реалізувати свій потенціал. Важливими умовами, які призводять до зниження показників спермопродуктивності бугаїв-плідників, а надалі – до їх вибракування, є несприятливі умови утримання, годівлі, догляду, експлуатації та проявів порушення функціонального стану різних систем
організму, у тому числі гемопоезу й неспецифічної резистентності [3, 6–8, 11]. Середній термін
використання бугаїв-плідників в умовах племпідприємств не перевищує трьох років, тоді як
оптимальний період експлуатації – 9–11 і більше років [10–13].
Отже, вивчення та контроль показників гемопоезу та неспецифічної резистентності організму надалі сприятиме більш ефективному використанню плідників, тому вивчення цих показників має практичне значення і є актуальним.
Мета досліджень – вивчити показники гемопоезу, білоксинтезувальної функції печінки і
неспецифічної резистентності у бугаїв-плідників за різної вікової зрілості та проаналізувати їх у
період диспансеризації.
Матеріал і методи досліджень. Залежно від віку, експлуатації та використання бугаївплідників було розділено на три вікові групи. До першої віднесли бугаїв-плідників, які проходять оцінку на якість спермопродукції. Вік тварин коливався від 1 до 2-х років і в середньому
становив 1,98±0,08. У другу групу ввійшли тварини, які пройшли відбір за якістю сперми і закріплені за стадами корів. Вік цих тварин коливався в межах від 3 до 5 років і в середньому
становив 3,64±0,19. У третій групі були бугаї-плідники віком 6 – 10 років (8,0±1,15). Маса тіла
тварин першої вікової групи коливалася в межах 375–560 кг (458,3±15,98), другої – 450–1050
(792,5±62,9) третьої – 1110–1250 кг (1189,5±64,5).
У крові бугаїв-плідників визначали: кількість еритроцитів і лейкоцитів (меланжерним методом із підрахунком у камері з сіткою Горяєва), вміст гемоглобіну (геміглобінціанідним), гематокритну величину (за Шкляром з використанням мікроцентрифуги). За одержаними даними
розраховували вміст гемоглобіну в одному еритроциті (ВГЕ), колірний показник (КП) та середній об’єм еритроцитів (MCV). У сироватці крові визначали вміст загального білка – рефрактометричним методом, загальну кількість імуноглобулінів (Ιg) – за реакцією з 18 % розчином натрію сульфіту, білкові фракції (нефелометричним методом) та проводили аналіз альбуміноглобулінового коефіцієнта.
Результати досліджень та їх обговорення. Загальна кількість еритроцитів у бугаївплідників другої і третьої груп знаходилася на верхній межі фізіологічних лімітів для великої
рогатої худоби і відповідно становила 7,2±0,35 і 7,6±0,57 Т/л, а в першій – мала тенденцію до
зростання (7,8±0,32 Т/л; р<0,5). Загальна кількість лейкоцитів у крові бугаїв-плідників першої і
другої вікових груп знаходилася нижче мінімального показника для великої рогатої худоби і
відповідно складала 5,9±0,29 та 5,7±0,28 Г/л (табл. 1). З віком кількість лейкоцитів зростала до
7,1±0,40 Г/л, що відповідає нормативному показнику для великої рогатої худоби. Вміст гемоглобіну в бугаїв-плідників першої групи знаходився в межах фізіологічних лімітів (118,2±3,84 г/л).
З віком вміст його зростав і в обох групах він перевищував максимальний показник норми для
великої рогатої худоби й становив у середньому 136,6±3,39 та 148,3±2,02 г/л.
Відомо, що визначення у крові вмісту гемоглобіну та кількості еритроцитів не завжди дає
змогу виявити та аналізувати характер анемії і відповідно її причини. Тому слід визначати індекси «червоної» крові – колірний показник та середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті
(табл. 2). У бугаїв-плідників першої і другої груп відмічали широкі ліміти колірного показника:
0,8–1,44 (1,14±0,06) і 0,6–1,4 (1,0±0,07), у третій (0,98–1,22) вони відповідали нормативному
показнику для великої рогатої худоби (0,85–1,15). Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті у бугаїв-плідників першої групи коливався в межах 12,6–20,7 пг (15,4±0,62). У бугаїв
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другої і третьої вікових груп він мав тенденцію до зростання, порівняно з першою, і відповідно
становив 19,0±1,26 та 19,7±1,36 пг (табл. 2).
Таблиця 1 – Показники загального клінічного аналізу крові
Група
1
п=12
2
п=14
3
п=8

Біометричний показник
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m

Еритроцити, Т/л
5,9–9,7
7,8±0,32
5,4–9,5
7,2±0,35
6,5–8,2
7,6±0,57

Лейкоцити, Г/л
4,9–8,8
5,9±0,29
4,4–7,8
5,7±0,28
6,4–7,8
7,1±0,40

Гемоглобін,г/л
106,5–149,0
118,3±3,84
118,0–160,0
136,6±3,39
145,0–152,0
148,3±2,02

Таблиця 2 – Стан показників крові у бугаїв-плідників симентальської породи
Група
1
п=12
2
п=14
3
п=8

Біометричний
показник
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m

Гематокритна
величина, у проц.
29–50
34,0±1,88
33–50
39,8±1,52
34–43
39,7±2,84

ВГЕ, пг

КП

12,6–20,7
15,4±0,62
13,0–25,2
19,0±1,26
18,1–22,44
19,7±1,36

0,8–1,44
1,14±0,06
0,6–1,4
1,0±0,07
0,98–1,22
1,07±0,08

Важливим критерієм аналізу гемоцитопоезу є середній об’єм еритроцитів (мкм3) та загальна
дихальна поверхня еритроцитів (см3). Середній об’єм еритроцитів у першій і третій групах відповідно становив 43,6±3,75 та 52,2±10,45 мкм3. У другій віковій групі цей показник був вірогідно більшим, ніж у першій, мав тенденцію до зростання, порівняно з третьою групою і відповідно складав 55,3±2,69 мкм3 (рис. 1). Загальна дихальна поверхня еритроцитів найменша у третій віковій групі – 73,4±44,93 см3, а найбільша – у другій – 384,7±29,04 см3. У першій віковій
групі цей показник становив 303,3±14,1 см3 (рис. 2).

Рисунок 1. Середній об’єм еротроцитів у крові бугіїв-плідників
симентальної породи (мкм3)

Рисунок 2. Загальна дихальна поверхня еритроцитів крові
бугіїв-плідників симентальної породи (мкм3)

Інтегруючими показниками гуморального стану неспецифічної резистентності є кількість
загального білка та імуноглобулінів у сироватці крові. У бугаїв першої вікової групи загальна
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кількість білка в середньому становила 80,3±1,73 г/л, проте в однієї тварини білка було менше
мінімального значення (гіпопротеїнемія) – 65,3 г/л (табл. 3).
З віком загальна кількість білка у бугаїв-плідників зростає – у другій групі середнє значення
знаходилося на вищій межі норми для великої рогатої худоби – 86,7±1,21 г/л. В семи дослідних бугаїв-плідників цієї групи встановлена гіперпротеїнемія (більше 86 г/л). У бугаїв третьої вікової групи (старше 6 років) білка вірогідно більше, ніж у першій та другій (96,9±5,60 г/л), і в 100 % показники перевищували 86,0 г/л. Загальна кількість імуноглобулінів також мала тенденцію до зростання
з віком: у першій групі середній показник становив 20,9±1,49 мг/мл і в 25 % тварин відмічали імунодефіцитний стан. У другій групі уміст Ig становив 21,5±1,28 мг/мл, третій – 25,7±2,15 мг/мл.
На важливу увагу заслуговує аналіз альбуміно-глобулінового співвідношення, який у бугаїв-плідників першої і другої вікових груп становив 0,7:1 (табл. 3).
Таблиця 3 – Вміст загального білка, імуноглобулінів та альбуміно-глобуліновий коефіцієнт у бугаїв-плідників
симентальської породи
Біометричний
Загальний білок,
Загальна кільАльбуміно-глобуліновий
Групи
показник
г/л
кість Ig, мг/мл
коефіцієнт
1
Lim
65,3–86,2
13,8–26,8
0,3–1,1
п=12
M±m
80,3±1,73
20,9±1,49
0,7±0,07
2
Lim
81,7–93,2
13,4–26,8
0,3–0,9
п=14
M±m
86,7±1,21
21,5±1,28
0,7±0,07
3
Lim
92,0–102,30
20,8–30,0
0,3–0,4
п=8
M±m
96,9±5,60
25,7±2,15
0,4±0,03

Відносна кількість альбумінів у бугаїв-плідників першої і другої вікових груп відповідно
складала 38,1±2,83 та 38,0±2,49 %, у третій – альбумінів значно менше нормативного показника
– 27,2±1,99 %. Знаходження на низькому рівні частки альбумінів характеризує патологію печінки, оскільки всі альбуміни синтезуються у гепатоцитах. Відносна кількість альфа-глобулінів в
усіх групах тварин знаходилася на низькому рівні і відповідно становила 8,4±1,41; 8,8±1,31 та
9,5±0,26 %. Навпаки, частка бета-глобулінів у бугаїв-плідників надмірна: їх середня кількість у
першій, другій та третій вікових групах складала 20,7±3,01; 20,2±2,27 і 30,0±1,00 %. Частка гамма-глобулінів у групах відповідала нормативному показнику для великої рогатої худоби: у бугаїв першої групи – 32,7±3,06; другої – 32,9±2,86, третьої – 32,7±2,95 % (табл. 4).
Аналізуючи кількість альбумінів у сироватці крові бугаїв-плідників в абсолютних величинах, спостерігали тенденцію до їх зменшення у третій віковій групі (26,0±1,21 проти 30,3±2,33
г/л – у першій та 32,8±2,10 г/л –другій). Вміст альфа-глобулінів у бугаїв усіх вікових груп знаходився на низькому рівні і відповідно становив 6,8±1,24; 7,6±1,12 та 9,11±0,53 г/л. Абсолютна
кількість бета-глобулінів мала тенденцію до зростання, і в бугаїв третьої вікової групи становила 28,7±0,08 г/л, що вірогідно більше, ніж у першій (16,2±2,19 г/л) та другій (17,4±2,04 г/л)
(р<0,001).
Рівень гамма-глобулінів у бугаїв-плідників усіх вікових груп знаходився на високому рівні і
відповідно становив: у першій–26,3±2,84, другій– 28,4±2,48, третій– 31,5±3,97 г/л.
Таблиця 4 – Вміст білкових фракцій у сироватці крові бугаїв-плідників симентальської породи (у процентах)
Група
1
п=12
2
п=14
3
п=8

Біометричний
показник
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m

альбуміни
21,0–53,3
38,1±2,83
23,1–56,8
38,0±2,49
23,5–30,3
27,2±1,99

Білкові фракції, у процентах
а-глобуліни
ß-глобуліни
6,0–20,4
3,7–35,1
8,4±1,41
20,7±3,01
6,4–21,3
11,2–31,7
8,8±1,31
20,2±2,27
9,0–9,6
28,0–31,3
9,5±0,26
30,0±1,00

γ-глобуліни
21,4–51,0
32,7±3,06
20,5–55,7
32,9±2,86
29,5–38,6
32,7±2,95

Висновки. 1. У бугаїв-плідників усіх вікових груп середня кількість еритроцитів та лейкоцитів знаходилася на вищій межі нормативного значення для великої рогатої худоби.
2. У бугаїв третьої вікової групи (6–10 років) встановлена гіпер- і диспротеїнемія внаслідок
зменшення вмісту альбумінів, що є критерієм патології печінки.
3. Узагальнюючи результати досліджень, вважаємо перспективним у період аналізу показників
диспансеризації розширити процес вивчення та ефективного контролю за станом гемоцитопоезу і
показників неспецифічної резистентності в організмі бугаїв-плідників різних вікових груп.
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Неспецифическая резистентность, гемопоэз и белоксинтетическая функция печени у быков-производителей симментальской породы
В.П. Надточий
В статье представлены исследования гемопоэза: общее количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, содержание белка и его фракций (альбумины, альфа, бета- и гамма-глобулины) у быков-производителей различных возрастных
групп. Установлены некоторые показатели неспецифической резистентности и функционального состояния печени у быков-производителей симментальской породы. Исследования дают возможность на ранней стадии обнаружить изменения
состояния различных систем организма, в том числе функционального состояния печени у быков-производителей во время
их эксплуатации при различной возрастной зрелости, а также предупредить болезни неинфекционной этиологии.
Ключевые слова: быки-производители, спермопродукция, гемоцитопоэз, общий белок, общее количество иммуноглобулинов, белковые фракции, альбумино-глобулиновый коэффициент.
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АКТИВНІСТЬ ТА ІЗОФОРМИ АЦЕТИЛХОЛІНЕСТЕРАЗИ
ЗА ІНКУБУВАННЯ СПЕРМИ БУГАЇВ
У статті наведено показники вивчення вмісту загального білка, активності та ізоформи ацетилхолінестерази
(АХЕ) за інкубування сперми бугаїв. Встановлено, що за інкубування еякулятів упродовж 48 год за 2–4 ºC знижується вміст загального білка (p<0,05−0,01) і активність ацетилхолінестерази (АХЕ) в цільній спермі, плазмі і сперміях
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(р<0,05). За вказаних умов зменшується кількість ізоформ АХЕ в розділяючому 7,5 % поліакриламідному гелі
(ПААГ), знижується інтенсивність їх зафарбування і виявляються активні протеїни ензиму в концентруючому гелі (3,5 %
ПААГ). Особливістю інкубованої сперми, порівняно зі свіжоотриманою, є присутність АХЕ0-ізоформи та відсутність
АХЕ8 − у всіх досліджених зразках і АХЕ3 − у сперміях. Зміни вмісту ізоформ за інкубування протягом 48 год за 2–4 ºC,
порівняно зі свіжоотриманими еякулятами, характеризуються зростанням АХЕ1, АХЕ4 і АХЕ5 (майже 70,0 % від загального вмісту ізоформ) в цільній спермі, АХЕ4 і АХЕ5 (майже 50,0 %) − у плазмі, АХЕ0 і АХЕ1 (40,9 %) − у сперміях.
Ключові слова: ацетилхолінестераза, ізоформи, сперма, бугаї.

Постановка проблеми. Прямолінійний поступальних рух сперміїв зумовлений здатністю статевих клітин засвоювати субстрати плазми сперми і ресинтезувати АТФ. Вказані можливості сперміїв забезпечуються сполуками та ензимами, які не тільки перетворюють, але й регулюють використання субстратів. До таких належать ацетилхолін і ацетилхолінестераза (АХЕ). Активність ензиму
і ацетилхолін виявлені в спермі самців. Доведено, що ацетилхолін і АХЕ впливають на рухливість
та стимулюють акросомну реакцію статевих клітин [1, 2]. Так, вища активність ацетилхолінестерази у плазмі сперми, ніж сперміях, зумовлена участю ацетилхолін-ацетилхолінестеразної системи в
забезпеченні рухливості статевих клітин. Вивченням локалізації ацетилхолінестерази у сперміях
встановлено, що у хвостиках активність ензиму у 5 разів вища, ніж у голівках сперміїв. Дослідженням ацетилхолінестерази у спермі бугаїв виявлено значні індивідуальні особливості активності ензиму. Крім того, встановлено породні і сезонні особливості активності холінестерази в еякулятах: у
бугаїв − ензим активніший взимку, у жеребців – влітку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У спермі бугаїв активність АХЕ забезпечують її
ізоформи, кількість яких залежить від фізіологічного стану організму та індивідуальних особливостей плідників. Залежно від умов досліджень встановлено від 3 до 11 активних ізоформ
ензиму [3, 4]. Зокрема, за використання однорідного 10 % поліакриламідного гелю виявлено
три ізоформи холінестерази, тоді як у градієнтному (4,5 і 8,0 %) – до 11 ізоформ.
За існування сперміїв змінюється метаболізм, зростає використання субстратів і ресинтез
АТФ, активуються процеси вільнорадикального окиснення [5]. Очевидно змінюється й активність систем, які регулюють утворення і використання енергії, у тому числі й АХЕ.
Мета дослідження − вивчити активність та ізоформи АХЕ за інкубування сперми бугая.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження проведені в Інституті біології тварин
НААН та Львівському науково-виробничому центрі "Західплемресурси". Сперму бугаїв отримували на штучну вагіну з режимом використання − дуплетна садка два рази на тиждень, через
дві–три доби. Еякуляти, попередньо оцінені за фізіологічними показниками (об’ємом, концентрацією і кількістю живих сперміїв), ділили на дві частини: одну досліджували після отримання
(свіжоотримана сперма), а іншу інкубували 48 год за 2–4 ºC. Свіжоотриману сперму розділяли
на частини − одну залишали (цільна сперма), а іншу центрифугували за 4000 об/хв упродовж 10
хв. Плазму сперми відбирали, а спермії промивали 0,9 % NaCl і знову центрифугували за тих
же умов. Надосадову рідину відбирали, а осад сперміїв ресуспензували в адекватному до відібраного об’єму плазми сперми 0,9 % NaCl. Аналогічні процедури проведені зі спермою, інкубованою 48 год за 2–4 ºC. У зразках цільної плазми і суспензії сперміїв, свіжоотриманої та інкубованої сперми досліджували вміст загального білка (мг/мл) [6, 7], активність АХЕ − за швидкістю гідролізу ацетилхоліну (нмоль/хв×мг протеїну) [8].
Для виявлення ізоформ АХЕ проводили електрофорез у 7,5 % поліакриламідному гелі
(ПААГ). Проби для електрофорезу готували: цільну сперму розбавляли 1:3 0,005 М Трисгліциновим буфером (рН 8,5), а плазму і суспензію сперміїв не розбавляли. До зразків додавали
0,05 мл 40 % сахарози і вносили 0,04 мл проби у лунки концентруючого гелю (3,5 % ПААГ).
Після електрофорезу виявляли ізоформи АХЕ [9]. Копії фореграм отримували прямим скануванням ПААГ. Відносний вміст ізоформ (у процентах) вираховували з використанням програмного забезпечення Soft Spectr 1.3. Ізоформи нумерували залежно від швидкості міграції у
ПААГ − від найменш до найбільш рухливої. Статистичний аналіз отриманих результатів проведено за М.О. Плохінським [10]. Різницю між середніми арифметичними значеннями вважали
статистично вірогідною: * р<0,05; ** p<0,01.
Результати дослідження та їх обговорення. Свіжоотримана сперма бугаїв містить
51,7±3,52 мг/мл білка і характеризується активністю АХЕ 48,3±8,72 нмоль/хв×мг білка
(табл. 1).
У плазмі сперми вміст загального білка і активність ензиму становлять відповідно 32,3±0,82
мг/мл білка і 33,7±5,50 нмоль/хв×мг білка, що вище, ніж у сперміях, на 44,2 % (p<0,01) і 80,2 %
(р<0,05). В інкубованій упродовж 48 год спермі, порівняно зі свіжоотриманою, нижчі величини
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вмісту загального білка на 23,2 % (р<0,05) в цільній, 17,9 % (p<0,01) − плазмі і на 41,5 %
(р<0,05) − у сперміях, а активність АХЕ відповідно на 17,9; 13,0 та 41,2 % (р<0,05).
Таблиця 1 − Вміст загального білка і активність АХЕ в еякулятах бугаїв, n=3; M±m
Цільна сперма

Досліджувані показники
Вміст загального білка, мг /мл
Активність АХЕ, нмоль/хв×мг білка протеїну

51,7±3,52
48,3±8,72

Вміст загального білка, мг /мл
Активність АХЕ, нмоль/хв×мг білка протеїну

39,7±1,12#
39,7±6,47

Плазма сперми
Свіжоотримана
32,3±0,82**
33,7±5,50*
Інкубована 48 год
26,5±0,95##
29,3±1,06

Спермії
22,4±2,52
18,7±2,76
13,1±1,49#
11,0±1,25#

Примітки: різниця статистично вірогідна − *порівняно до мінімального значення – * р<0,05; ** p<0,01; # порівняно до свіжоотриманої сперми − # р<0,05; ## p<0,01.

Таким чином, інкубування еякулятів бугая призводить до зниження вмісту загального білка
і активності АХЕ як у цільній спермі, так і її компонентах − плазмі та сперміях.
Аналіз спектра АХЕ свіжоотриманої сперми, сперміїв і плазми свідчить про неоднакову
кількість ізоформ ензиму, їх різну рухливість в електричному полі та інтенсивність зафарбування (рис. 1). Крім того, візуальним оцінюванням фореграм виявлено, що основна кількість й
інтенсивність зафарбування ізоформ ензиму знаходяться в плазмі сперми і менше − в сперміях.
Для свіжоотриманих еякулятів бугаїв характерні 5–6 основних ізоформ АХЕ і 3–4 мінорних.
Інкубування сперми призводить до зменшення кількості ізоформ в розділяючому 7,5 %
ПААГ, зниження інтенсивності їх зафарбування і прояву активних протеїнів ензиму в концентруючому гелі (3,5 % ПААГ; рис. 2).
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Рисунок 1 − Ізоформи АХЕ свіжоотриманої сперми
бугая: А – копія фореграм; Б − денситограми: а − цільна
сперма; б – плазма; в – спермії; 1−3 еякуляти різних бугаїв; АХЕ 1 – АХЕ 8 – ізоформи ензиму.
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Рисунок 2 − Ізоформи АХЕ інкубованої сперми бугая:
А – копія фореграм; Б − денситограми: а − цільна сперма; б – плазма; в – спермії; 1−3 еякуляти різних бугаїв;
АХЕ 0−АХЕ 7 – ізоформи ензиму.

Вивченням відносного вмісту ізоформ свіжоотриманих еякулятів встановлено, що у цільній
спермі майже 27,4 % припадає на АХЕ1. Вміст АХЕ2 і АХЕ3 нижчий, порівняно з АХЕ1, відповідно на 12,4 і 14,9 %, АХЕ4, АХЕ6 і АХЕ7 − 17,9–20,2 % і АХЕ5 − на 23,1 % (табл. 2). Найменша різниця між вмістом АХЕ1 і АХЕ8 − 10,6 %. На відміну від цільної сперми, у плазмі і
сперміях найбільше АХЕ4 відповідно 34,1±9,78 і 29,3±1,89 %. У плазмі сперми однаковий вміст
(5,0–6,4 %) АХЕ1, АХЕ2 і АХЕ7, вищий (10,0–11,3 %) – АХЕ5, АХЕ6 і АХЕ8 і ще більший (17,7 %) –
АХЕ3. У сперміях, подібно до плазми, найменше АХЕ1 (1,9±0,58 %), більше − АХЕ6 і АХЕ7
(6,6–7,3 %), ще більше – АХЕ3, АХЕ5 і АХЕ8 (16,2–18,0 %).
В інкубованій спермі вміст ізоформ відрізняється від свіжоотриманої. Так, майже 1/3 вмісту
займає АХЕ1 (28,5±7,66 %), 40,9 % − дві ізоформи АХЕ4 і АХЕ5 (18,7±4,95 і 22,2±7,42 %), менше (4,6–8,0 %) припадає на АХЕ2, АХЕ3 і АХЕ6, а найменше (3,2±0,36 %) − АХЕ7. Особливістю інкубованої сперми є присутність АХЕ0 (6,9±1,06 %). На відміну від цільної сперми, у пла161
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змі, від загального вмісту ізоформ, 46,7 % займають дві ізоформи − АХЕ4 і АХЕ5 (відповідно
21,1±4,43 та 25,6±5,16 %), АХЕ1 − 18,8±6,54 %, а АХЕ2 і АХЕ6 – 4,8±1,16 і 4,03±0,41 %. У сперміях на АХЕ0 і АХЕ1 припадає 40,9 % (16,0±1,26 та 24,9±2,05 %), менше (16,0–18,6 %) – на АХЕ2,
АХЕ4 і АХЕ5, найменше − АХЕ6 (6,6±0,72 %). Особливістю спектра ізоформ АХЕ сперміїв є
відсутність АХЕ3.
Таблиця 2 − Вміст ізоформ АХЕ за інкубування еякулятів бугаїв, %; n=3; M±m
Ізоформи АХЕ
та їх номер
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Свіжоотримана сперма
цільна
плазма
спермії
27,4±8,44
6,4±2,47
1,9±0,58
15,0±2,48
5,0±1,61
3,1±1,69
12,5±5,61
17,7±1,36
17,6±2,03
7,3±2,38
34,1±9,78
29,3±1,89
4,3±1,97
10,3±6,32
18,0±1,27
9,5±2,47
11,1±3,06
7,3±0,73
7,2±0,95
5,4±1,97
6,6±0,90
16,8±2,80
10,0±1,83
16,2±1,20

Інкубована сперма 48 год
цільна
плазма
спермії
6,9±1,06
5,9±1,25
16,0±1,26
28,5±7,66
18,8±6,54
24,9±2,05
8,0±0,94
4,8±1,16
17,6±5,05
8,0±0,50
11,1±1,54
0
18,7±4,95
21,1±4,43
16,6±3,25
22,2±7,42
25,6±5,16
18,6±3,22
4,6±0,31
4,03±0,41
6,6±0,72
3,2±0,36
8,6±1,75
0
-

Таким чином, за інкубування еякулятів знижується вміст загального білка, активність АХЕ,
змінюються відношення між активними протеїнами ензиму. Причиною зниження вмісту загального білка є, ймовірно, зменшення субстратів у плазмі сперми за інкубування, що зумовлює
використання сперміями альтернативних джерел енергії, зокрема, розщеплення протеїнів і утилізація амінокислот як джерело ресинтезу АТФ [5, 11]. Зниження активності АХЕ, зменшення
інтенсивності зафарбування треків ізоформ ензиму в інкубованій спермі як цільній, так і сперміях, свідчить про виснаження системи ацетилхолін-ацетилхолінестераза і зниження холінергічних процесів. Висновок випливає з результатів досліджень сперми кролів за інкубування,
якими виявлено зниження (втрату) вмісту медіатора (ацетилхоліну) [12]. Виявлені особливості
змін спектра ізоформ АХЕ, поява АХЕ0-ізоформи в інкубованій спермі узгоджується зі змінами, які відбуваються в спермі і структурах мембран сперміїв за інкубування. На фоні вичерпання енергетичних субстратів, у статевих клітинах зростає окиснення ненасичених жирних кислот ліпідів мембран, втрачається холестерол і мембранозв’язані ензими [5]. Через руйнування
структур мембран спермії втрачають рухливість і гинуть. Ймовірно, АХЕ0 є мембранозв’язана
високомолекулярна ізоформа ензиму, яка виявляється тільки за руйнування сперміїв. Іншим
можливим механізмом, який забезпечує утворення АХЕ0, може бути спонтанна капацитація і
синтез та вивільнення ацетилхоліну із постакросомальної ділянки. У сперміях виявлений ензим, необхідний для утворення ацетилхоліну − холінацетилтрансфераза [13, 14, 15], що може
призводити до активування АХЕ0.
Висновки. 1. Інкубування сперми протягом 48 год за 2–4 ºC знижує вміст загального білка
(p<0,05−0,01) і активність АХЕ в цільній спермі та її складових − плазмі і сперміях (р<0,05).
2. В еякулятах, плазмі і сперміях за інкубування зменшується кількість ізоформ в розділяючому 7,5 % ПААГ, знижується інтенсивність їх зафарбування і виявляються активні протеїни
ензиму в концентруючому гелі (3,5 % ПААГ).
3. Особливістю інкубованої сперми, порівняно зі свіжоотриманою, є присутність АХЕ0 та
відсутність АХЕ8 у всіх досліджених зразках і АХЕ3 − у сперміях.
4. За інкубування протягом 48 год за 2–4 ºC зростає вміст АХЕ1, АХЕ4 і АХЕ5 (майже
70,0 % від загального вмісту ізоформ) у цільній спермі, АХЕ4 і АХЕ5 (40,9 %) − плазмі, АХЕ0 і
АХЕ1 (40,9 %) − у сперміях.
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Aктивность и изоформы ацетилхолинэстеразы при инкубировании спермы быков
Н.В. Наседкина
В статье отображены результаты изучения содержания общего белка, активности и изоформы ацетилхолинэстеразы
(АХЭ) при инкубации спермы. Установлено, что при инкубировании эякулятов 48 ч при 2–4 ºC снижается содержание
общего белка (p<0,05-0,01) и активность АХЭ в цельной сперме, плазме и спермиях (р<0,05). При указанных условиях
уменьшается число изоформ АХЕ в разделяющем 7,5 % ПААГ, снижается интенсивность их окраски и проявляются активные протеины энзима в концентрирующем геле (3,5 % ПААГ). Особенностью инкубированной спермы, по сравнению
со свежеполученной, является присутствие АХЕ0-изоформы и отсутствие АХЕ8 − во всех исследованных образцах и
АХЕ3 − в спермиях. Изменения содержания изоформ в инкубированных 48 ч при 2–4 ºC, по сравнению со свежеполученными эякулятами, характеризуются увеличением АХЕ1, АХЕ4 и АХЕ5 (почти 70,0 % от общего содержания изоформ) в
цельной сперме, АХЕ4 и АХЕ5 (почти 50,0 %) − плазме, АХЕ0 и АХЕ1 (40,9 %) − спермиях.
Ключевые слова: ацетилхолинэстераза, изоформы, сперма, быки.
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ЭТОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
КАК ИНДИКАТОР ИХ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
В статье рассматривается проблема физиологии и патологии репродукции высокопродуктивного молочного
скота с позиций типологических особенностей поведения на примере коров черно-пестрой голштино-фризской породы при беспривязной технологии их содержания. Наибольшая устойчивость к развитию болезней органов репродукции и молочной железы присуща коровам активного типа поведения, а наименьшая – инфрапассивным. Животные пассивного и ультраактивного классов поведения занимают промежуточное положение. Риск развития патологии обусловлен разным уровнем их общей и локальной иммунной защиты.
Ключевые слова: коровы, этологическая активность, иммунная защита, репродуктивное здоровье.

Постановка проблемы. Известно, что нарушение воспроизводительной функции у коров
во многом связано с действием на их организм неблагоприятных факторов окружающей среды
(высокая концентрация животных на ограниченных площадях, интенсивный уровень метаболизма, высокая потребность в структурных питательных веществах и энергии), которые в совокупности приводят к нарушению гомеостатического баланса, снижению защитных сил организма и
развитию патологического процесса [1−4].
Тем не менее, в равных условиях кормления, санитарно-гигиенических параметров содержания и микробного прессинга на организм, животные по-разному реагируют на воздействие
неблагоприятных факторов окружающей среды, и многие из них проявляют устойчивость к
©
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развитию заболеваний. Полагают, что это связанно с их индивидуальными свойствами, определяемыми типологическими особенностями высшей нервной деятельности, которые являются
наиболее стабильными, пожизненными характеристиками её свойств [5, 6]. Внешне эти особенности проявляются в поведенческих реакциях животных [6, 7].
Анализ последних исследований и публикаций. Рассмотрению функционирования репродуктивной системы у продуктивных животных в этом аспекте пока уделяется недостаточное внимание.
Имеющиеся исследования в этом направлении [8−13] не дают достаточного представления
о взаимодействии нервной, репродуктивной систем и этологических проявлений у высокопродуктивных молочных коров. В то же время дальнейшая научная проработка этих вопросов приобретает несомненную актуальность в связи с повсеместным внедрением промышленных технологий
эксплуатации маточного поголовья крупного рогатого скота, предусматривающих высокую концентрацию его на ограниченных площадях и сопровождаемых постоянным стрессовым состоянием изза внутривидового антагонизма и нарушения принципов социальной иерархии [14, 15].
Цель исследований заключалась в изучении вариаций поведенческих реакций глубокостельных высокопродуктивных молочных коров с клинической оценкой их физиологического статуса и выявлением особенностей функционирования системы репродукции.
Материалы и методы исследований. Исследования выполнены в условиях молочного
комплекса Орловской области при беспривязной технологии содержания животных. Объектом
исследований служили 82 коровы черно-пестрой голштино-фризской породы со среднегодовой
молочной продуктивностью 6,5–8,5 тыс. кг, массой тела 550–600 кг, не имеющих клинически
выраженных патологий опорно-двигательного аппарата. В опыт животных включали после завершения 1–4 лактаций и перевода их на сухостой.
Типологические особенности коров определяли по методике В.И. Велекжанина [16] на основании трехдневных трехчасовых наблюдений, приходящихся на период напряженного функционального состояния (60 мин до кормления, 60 мин во время кормления и 60 мин после кормления). Согласно рассчитанным индексам общей этологической активности животные были разделены на четыре группы: ультраактивные (n=20), активные (n=22), пассивные (n=18) и инфрапассивные (n=22).
От 32 коров (по 8 из каждой группы) была получена венозная кровь для морфологических и биохимических исследований и цервикальная слизь для бактериологических исследований. Оценка
характера течения родов и послеродового периода проводилась с использованием стандартных
приемов клинического исследования. Функциональное состояние молочной железы оценивали с
использованием визуальной оценки выделяемого секрета, мастит – теста Kenotest (Бельгия). Количество соматических клеток в молоке определяли с помощью анализатора соматических клеток
Ekomilk Scan (Болгария). Морфологический анализ крови и биохимический сыворотки, бактериологический анализ влагалищной слизи проводился с использованием современных классических методов исследований. Полученные результаты обрабатывали математически с использованием компьютерных программ ''Microsoft Excel'' и ''Statistica 5,0''
Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что высокопродуктивные молочные коровы черно-пестрой голштино-фризской породы по этологическим признакам, отражающим типологические особенности высшей нервной деятельности, распределились по популяциям в следующем соотношении: ультраактивные (УА) – 22,7 %, активные (А) – 29,6 %, пассивные (П) – 16,9 % и инфрапассивные (ИП) – 30,8 %.
У инфрапассивных коров, в сравнении с коровами активной группы, уровень артериального
систолического давления был выше на 6,9 %, диастолического – 12,5 %, частота сердечных сокращений – на 5,1, дыхания – 9,5 %. Проявление у них симптомов гестоза (преэклампсии) зарегистрировано чаще в 1,62 раза, слабости родовой деятельности и задержания последа − послеродовых субинволюции и эндометрита – 1,67, хронических патологий матки – 2,4, дисфункции
яичников − в 1,68 раза. Животные пассивной и ультраактивной групп по степени проявления
нарушений течения родового акта и послеродового периода занимали промежуточное положение. Период от отела до плодотворного осеменения у инфрапассивных и ультраактивных коров
оказался продолжительнее, чем у коров двух других типов на 18,3–22,1 дней.
Патология молочной железы у коров активного типа поведения составляла 4,5 % в форме
субклинического воспаления, а ультраактивного и инфрапассивного типов оказалась выше в
2,2–3,0 раза, при этом у 5,0–9,0 % животных патологический процесс протекал в клинической
форме, тогда как у коров активного и пассивного типов поведения клинически выраженный
мастит не был зарегистрирован.
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Наименьшее количество соматических клеток в молоке выявлено у активных коров (242±18
тыс./мл). У ультраактивных животных их содержание было выше на 22, пассивных – 40 и инфрапассивных – 90 %. Эти показатели находятся в прямой взаимосвязи с заболеваемостью коров маститом.
Среднегодовая молочная продуктивность коров в разрезе этологических классов ультраактивные–активные–пассивные и инфрапассивные составила соответственно 8152±478; 8311±486;
7704±474 и 6741±437 кг.
Следовательно, организм коров слабых типов высшей нервной деятельности наименее приспособлен к проявлению максимального уровня репродуктивного и продуктивного потенциала
в стрессовых условиях промышленного животноводства.
Лабораторный анализ крови подопытных животных показал, что устойчивость коров к расстройству функциональной деятельности органов системы репродукции и молочной железы во многом
связана с более высоким уровнем иммунной и антиоксидантной защиты, свойственной коровам
сильного уравновешенного типа нервной деятельности (активного и пассивного типов поведения).
В сыворотке крови коров активного и пассивного типов поведения содержание общих глобулинов превосходило показатели пассивных и ультраактивных коров на 4,9–7,3 %, общих иммуноглобулинов – на 26,4–38,2 %, а её общая бактерицидная активность (БАСК) была выше на
10,7–12,9 %. Помимо высокого уровня неспецифической гуморальной защиты этим животным
свойственен и высокий уровень клеточной защиты, о чем свидетельствует более высокое содержание в их крови активных фагоцитов – моноцитов, превышающее таковое у инфрапассивных
и ультраактивных коров на 38,7–30,5 %. Более высокий уровень нейтрофилов в крови животных последних групп (на 9,2 % по отношению к активным и пассивным коровам) отражает
проявление начальной стадии развития патологического процесса. Характерное для инфрапассивных коров более низкое содержание эозинофилов (на 26,1–38,3 % по сравнению с животными других групп), наряду с низким содержанием моноцитов, свидетельствует о более выраженных процессах эндогенной интоксикации.
У коров активного типа поведения концентрация в крови промежуточного продукта окисления липидов-малонового диальдегида (МДА) оказалась ниже, чем у инфрапассивных животных, на 14,1%, а витаминов Е и А, выполняющих функцию неферментативного звена антиоксидантной защиты, выше соответственно на 34,5 и 39,3 %, что свидетельствует о стабильном и
контролируемом уровне течения у них свободнорадикального окисления.
В определенной взаимосвязи с показателями иммунного статуса животных находятся данные исследования влагалищного биоценоза сухостойных коров, качественный и количественный состав которого является важным индикатором колонизационной резистентности генитального тракта и репродуктивного здоровья беременных.
Микробиологический пейзаж смывов влагалищной слизи сухостойных коров был представлен 12 видами, в том числе бифидобактериями (100 %), лактобактериями (80 %), Enterococcus
faecium (56,2 %), Staph. epidermidis (46,9 %), E. coli (46,9 %), Citrobacter diversus (40,6 %), Str.
agalactie (15,6 %), Ent. faecalis (9,4 %), микроскопическими грибами рода Penicillium (15,6 %),
дрожжевидными (6,25 %), рода Alternaria (6,25 %), Asp. fumigatus (3,1 %). У активных и пассивных коров доминирующими являются грамположительные микроорганизмы. Микрофлора,
изолированная от инфрапассивных коров, в 100 % случаев представлена ассоциациями грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.
Энтеробактерии (Е. coli, Citrobacter diversus), липосахариды которых являются одним из
патогенетических факторов в развитии дисбактериоза слизистых, изолированы в 62,5 % случаев у активных, 50,0 − пассивных и в 100 % − инфрапассивных и ультраактивных животных. У
инфрапассивных коров их концентрация превышала уровень активных в 5,1 раза. Чувствительность микрофлоры, выделенной от коров ультраактивной и инфрапассивной групп, к антибактериальным средствам оказалась ниже таковой у активных и пассивных в 2,0−5,2 раза.
Заболеваемость телят, полученных от коров инфрапассивной и ультраактивной групп, желудочно-кишечной патологией составила 43,7−50,0 % против 25,0−16,7 % телят, матери которых относились к активному и пассивному типу поведения.
Вывод. Параметры функционирования гомеостатических систем организма высокопродуктивных молочных коров в условиях промышленных технологий их эксплуатации определяются
генетически обусловленными типологическими особенностями высшей нервной деятельности
и поведения. Высокая устойчивость к развитию патологических процессов в органах репродукции и молочной железе присуща животным активного и пассивного классов поведения. Выяв165
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ление этологического статуса маточного поголовья позволяет с высокой вероятностью прогнозировать риск развития акушерско-гинекологических патологий и осуществлять дифференцированный подход к проведению как ветеринарных, так и технологических мероприятий, направленных на снижение негативных явлений внутривидового антагонизма.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бузлама В.С. Дисбаланс технологии содержания и кормления животных генетически заданному уровню продуктивности / В.С. Бузлама, В.Т. Самохин // Концепция эколого-адаптационной теории возникновения, развития
массовой патологии и защиты здоровья животных в сельскохозяйственном производстве. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2000. – С. 17–18.
2. Шабунин С.В. Проблемы профилактики бесплодия у высокопродуктивного молочного скота / С.В. Шабунин,
А.Г. Нежданов, Ю.Н. Алехин // Ветеринария. − 2011. − №2. – С.3−8.
3. Effects of acclimation to human interaction on performance, temperament, physiological responses, and pregnancy rates of
Brahman-crossbred cows / R.F. Cooke, J.D. Arthington, D.B. Araujo, G.C. Lamb // J. Anim. Sci. − 2009. − V. 87. − P. 4125−4132.
4. Weary D.M. Board-invited review: Using behavior to predict and identify ill health in animals / D.M. Weary, M.A.G.
von Keyserlingk, J.M. Huzzey // J. Anim. Sci. − 2009. − V. 87. − P. 770−777.
5. Детьер В. Поведение животных. Его эволюционные и нейрологические основы / Пер. с англ. В. Детьер,
Э. Стеллар – Л.: Наука, 1967. – 139 с.
6. Павлов И.П. Условные рефлексы: двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных / И.П. Павлов – Л.: Ленмедиздат, 1932. − 508 с.
7. Ипполитова Т.В. Типы высшей нервной деятельности, их связь с реактивностью и продуктивностью сельскохозяйственных животных: Лекция / Т.В. Ипполитова – М., 1998. – 29 с.
8. Карповський B.I. Функцiонування системи гемостазу у корiв рiзних типiв вищої нервовoї дiяльностi за умов
стресу / B.I. Карповський // Бiологiя тварин. − Львів, 2010. − Т. 12, № 2. − С. 132−137.
9. Колбаев С.В. Взаимосвязь гематологических показателей у нетелей с различным типом высшей нервной деятельности: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. биол. наук: спец. 03.00.13 «Физиология» − биологические науки / С.В. Колбаев. − Рязань, 2002. – 19 с.
10. Семагин В.Н. Тип нервной системы, стрессоустойчивость и репродуктивная функция / В.Н. Семагин,
А.В. Зухарь, М.А. Куликов. – М.: Наука, 1988. – 136 с.
11. Bousquet D. Decreasing Fertility in Dairy Cows: Myth or Reality? / D. Bousquet, E. Bouchard, D. DuTremblay // Le
Medecin Veterinaire. – 2004. –V. 34. − С. 59−61.
12. Huzzey J.M. Pre-partum behavior and intake identify dairy cows at risk for postpartum metritis: master's thesis of
animal science / J.M. Huzzey // The University of British Columbia. − 2007. − 57 p.
13. Santos J.E.P. Impact of Nutrition on Dairy Cattle Reproduction / J.E.P. Santos // High Plains Dairy Conference,
Albuquerque. − 2008. – С. 25 – 36.
14. Гулсен Я. Сигналы коров: практическое руководство по менеджменту в молочном скотоводстве / Я. Гулсен.
– Нидерланды: Roodbont Publishers, 2010. – 96 с.
15. Петков Г. Организация ветеринарного обслуживания / Г. Петков // Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические проблемы промышленного животноводства. – М.: Колос, 1979. − С. 20−36.
16. Великжанин В.И. Методические рекомендации по использованию этологических признаков в селекции молочного скота / В.И. Великжанин – С-Петербург, 2000. – 19 с.
Етологічна активність молочних корів як індикатор їх репродуктивного здоров’я
А.Г. Нєжданов, О.В. Смирнова
У статті розглядається проблема фізіології та патології репродукції високопродуктивної молочної худоби з позицій
типологічних особливостей поведінки на прикладі корів чорно-рябої голштино-фризької породи за безприв’язної технології. Найбільша стійкість до розвитку хвороб органів репродукції та молочної залози притаманна коровам активного типу
поведінки, а найменша − інфрапасивним. Корови пасивного та ультраактивного класів поведінки займають проміжне положення. Ризик розвитку патології зумовлюється різним станом загального та локального імунного захисту.
Ключові слова: корови, етологічна активність, імунний захист, репродуктивне здоров’я.
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ВМІСТ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКА І ЙОГО ФРАКЦІЙ У СИРОВАТЦІ КРОВІ
МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ІНКУБАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ЯЄЦЬ
РОЗЧИНОМ АКВАХЕЛАТУ СЕЛЕНУ
У статті показано, що перепели відрізняються швидкою скоростиглістю та інтенсивними обмінними процесами
в організмі. Цим пояснюється висока чутливість їх до порушення обміну білків. Наведено експериментальні дані про
вплив розчину аквахелату селену на вміст загального білка і його фракцій у сироватці крові перепелів за обробки
яєць в процесі інкубації. Розчин аквахелату селену впливає на вміст загального білка і його фракцій залежно від дози. В оптимальній дозі 0,05 мкг/кг хелатна сполука селену сприяє збільшенню вмісту білка та його фракцій у сирова©
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тці крові перепілок в одно- та п’ятидобовому віці. Розчин аквахелату селену в дозі 0,1 мкг/кг справляв негативний
вплив на вказані вище показники в сироватці крові молодняку перепелів. Їх вміст був вірогідно меншим, порівняно з
контрольною групою як в одно-, так і п’ятидобовому віці.
Ключові слова: молодняк перепелів, інкубаційна обробка, розчин аквахелату селену, сироватка крові, загальний білок, білкові фракції.

Постановка проблеми. Розвиток птахівництва в Україні має велике значення, оскільки він
пов’язаний із задоволенням потреб населення у таких високоцінних продуктах харчування, як
м'ясо та яйця. Останнім часом все більшу популярність отримує нова галузь птахівництва – перепелівництво [1]. Перепели відрізняються швидкою скоростиглістю та інтенсивними обмінними процесами в організмі [2]. Цим пояснюється висока чутливість їх до порушення білкового
обміну.
Загальний білок і білкові фракції крові відіграють важливу роль у різноманітних життєвих
процесах. Пояснюється це, головним чином, природою білків, які лежать в основі багатьох функцій організму, їх різними специфічними фізико-хімічними та біологічними властивостями й
особливо пластичною функцією. Білки беруть активну участь у побудові ферментних і гормональних систем організму, а тому будь-які зміни вмісту білка в сироватці крові впливають на
весь організм [3–5].
Проте дослідження білкового обміну на ранніх етапах розвитку молодняку перепелів є недостатньо вивченим, а тому є актуальним питанням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досягнення нанобіотехнології суттєво позначилися
на розвитку ветеринарної та гуманної медицини, де наноматеріали використовують у створенні нових засобів діагностики, лікарських і косметичних препаратів, дезінфектантів тощо [6].
Пташиний ембріон як відносно ізольована система, можливо, найкраще підходить як модельний об’єкт для вивчення біологічної дії розчину аквахелату селену під час інкубаційної обробки яєць для оцінки його впливу на показники біологічної системи, що розвивається, та на
окремі ланки метаболічного процесу [7]. Дані про вивчення впливу наночастинок металів на
ембріогенез та морфологію тканин є досить обмеженими і суперечливими [8].
Мета і завдання досліджень – визначити вміст загального білка і білкових фракцій у сироватці крові перепелів за інкубаційної обробки яєць аквахелатним розчином селену.
Матеріал і методика. Експерименти проводилися в науково-дослідній лабораторії кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин Білоцерківського національного аграрного університету.
Для дослідження використовували перепелів (Coturnix сoturnix japonica) 1–5-добового віку, породи
фараон, м'ясного напряму продуктивності. Параметри мікроклімату приміщення, де утримувалась
птиця, відповідали зоогігієнічним нормам і були ідентичними для птиці всіх груп.
Для проведення досліджень було сформовано три дослідні і одну контрольну групи по
100 перепелів у кожній. Яйця птиці дослідних груп у період інкубації обробляли аквахелатним
розчином селену в дозах: мкг/кг яєць: Ι – 0,01; ΙΙ – 0,05; ΙΙΙ – 0,1, яйця перепелів контрольної
групи обробляли дистильованою водою.
Для проведення біохімічних досліджень матеріал відбирали у добового та 5-добового молодняку перепелів. Для досліджень взято по 5 перепелів з кожної групи в один і той же час доби для виключення коливань фізіолого-біохімічних параметрів. Кров відбирали після декапітації птиці під ефірним наркозом, а матеріалом для дослідження слугувала сироватка крові.
Результати дослідження та їх обговорення. Відомо, що білки складають структурну і функціональну основу живого організму, вони є основними компонентами клітин та володіють
багатьма фізико-хімічними і біологічними властивостями [9, 10]. Тому зміна кількісного складу
білків у крові є важливим і універсальним показником функціонального стану організму. Нашими дослідженнями (табл. 1) встановлено, що розчин аквахелату селену впливає на вміст загального білка і його фракцій у сироватці крові дослідної птиці залежно від дози.
З даних, наведених у таблиці 1, видно, що вміст загального білка в сироватці крові перепелів
однодобового віку в другій групі був на 2,8 % більше, порівно з контролем (р<0,01), проте таке підвищення було у фізіологічних межах (30–60 г/л). Доза аквахелатного розчину селену 0,05 мкг/кг
ймовірно проявляє позитивний ефект, стимулюючи обмінні процеси в організмі птиці. У третій
групі вміст загального білка в сироватці крові був на 6,5 % меншим (р < 0,05) порівняно з контрольною групою. Можна висловити припущення, що доза аквахелатного розчину селену 0,1 мкг/кг
викликає зниження синтезу загального білка в організмі. У першій групі показники вмісту загального білка в сироватці крові мали лише тенденцію до збільшення порівняно з контрольною.
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Таблиця 1 – Вміст загального білка (г/л) та його фракцій (у %) у сироватці крові перепелів, М±m, n=5
Показники
Загальний білок
Альбуміни
α-глобуліни
β-глобуліни
γ-глобуліни

1-ша
30,34±0,28
44,92±2,21
22,78±1,69
13,46±1,39
12,76±1,30

Загальний білок
Альбуміни
α-глобуліни
β-глобуліни
γ-глобуліни

34,76±1,80
33,20±1,97
22,14±0,78
18,68±1,05
26,18±1,96

Група
Однодобовий молодняк
2-га
3-тя
30,50±0,17**
27,74±0,63*
45,02±1,21
41,82±1,00
24,88±0,83
24,04±0,39
16,32±1,15*
10,81±0,44**
15,74±1,43*
10,71±0,23**
П’ятидобовий молодняк
36,52±0,74***
28,30±0,37*
34,14±0,42
36,00±0,51
24,82±1,71
24,12±1,52
19,58±0,89*
15,50±0,40*
31,34±1,55**
24,96±2,59

Контрольна
29,66±0,17
41,72±1,32
22,78±0,56
13,26±0,30
11,99±0,10
30,42±0,79
34,74±0,64
24,78±1,60
17,10±0,57
21,28±1,40

Примітка: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001 - порівняно з контрольною групою.

У перепелів п’ятидобового віку збільшився вміст загального білка в сироватці крові у другій групі на 20,0 % порівняно з контролем (р<0,001). Це свідчить про зростання інтенсивності
обміну білка в організмі птиці внаслідок збільшення активності ланок білоксинтезувальної системи в печінці та інших органах. У першій групі вміст загального білка в сироватці крові, порівняно з контролем, не мав вірогідної різниці. У третій дослідній групі цей показник зменшився на 7,0 %, порівняно з контрольною групою (р<0,05), що ймовірно характеризує зменшення
активності білоксинтезувальної функції печінки.
Характерною рисою зміни білкових фракцій сироватки крові перепелів є зниження, залежно
від віку, вмісту альбумінів та збільшення глобулінів. Так, у перепелів однодобового віку концентрація альбумінів і α-глобулінів у сироватці крові дослідних груп не мала вірогідної різниці,
порівняно з контролем, і була в межах норми. У перепелів дослідних груп віком п’ять діб також
не відмічали вірогідної різниці концентрації альбумінів і α-глобулінів, порівняно з контролем.
Зміни цих показників у перепелів контрольної і дослідних груп, порівняно із попереднім періодом дослідження, можна пояснити поступовим переходом живлення молодняку з жовткового
на поживні речовини корму.
Уміст β-глобулінів у сироватці крові дослідних груп перепелів в однодобовому віці мав вірогідну різницю. У першій групі спостерігали тенденцію до збільшення їх рівня, порівняно з
контрольною групою, у другій – вірогідне зростання на 3,06 % (р<0,05), що ймовірно свідчить
про їх активний синтез у печінці. У третій групі концентрація β-глобулінів була на 2,45 % менша, порівняно з контрольною групою, що вказує на зменшення їх синтезу (р<0,01).
На п’яту добу нами встановлено збільшення вмісту β-глобулінів у перепелів другої групи на
2,48 %, порівняно з контролем, що свідчить про посилення обміну білків у тканинах під впливом хелатної сполуки селену. У перепелів першої групи вміст β-глобулінів у сироватці крові
знаходився на рівні контролю, а у третій – був на 1,6 % меншим, що свідчить про негативний
вплив аквахелатного розчину селену в дозі 0,1 мкг/кг.
Фракція γ-глобулінів містить основну масу антитіл (імуноглобулінів), які забезпечують гуморальний захист організму. Нашими дослідженнями встановлено, що у першій групі однодобового молодняку перепелів вміст γ-глобулінів у сироватці крові птиці був майже на рівні з контрольною групою. У другій групі цей показник вірогідно більший на 3,75 %, ніж у контролі,
що свідчить про позитивний вплив розчину аквахелату селену на синтез γ-глобулінів. У третій
дослідній групі вміст γ-глобулінів на 1,28 % менший, порівняно з контрольною групою, що
ймовірно характеризує негативну дію такого розчину на утворення білків і зокрема на синтез γглобулінів. У п’ятидобовому віці у молодняку перепелів показники вмісту γ-глобулінів у сироватці крові були вищими в усіх групах порівняно з показниками попереднього дослідження.
Проте у другій групі вміст γ-глобулінів у сироватці крові молодняку був на 10,06 % більший,
ніж у контролі, за рахунок утворення специфічних та неспецифічних імуноглобулінів.
Висновки. 1. Оптимальною дозою аквахелату селену для інкубаційної обробки перепелиних яєць є 0,05 мкг/кг, який проявляє позитивний вплив на обмінні процеси в організмі молодняку перепелів.
2. Встановлено, що вміст загального білка в сироватці крові однодобових перепелів збільшився на 2,8, а у п’ятидобовому віці – 20 %.
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3. Концентрація β-глобулінів в однодобових перепелят у другій групі збільшилась на 3,06 %,
п’ятидобовому – на 2,48 %, а γ-глобулінів відповідно на 3,75 і 10,06 %, що вказує на інтенсивний
обмін білків.
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Содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови молодняка перепелов при инкубационной
обработке яиц раствором аквахелата селена
Н.П. Нищеменко, В.Г. Каплуненко, А.В. Емельяненко, А.А. Емельяненко
В статье отмечено, что перепела отличаются быстрой скороспелостью и интенсивными обменными процессами
в организме. Этим объясняется высокая чувствительность их к нарушению белкового обмена. Приведены экспериментальные данные о влиянии раствора аквахелата селена на содержание общего белка и его фракций в сыворотке
крови перепелов при обработке яиц в процессе инкубации. Раствор аквахелата селена влияет на содержание общего
белка и его фракций в зависимости от дозы. В оптимальной дозе 0,05 мкг/кг хелатное вещество селена способствует
увеличению содержания белка и его фракций в сыворотке крови перепелок в одно- и пятисуточном возрасте. Раствор аквахелата селена в дозе 0,1 мкг/кг оказывал негативное влияние на упомянутые выше показатели в сыворотке
крови молодняка перепелов. Их содержание было вероятно меньшим по сравнению с контрольной группой как в
односуточном, так и пятисуточном возрасте.
Ключевые слова: молодняк перепелов, инкубационная обработка, раствор аквахелата селена, сыворотка крови,
общий белок, белковые фракции.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ПЕРЕТРАВНОСТІ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ВІД
АКТИВНОСТІ ТРАВНИХ ФЕРМЕНТІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ
КОМПЛЕКСУ НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ
У статті висвітлені дані щодо впливу лізину, метіоніну і треоніну на ферментативну активність тканини підшлункової залози перепелів. У ході дослідження активності ферментів у тканині підшлункової залози було встановлено,
що протягом експерименту вона була більшою у перепелів дослідної групи порівняно з контрольною. Встановлено,
що згодовування перепелам комплексу незамінних амінокислот сприяло вірогідному зростанню протеолітичної,
амілолітичної та ліполітичної активності. Перетравність більшості поживних речовин раціону покращилась, порівняно з перепелами контрольної групи, зокрема зріс коефіцієнт перетравності органічної речовини та протеїну, щодо
перетравності жиру, клітковини та БЕР, то спостерігалася лише тенденція до покращення. Підвищення перетравності цих складових раціону забезпечує оптимальний перебіг фізіологічних процесів і кращу продуктивність перепелів.
Ключові слова: перепели, лізин, метіонін, треонін, травні ферменти, протеази, амілаза, ліпаза, перетравність,
поживні речовини.

Постановка проблеми. Функціональний стан кишечнику залежить від ступеня виділення
панкреатичних та кишкових ферментів. Ферменти підшлункової залози переважно беруть
участь у порожнинному травленні, внаслідок чого гідролізується до 20–50 % високомолекулярних сполук до більш простих поживних речовин, які зазнають розщеплення під час мембранно©
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ммоль/с*л

го травлення. Секреторна здатність підшлункової залози зумовлює інтенсивність травних процесів і в інших відділах травного каналу та має прямий зв’язок із загальним метаболізмом усього організму птиці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатьма дослідженнями доведений вплив різних видів кормів та БАР, як субстратів, на функціональну активність кишечнику. Так, метіонін
є важливим джерелом сірки, яка входить до складу мукоїтинсульфатів – речовин, що попереджують перетравлення стінок шлунка і кишечнику травними ферментами [1]. Нестача лізину в
раціоні позначається на активності травних ферментів, особливо ферментів підшлункової залози, вміст білка в яких становить від 0,1 до 10 %. Переважну його більшість (72 %) становлять
протеолітичні ферменти. За нестачі лізину спостерігається зменшення їх активності з одночасною затримкою росту птиці [2]. За даними дослідників [3–5] треонін також відіграє важливу
роль в діяльності системи травлення. Висока його концентрація виявлена у слизовій оболонці
травного тракту, де ця амінокислота бере участь у синтезі муцину, який захищає від зневоднення нижні шари слизової оболонки та стінки кишечнику від впливу мікроорганізмів, а також
сприяє синтезу травних ферментів.
Мета і завдання дослідження – вивчення активності травних ферментів тканини підшлункової залози перепелів за впливу лізину, метіоніну та треоніну.
Матеріал і методика дослідження. Досліди проводили на перепілках у період їх вирощування, з яких були сформовані 2 групи – контрольна і дослідна, якій додавали комплекс амінокислот у дозах: L-лізин – 0,3, DL-метіонін – 0,2, L-треонін – 0,2 % (умови проведення опубліковані раніше) [6]. Визначення активності ферментів тканини підшлункової залози у перепелів
проводили після забою птиці декапітацією. У досліджуваному матеріалі визначали протеолітичну [7], амілолітичну [8] та ліполітичну [9] активність ферментів.
Результати досліджень та їх обговорення. Під час дослідження активності ферментів у
тканині підшлункової залози було встановлено, що упродовж експерименту вона була більшою
у перепелів дослідної групи порівняно з контрольною.
У підшлунковій залозі перепелів, яким додавали до раціону комплекс амінокислот, протеолітична активність ферментів на 25-ту добу досліджень мала тенденцію до зростання, зокрема в
перепелів дослідної групи вона становила 51,3±2,0 ммоль/с×л порівняно з контролем – 45,5±1,6
ммоль/с×л. На 40 і 55-ту добу експерименту протеолітична активність ферментів підшлункової
залози перепелів дослідної групи була вірогідно більшою відповідно на 22,9 (р<0,05) та 18,4 %
(р<0,01), ніж у птиці контрольної групи (рис. 1).
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Рисунок 1. Зміни протеолітичної активності підшлункової залози
за впливу комплексу амінокислот
Примітка. У цьому та наступних рисунках: *р<0,05; **р<0,01– вірогідність відмінностей між перепелами дослідної та контрольної груп.

У результаті дослідження амілолітичної активності тканини підшлункової залози (рис. 2)
встановлено, що у перепелів, до раціону яких додавали лізин, метіонін та треонін, вона також
була більшою. Зокрема, вірогідне зростання активності амілази у підшлунковій залозі перепелів дослідної групи відмічали на 40 добу на 25,9 (р<0,01), 55-ту – 18,4 % (р<0,01). Цей факт
може свідчити про те, що активність ферменту збільшується за рахунок підвищення його синтезу тканиною підшлункової залози.
У підшлунковій залозі перепелів дослідної групи ліполітична активність була вірогідно
більшою на 40 добу на 7,9 (р<0,05), 55-ту – 12,1 % (р<0,01) порівняно з контрольною (рис. 3).
170

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2014. Випуск 13 (108)

г/с*л

Отже, додавання до раціону комплексу амінокислот впливає на біосинтез та активність ліполітичних ферментів тканини підшлункової залози перепелів.
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Рисунок 2. Зміни амілолітичної активності підшлункової залози
за впливу комплексу амінокислот
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Рисунок 3. Зміни ліполітичної активності підшлункової залози
за впливу комплексу амінокислот

Визначення перетравності поживних речовин корму та вивчення характеру обмінних процесів в організмі птиці є одним із важливих методів оцінки застосування різних біологічноактивних добавок до раціонів. Ступінь забезпечення птиці поживними речовинами, крім наявності їх необхідної кількості в раціоні, визначається також рівнем травлення та засвоєння в організмі. Тому значною мірою об’єктивну оцінку значенню амінокислот у процесах функціонування органів травлення можна дати, базуючись на дослідженні перетравності поживних речовин в організмі перепелів.
Таблиця 1 – Коефіцієнти перетравності поживних речовин раціону, у процентах
Групи
Контрольна
Дослідна

Органічна речовина
76,5±1,52
82,4±1,41*

Протеїн
80,1±1,56
85,3±1,30*

Жир
77,0±1,54
80,3±1,71

Клітковина
6,1±0,37
6,05±0,52

БЕР
76,1±1,23
76,9±1,62

Примітка:*р<0,05 – вірогідність відмінностей між птицею контрольної та дослідної груп.

Аналізуючи дані таблиці 1, необхідно відзначити, що у птиці дослідної групи перетравність
більшості поживних речовин раціону покращилась порівняно з перепелами контрольної групи.
Так, коефіцієнт перетравності органічної речовини зріс на 5,9 (р<0,05), протеїну – 5,2 %
(р<0,05). Щодо перетравності жиру, клітковини та БЕР, то спостерігалася лише тенденція до
покращення їх травлення у птиці дослідної групи.
Висновки. 1. Результати проведеного фізіологічного дослідження виявили позитивний
вплив лізину, метіоніну і треоніну на активність травних ферментів підшлункової залози.
2. Встановлено покращення перетравності органічної речовини та протеїну раціону, що забезпечує нормальний перебіг фізіологічних процесів і сприяє збільшенню продуктивності перепелів.
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Зависимость переваримости питательных веществ от активности пищеварительных ферментов при
скармливании комплекса незаменимых аминокислот
Н.П. Нищеменко, О.А. Порошинская, Н.Н. Саморай, Л.С. Стовбецкая
В статье отображены данные, о влиянии лизина, метионина и треонина на ферментативную активность ткани
поджелудочной железы перепелов. В процессе исследования активности ферментов ткани поджелудочной железы
было установлено, что на протяжении эксперимента она была выше у перепелов опытной группы сравнительно с
контрольной. Установлено, что скармливание перепелам комплекса незаменимых аминокислот способствовало достоверному увеличению протеолитической, амилолитической и липолитической активности. Переваримость питательных веществ рациона улучшилась по сравнению с перепелами контрольной группы, в том числе, увеличился коэффициент переваримости органического вещества и протеина, а относительно переваримости жира, клетчатки и БАВ
наблюдалась лишь тенденция к улучшению в опытной группе. Возрастание переваримости этих составных рациона
обеспечивает нормальный ход физиологичных процессов и лучшую продуктивность перепелов.
Ключевые слова: перепела, лизин, метионин, треонин, пищеварительные ферменты, протеазы, амилаза, липаза,
переваримость, питательные вещества.

УДК 636.6.087.74:612.1
НІЩЕМЕНКО М.П., д-р вет. наук, професор
СТОВБЕЦЬКА Л.С., аспірантка©
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ЗМІНА ФОНДУ ВІЛЬНИХ АМІНОКИСЛОТ КРОВІ ПЕРЕПІЛОК
ЗА ЗГОДОВУВАННЯ КОМПЛЕКСУ НЕЗАМІННИХ
АМІНОКИСЛОТ З ВІТАМІНОМ Е
У статті приведені результати впливу комплексу амінокислот та вітаміну Е на показники білкового обміну, амінокислотний склад крові перепілок японської породи. Відомо, що на ефективність використання організмом птиці
амінокислот корму впливає відношення незамінних амінокислот до замінних. Встановлено, що незамінні та замінні
амінокислоти краще використовувались організмом перепілок у процесах обміну речовин. Загальний рівень амінокислот у крові перепілок і сума замінних та незамінних амінокислот мала тенденцію до зниження. Додавання амінокислот лізину, метіоніну, треоніну та вітаміну Е до раціону перепілок-несучок сприяло збільшенню їх несучості.
Ключові слова: кров, перепілки, незамінні та замінні амінокислоти, вітамін Е, лізин, метіонін, треонін, продуктивність.

Постановка проблеми. Відомо, що роль амінокислот в організмі птахів взагалі та у перепелів зокрема, визначається їх участю в регуляторних, біосинтезувальних та пластичних процесах [1, 2]. Концентрація амінокислот у крові перепілок залежить від багатьох факторів, у тому
числі від віку, фізіологічного стану, швидкості утилізації та їх біосинтезу, а також якості корму,
що надходить в організм. Особливо важливе повноцінне протеїнове живлення для перепілокнесучок під час яйцекладки, тому що на утворення яйця вони витрачають велику кількість різноманітних речовин, найважливішими з яких є білки [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За повідомленнями багатьох дослідників, найбільший вплив на потребу в амінокислотах тварин мають вік, стать, фізіологічний стан, генотип, швидкість їх утилізації та біосинтезу, продуктивність, і, особливо, якість спожитого корму,
а також незамінні амінокислоти – лізин, метіонін та треонін [4, 5].
Зокрема, лізин впливає на транспортування речовин через клітинну мембрану, розподіл у
тканинах основних електролітів, стимулює глюконеогенез. Він також активує гемопоез, синтез
©
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гемоглобіну та білків плазми крові, про що свідчать отримані нами результати, які узгоджуються з даними інших авторів [6, 7]. Окрім того, лізин – це одна з найважливіших незамінних амінокислот, яка входить до складу всіх білків тваринного та рослинного походження. У процесі
катаболізму лізин зазнає дезамінування або метилування, внаслідок чого утворюються важливі
проміжні сполуки, які використовуються макроорганізмом. У несучок він сприяє всмоктуванню кальцію в кишечнику, а його нестача в раціоні знижує використання азоту корму, що призводить до зменшення несучості.
Незамінна амінокислота – метіонін відіграє важливу роль в обміні речовин, бере активну
участь у синтезі тканинних білків, а також у багатьох процесах синтезу вітамінів, гормонів і
ферментів, які необхідні для підтримки росту і азотистої рівноваги організму. Також ця амінокислота бере активну участь в окиснювально-відновних процесах [8]. Метіонін перешкоджає
надмірному окисненню білкових речовин, жировому переродженню печінки, сприяє росту
м′язової тканини у тварин та пов′язаний із кровотворною діяльністю організму [9].
Відомо, що амінокислота треонін впливає на процеси синтезу не тільки білків, а й холестеролу, жирних кислот та вуглеводів. Ця амінокислота в організмі птиці не може синтезуватись, а
тому обов’язково повинна надходити з кормом. Треонін в організмі перетворюється на гліцин
та оцтовий альдегід, а його нестача в кормах птиці призводить до жирової інфільтрації печінки.
Слід окремо відмітити молекулярні механізми впливу вітаміну Е на обмін речовин і, зокрема, білків. У дослідженнях ряду авторів доведено, що згодовування вітаміну Е стимулює включення таких амінокислот, як лейцин, лізин, метіонін, фенілаланін, гліцин в білки мітохондрій,
мікросом і цитоплазму клітин печінки [10]. Крім того, вітамін Е (токоферол) має антиоксидантні властивості. Він сприяє підвищенню запліднюваності яйцеклітин, активності сперматозоїдів,
нормальному розвитку ембріонів і молодняку. За недостатньої кількості вітаміну Е в раціоні
знижується несучість птиці та виводимість інкубаційних яєць [11, 12].
Мета дослідження – вивчення впливу комплексу амінокислот – лізину, метіоніну, треоніну
в поєднанні з вітаміном Е на амінокислотний склад крові.
Матеріал і методика досліджень. Дослід проводили в умовах віварію Білоцерківського НАУ
на перепілках японської породи. Методом аналогів було відібрано 100 голів перепілок віком 45 діб,
з яких було сформовано 4 групи по 25 у кожній. Перша група була контрольною, а 2, 3 та 4 – дослідними. Птиця першої (контрольної) групи під час усього досліду отримувала основний раціон, збалансований за нормами годівлі, а перепілкам дослідних груп до раціону додавали лізин, метіонін,
треонін і вітамін Е в різних дозах, про які ми повідомляли раніше [13, 14].
Матеріалом для дослідження слугувала кров перепілок японської породи, яку відбирали після декапітації та готували відповідно до загальноприйнятих правил і методів [15, 16]. Підготовлені зразки крові досліджували за допомогою автоматичного аналізатора марки Т 339 (Чехія)
методом рідинно-колонкової хроматографії в інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України [17, 18].
Результати дослідження та їх обговорення. Нами вивчено зміни пула незамінних амінокислот крові у перепілок-несучок, яким до раціону додавали лізин, метіонін, треонін з вітаміном Е. Отримані нами результати дослідження концентрації незамінних амінокислот представлені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Вміст незамінних амінокислот у сироватці крові перепілок, мкмоль/100 мл (М±m, n=4)
Амінокислоти
Лізин
Гістидин
Аргінін
Треонін
Цистин
Валін
Метіонін
Ізолейцин
Лейцин
Фенілаланін
Сума

1 контрольна
25,1±0,32
6,1±1,27
19,0±2,39
23,1±0,82
17,8±0,90
18,6±1,50
5,9±0,30
7,8±0,58
13,5±1,41
12,8±1,18
149,0±10,67

Групи птиці
2 дослідна
3 дослідна
22,0±1,38
21,4±2,37
4,3±0,65
5,1±0,37
17,0±0,86
14,2±0,19
17,2±1,69*
18,5±2,41*
11,4±1,02**
14,2±0,94*
15,93±2,13
10,9±1,38**
4,8±0,12*
4,4±0,09**
6,7±0,51
5,2±0,38*
12,5±1,40
10,4±0,86
9,3±0,49*
8,6±0,06
121,1±10,25
112,9±9,05

Примітка. *р<0,05; **р<0,01 – порівняно з контрольною групою.
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4 дослідна
25,7±1,29
5,0±0,85
17,1±0,76
23,1±0,79
12,4±0,95
18,2±0,24
7,6±0,18**
8,8±0,45
6,5±1,01
11,7±0,95
146,1±7,47
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Аналізуючи результати, необхідно відзначити, що протягом експерименту загальна сума
незамінних амінокислот у крові перепілок другої та третьої дослідних груп була меншою, ніж у
контрольній, а в четвертій – майже однаковою з контролем.
Необхідно відмітити зменшення концентрації окремих амінокислот. В експерименті встановлено, що вміст лізину в крові дослідних перепілок мав тенденцію до зменшення, порівняно з
контролем, особливо у 2 та 3 дослідних групах, а в четвертій – майже однаковим з контролем.
Також під час дослідження відмічено вірогідне зниження концентрації треоніну в крові перепілок 2- та 3-ї дослідних груп, порівняно з показниками контрольної групи, що, на нашу думку,
свідчить про активне використання цієї амінокислоти в процесах метаболізму несучок.
Характеризуючи зміни вмісту метіоніну, слід відзначити, що в другій та третій дослідних
групах ми також відмічали вірогідне зниження цього показника, а його рівень у крові перепілок
четвертої групи був дещо вищим порівняно з контролем. Можна висловити припущення, що
таке зниження вмісту метіоніну в крові перепілок-несучок пов’язане зі збільшенням їх несучості, під час якої відбувається інтенсивніше використання організмом цих амінокислот для синтезу білків яйця, а також інших поживних речовин. Особливістю метіоніну є те, що він в організмі птиці проявляє ліпотропні властивості і є активним гепатопротектором.
Результати дослідження вмісту замінних амінокислот в крові перепілок представлені у таблиці 2.
Таблиця 2 – Вміст замінних амінокислот у сироватці крові перепілок, мкмоль/100 мл (М±m, n=4)
Амінокислоти
Аспарагінова кислота
Серин
Глутамінова кислота
Пролін
Гліцин
Аланін
Тирозин
Глутамін
Сума

1 контрольна
11,0±0,13
55,6±10,17
21,2±0,56
16,0±1,07
67,8±2,74
65,5±0,42
20,1±4,05
54,7±10,47
311,9±29,61

Групи птиці
2 дослідна
3 дослідна
9,0±0,14***
12,1±0,79
51,4±10,17
60,0±3,18
28,8±3,25
24,9±2,93
7,7±0,4**
9,4±1,56*
44,9±4,56**
45,0±1,22**
40,2±0,59***
45,5±2,15***
9,7±0,72
10,0±1,24
54,6±11,73
46,2±4,01
246,3±31,56
253,1±17,08

4 дослідна
14,0±0,49**
52,6±5,83
32,2±1,24**
12,8±3,08
54,9±2,07*
54,0±1,71**
15,2±0,45
44,7±0,29
280,4±15,16

Примітка: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – порівняно з контрольною групою.

Відзначимо, що сумарний вміст замінних амінокислот сироватки крові перепілок 2, 3 та
4 дослідних груп мав тенденцію до зниження порівняно з птицею контрольної групи.
Аналізуючи кількісні зміни окремих замінних амінокислот, відзначимо зменшення в крові
дослідних перепілок серину та гліцину. Важливим джерелом утворення гліцину в організмі є
серин. За синтезу гліцину з серину важливу роль відіграють фолієва кислота, вітамін Е та аніони мангану. Гліцин також легко синтезується з бензойної кислоти.
Концентрація аланіну в сироватці крові перепілок дослідних груп, порівняно з контролем,
була вірогідно меншою. Так, у другій дослідній групі вона зменшилась на 38,6 (р<0,001), третій
– 30,5 (р<0,001) та четвертій – 17,6 % (р<0,01). Аланін синтезується в організмі птиці з піровиноградної кислоти в результаті переамінування. З неї можуть утворюватись інші амінокислоти
(серин, гліцин, цистеїн) та вуглеводи.
Підсумовуючи одержані результати дослідження змін вмісту замінних та незамінних амінокислот в крові перепілок, можна висловити припущення, що завдяки кращому збалансуванню
раціону перепілок дослідних груп за амінокислотами лізином, метіоніном, треоніном та вітаміном Е встановлені позитивні зміни використання замінних та незамінних амінокислот організмом птиці. Яєчна продуктивність перепілок-несучок, особливо другої дослідної групи, збільшилась, порівняно з контролем, на 13,4 % (р<0,001).
Висновок. Добавка до раціону перепелів комплексу амінокислот з вітаміном Е сприяла
кращому їх використанню у процесах обміну речовин та збільшенню яєчної продуктивності.
Позитивний вплив справив вітамін Е, який сприяв синтезу білків та їх використанню у процесах утворення яйця.
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Изменение фонда свободных аминокислот крови перепёлок при скармливании им комплекса незаменимых аминокислот с витамином Е
М.П. Нищеменко, Л.С. Стовбецкая
В статье приведены результаты влияния комплекса аминокислот и витамина Е на показатели белкового обмена,
аминокислотный состав крови перепелок японской породы. Известно, что на эффективность использования организмом птицы аминокислот корма влияет отношение незаменимых аминокислот к заменимым. Установлено, что незаменимые и заменимые аминокислоты лучше использовались организмом перепелок в процессах обмена веществ.
Так, общий уровень аминокислот в крови перепелок и сумма заменимых и незаменимых аминокислот имели тенденцию к снижению. Кроме того, добавление аминокислот лизина, метионина, треонина и витамина Е к рациону перепелок-несушек, способствовало увеличению их яйценоскости.
Ключевые слова: кровь, перепёлки, незаменимые и заменимые аминокислоты, витамин Е, лизин, метионин,
треонин, продуктивность.
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BLOOD BIOCHEMICAL PROFILE OF HEALTY COWS
AND THOSE WITH OBSTETRIC PATHOLOGY
Вміст загального білка та загальних імуноглобулінів у сироватці крові корів є важливим показником клінічного
стану та резистентності організму. Визначення цих показників має велике діагностичне і прогностичне значення під
час дослідження тварин. Встановлено, що на час родів у корів із затриманням посліду були вірогідно зниженими
показники неспецифічного захисту (загальний білок, загальні імуноглобуліни) та А-вітамінного забезпечення, а в
післяродовому періоді у хворих тварин вірогідно зменшувались показники загальних імуноглобулінів (р < 0,01) і
каротину (р < 0,05).
Ключові слова: затримання посліду, білок, імуноглобуліни, каротин

Statement of the problems. Cows with metabolic disorders characterized by calcium, phosphorus, carbohydrates, proteins, vitamins, erythro- and leucopoiesis and endocrine malfunctions have a
high possibility of placenta formation, placental function and fetal organogenesis slowdown [1–3].
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Analysis of recent research and publications. The delay of placental development leads to disruption
of the nutrients' transport in the mother-placenta-fetus system, the development of acidosis and impaired
synthesis and metabolism of hormones. Microcirculatory disorders in fetus and maternal parts of the placenta induce ischemia and swelling of the chorionic villi and promote their splicing [4, 5]. According to
some researchers [6–8] biochemical blood parameters allow to estimate the functional activity of placenta,
to predict the risk of labor violation, birth and postnatal complications and infertility in cows.
The purpose of research. It is believed that the concentration and the ratio of biochemical indicators during the pregnancy may characterize its flow, affects the course of parturition and the postpartum period. Given the above, our main goal of our research was to establish hematological profile of
healthy cows and those with obstetric pathology and to use the data for predicting the occurrence of
partum and postpartum pathology.
Materials and methods of research. The development of pregnancy, calving and the postnatal
pathologies was studied by the analysis of biochemical parameters of the blood of 50 cows that was
taken 60–45 days before the expected calving, during calving and at 18–22 days after the calving. Of
the 50 animals included in the test physiological course of pregnancy, calving and the postpartum period was registered in 30 cows. Obstetric disorders were recorded in 20 (40%) animals.
There were determined biochemical analyzes of blood serum: total protein content – Refractometrically by Reis, the total amount of immunoglobulins – photoelectrocolorimetrically with 18 % sodium
sulfate by M.A. Kostin, total calcium – trilonometric method with murexide, inorganic phosphorus –
by Doucet, carotene and vitamin A – spectrophotometric method by Besseya, modified by A.A. Anise.
Determination of biochemical blood components was performed in a interdepartmental research
laboratory and the scientific laboratory of the Department of obstetrics and artificial insemination of
agricultural animals of Bila Tserkva NAU.
Results and discussion. The obtained data are shown in table 1.
The data in table 1 show that the average total protein content indicators, immunoglobulins, total
calcium, inorganic phosphorus, carotene and hemoglobin in the blood of dry cows in both groups
were not significantly different. At the time of delivery in cows with retention of the placenta there
were significantly reduced the indexes of non-specific defense (total protein, total immunoglobulins)
and A-vitamin support. A similar trend was observed in animals with subinvolution and metritis.
Table 1 – Kinetics of biochemical indexes of blood of cows (healthy and with obstetric pathology)
The content of the blood, M ± m
Indicators
Total protein, g/l
General immunoglobulins,
mg/100 ml
Total calcium, mg/100 ml
Inorganic phosphorus,
mg/100 ml
Са:Р correlation
Hemoglobin, g/l
Carotene, mkg/100 ml

n
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20

for 60–45 days for
delivery
81,2±1,0
79,7±1,3
2430±90
2584±107
9,3±0,3
9,8±0,3
4,5±0,2
4,2±0,1
2,1:1
2,3:1
108±4,0
107±2,9
452±40
424±25

n

during calving

N

25
19
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20

82,3±1,1
75,6±2,1**
2440±104
1776±154**
10,1±0,2
10,5±0,5
4,4±0,2
4,2±0,2
2,3:1
2,5:1
115±2,0
111±3,7
417±40
320±27*

25
19
25
19
25
19
25
19
25
19
25
19
25
19

at 18–22 days after birth
79,1±1,3
76,0±2,0
2778±103
2147±100**
11,6±0,3
11,2±0,5
4,3±0,2
4,2±0,2
2,7:1
2,7:1
105±1,7
99±2,0
559±26
325±19***

Note: the numerator – blood parameters of cows with physiological calving and the postpartum period, the denominator – the
blood parameters of cows with the detention of the placenta and metritis subinvolution * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

The curve of the dynamics of the total protein content in the blood of experimental cows during
the peripartum period is shown on fig. 1.
From the data on the figure 1 it is evident that the content of total protein in healthy cows increases
during calving. During the postpartum period it decreases that is probably connected with ongoing
lactation. The particularities of the dynamics of the total protein content in cows with obstetric pathologies is that at the time of delivery it was significantly (p < 0,01) reduced and remained on the same
level up to 18–22 days of post-partum period.
A similar pattern was observed in the overall dynamics of immunoglobulins (fig. 2).
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Figure 1 – The kinetics of total protein parameters in
the blood of cows: 1 – 6–45 days before delivery; 2 – at
the time of delivery; 3 – 18–22 days after calving.

Figure 2 – Kinetics of common immunoglobulins indexes in
the blood of cows: 1 – 60–45 days before delivery; 2 – at the
time of delivery; 3 – 18–22 days after calving.

It can be seen that the content of immunoglobulins in cows with physiological course of calving
and the postpartum period increases slightly at birth and more significantly (14 %) in the postpartum
period. Whereas in cows with obstetric pathologies common immunoglobulins content was reduced by
27 % (p <0,01 ) at calving and 23% (p < 0,01) in the postpartum period (18–22 days).
Reduction of total immunoglobulins in the serum of cows with retention of the placenta, endometritis and uterine subinvolution we explain by the emergence of immune deficiency, which was caused
by an unbalanced feeding, poor keeping conditions, lack of sun exposure and physical exercise during
housing of animals on the farm. These factors suppress the immune system or inhibit the synthesis of
immunoglobulins due to the formation of T-lymphocyte clones with a suppressive action.
The curve of the dynamics of the content of carotene in the blood serum of cows during dry, calving and the postpartum periods is shown in fig. 3.
From the above data it can be seen that the carotene content, as it was with the total immunoglobulins in the former case, ultimately increases in the blood serum of healthy cows and vice versa, carotene content in diseased animals was significantly reduced during delivery – by 25 % (p < 0,05) and in
postpartum period – by 42 % (p < 0,001).
Reduced concentration of carotene in the blood of sick cows, in our opinion, was due to lack of its
absorption from the intestine in cows with metabolic disorders, as well as the lack of its content in the
feed ration and its destruction by antivitamins in the rumen and intestines.
Having studied the kinetics of hemoglobin in the blood of healthy and diseased cows (fig. 4) we
found that during the dry period and delivery there were no significant changes in its concentration in
the first and in the second group. The level of hemoglobin increased in both of them. Only on 18–22
day after parturition hemoglobin content was 6 % (p < 0,05) lower in animals with metritis and uterine
subinvolution than in healthy cows. We assume that it was attributed to the suppression of bone marrow function by various toxins that are absorbed into the blood out of the affected uterus.
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Figure 3 – The kinetics parameters of carotene in the
blood of cows: 1 – 60–45 days before delivery; 2 – at the
time of delivery; 3 – 18–22 days after calving.
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Figure 4 – Kinetics of hemoglobin in the blood of cows:
1 – during the dry period; 2 – calving; 3 – in the postpartum
period.
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Thus, adverse environmental factors caused by tethered keeping system and inadequate feeding
induce metabolic disorders, especially among "at risk" group of cows. Therefore the determination the
levels of some biochemical blood serum indexes in cows may be used to early diagnose and timely
prevent the manifestation of obstetric diseases.
Conclusions and prospect of further research. 1. No significant differences in the content of the
biochemical components in the blood of dry cows with healthy and unhealthy calving and postpartum
period there were established.
2. At the time of delivery, in cows with placenta retention there was significantly reduced the indexes of non-specific defense (total protein, total immunoglobulins) and A-vitamin support.
3. In the postpartum period in affected animals there were significantly decreased the indexes of
immunoglobulins (p < 0,01) and carotene (p < 0,05).
The prospect of further research should encompass the development of medical veterinary methods for correcting the course of labor and the postpartum period in productive cows.
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Биохимический профиль крови коров в норме и акушерской патологии
Ордин Ю.Н., Плахотнюк И.Н., Вельбівець М.В., Бабань О.А.
Содержание общего белка и общих иммуноглобулинов в сыворотке крови коров является важным показателем
клинического состояния и резистентности организма. Определение этих показателей имеет большое диагностическое и прогностическое значение при исследовании животных. Установлено, что на время родов у коров с задержанием последа были достоверно снижены показатели неспецифической защиты (общий белок, общие иммуноглобулины) и А-витаминного обеспечения, а в послеродовом периоде у больных животных достоверно уменьшались показатели общих иммуноглобулинов (р <0,01) и каротина (р <0,05).
Ключевые слова: задержание последа, белок, иммуноглобулины, каротин
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У статті повідомляється, що диспансерним обстеженням корів із застосуванням групи методів, об’єднаних пошуком порушень обміну речовин та субклінічних форм захворювань, встановлено, що годівля корів є незбалансованою за окремими елементами живлення та біологічно активними речовинами. Клінічним дослідженням корів діагностують міокардіо- та гепатодистрофії, гіпотонію передшлунків, остеодистрофію. У 13 % корів реєстрували кетону©
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рію. Біохімічним дослідженням сироватки крові корів встановлено порушення білкового, ліпідного і мінерального
обміну. За результатами комплексних досліджень доведено субклінічні прояви кетозу й остеодистрофії. Виявлені
порушення стану здоров’я корів є взаємопов’язаними, мають спільну етіологію та вимагають застосування комплексних лікувально-профілактичних засобів.
Ключові слова: внутрішні хвороби тварин, діагностика, обмін речовин.

Постановка проблеми. Діагностика внутрішніх хвороб тварин розвивається в напрямі багатобічних і багатократних досліджень [1, 2]. З розвитком клінічної біохімії цей підхід поширився і на біохімічні дослідження. З’явилися терміни „печінковий профіль”, „лабораторна констеляція”, які містять групу методів, об’єднаних пошуком патології окремого органа (вузькоцільова констеляція) або ураження різних органів (загальнопошукова констеляція).
Прикладом констеляції першого типу може бути набір таких тестів, як визначення в крові
вмісту білірубіну, холестеролу, альбумінів, постановка тимолової проби, дослідження активності амінотрансфераз, лужної фосфатази. Результати такого комплексу можуть не лише підтвердити підозру на патологію печінки, але й показати характер ураження її клітин (запалення,
цитоліз, гепатоцитарна недостатність).
Прикладом загальнопошукової констеляції є визначення вмісту в крові загального білка,
альбумінів, загального білірубіну, глюкози, холестеролу, загального кальцію, неорганічного
фосфору, лужної фосфатази, сечовини. Результати одержаних досліджень можуть змінюватись
за порушень білкового, вуглеводного, ліпідного і мінерального обміну, функцій печінки, нирок,
підшлункової залози, кісткової тканини.
Одномоментні багатобічні дослідження мають загальнопошуковий характер за диспансерного обстеження тварин, що сприятиме поліпшенню діагностики, виявленню порушень обміну
речовин та субклінічних форм захворювань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальновідомі способи діагностики і профілактики
внутрішніх хвороб базуються на диспансерному обстеженні тварин. Такі технології передбачають
загальноприйняті діагностичні тести, які часто мають незначну діагностичну цінність через недостатній зв’язок їх з іншими параметрами патологічної фізіології тварин. Заслуговує на увагу відома
технологія диспансеризації великої рогатої худоби [3], яка приділяє належну увагу методам ранньої
діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених внутрішніх хвороб тварин. Однак і
вона не передбачає багатобічних біохімічних досліджень для виявлення можливих уражень різних
органів. Організація заходів діагностики і профілактики внутрішніх хвороб у ряді країн сприяє визначенню рівня обміну речовин та призначенню засобів, що корегують процеси метаболізму [4–6].
Проте виникає питання про те, наскільки ефективно використовується ця інформація в діагностичному процесі. Рішенням проблеми стають спроби створити диференційно-діагностичні програми з
виділенням груп тварин з первинним донозологічним та преморбідним станом і клінічними
проявами, що дає лікарю ветеринарної медицини можливість вибору тактики щодо лікувальнопрофілактичних заходів.
Мета дослідження – оцінка стану здоров’я корів за допомогою групи методів, об’єднаних
пошуком порушень обміну речовин та субклінічних захворювань.
Для досягнення мети вирішувались наступні завдання: аналіз умов утримання і годівлі корів; дослідження їх клінічного статусу, комплексний біохімічний аналіз крові й сечі, розробка
заходів щодо лікування та профілактики виявлених порушень.
Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводили в умовах СВК "Україна" Зміївського району Харківської області на 15 коровах голштинської породи віком 4–6 років, на 10–
20 добу після отелу та включали: аналіз умов утримання і годівлі корів за довідковими зоотехнічними даними, клінічні дослідження тварин – за загальноприйнятою схемою, дослідження
сечі на кетонові тіла з реактивом Розера, біохімічний аналіз сироватки крові з визначенням вмісту загального білка – рефрактометром, альбумінів – нефелометричним методом, загального
холестеролу – за методом Ілька, креатиніну – колірною реакцією Яффе, загального кальцію – з
кальційарсеназо ІІІ та неорганічного фосфору за методом УФ-детекції фосфомолібдатного
комплексу, активності аспартатамінотрансферази (АсАТ) – методом Райтмана-Френкеля, лужної фосфатази (ЛФ) – реакцією гідролізу динатрійфосфату.
Результати дослідження та їх обговорення. Проведеними дослідженнями було встановлено, що корови утримуються в корівнику відповідно до існуючих зоогігієнічних вимог. Застосовується традиційна стійлово-табірна технологія прив’язного утримання худоби.
Прийнята в господарстві годівля корів, розрахована на річну продуктивність 4000 кг молока
за маси тіла тварин 400 кг, не відповідала їх рівню продуктивності. Раціон тварин був недоста179
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тнім за перетравним протеїном, сирою клітковиною, цукрами і крохмалем, фосфором, купрумом, цинком, манганом і кобальтом. Цукро-протеїнове відношення в раціоні складало 0,5, а
відношення кальцію до фосфору – 1,75. Така недостатня та незбалансована за рядом важливих
елементів живлення і біологічно активних речовин годівля корів може спричинити у них порушення процесів травлення у передшлунках та обміну речовин.
Клінічними дослідженнями корів було встановлено: загальний стан у всіх корів задовільний, вгодованість середня, щитоподібна залоза не збільшена, доступні для досліджень лімфатичні
вузли не збільшені, рухливі, безболісні; слизові оболонки блідо-рожеві, вологі, блискучі. Дані
про основні клінічні показники у корів наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Окремі клінічні показники корів
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Аналіз наведених у таблиці 1 даних показує, що в окремих тварин відмічали захворювання, які
перебігали субклінічно. Так, глухість тонів серця, інколи розщеплення першого тону встановили у
13,3 % корів, що є характерним для міокардіодистрофії, слабкої сили скорочення рубця – 20 %, що
є симптомом гіпотонії передшлунків; збільшення перкусійних меж печінки, як це буває за гепатодистрофії – 6,7 %, розм’ягчення останніх хвостових хребців – у 20 %, що свідчить про порушення
мінерального обміну, характерного для остеодистрофії. У 13,3 % корів реєстрували позитивні реакції на кетонові тіла із сечею, що свідчить про їх захворювання на хронічний кетоз.
Для більш об’єктивної оцінки стану здоров’я корів та підтвердження поставленого клінічним дослідженням попереднього діагнозу проводили комплексні біохімічні дослідження крові.
Кров відбирали з яремної вени в сухі чисті підготовлені для хімічного аналізу пробірки через
три години після годівлі тварин. Результати біохімічних досліджень сироватки крові корів
представлені в таблиці 2.
Таблиця 2 – Результати біохімічного дослідження сироватки крові корів
Показники
Загальний білок, г/л
Альбуміни, г/л
АсАТ, од/л
Холестерол, ммоль/л
Загальний кальцій, ммоль/л
Неорганічний фосфор, ммоль/л
ЛФ, од/л
Креатинін, мкмоль/л

Lim
70,0–84,0
21,9–42,3
28,0–81,0
1,6–5,2
2,12–3,63
1,3–2,1
110,0–494,0
84,0–180,0

М±m
76,3±0,68
34,4±0,59
64,3±2,34
3,55±0,180
2,44±0,100
1,53±0,040
342,4±12,46
132,4±9,13

Було встановлено, що у 26,6 % випадків вміст загального білка був нижче референтних значень, а вміст альбумінів – у 20 % проб. Зазвичай це спостерігається у разі порушення синтезу
білка, насамперед у печінці, що є характерним показником гепатодистрофії. Про порушення
функціонального стану печінки свідчить і підвищення в 26,6 % проб активності АсАТ, яку широко використовують в клінічній практиці для діагностики хвороб печінки.
Збільшення вмісту холестеролу було встановлено у 13,3 % проб, що може бути наслідком
посилення процесів ліпогенезу та глюконеогенезу, як це буває у разі кетозу, а також порушення
процесів утворення жовчних кислот (гепатодистрофія) та жовчовиділення (холестаз). Підвищений рівень кетонових тіл був встановлений у двох пробах сечі (табл. 1).
Нижчий від референтних значень вміст загального кальцію та неорганічного фосфору був
встановлений у 26,6 та 13,3 % проб сироватки крові відповідно. Гіпокальціємію зазвичай діагностують за тривалої нестачі кальцію в раціоні, порушення засвоєння його внаслідок дефіциту
вітаміну D та остеодистрофії. У 20 % проб було встановлено підвищення активності ЛФ, яке
найчастіше реєструють за патології кісткової тканини та печінки.
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Вміст креатиніну в сироватці крові зростає у разі порушення фільтруваль-ної функції клубочків нирок. Таке підвищення вмісту креатиніну було встановлено у 20 % випадків.
Одержані результати біохімічного дослідження не лише підтверджують клінічний діагноз,
але й розширюють уявлення про стан здоров’я корів, свідчать про порушення у них білкового,
ліпідного і мінерального обміну, функцій печінки, нирок, серця, кісткової тканини, які мають
одночасний перебіг і спільну етіологію. За результатами досліджень встановлено поєднані між
собою наступні хвороби: гепато- і міокардіодистрофія, кетоз, остеодистрофія.
Оскільки виявлена поєднана патологія має спільну етіологію (порушення годівлі корів),
призначали засоби комплексної профілактики і терапії. Для оптимізації співвідношення цукор :
перетравний протеїн та цукор + крохмаль : перетравний протеїн збільшували згодовування кормових буряків і меляси відповідно до 10 та 1,0 кг. Хворим на кетоз і гепатодистрофію коровам
призначали пропіленгліколь по 400 мл на голову через рот та 20 % розчин глюкози з аскорбіновою кислотою внутрішньовенно упродовж семи діб. Крім того, коровам, хворим на остеодистрофію, упродовж 14 діб щоденно в суміші з концентратами згодовували у перерахунку на діючу речовину аскорбінати купруму по 200 мг на корову, цинку – 500, мангану – 500, кобальту –
50 мг. Внутрішньом’язово вводили вітаміни А, D3, Е (розчин для ін’єкцій) по 10 мл.
Застосування перерахованого комплексу заходів сприяло покращенню здоров’я корів уже
через 14 діб після лікування.
Висновки. 1. Годівля корів у господарстві є недостатньою за перетравним протеїном, сирою клітковиною, крохмалем, цукрами, фосфором, купрумом, цинком, манганом і кобальтом.
Цукро-протеїнове відношення раціону складає 0,5, а відношення кальцію до фосфору – 1,75.
2. Клінічним дослідженням корів встановлено: глухість тонів серця, інколи розщеплення
першого тону у 13,3 % тварин, слабкої сили скорочення рубця – 20,0, збільшення перкусійних
меж печінки – 6,7, розм’ягчення останніх хвостових хребців – у 20,0 % тварин. У 13,3 % корів
реєстрували позитивні реакції на кетонові тіла в сечі.
3. Біохімічними дослідженнями сироватки крові корів встановлено: зменшення вмісту загального білка у 26,6 % проб, альбумінів – 20,0, загального кальцію – 26,6, неорганічного фосфору – 13,3, підвищення активності АсАТ – 26,6, ЛФ – 20,0, збільшення вмісту холестеролу – 13,3
та креатиніну – у 20,0 % проб. Встановлені зміни біохімічних показників свідчать про порушення функцій печінки, посилення процесів ліпогенезу та глюконеогенезу, погіршення функцій нирок та патологію кісткової тканини.
4. Результати аналізу годівлі, клінічного обстеження корів і біохімічних досліджень крові
свідчать про порушення у них білкового, ліпідного і мінерального обміну, функцій серця, печінки, нирок і кісткової тканини, які взаємопов’язані та мають спільну етіологію. За результатами
досліджень були встановлені субклінічні прояви кетозу й остеодистрофії.
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Применение констеляционного метода диагностики состояния здоровья коров
М.Е. Павлов, А.В. Митрофанов, В.Н. Могилевский, В.А. Пасечник, Ю.А. Щепетильников, Е.В. Маценко,
А.А. Митрофанов
В статье сообщается, что диспансерным обследованием коров с применением группы методов, объединённых
поиском нарушений обмена веществ и субклинических форм заболеваний (общепоисковая констеляция), установлено, что кормление коров является несбалансированным по отдельным элементам питания и биологически активным
веществам. Клиническими исследованиями коров диагностируют мио-, кардио- и гепатодистрофии, гипотонию преджелудков. У 13 % коров регистрировали кетонурию. Биохимическим исследованием сыворотки крови установлены
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нарушения белкового, липидного и минерального обмена. По результатам комплексных исследований были установлены субклинические проявления кетоза и остеодистрофии. Выявленные нарушения состояния здоровья коров взаимосвязаны, имеют общую этиологию и требуют применения комплекса лечебно-профилактических мер.
Ключевые слова: диагностика, внутренние болезни, обмен веществ.
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Сумський національний аграрний університет
УМІСТ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1 ТА ІНТЕРЛЕЙКІНУ-4
У КРОВІ КОРІВ ЗА РІЗНИХ СТАДІЙ СТАТЕВОГО
ЦИКЛУ ТА СТАНУ СТАТЕВОЇ ФУНКЦІЇ
У статті проаналізовано динаміку інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-4 в крові корів дослідних господарств під
час прояву статевої циклічності, а також залежно від стану статевої функції. Показана роль інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-4 в механізмі формування стадії збудження. Встановлена достовірна різниця їх показників у крові
корів під час різних стадій і феноменів статевого циклу, а також виявлена достовірна різниця їх рівня відносно
стану статевої функції.
Ключові слова: корова, стадія збудження, статева охота, ендометрит, затримання посліду, інтерлейкін-1, інтерлейкін-4.

Постановка проблеми. Ендометрій корів протягом статевого циклу зазнає істотної тканинної перебудови, яка супроводжується швидкими змінами його клітинної маси та функціональної активності. Регуляторами цих процесів є гормони, що діють через тканинні фактори
росту та цитокіни [1].
За умов фізіологічної перебудови ендометрію упродовж статевого циклу, в результаті гормонального впливу, виникає каскад цитокінових реакцій, через які відбувається специфічна
регенерація функціонального шару слизової оболонки матки. Саме цитокінові реакції через
прямі клітинні контакти забезпечують координаційну взаємодію складових компонентів ендометрію протягом естрального циклу, тоді як розлади їх взаємодії зумовлюють дисфункцію статевої циклічності [2, 3].
Оскільки цитокіни виконують роль регуляторів молекулярних механізмів проліферації та
диференціювання тканин ендометрію, то виникає виправдана зацікавленість щодо вивчення
цитокінового профілю крові у корів за різних стадій статевого циклу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Морфогенез фізіологічної перебудови ендометрію під час статевого циклу ініціюється факторами росту й цитокінами, через координацію міжклітинної взаємодії, що забезпечує збалансовану дію гормонів і простагландинів [1, 2].
Система цитокінів відіграє важливу роль у міжклітинній взаємодії ендометрію та визначає
повноцінність нідації зиготи, оскільки під впливом специфічних антигенів у тканинах слизової
оболонки матки відбувається диференціювання Т-лімфоцитів на дві субпопуляцїї: Т-лімфоцити
I и II класів (Th-1 и Тh-2), що продукують окремі класи цитокінів. Th-1 синтезують переважно
прозапальні цитокіни: інтерлейкін-1, фактор некрозу пухлин, які беруть участь у диференціюванні та рості клітин імунного захисту, тоді як Тh-2 синтезують інтерлейкіни-4, 5, 10, що забезпечують гуморальну реакцію, гемопоез, ангіогенез [3−5].
В ендометрії інтерлейкін-1 секретується макрофагоцитами та епітеліальними клітинами і
бере участь у специфічній імунній відповіді організму, є одним із головних медіаторів запальної реакції, індукує трансформацію епітеліальних клітин та стромальних фібробластів ендометрію в децидуальні клітини під час підготовки до імплантації [5].
Зв’язування інтерлейкіну-1 із рецепторами клітин материнської плаценти забезпечує нідацію зиготи через підвищення адгезивних властивостей трофобласту, проліферацію клітин плацентарного бар’єру, ембріогенез, збільшує відсоток зигот, які досягають стадії бластоцисти [6].
Також інтерлейкін-1 здатен стимулювати процес синтезу стероїдних гормонів та простагландинів ендометрію, а його гіперпродукція − ініціювати процес передчасного відторгнення плода.
Зокрема, з’ясовано, що збільшення секреції інтерлейкіну-1α, за одночасного зниження рівня
інтерлейкіну-1β, ініціює розвиток спонтанного аборту, оскільки інтерлейкін-1β є проангіогенним цитокіном і його дефіцит зумовлює порушення гестації за рахунок неповноцінності кровоносних судин плаценти [7, 8].
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Інтерлейкін-4 належить до протизапальних цитокінів, а його головна функція полягає у
контролі проліферації, диференціювання та функції В-лімфоцитів.
Імуногістохімічними дослідженнями було з’ясовано, що інтерлейкін-4 міститься у фагоцитах строми ендометрію й активно регулює проліферацію стовбурових клітин індукуванням мітогенактивованих протеїнкіназ. Останні здійснюють передачу внутрішньоклітинного сигналу,
який стимулює диференціювання клітин, зміни метаболізму, апоптозу та лютеїнові клітини до
інкреції прогестерону [9].
Відомо, що нідація зиготи відбувається за умов експресії прозапальних цитокінів − інтерлейкіну-1, 6, фактору некрозу пухлин, проте надалі вагітність перебігає фізіологічно в разі зміщення цитокінового балансу в бік імуносупресорних цитокінів (інтерлейкін-4, 10), оскільки
останні інгібують реакції клітинного імунітету [10−12].
Водночас, рівень інтерлейкіну-4 за фізіологічної вагітності різко знижується, на відміну від
вагітності, яка перебігає патологічно й завершується абортом. Значне підвищення рівня інтерлейкіну-4 свідчить про порушення периферійної толерантності й зміщення локальної імунної
відповіді в бік Th-1, що зумовлює неплідність [5].
Оцінка рівня цитокінів сироватки крові (прозапального інтерлейкіну-1 та регуляторного інтерлейкіну-4, що є індуктором активації клітинного ланцюга імунної системи), відображає динаміку міжклітинної взаємодії та характер патологічного процесу. Гіперфункція Th-1 може
спричиняти порушення міжклітинної взаємодії та як наслідок − неплідність через надмірно виражений розвиток запальної реакції ендометрію під час стадії збудження [13, 14]. Отже, фізіологічна нідація зиготи можлива за умов врівноваження імуномодулювальних та імуносупресивних ефектів ендометрію, в реалізації яких беруть безпосередню участь компоненти цитокінової системи і, зокрема інтерлейкін-1 та інтерлейкін-4 [14, 15].
Дослідження сироваткового співвідношення інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-4 доводять, що
цитокіновий баланс є прогностичним показником оцінки перебігу вагітності. За умов збільшення концентрації інтерлейкіну-1 на тлі зниження інтерлейкіну-4 виникає звичний аборт, тоді
як корекція цього співвідношення в бік зниження концентрації інтерлейкіну-1 на тлі збільшення інтерлейкіну-4 зумовлює ініціацію вагітності [16, 17].
Мета і завдання дослідження − визначити зміни вмісту інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-4 в
сироватці крові корів за різних стадій статевого циклу, оскільки з’ясування особливостей експресії цих цитокінів залежно від статевої циклічності і відповідно проліферативної перебудови
ендометрію дозволить розробити обґрунтовані методи корекції статевої функції.
Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводились у ВАТ ПЗ «Михайлівка»
Лебединського району Сумської області на коровах чорно-рябої та швіцької порід, а також в
СФГ «Віталія» Буринського району Сумської області на коровах симентальської та бурої молочних порід.
З метою визначення динаміки інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-4 у сироватці крові корів за
різних стадій статевого циклу тварини віком 3−10 років були поділені на групи. До 1-ї групи
(n=11) увійшли корови, в яких реєстрували охоту (прояв рефлексу нерухомості), 2-ї (n=20) −
тварини на 7−8-й день статевого циклу (формування жовтого тіла), а до 3-ї (n=19) − корови на
17−18-й день (початок стадії збудження наступного статевого циклу). Окрім цього, нами було
сформовано дві групи клінічно здорових корів, що мали в анамнезі метрит (n=17) та затримання посліду (n=14) і знаходились у стані анафродизії.
У сироватці крові тварин дослідних груп визначали концентрацію інтерлейкіну-1 (IL-1)
та інтерлейкіну-4 (IL-4) методом твердофазного імуноферментного ELISA аналізу з використанням тест-системи Peninsula laboratories Inc (USA). Отриманий цифровий матеріал
оброблено методами варіаційної статистики із використанням параметричного t-критерію
Стьюдента.
Результати досліджень та їх обговорення. Дані, наведені в таблиці 1, свідчать, що уміст
інтерлейкіну-1 у сироватці крові корів під час охоти був вірогідно більшим на 52,8 % (р<0,01),
порівняно з 7−8 добою, та на 49,1 % (р<0,01) у тварин відносно 17−18 доби статевого циклу. Не
було виявлено вірогідної різниці у тварин із передбачуваною стадією збудження порівняно з
показником 7−8-го дня статевого циклу.
Зростання умісту інтерлейкіну-1 в сироватці крові корів під час охоти пояснюється тим, що
він індукує трансформацію епітеліальних клітин та стромальних фібробластів ендометрія в децидуальні клітини під час підготовки до імплантації через активацію біосинтезу естрогенів та
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інших стероїдних гормонів [6, 7], що в цілому деталізує процес ремоделювання міжклітинного
матриксу під час охоти та оптимізує умови для нідації зиготи [8].

1693,4±123,8

IL-4, pg/ml

84,9±5,8

798±83,1
63,03±7,3

861,7±65,3

826,6±226,9

914,1±294,3

0,001
0,001
0,5
0.01
0.01

IL-1, pg/ml

34,8±2,4

35,6±12,6

38,44±13,8

0,5
0,001
0.01
0.01
0.05

Р 1<
Р 2<
Р 3<
Р 4<
Р 5<

Таблиця 1 – Динаміка вмісту інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-4 у сироватці крові корів за різних стадій статевого циклу
Клінічно здорові
Тварини, що перехворіли
Статева охота
7−8 доба
17−18 доба
Показ-ники
на ендометрит
Затримання
(n=11)
статевого статевого циклу
(n=17)
посліду (n=14)
(1 група)
циклу (n=20)
(n=19)

Примітки: р1− І група порівняно із 2-ю; р2 − І група порівняно із 3-ю; р3 − ІІ група порівняно із 3-ю групою; р4 −
І група порівняно із групою корів, що перехворіли на ендометрит; р5 − І група порівняно з групою корів, що мали
затримання посліду.

За даними C. Simon [6], зростання інтерлейкіну-1, як і фактору некрозу пухлин, спостерігається під час формування жовтого тіла, тобто на початку стадії гальмування, тоді як G.C.
Fantuzzi [18] вказує на максимальне збільшення IL-1 в ендометрії під час фолікулярної фази.
Водночас, нашими попередніми дослідженнями [19] було встановлено, що за жовтого тіла
та в період передбачуваної стадії збудження в сироватці крові уміст іншого прозапального цитокіну – фактору некрозу пухлин, навпаки, зазнає істотного зростання відносно показника корів
під час охоти, що, очевидно, пов’язане із функціональною перебудовою та ремоделюванням
ендометрію за цієї стадії статевого циклу.
Відсутність вірогідної різниці вмісту інтерлейкіну-1 у тварин на 17−18-ту добу статевого циклу,
порівняно із показником 7−8-го дня, на нашу думку, характеризує згасання в цей час притаманної
ендометрію тимчасової запальної реакції під час охоти й зміщення цитокінового балансу в сторону імуносупресорних цитокінів, що створює оптимальні умови для нідації зиготи.
Уміст інтерлейкіну-1 у тварин, що мали затримання посліду і перехворіли ендометритом, був
вірогідно нижчим на 49,1 (р<0,01) та 46,0 % (р<0,01) відповідно за аналогічний показник корів в
охоті. Це пояснюється відсутністю індукції трансформації епітеліальних клітин та стромальних фібробластів ендометрія в децидуальні клітини, а відтак підготовки його до нідації [11, 12].
Тенденція до зростання рівня інтерлейкіну-1 в сироватці крові тварин, що перехворіли на
ендометрит та затримання посліду, порівняно із показником корів під час формування жовтого
тіла на 3,5 та 12,7 %, відповідно, на нашу думку, пояснюється процесами дезорганізації сполучнотканинного матриксу ендометрія, що певно підтверджується зниженням концентрації в плазмі крові сполучнотканинних маркерів – глікопротеїнів та глікозаміногліканів [20]. Інтерлейкін-1 завдяки своїй здатності до стимулювання експресії генів рилізинг-факторів впливає на
гомеостаз підвищенням рівня кортикотропін-рилізинг-фактора, адренокортикотропного гормону та інших. Вивільнення гіпоталамічних моноамінів та нейропептидів під впливом ендогенного інтерлейкіну-1 зумовлює порушення синтезу гонадотропних та статевих гормонів, що зумовлює стан анафродизії [21].
Уміст інтерлейкіну-4 у сироватці крові корів під час охоти лише проявляв тенденцію до
зростання відносно 7−8-ї доби статевого циклу на 25,8 %, проте був вірогідно більшим на 59 %
(р<0,01) відносно показника тварин на 17−18-ту добу статевого циклу. Вірогідну різницю реєстрували також у тварин із передбачуваним проеструсом, порівняно з показником 7−8 дня статевого циклу (зниження рівня інтерлейкіну-4 на 44,8 %).
Зростання вмісту інтерлейкіну-4 у сироватці крові корів під час охоти можна пояснити тим,
що цей цитокін здійснює інгібуючу дію відносно прозапальних цитокінів, кількість яких в цей
час істотно збільшується, чим оптимізує умови для нідації зиготи [13, 14].
Рівень інтерлейкіну-4 у тварин, що перехворіли на ендометрит та затримання посліду, був
нижчим на 58,0 та 54,75 % відносно аналогічного показника корів під час охоти. Це, очевидно,
пов’язано з відсутністю активної проліферації та диференціації клітин слизової оболонки матки, а також низькою здатністю ендометрію до нідації [12−14].
Нами також визначався індекс співвідношення між інтерлейкіном-1 та інтерлейкіном-4 як
умовний інтегральний показник тканинного балансу прозапальних та протизапальних інтерлейкінів та є об’єктивним критерієм для прогнозування типу регенерації тканини [22, 23].
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У разі виникнення їх локального дисбалансу механізм регенерації зазнає патофізіологічного
зсуву й зумовлює дефекти тканинної ремодуляції [24].
Встановлено, що співвідношення між інтерлейкіном-1 та інтерлейкіном-4 під час охоти в
корів становить 0,05, тоді як на 17−18-ту добу статевого циклу – 0,08, а під час формування жовтого тіла – 0,04. Таким чином, наведені зміни співвідношення інтерлейкінів у сироватці крові
корів деталізують процес регенеративно-відновлювальних реакцій ендометрія та відображають
його функціональну активність за різних стадій статевого циклу [23].
Співвідношення інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-4 в сироватці крові тварин, що перехворіли
на ендометрит та затримання посліду, становив 0,04 для обох груп корів та був вищим у 2 рази
за аналогічний показник на 7−8-му добу статевого циклу у корів, які не мали в анамнезі акушерської патології, що, очевидно, пов’язано з істотним зниженням метаболічної та секреторної
активності ендометрія в постморбідному періоді, а відтак і відсутністю регенеративновідновлювальних реакцій ендометрія.
Таким чином, перспективою подальших досліджень є необхідність з’ясувати роль інтерлейкіну-1та інтерлейкіну-4 за розвитку неплідності корів та розробки обґрунтованих методів корекції статевої циклічності корів.
Висновки. 1. Під час охоти через активацію біосинтезу стероїдних клітин ендометрія спостерігається максимальне зростання концентрації інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-4 у сироватці
крові корів.
2. У корів, що перехворіли на ендометрит і затримання посліду та знаходяться в стані анафродизії, рівень інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-4 у сироватці крові залишається істотно нижчим відносно показника корів під час статевої охоти, що, очевидно, пов’язане зі зниженням метаболічної та секреторної активності ендометрія в постморбідному періоді.
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Содержание интерлейкина-1 и интерлейкина-4 в крови коров относительно разных стадий полового
цикла и состояния половой функции
И.В. Паращенко
В статье проанализирована динамика интерлейкина-1 и интерлейкина-4 в крови коров исследуемых хозяйств во
время проявления половой цикличности, а также в зависимости от состояния половой функции. Выяснена роль интерлейкина-1 и интерлейкина-4 в механизме формирования стадии возбуждения. Установлена достоверная разница
их показателей в крови коров во время разных стадий и феноменов полового цикла, выявлена достоверная разница
их уровня относительно состояния половой функции.
Ключевые слова: коровы, стадия возбуждения, половая охота, эндометрит, задержка последа, интерлейкин-1,
интерлейкин-4.
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ERYTHROPOIESIS INDICATORS OF RUSSIAN TROTTER HORSES BREED
У статті показано, що у холостих кобил і жеребців російської рисистої породи та в конематок у перші 3 місяці
після вижеребки загальноприйняті показники еритроцитопоезу, а саме: загальна кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, гематокритна величина та індекс МСН були в межах фізіологічних коливань. Однак, щодо популяційного
складу еритроцитів, то у жеребців виявили зменшення частки „зрілих” і збільшення „молодих” форм еритроцитів,
підвищену кислотну стійкість еритроцитів до гемолітика, що, напевне, свідчить про генетичну схильність їх до значних фізичних навантажень та адаптивного цитогенезу еритроїдного ростка кісткового мозку для забезпечення процесів оксигенації. У конематок впродовж трьох місяців після вижеребки збільшується кількість „молодих” форм
еритроцитів, в яких не відбувається остаточної стабілізації структурних елементів мембран еритроцитів.
Ключові слова: кобили, жеребці, російська рисиста порода, еритроцитопоез, еритроцити, популяційний склад
еритроцитів, кислотна резистентність, гемоглобін, гематокритна величина, MCH, MCV.

Stating the problem. The last century horse breeding developed in the direction of geneticselection work, as the result of many scientific generations' hard work. There were selected many new
horse breeds - saddle horses, carthorses, draft horses and breeds of productive application [1, 2]. Yet in
the last years the Ukraine horse breeding is being revived in unusual form. With the development of
other economic forms there appear many new private enterprises and stables that breed horses for
show competitions and private elite needs [3]. Yet veterinary service is provided not always in time
because first, there are not many veterinary medicine doctors, specialized in horse breeding in our
country, second, poor management and disbalanced feeding lead to different diseases of infectious and
non-infectious aetiology, which at the beginning are followed by the change of erythropoiesis. [4, 5].
Erythropoiesis condition in horses was studied only on the basis of general indicators (number of
erythrocytes, haemoglobin content, packed cell volume and indexes of ”red” blood). At the same time
the erythropoiesis' morpho-functional and ultrastructural changes in horses are poorly depicted in the
literature [6].
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Analysis of current research and publications. Importance of horse health during pregnancy,
which is often followed by hypoxia and health prognostication of young horses, taking into account
erythropoiesis state of matrix livestock population, is being one of the unsolved problems in horse
husbandry. That's why its solving is not possible without detailed (profound) study of metabolic
processes in the erythron system, which determine the level of oxygen supply for organism tissues
in the conditions of transfer from pre- to postnatal ontogenesis [7]. The recent time literature sources
have publications about the erythropoiesis state of trotter horses in the last months of pregnancy
[8, 9]. Yet the changes, that happen in the first months of pregnancy, are not studied. That is why
the aim of our work was to study the erythropoiesis state of mares in the first three months of pregnancy and in stallions.
Materials and methods. The research was conducted on the mares (aged 5−13 years) and on stallions (aged 2−3 years) of Russian trotter breed, which were divided into several groups. The first
group included barren mares (n=12), the second – one month after foaling mares (n=9), the third −
2 months after foaling mares (n=13), the fourth − 3 months after foaling mares (n=6) and the fifth −
stallions (n=16). The experiment was conducted in the end of winter stalled period.
We determined number of erythrocytes in blood (test tube method), their population content − by
fractioning in the saccharose density gradient after І. Sizova; erythrocyte acid resistance – after А.І.
Terskyi and І.І. Gitelzon, haemoglobin content (by the haemoglobin cyanide method), packed cell
volume − by micro centrifuging after Shkliar. We calculated indexes of “red” blood − haemoglobin
content in erythrocyte (MCH) and average volume of erythrocyte (MCV).
Research results and discussions. It is established, that the number of erythrocytes in the secondfourth groups of horses did not differ from the levels of barren mares (р<0,5; Tab. 1). In stallions their
number was in the region 6,11−9,61 Т/l (7,6±0,23), which is also likely not different from the indicators of barren mares (р<0,5). It is worth mentioning, that the number of erythrocytes in all the control
animals was not below the lower normal level (6,0 Т/l).
Pregnancy period and after foaling period causes hypoxia, which leads to irritation of the “red”
bone marrow and changes in erythrocyte population correlation in peripheral blood.
We have established that the average levels of relative number of “old” erythrocyte populations in
mares after foaling (the second – fourth groups) and stallions was likely not different from barren
mares (Tab. 1). Yet a more detailed analysis showed, that in all control groups' animals the share of
“old” cell fracture of 'red” blood did not exceed 10,0 % from the overall erythrocyte number.
Table 1 − Erythrocytes indicators and their population content in horses
Animal group
First
Second
Third
Fourth
Fifth

Erythrocytes, Т/l
6,22−9,38
7,5±0,38
6,16−8,67
7,3±0,35
5,79−9,14
7,9±0,29
6,3−8,41
7,6±0,35
6,11−9,61
7,6±0,23

“old”
1,4−4,0
3,3±0,20
2,6−7,9
4,2±0,69
1,9−6,8
3,1±0,31
2,7−11,0
4,8±1,19
2,5−4,2
3,6±0,18

Population content of erythrocytes, %
“mature”
10,9−42,3
30,0±3,47
6,4−40,5
24,0±4,74
8,2−39,2
23,8±3,49
8,5−38,4
15,2±4,49 х
7,5−18,2
11,6±0,89 ххх

“young”
55,2−86,0
66,7±3,27
52,6−90,3
71,8±5,17
57,9−89,4
73,1±2,92
56,6−91,5
80,0±4,42 х
77,5−88,3
84,8±0,92ххх

Note: х p<0,05; ххх p<0,001 compared to the barren mares.

The same tendency in the first two months after foaling also showed the “mature” erythrocytes.
Yet in mares 3 months after foaling their number is likely decreases (р<0,05), which indicates the distortion of erythroidal cell maturing process. As for the “young” erythrocytes, it should be mentioned,
that their relative number after foaling increases also in the fourth group animals (3 months after foaling) in average constituted 80,0±4,42 % (р<0,05), which, is possibly, indicating about their increased
production in the bone marrow and the activation of blood „rejuvenation“ processes.
As for the erythrocytes population content in stallions, it should be mentioned, that the share of
“mature” forms is likely lower (р<0,001), comparing with barren mares, and in average amounted
11,6±0,89 % (Tab. 1). Yet the “young” erythrocytes in stallions were found likely more (р<0,001;
Tab. 1), which, is possibly, indicating the strengthening adaptation processes of the cells of “red”
blood to the physiological hypoxia during physical load.
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Picture 1 – Acid resistance of the erythrocytes in mares

Changes in the erythrocytes population content are reflected on acid resistance of the “red” blood
cells. Erythrogram showed, that in mares 1 month after foaling, the main peak of erythrocyte haemolysis was acute, lasted for 6 minutes and amounted 21,2 %. The right part of erythrogram (“young”
cells' haemolysis) was more sharp. Complete time of haemolysis ended on the 9-th minute, which testifies about fast ruining of this population, due to distortion of structural-functional state of erythrocyte
membranes (Pic. 1).
During evaluation of erythrocytes' acid resistance of the third and second animal groups, some differences were found. First of all the time of the main peak of erythrocyte haemolysis in both groups of animals became on the 5,5-th and the 6-th minutes and amounted 18,4 і 23,8 % according to all the haemolysis cells (comparing to 18,65 % in barren mares). The haemolysis of “young” erythrocyte forms in one
month after foaling is lasting 3 minutes, in future the resistance of “young” erythrocytes decreased and
amounted 2,5 minutes (3 months after foaling). Evidently, during 3 month after foaling in trotter mares
there is no final stabilisation of structural elements of erythrocyte membranes. (Pict. 1).
Acid resistance of the erythrocytes in 2 year old stallions of Russian trotter breed was significantly
different from barren mares (Pict.2). Their erythrogram main peak was sharp (became on the 5,5 min),
amounted 23,5 % of haemolysed cells and shifted left, which, evidently, linked to decrease of „old“
and „mature“ erythrocytes and likely bigger quantity of „young“ ones, that indicates to lower resistance of erythrocytes structural membrane elements to the action of a hemolytic, due to their increased creation in the bone marrow, there happens a discharge of immature erythrocytes into blood,
which are lacking albumin-lipidic components.
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Picture 2 – Acid resistance of the erythrocytes in mares and stallions

Other evaluation indicator for the erythropoiesis state is the determination of haemoglobin content
in blood. The level of its pigment in mares of second-third groups was likely not different from the
levels of barren mares and amounted in average 145,8±5,40 і 144,5±3,81 g/l (Tab. 2). Yet in mares
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after 3 months of foaling the haemoglobin content increased to 160,0±5,23 (p<0,05; Tab. 2), which is
likely testifying to adaptive citogenesis of erythroid bone marrow sprout to ensure oxygenation processes in mares after foaling. The stallions level of breathing blood ferment, compared to barren
mares, had a tendency to increase (р<0,1; Tab. 2).
Packed cell volume is the indicator of erythrocytes breathing surface state, which depends on
number and quality of cells. It was on average in norm for all groups of animals and did not go below
the lower margin − 0,35 l/l (Tab. 2).
When calculating the indexes of “red” blood − МСН and МСV, that indicate the erythrocyte maturing intensity and their saturation with haemoglobin in bone marrow, it is worth mentioning, that the
МСН indicator of mares in the first 3 months after foaling is likely not different from the levels in
barren mares and stallions (Tab. 2).
Table 2 − Horse hemopoiesis indicators
Animal group
First
Second
Third
Fourth
Fifth

Haemoglobin content,
g/l
146,0−170,0
152,0±2,52
134,0−166,0
145,8±5,40
126,0−162,0
144,5±3,81
140,0−174,0
160,0±5,23 *
136,0−193,0
159,1±3,44

Packed cell volume,
l/l
0,37−0,48
0,42±0,076
0,38−0,47
0,43±0,075
0,35−0,45
0,42±0,070
0,37−0,45
0,43±0,110
0,38−0,50
0,42±0,126

МСН,
fmol
16,4−24,8
20,4±0,72
15,8−24,6
20,1±0,78
15,2−23,1
19,7±0,70
18,8−25,1
21,3±1,07
18,6−24,4
21,2±0,55

MCV,
мkм3
39,4−72,9
56,2±2,51
52,1−71,0
59,9±2,44
42,5−62,2
50,2±2,50 0
53,1−68,3
57,1±2,33
45,8−71,8
56,8±1,91

Note: 0 p<0,05 comparing to mares in 1 month after foaling; * p<0,05 comparing to mares in 2 months after foaling.

Other “red” blood index in mares 1 month after foaling amounted on average 59,9±2,44 мkм3, thus
likely did not differ from the level of barren mares (p<0,5; Tab. 2). Further (in a month) the animal
МСV decreased to 50,2±2,50 мkм3 (p<0,05; Tab. 2). Microcytosis was found in 45,4 % (42,4−48,1
мkм3), which, possibly testifies for the lowered interchange of gases in tissues and inhibition of adaptation processes to hypoxia. Yet further (in 3 months after foaling) there appear macrocytic forms of
erythrocytes and МСV increases (here the increase of “young” erythrocytes’ populations is taken as
proof), which evidently, is connected with increased intensity of metabolism, and perhaps with genetic
disposition to fast overcoming of oxygen defficiency.
Summary. Thus, general indicators of the erythropoiesis: general number of erythrocytes, haemoglobin content, packed cell volume and the МСН index in berren mares, Russian trotter breed stallions
and mares within the first 3 months after foaling, were in norm.
Yet the populational content of erythrocytes had in stallions a decrease of “mature” and increase of
“young” forms, increased acidic resistance of erythrocytes to haemolitic, which probably testifies to genetic
disposition to immense physical load and adaptive cytogenesis of erythroid bone marrow sprout to ensure
oxygenation processes. Mares, within 3 months after foaling, had increase of “young” erythrocyte forms,
which do not develop final stabilisation of structural elements of erythrocyte membranes.
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Показатели эритроцитопоэза у лошадей русской рысистой породы
О.В.Пиддубняк, В.И. Головаха, С.В. Лумяник, О.В. Лободенко
В статье показано, что у холостых кобыл и жеребцов русской рысистой породы и у конематок в первые 3 месяца после выжеребки установлены общепринятые показатели эритроцитопоэза: общее количество эритроцитов, количество гемоглобина, гематокритная величина и индекс МСН были в норме. Однако, оценивая популяционный состав эритроцитов,
у жеребцов выявили уменьшение „зрелых” и повышение „молодых” форм эритроцитов, повышенную кислотную резистентность эритроцитов к гемолитику, что свидетельстует о генетической предрасположенности их к значительным физическим нагрузкам и адаптивного цитогенеза эритроидного ростка костного мозга для обеспечения процессов оксигенации.
У конематок на протяжении трех месяцев после выжеребки увеличивается количество „молодых” форм эритроцитов, что
свидетельстует о неполной стабилизации структурных элементов мембран эритроцитов.
Ключевые слова: кобылы, жеребцы, русская рысистая порода, эритроцитопоэз, эритроциты, популяционный
состав эритроцитов, кислотная резистентность, гемоглобин, гематокритная величина, MCH, MCV.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ
ЗА ПОСТАНОВКИ ДІАГНОЗУ НА СТРОНГІЛОЇДОЗ
У статті експериментально-теоретично обґрунтувана доцільність застосування комплексного підходу діагностики стронгілоїдозу з використанням кількісних методів копрогельмінтоовоскопії, копрогельмінтоларвоскопії, гельмінтологічних досліджень крові, молока, носових витоків та мокротиння, а також гастродуоденоскопії.
Підтверджена прийнятність методу кількісної копрогельмінтоовоскопії з використанням авторської камери –
його діагностична ефективність була вищою за базовий метод Л. Д. Мігачової та Г. О. Котельникова на 9,6±1,05 %.
Запропонована стандартизація методу гельмінтокопроларвоскопії за Т. І. Поповою дозволяє визначити інтенсивність інвазії. Кількість личинок стронгілоїд, виділених із фекалій методом Т. І. Попової, була на 5,3–20,7 % більшою,
ніж виділених за методом Бермана-Орлова. За результатами досліджень відсоток виділених із фекалій личинок різнився залежно від методу, за яким проводили дослідження: за використання розроблених копрогельмінтоларвоскопічних кілець – 97,9–99,1 %; Т. І. Поповою – 95,1; Берманом-Орловим – 65,9–76,5 і за Шильниковим – 61,1–71,2 %.
Визначена ефективність авторських кількісних гельмінтологічних методів дослідження молока, молозива та
крові свиней, хворих на стронгілоїдоз. За розробленими методами гельмінтологічних досліджень виділили личинок:
з молока – 98,9, молозива – 99,2 та крові – 99,6 %, а за методом Т. П. Максіної – відповідно 95,4; 94,8 та 94,1 %.
Оцінка гастроскопічної та дуоденоскопічної картин у свиней, хворих на стронгілоїдоз, а також мікроскопія осаду
ендоскопічних змивів з дванадцятипалої кишки, дозволили зажиттєво отримати дані про патоморфологічні зміни у
шлунку та кишечнику, визначити інтенсивність інвазії за кількістю паразитичних самок стронгілоїд. Кількість виявлених в ендоскопічних дуоденальних змивах імаго стронгілоїд співвідносилась із глибиною патоморфологічних змін у
стінці дванадцятипалої кишки та шлунка інвазованих свиней. Чим вищою була інтенсивність інвазії, тим глибшими
були зміни в органах свиней: за 2–41 самок на 1 см3 дуоденальних змивів – катарально-геморагічне запалення, 29–51 –
катарально-геморагічне запалення, ерозії, 37–51 – катарально-геморагічне запалення, ерозії та виразки слизової дванадцятипалої кишки, 21–25 самок на 1 см3 змивів – в слизовій шлунка констатували катаральне запалення.
Ключові слова: стронгілоїдоз, діагностика, копрогельмінтоовоскопія, копрогельмінтоларвоскопія, гельмінтологічне
дослідження крові, молока, носових витоків і мокротиння, гастродуоденоскопія.

Постановка проблеми. Неспецифічність та поліморфізм клінічного прояву стронгілоїдозу
утруднює його діагностику. Постановка діагнозу на стронгілоїдоз, зважаючи на морфобіологічні особливості збудника, потребує спеціального підходу [1]. За перкутанного та перорального зараження личинки S. ransomi здійснюють лімфогематогенну міграцію. Поросята заражаються також внутрішньоутробно, а з перших днів життя – через молозиво та молоко свиноматок [2]. На сьогодні у діагностиці стронгілоїдозу перевага віддається гельмінтокопрологічним дослідженням. Також доведена важливість досліджень на наявність стронгілоїд у дуоденальному вмісті, мокротинні, блювотних масах, шкірі, крові, сечі та молоці [1, 3].
Поряд з тим, що діагноз на гельмінтози ставлять за виявлення збудників, важливим є урахування інтенсивності інвазії. Інформація про рівень інвазування є важливою для визначення клінічного
стану тварини та вибору схеми терапії [4]. Для об’єктивної оцінки епізоотичної ситуації, постановки діагнозу на гельмінтози, і особливо з метою розробки та оцінки ефективності протигельмінтозних заходів, важливим є проведення кількісних гельмінтологічних досліджень [5].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Камери для підрахунку яєць гельмінтів були розроблені Мак Мастером [6], Л.Д. Мігачовою та Г.О. Котельниковим [7]. Однак, вони мають деякі недоліки, які заважають роботі.
У спеціальній діагностиці стронгілоїдозу важливе місце відведене методу Т. І. Попової [8].
Було запропоновано кілька його модифікацій, однак жодна з них, як і метод В. П. Нікітіна та
І. Павласека [9], що базується на використанні спеціальних пристроїв – «зірочок», не дозволила
визначити концентрацію личинок у фекаліях.
Значний внесок в удосконалення спеціальної діагностики стронгілоїдозу свиней зробила
Т.П. Максіна [2, 10]. Зокрема, нею була проведена суттєва робота з розробки методів гельмінтомамологічних та гельмінтогематологічних досліджень. Однак, подальші випробування вказали на їх недостатню ефективність та трудомісткість.
Для діагностики, і особливо визначення ефективності протистронгілоїдозних заходів, важливими будуть дані про наявність та кількість партеногенетичних самок стронгілоїд у травному
каналі. В гуманній медицині метод виявлення стронгілоїд у біоптатах, відібраних за ендоскопії
шлунка та дванадцятипалої кишки, визнаний як один із найбільш точних для постановки діагнозу на стронгілоїдоз. На разі велика увага приділялась аналізу ендоскопічної картини та результатів гістологічних досліджень біопсійного матеріалу [11].
Імунодіагностика стронгілоїдозу, зважаючи на складність її виконання, високу собівартість,
і особливо беручи до уваги короткий термін розвитку стронгілоїд в організмі господаря, навіть
у гуманній медицині, переважно проводиться тільки в науково-дослідній роботі [12].
Мета і завдання досліджень – удосконалення діагностики стронгілоїдозу свиней.
Для реалізації мети здійснювали експериментально-теоретичне обґрунтування доцільності
застосування комплексного підходу в діагностиці стронгілоїдозу за використання розроблених
кількісних методів копрогельмінтоовоскопії, копрогельмінтоларвоскопії, гельмінтологічних
досліджень крові, молока, носових витоків та мокротиння, гастродуоденоскопії, обстеження
об’єктів довкілля на забруднення стронгілоїдами.
Матеріали і методи досліджень. Лічильна камера для копрогельмінтоовоскопії, а також
кільця для копрогельмінтоларвоскопії були розроблені з урахуванням літературних відомостей
та досвіду попередньо проведених досліджень і виготовлені у заводських умовах. Для досліджень на стронгілоїдоз були розроблені кількісні методи гельмінтологічних досліджень: копрогельмінтоовоскопії з використанням лічильної камери Білоцерківського національного аграрного університету [13], стандартизація методу Т. І. Попової для досліджень фекалій на личинки
стронгілоїд [14], копрогельмінтоларвоскопії з використанням спеціальних кілець [15], гельмінтогематологічних, гельмінтомамологічних, гельмінтологічних досліджень носових витоків і
мокротиння, гельмінтологічних з використанням гастродуоденоскопа за стронгілоїдозу [16, 17].
Результати досліджень та їх обговорення. Для удосконалення діагностики стронгілоїдозу
провели дослідження з розробки кількісних методів копрогельмінтоовоскопії, копрогельмінтоларвоскопії, гельмінто-мамологічних та гельмінтогематологічних досліджень, виявлення стронгілоїд у носових витоках та мокротинні, гельмінтологічних досліджень з використанням гастродуоденоскопа.
Розроблено метод кількісної копрогельмінтоовоскопії з лічильною камерою. Камера – прилад, який складається з основи і верхньої пластини, виготовлених з цільного органічного скла.
Для порівняння авторської з камерою Л.Д. Мігачової та Г.О. Котельникова провели експеримент, в якому дослідили за зазначеними методами фекалії від свиней різного віку (по 6 копропроб), зважаючи на вікові особливості їх консистенції. Дослідження підтвердили прийнятність
методу кількісної копрогельмінтоовоскопії з використанням авторської камери та показали, що
його діагностична ефективність є вищою за базовий метод Л.Д. Мігачової та Г.О. Котельникова
на 9,6±1,05 %.
Зважаючи на важливість кількісних гельмінтоларвоскопічних досліджень в цілому і, зокрема, за
стронгілоїдозу, був стандартизований метод Т. І. Попової, оскільки він передбачає виділення
з копропроби личинок стронгілоїд, але не дозволяє визначити їх концентрацію. Для порівняння визначали ефективність досліджень, проведених за розробленим методичним прийомом
та методом Бермана-Орлова. Кількість личинок стронгілоїд, виділених із фекалій методом
Т.І. Попової, була на 5,3–20,7 % більшою, ніж за методом Бермана-Орлова. Отже, запропонована стандартизація методу гельмінтокопроларвоскопії за Т.І. Поповою дозволяє визначити інтенсивність інвазії та підвищує ефективність діагностики стронгілоїдозу [14].
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В основу запропонованого нового методу кількісної копрогельмінтоларвоскопії поклали виготовлені з пластику в заводських умовах спеціальні кільця для виділення личинок гельмінтів із фекалій. Форму та розміри кілець визначали за розмірами чашки Петрі, в яку їх клали на фекалії.
Прилад у своєму комплекті має 4 кільця різного діаметра, які вкладаються одне в одне так, що між
ними залишаються щілини. Для оцінки діагностичної ефективності визначали оптимальні умови
виділення личинок гельмінтів з фекалій за допомогою копрогельмінтоларвоскопічних кілець. Надалі, порівнюючи з іншими методиками, випробовували авторський метод в цілому. Під час відпрацювання оптимальних режимів застосування кілець встановили, що найвищий відсоток виділення личинок стронгілоїд (98,7±4,01) був за температури 25–26 оС протягом 3 діб. У досліді щодо порівняльної оцінки діагностичної ефективності випробовуваного методу фекалії досліджували також
методами Т.І. Попової, Бермана-Орлова та Шильникова. Відсоток виділених із фекалій личинок
різнився залежно від методу, за яким проводили дослідження: за використання кілець – 97,9–99,1 %,
Т.І. Поповою – 95,1, Берманом-Орловим – 65,9–76,5 і за Шильниковим – 61,1–71,2 %.
Від свиноматок під час годівлі поросят-сисунів відбирали проби молока та молозива. Перед
зазначеною маніпуляцією соски знезаражували 1 % розчином йоду однохлориду. Відповідно до
розробленого методу личинки стронгілоїд виявляли та підраховували за мікроскопії осаду молозива і молока, розведених 1:50 водою.
За авторським методом кількісних гельмінтогематологічніх досліджень до 1 см3 крові додавали 9 см3 0,84 % розчину амонію хлориду. Через 2–3 хв лізувались еритроцити, що дозволяло
в осаді визначати кількість личинок стронгілоїд.
За розробленими методами гельмінтологічних досліджень виділили в середньому личинок:
з молока – 98,9 %, молозива – 99,2 та крові – 99,6 %, а за методом Т.П. Максіної – відповідно
95,4; 94,8 і 94,1 %. Отже, дослідження підтвердили ефективність розроблених кількісних гельмінтологічних методів дослідження молока, молозива та крові свиней за стронгілоїдозу [17].
Для визначення концентрації стронгілоїдних личинок у носових витоках та мокротинні до
проб останніх додавали воду температурою 38–40 оС у співвідношенні 1:10 та відстоювали 10–
15 хв (за цей час пухирці повітря підіймались на поверхню та лопались, а личинки стронгілоїд
осідали на дно пробірки). З дна пробірки личинок збирали піпеткою, переносили на
1-міліметрову сітку розробленої камери для копрогельмінтоовоскопії та підраховували.
Оцінку ендоскопічної картини, а також відбір матеріалу із травного каналу для досліджень
на наявність стронгілоїд здійснювали з використанням гастродуоденоскопа «Пучок МТ-11» з
освітлювачем «ОГ-ВО-1». За результатами досліджень виявлено характерні гастродуоденоскопічні патоморфологічні ознаки стронгілоїдозного патологічного процесу: слизова оболонка
шлунка (особливо в ділянці дна) червоно-коричневого кольору з плямистими крововиливами,
ерозіями та виразками, слизова дванадцятипалої кишки потовщена, набрякла, із численними
крапковими та плямистими крововиливами, вкрита тягучим мутним слизом.
Кількість виявлених в ендоскопічних дуоденальних змивах імаго стронгілоїд співвідносилась із глибиною патоморфологічних змін у стінці дванадцятипалої кишки та шлунка інвазованих свиней. Чим вищою була інтенсивність інвазії, тим глибшими були зміни в органах свиней:
за 2–41 імаго стронгілоїд на 1 см3 дуоденальних змивів – катарально-геморагічне запалення,
29–51 – катарально-геморагічне запалення, ерозії, 37–51 – катарально-гемора-гічне запалення,
ерозії та виразки слизової дванадцятипалої кишки, 21–25 самок на 1 см3 змивів – в слизовій
шлунка констатували катаральне запалення.
Таким чином, оцінка гастроскопічної та дуоденоскопічної картини у свиней, хворих на
стронгілоїдоз, а також мікроскопія осаду ендоскопічних змивів з дванадцятипалої кишки дозволили зажиттєво отримати дані про патоморфологічні зміни у шлунку та кишечнику, визначити інтенсивність інвазії за кількістю паразитичних самок стронгілоїд.
Висновки і перспективи подальших досліджень. 1. Результати проведених досліджень
показують ефективність комплексного підходу в діагностиці стронгілоїдозу та доцільність його
застосування як за оцінки епізоотичної ситуації, постановки діагнозу, так і визначення ефективності протистронгілоїдозних заходів.
2. Розроблені кількісні методи гельмінтологічних досліджень є ефективними та дозволяють
визначити інтенсивність стронгілоїдозної інвазії.
3. Проведення комплексу досліджень за розробленими та зазначеними вище методами дозволить підвищити ефективність та об’єктивність подальших досліджень, проведених у напрямі
удосконалення протистронгілоїдозних заходів в цілому.
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Эффективность комплексного подхода при постановке диагноза на стронгилоидоз
С.И. Пономарь, В.П. Гончаренко, О.В. Кручиненко, Х.Н. Шендрик
В статье экспериментально-теоретическо обоснована целесообразность использования комплексного подхода
при диагностике стронгилоидоза с использованием количественных методов копрогельминтоовоскопии, копрогельминтоларвоскопии, гельмнтологических исследований крови, молока, носовых истечений и мокрот, а также гастродуоденоскопии.
Подтверджена преемственность метода количественной копрогельминтоовоскопии с использованием авторской камеры
– его диагностичекая эффективность была выше базового метода Л.Д. Мигачовой и Г.А. Котельникова на 9,6±1,05 %.
Предложенная стандартизация метода гельминтокопроларвоскопии по Т.И. Поповой позволяет определить интенсивность инвазии. Количество личинок стронгилоид, выделенных из фекалий методом Т.И. Поповой, была на
5,3–20,7 % больше, чем по методу Бермана-Орлова. По результатам исследований процент выделенных из фекалий
личинок отличался в зависимости от метода, по которому проводили исследования: при использовании разработанных копрогельминтоларвоскопических колец – 97,9–99,1 %; по Т. И. Поповой – 95,1; Берману-Орлову – 65,9–76,5
и Шильникову – 61,1–71,2 %.
Определена эффективность авторских количественных гельминтологических методов исследования молока, молозива и крови свиней, больных стронгилоидозом. По разработанным методам гельминтологических исследований
выделили личинки: из молока – 98,9 %, молозива – 99,2 и крови – 99,6 %, а по методу Т. П. Максиной – соответственно 95,4; 94,8 и 94,1 %.
Оценка гастроскопической и дуоденоскопической картин у свиней, больных стронгилоидозом, а также микроскопия
осада эндоскопических смывов с двенадцатиперстной кишки позволили прижизненно получать данные о патоморфологических изменениях в желудке и кишечнике, определить интенсивность инвазии по количеству паразитических самок
стронгилоид. Количество выявленных в эдоскопических дуоденальных смывах имаго стронгилоид соотносилось с глубиной патоморфологических изменений в стенке двенадцатиперстной кишки и желудка инвазированных свиней. Чем выше
была интенсивность инвазии, тем более глубокими были изменения в органах свиней: при 2–41 самок в 1 см3 дуоденальных смывов – катарально-геморрагическое воспаление, 29–51 – катарально-геморрагическое воспаление, эрозии, 37–51 –
катарально-геморрагическое воспаление, эрозии и язвы слизистой двенадцатиперстной кишки, 21–25 самок в 1 см3 смывов
– в слизистой желудка констатировали катаральное воспаление.
Ключевые слова: стронгилоидоз, диагностика, копрогельминтоовоскопия, копрогельминтоларвоскопия, гельминтологические исследования крови, молока, носовых истечений и мокрот, гастродуоденоскопия.
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КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ НЕКРОБАКТЕРІОЗНИХ
УРАЖЕНЬ КІНЦІВОК У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
У статті представлено обґрунтування комплексних схем лікування некробактеріозу у бичків на відгодівлі із використанням антибіотика Цефтіоклін та імуномодулятора Авестим. На основі клініко-гематологічних показників
доведено, що комбіноване застосування цих препаратів має високу лікувальну ефективність некробактеріозних уражень кінцівок та суттєво прискорює одужання тварин без подальшого розвитку рецидивів хвороби.
Ключові слова: некробактеріоз, велика рогата худоба, цефтіоклін, авестим.

Постановка проблеми. В умовах сучасного ведення молочного скотарства хвороби копитець у великої рогатої худоби є однією з актуальних проблем галузі, оскільки мають істотне
поширення [1]. У глобальному масштабі ураження дистального відділу кінцівок у корів сягає
від 10 до 30 %, в середньому вибраковується до 27 % хворих тварин, а економічні збитки сягають від 90 до 100 євро на кожен випадок хвороби [2]. Таке поширення свідчить про недостатність та неповноцінність лікувально-профілактичних заходів у зв’язку з наявністю цілого ряду
етіологічних чинників, які нерідко просто неможливо усунути. На сьогодні проблема виявлення
причин хвороб копитець виходить далеко за межі ветеринарного профілю. У першу чергу, це –
селекційна робота, яка впродовж десятиліть проводилася без урахування критеріїв міцності та
стійкості копитець, а також комплекс годівля і генетичний потенціал молочної продуктивності,
які безпосередньо впливають на резистентність та стан копитцевого рогу. Не останню роль відіграють санітарно-гігієнічні умови утримання тварин. Важливе значення має стан репродуктивних органів, оскільки акушерсько-гінекологічні хвороби у більшості випадків мають асоційований перебіг з ортопедичною патологією [3−5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значне місце серед ряду нозологічних одиниць,
які є проявом уражень дистального відділу кінцівок у великої рогатої худоби, займає некробактеріоз. За різними даними, він складає 20–25 % у структурі гнійно-некротичних процесів у ділянці пальців [6]. Характерними особливостями його етіології є поліінфекція, до асоціації мікроорганізмів якої, крім основного збудника Fusobacterium necroforum, входять Cl. perfringens,
St. aureus, Corynebacterium pyogenes, Proteus, Pseudomonas, Streptococcus, E. coli, у зв’язку з чим
запропонована специфічна профілактика (вакцинація) виявилась недостатньо ефективною [7].
Поряд з цим, у розвитку некробактеріозу суттєва роль належить ряду сприяючих факторів:
травми, мацерація шкіри у зв’язку з підвищеною вологістю стійл, велика концентрація поголів’я на обмежених площах, неповноцінна годівля, висока молочна продуктивність [8].
Ряд дослідників [9−11] вважають, що пусковими механізмами некробактеріозу є порушення
рубцевого травлення та розвиток хронічного ацидозу рубця. Інші звертають увагу на зниження
активності факторів імунного захисту [6].
Таким чином, незважаючи на наявність специфічного збудника цієї хвороби, некробактеріозні ураження дистального відділу кінцівок у великої рогатої худоби належать до факторної
поліетіологічної інфекції, лікування якої потребує запровадження не лише технологосанітарно-гігієнічних заходів, а й комплексних лікувальних схем.
Мета дослідження – розробити і апробувати комплексний метод лікування некробактеріозних уражень кінцівок у великої рогатої худоби.
Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводили в осінній період (жовтень) на
бичках масою тіла 250−350 кг з некробактеріозними ураженнями дистального відділу кінцівок
(n=40). Із хворих тварин сформували три дослідні та одну контрольну групи, залежно від запропонованих методів лікування. Усім тваринам проводили місцеве лікування гнійнонекротичних уражень, яке полягало у хірургічній та антисептичній обробці вогнищ ураження,
накладанні бинтової пов’язки з гідрофільною маззю «Левомеколь» (одноразово, на одну добу)
©
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та у виконанні міжпальцевої новокаїнової блокади (дворазово, через три доби). Крім цього,
тваринам першої дослідної групи (n=10) застосовували антибіотик Цефтіоклін у дозі 1 мл/50 кг
маси тіла, підшкірно, 1 раз на добу, 3 дні підряд та імуномодулювальний препарат Авестим, 0,3
мл/кг, підшкірно, 1 раз на добу, протягом трьох діб. У другій дослідній групі (n=10) тваринам
застосовували лише антибіотик Цефтіоклін, у третій (n=10) – імуномодулювальний препарат
Авестим у зазначених вище дозах. До четвертої дослідної групи увійшли контрольні тварини,
яких лікували лише місцево (мазь Левомеколь).
За тваринами вели клінічні спостереження, а на 7-му добу відбирали венозну кров для лабораторних досліджень. У крові досліджували кількість еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів загальноприйнятими методами та вміст гемоглобіну – геміглобінціанідним методом. Стан імунної системи
оцінювали за кількістю великих та малих циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) [12], а рівень
ендогенної інтоксикації – за молекулами середньої маси (МСМ) [13] у сироватці крові.
Одержані результати клінічних, та гематологічних досліджень обробляли методами варіаційної статистики за критерієм Student з використанням програми MS Excel.
Результати досліджень та їх обговорення. Гнійно-некротичні ураження пальців у бичків мали
класичний прояв некробактеріозу. Головним чином уражувалася шкіра міжпальцевого склепіння,
м’якуш та ділянка вінчика, зрідка виявляли виразку підошви. У переважній більшості відмічали
гострий перебіг хвороби. Ураження м’якуша та підошви характеризувалися гнійним розпадом основи шкіри, відшаруванням рогу та утворенням виразки. Втягнення у процес шкіри міжпальцевого
склепіння проявлялося болючим набряком, ціанозом та некрозом шкіри із подальшим формуванням ерозій та виразок уражених ділянок. У складних випадках зона некрозу суттєво збільшувалася
та поширювався в ділянку вінчика і набувала ознак флегмони вінчика.
У хворих бичків знижувався апетит, загальний стан, залежно від ступеня складності процесу, був від задовільного до пригніченого. Здебільшого у тварин відмічали кульгавість типу опірної
кінцівки. У складних випадках хвора кінцівка взагалі не включалася у функцію опори. Такі
тварини із значними зусиллями лягали та піднімалися.
Незважаючи на значний ступінь ураження, комплексна схема лікування суттєво скорочувала
тривалість усіх фаз гнійно-запального процесу та прискорювала одужання тварин порівняно з контролем (табл. 1). Проте найбільш динамічно клінічні симптоми змінювалися у І та ІІ групах тварин,
термін повного одужання яких скорочувався у 1,5 раза (р<0,001) порівняно з контролем. У тварин
цих груп рецидивів хвороби після проведених лікувальних заходів не відмічалося.
Таблиця 1 – Клінічна характеристика ефективності лікувальних заходів у бичків, хворих на некробактеріоз
№

Група

1
2
3
4

І (місцеве лікування+авестим+цефтіоклін)
ІІ (місцеве лікування+цефтіоклін)
ІІІ (місцеве лікування+авестим)
ІV (місцеве лікування)

Гнійнонекротична
стадія, діб
2,2±0,20**
2,4±0,24**
3,2±0,20
3,4±0,24

Початок
регенерації, діб
3,4±0,24***
3,8±0,20***
4,8±0,37
5,6±0,40

Повна
Зникнення
епітелізація,
ознак кульгаводіб
сті, діб
8,4±0,51***
8,1±0,58***
8,6±0,40***
8,4±0,54***
11,2±0,73*
10,6±0,60
13,2±0,58
12,4±0,67

Примітка. Значення р: * – <0,05; ** – <0,01; *** – <0,001; решта – >0,05, порівняно з контролем (ІV група).

Дещо повільніше, проте з вірогідною різницею (р<0,05), відбувалась епітелізація ушкоджених ділянок у тварин, яким застосовували лише авестим (ІІІ група). Термін їх одужання складав
11,2±0,73 доби, тоді як у контрольних – 13,2±0,58. Надалі у частини бичків контрольної групи
відмічали рецидиви хвороби.
Вміст гемоглобіну та кількість клітин крові у бичків, хворих на некробактеріоз, були в межах референтних значень. Проте все ж відмічали зниження гемоглобіну в 1,11 раза (р<0,05) та
збільшення кількості лейкоцитів в 1,33 раза (р<0,01) порівняно з середніми показниками клінічно здорових тварин цієї технологічної групи.
Після проведення комплексних лікувальних заходів встановлена позитивна динаміка досліджуваних гематологічних показників (табл. 2) у тварин усіх груп, проте зміни вірогідними були
лише у першій та другій дослідній групах. Так, кількість еритроцитів у першій групі збільшилася до 6,58±0,27 (р<0,05), другій – 6,48±0,24 Т/л (р<0,05); гемоглобіну – до 124,3±2,47 (р<0,01)
і 135,4±4,82 г/л (р<0,001) порівняно з хворими.
Поряд з цим, найвищим уміст гемоглобіну виявився у другій дослідній групі тварин – він у
1,14 раза (р<0,05) перевищував показник у контрольній (118,7±3,09 г/л). Така дія, з одного бо195
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ку, зумовлена бактерицидним ефектом антибіотиків на фузобактерії та асоціативний пейзаж
мікроорганізмів у вогнищі ураження, що зменшувало резорбцію в кров їх токсинів, у тому числі й гемолізину. З іншого – антибактеріальний ефект послаблював інфекційно-запальний процес, тим самим зменшував персистенцію медіаторів запалення, переважна більшість яких діють
токсично на еритроцитарну мембрану [14].
Таблиця 2 – Динаміка гематологічних показників у бичків, хворих на некробактеріоз
Група тварин
Хворі (до лікування) (n=15)
І дослідна (n=10)
ІІ дослідна (n=10)
ІІІ дослідна (n=10)
Контрольна (n=10)
Клінічно здорові (n=15)

Еритроцити, Т/л
5,76±0,23
6,58±0,27*
6,48±0,24*
6,07±0,17
6,40±0,33
6,05±0,18

Гемоглобін, г/л
111,1±3,04●●
124,3±2,47**
135,4±4,82***
117,4±8,50
118,7±3,09
123,3±2,07

Лейкоцити, Г/л
9,92±0,54●●
8,04±0,66*
8,85±0,34
9,15±0,27
8,9±0,37
7,48±0,57

Тромбоцити, Г/л
289,9±12,22
307,0±31,5
295,0±21,3
317,25±26,8
304,0±29,3
263,3±23,64

Примітки: 1. Значення р: * – <0,05; ** – <0,01; *** – <0,001; решта – >0,05, порівняно з хворими до лікування;
2. ●– <0,05; ●●– <0,01, решта – >0,05, порівняно з клінічно здоровими.

Лейкоцитарна реакція у тварин з гнійно-некротичними процесами в ділянці пальців характеризувалася збільшенням кількості лейкоцитів у 1,33 раза (р<0,01), порівняно з показником у
клінічно здорових тварин, хоча їх середнє значення варіювало в межах референтних величин.
Після лікування у хворих тварин відмічали зменшення кількості лейкоцитів, порівняно з
показником до лікування, утім вірогідний характер воно мало лише у тварин першої групи,
яким застосовували цефтіоклін з авестимом (8,04±0,66 Г/л; р<0,05).
Беручи до уваги загальну динаміку кількості лейкоцитів та тромбоцитів, помітна тенденція
до збільшення їх кількості у тварин, яким застосовували лише авестим (ІІІ дослідна група).
Враховуючи, що ці клітини є ключовими елементами системи запалення та імунітету, застосування цього імуномодулятора певною мірою може посилювати імунний потенціал через помірну активацію клітинного компонента імунної системи.
На це також вказували показники імунного статусу (ЦІК) тварин, яким застосовували авестим. Зокрема, на фоні загального збільшення кількості великих ЦІК (табл. 3) в усіх групах тварин, найменше їх виявляли у І – 114,8±15,36 (авестим+цефтіоклін) та ІІІ – 124,0±18,13 ум. од.
(авестим) дослідних групах. Проте більш показовими виявилися малі циркулюючі імунні комплекси, кількість яких у тварин, яким застосовували імуномодулятор, мала тенденцію до зниження в 1,1 раза (р>0,05), порівняно з хворими – 413,9±40,5, тоді як у решти їх кількість збільшувалася, а в ІІ дослідній групі була в 1,3 раза (р<0,05) вищою.
Зменшення кількості циркулюючих імунних комплексів під впливом авестиму додатково
свідчить про позитивний (стимулювальний) його ефект на систему клітинного імунітету, оскільки відомо, що елімінацію ЦІК з організму забезпечує саме система мононуклеарних макрофагоцитів [15].
Таблиця 3 – Динаміка ЦІК та МСМ у бичків, хворих на некробактеріоз
Група тварин
Хворі (до лікування) (n=15)
І дослідна (n=10)
ІІ дослідна (n=10)
ІІІ дослідна (n=10)
Контрольна (n=10)
Клінічно здорові (n=15)

ЦІК, ум.од.
великі
64,4±9,12
114,8±15,36*●●
168,0±12,20***●●●
124,0±18,13**●●
157,6±15,09***●●●
54,3±7,84

малі
413,9±40,5●
380,6±45,30
550,6±33,85*●●●
389,7±64,24
427,0±68,73
293,7±40,22

МСМ,
ум.од.
0,05±0,009●
0,14±0,015***●●
0,11±0,006***●
0,06±0,012
0,05±0,028
0,082±0,009

Примітки: 1) значення р: * – <0,05; ** – <0,01; *** – <0,001; решта – >0,05, порівняно з хворими до лікування;
2) ●– <0,05; ●●– <0,01; ●●●– <0,001; решта – >0,05, порівняно з клінічно здоровими.

Поряд з цим, лікувальні схеми, до яких входив антибіотик, зумовлювали незначне підвищення рівня молекул середньої маси у тварин першої – 0,14±0,015 (р<0,001) та другої груп –
0,11±0,006 (р<0,001), порівняно з хворими до лікування, що є свідченням посилення процесів
протеолізу та виведення збудника з організму тварин.
Висновки. 1. Комплексна схема лікування некробактеріозу бичків із застосуванням цефтіокліну та авестиму у поєднанні з місцевим забезпечує етіотропний, патогенетичний та імуномодулювальний лікувальний ефект, що прискорює одужання тварин у 1,5 раза без рецидивів.
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2. Системне застосування антибіотика Цефтіоклін у комплексних схемах лікування некробактеріозу забезпечує зниження інфекційно-токсичного ефекту на організм та сприяє швидкому відновленню показників крові.
3. Застосування авестиму тваринам, хворим на некробактеріоз, проявляє імуномодулювальний вплив, який полягає у посиленні імунного потенціалу через активацію клітинного компонента імунної системи.
Перспектива подальших досліджень полягає у дослідженні авестиму на окремі субпопуляції
клітинного імунітету за гнійно-некротичних процесів у ділянці пальців у корів.
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Комплексный метод лечения некробактериозных поражений конечностей у крупного рогатого скота
М.В. Рубленко, В.Г. Андриец, А.В. Березовский
В статье представлено обоснование комплексных схем лечения некробактериоза в бычков на откорме с использованием антибиотика Цефтиоклин и иммуномодулятора Авестим. На основании клинико-гематологических показателей доказана эффективность их применения. Установлено, что комбинированное применение этих преапаратов
имеет високую лечебную эффективность некробактериозных поражений конечностей и существенно ускоряет выздоровление животных без развития рецидивов болезни в дальнейшем.
Ключевые слова: некробактериоз, крупный рогатый скот, цефтиоклин, авестим.
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ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ РЕПАРАТИВНОГО
ОСТЕОГЕНЕЗУ В СОБАК
У статті досліджено ефективність застосування транексамової кислоти і ацелізину за остеосинтезу переломів трубчастих кісток у собак. Встановлено, що реакція гострої фази досягає максимального прояву на 3-тю добу репаративного остеогенезу, а динаміка вмісту в крові маркерів сполучної тканини має двофазний характер (у фазу запальної резорбції та ремо©
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делювання кісткового регенерату). Доведено, що внутрішньовенне застосування транексамової кислоти до операції та
ацелізину в післяопераційний період оптимізує перебіг фази запалення репаративного остеогенезу, зменшує рівень катаболічних процесів та сприяє прискоренню репаративних процесів у кістковій тканині.
Ключові слова: остеосинтез, транексамова кислота, ацелізин, білки гострої фази, маркери сполучної тканини,
собаки.

Постановка проблеми. Найбільш складними наслідками травм є різноманітні за анатомо-топографічною локалізацією та ступенем складності переломи трубчастих кісток, які
становлять близько 70 % у структурі кістково-суглобової патології собак [1]. Процес репаративного остеогенезу є досить складним і включає розвиток запальної реакції, появу різноманітних клітин диферонів, їх проліферацію, диференціювання і розвиток тканин у ділянці регенерата [2].
У зв’язку з цим, поряд з хірургічними методами оптимізації консолідації переломів кісток,
не менш важливе значення повинна мати її патогенетично обґрунтована фармакологічна корекція для усунення травматичного ендотоксикозу, надмірного рівня продукції медіаторів запального процесу та гемостазологічної реакції, особливо за ускладнених переломів і остеосинтезу
як додаткового травмуючого фактора, для раннього відновлення мікроциркуляції та гемодинаміки в зоні пошкодження, покращення енергетичного обміну, нейроендокринної та імунологічної регуляції, забезпечення прискорення процесів мінералізації кісткового регенерату та його
ремоделювання [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні у ветеринарній ортопедії та травматології є невелика кількість фармакологічних засобів, які використовуються для оптимізації репаративного остеогенезу. В більшості випадків це вітамінно-мінеральні препарати [4, 5]. Лише останнім
часом у деяких дослідженнях [6–9] обґрунтовано доцільність застосування після остеосинтезу переломів кісток метаболітотропних, імуномоделювальних та антиоксидантних препаратів.
Поряд з цим відомо [10], що здебільшого запальна реакція має надмірний характер, тому
виникає необхідність оптимізації перебігу запального процесу з метою прискорення регенерації
та попередження післяопераційних ускладнень. Останнім часом з цією метою застосовують
нестероїдні протизапальні препарати [11, 12]. Проте даних щодо їх застосування для оптимізації репаративного остеогенезу небагато і вони є дискусійними.
Інтенсивність репаративних процесів у кістковій тканині залежить не тільки від ступеня
стабілізації кісткових уламків, інтенсивності запальних та обмінних процесів, але й від величини крововтрати, характеру і ступеня порушення кровозабезпечення ділянки перелому [13]. Розвиток кровотечі, як правило, призводить до гіповолемії, порушення мікроциркуляції, ендотеліальної дисфункції, мобілізації біологічних мембран з вивільненням медіаторів запалення, які
зумовлюють дисрегенерацію. У вітчизняній ветеринарній хірургії дані щодо застосування кровозупинних препаратів за остеосинтезу переломів кісток відсутні.
Мета дослідження – обґрунтування застосування антифібринолітичного та нестероїдного
протизапального препарату за переломів довгих трубчастих кісток у собак.
Матеріали та методи дослідження. Роботу виконували на собаках із діафізарними переломами стегнової кістки (n=17), які надходили до хірургічної клініки Білоцерківського національного аграрного університету. Тварин розділили на контрольну (n=5), першу (n=5) та другу
(n=7) дослідні групи. Діагноз на перелом кістки встановлювали клінічно та рентгенологічно.
Тваринам після ацепромазин-кетамінового наркозу та місцевого знеболювання проводили
інтрамедулярний остеосинтез з використанням титанових штифтів. У післяопераційний період
тваринам виконували антибіотикотерапію цефазоліном у загальноприйнятих дозах упродовж 7
днів. Собакам першої дослідної групи додатково протягом 5 днів внутрішньом’язово в дозі 30
мг/кг застосовували нестероїдний протизапальний препарат Ацелізин (водорозчинна форма
ацетилсаліцилової кислоти). Собакам другої дослідної групи за 30 хвилин до проведення операції внутрішньовенно вводили препарат транексамової кислоти Тугіна в дозі 15 мг/кг та після
операції – ацелізин, як описано вище. За тваринами проводили клінічні спостереження та
рентгенологічний контроль відповідно до фаз репаративного остеогенезу – 10, 30 та 60 доба.
Проби крові відбирали до операції, а також на 3, 10, 30 та 60-ту добу після оперативного лікування. Наборами фірми „Реагент” у сироватці крові визначали вміст церулоплазміну (ЦП)
методом Равіна, гаптоглобіну за реакцією з риванолом, а глікопротеїнів (ГП) і глікозаміногліканів (ГАГ) – фракційним методом за Н. В. Нєвєровим та Н.І. Титаренко [14]. У плазмі крові
визначали вміст фібриногену [15].
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Результати досліджень та їх обговорення. Запальна реакція є невід’ємною складовою патогенезу у разі травми кісток та їх репаративної регенерації, але її медіаторні механізми та особливості продукції білків гострої фази, метаболізм сполучної тканини залишаються маловідомими. Саме у зв’язку з цим патогенетичними критеріями оцінки ефективності фармакологічної
корекції було дослідження рівня білків гострої фази і біохімічних маркерів сполучної тканини в
крові собак до операції та в післяопераційний період.
За результатами проведених досліджень, переломи довгих трубчастих кісток у собак супроводжуються підвищенням вмісту в плазмі крові головного білка згортання та позитивного реактанта гострої фази – фібриногену в 1,9 раза (р<0,001). На 3-тю добу після остеосинтезу в контрольних тварин він збільшився в 1,8 раза (р<0,001) і перевищував показник здорових тварин
уже в 3,3 рази (р<0,001), тоді як у дослідних залишався на доопераційному рівні: у першій –
3,5±0,3, другій – 4,0±0,1, г/л. Це пов’язано із післяопераційним застосуванням протизапального
препарату Ацелізин (табл. 1).

Після остеосинтезу (доба)

Таблиця 1 – Динаміка вмісту білків гострої фази та маркерів сполучної тканини за різних методів лікування
переломів трубчастих кісток у собак
Термін
Гаптоглобін,
ЦП,
Фібриноген,
ГП,
ГАГ,
дослідження
г/л
мг/л
г/л
г/л
г/л
(доба)
До лікування
1,8±0,02***
100,4±5,5
3,7±0,18***
0,89±0,04***
0,31±0,02
(n=17)
І
1,92±0,02***
132,7±6,6***
6,65±0,4***
0,97±0,05***
0,35±0,03*
3-тя ІІ
1,82±0,02***++
111,5±5,3**+
3,5±0,3***+++
0,86±0,03***
0,31±0,01*
ІІІ
1,8±0,04***+
117,8±1,6***
4,0±0,1***+++
0,84±0,03***
0,30±0,02
І
1,88±0,01***
132,5±11,9**
5,5±0,56***
1,14±0,10***
0,37±0,03**
10-та ІІ
1,73±0,02***+++
102,5±2,9**+
3,3±0,3***++
0,83±0,07*+
0,30±0,01*
ІІІ
1,74±0,02***+++
105,6±2,3**+
3,8±0,1***+
0,79±0,05*+
0,29±0,01+
І
1,8±0,04***
128,2±17,0*
4,9±0,58***
0,8±0,01***
0,31±0,03
30-та ІІ
1,56±0,03+++
90,3±5,3
2,6±0,2**++
0,75±0,04
0,28±0,01
ІІІ
1,54±0,02+++
99,1±3,0
2,9±0,09***++
0,78±0,03**
0,27±0,01
І
1,77±0,02***
109,9±6,5**
1,94±0,17
1,1±0,09***
0,34±0,04
60-та ІІ
1,55±0,03+++
87,0±4,2+
2,0±0,1
0,71±0,03++
0,27±0,02
ІІІ
1,53±0,02+++
93,9±1,7+
1,9±0,05
0,68±0,01+++
0,28±0,01
Клінічно здорові
1,53±0,04
88,9±3,3
1,94±0,09
0,65±0,03
0,27±0,01
(n=20)
Примітки: 1) І – контрольна (n=5), ІІ – перша дослідна (n=5), ІІІ – друга дослідна (n=7) групи; 2) Значення р: * –
<0,05; ** – <0,01; *** – <0,001, порівняно з показниками клінічно здорових тварин; 3) Значення р: + – <0,05; ++ –
р<0,01; +++ – <0,001, порівняно із контрольною групою; ЦП – церулоплазмін, ГП – глікопротеїни, ГАГ – глікозаміноглікани.

На 10-ту добу репаративного остеогенезу вміст фібриногену в контрольних тварин становив
5,5±0,56 г/л, що було більше в 1,7, 1,4 та 2,8 рази (р<0,01), ніж у собак першої та другої дослідних груп та клінічно здорових.
Протягом місяця репаративного остеогенезу концентрація в плазмі крові фібриногену в контрольних собак залишалася високою і в 2,5 рази (р<0,001) перевищувала показник клінічно
здорових. У цей період у тварин першої та другої дослідних груп вона у 1,9 та 1,7 (р<0,01) рази
відповідно було нижча за показник контрольної групи і 1,3 та 1,5 рази більша, ніж у клінічно
здорових тварин.
Уміст фібриногену в тварин усіх груп на 60-ту добу репаративного остеогенезу не мав вірогідної різниці як з показником здорових собак, так і між контрольною та дослідними групами.
Роль гаптоглобіну в запально-регенеративному процесі полягає в еволюційно сформованому антибактеріальному захисті макроорганізму. Його рівень залишається підвищеним упродовж усього перебігу репаративного остеогенезу.
Після остеосинтезу стегнової кістки рівень гаптоглобіну у крові контрольних собак продовжував збільшуватися і на 3-тю добу досягнув максимального значення – 1,92±0,02 г/л
(р<0,001), що перевищував показник здорових собак у 1,3 раза (р<0,001). Натомість у собак дослідних груп вміст гаптоглобіну залишався на попередньому рівні – 1,82±0,02 та 1,8±0,04 г/л
(р<0,001) відповідно.
На 10-ту добу після операції концентрація гаптоглобіну в собак контрольної групи залишалася досить високою – 1,88±0,01 г/л (р<0,001). З цього періоду в дослідних групах, навпаки,
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розпочалося зниження його рівня в крові, який, порівняно із показником клінічно здорових
тварин, був більшим лише в 1,1 раза (р<0,001).
На 30 та 60-ту добу репаративного остеогенезу вміст у крові гаптоглобіну в собак дослідних
груп знаходився на рівні здорових, тоді як у контрольній його рівень залишався ще досить високим – 1,8±0,04 (р<0,001) та 1,77±0,02 г/л (р<0,001) відповідно.
Подібною до гаптоглобіну виявилася динаміка вмісту в сироватці крові церулоплазміну. На
3-тю добу після остеосинтезу його рівень у контрольних собак збільшувався у 1,3 раза (р<0,01),
порівняно з доопераційним рівнем (132,7±6,6 мг/л). Однак у тварин як першої (111,5±5,3 мг/л),
так і другої (117,8±1,6 мг/л) дослідних груп він змінювався невірогідно, хоча його рівень залишався у 1,3 раза (р<0,01) вищим за такий у клінічно здорових собак – 88,9±3,3 мг/л.
На 10-ту добу після остеосинтезу вміст церулоплазміну в крові тварин контрольної групи
залишався на рівні попереднього терміну дослідження – 132,5±11,9 мг/л та перевищував норму
в 1,5 раза (р<0,01). Водночас у дослідних собак у цей період концентрація церулоплазміну була
в 1,3 раза нижчою (р<0,05), але в 1,2 раза (р<0,01) вищою, ніж у здорових тварин. Однак, уже
через місяць після остеосинтезу вона у тварин дослідних груп була на рівні клінічно здорових,
тоді як у контрольних залишалася ще досить високою – 128,2±17,0 мг/л (р<0,05). Навіть на 60ту добу репаративного остеогенезу вміст цього гострофазного білка у тварин контрольної групи залишався у 1,2 раза (р<0,01) вищим за показник клінічно здорових.
Таким чином, у цілому динаміка білків гострої фази у собак дослідних груп свідчить, що застосування перед остеосинтезом препарату транексамової кислоти Тугіна та після остеосинтезу
переломів стегнової кістки протизапального препарату Ацелізин попереджує посилення реакції
гострої фази, зменшує інтенсивність прояву та скорочує термін її перебігу, не порушуючи закономірностей патохімічної фази репаративного остеогенезу. Все це у сукупності сприяє скороченню терміну загоєння переломів.
Стосовно вмісту в крові біохімічних маркерів сполучної тканини, то встановлено, що на
3-тю добу після остеосинтезу рівень глікопротеїнів у контрольних тварин мав тенденцію до
збільшення (0,97±0,05 г/л), тоді як у першій та другій дослідних групах їх вміст знаходився на
доопераційному рівні і становив 0,86±0,03 та 0,84±0,03 г/л відповідно за вірогідної різниці
(р<0,001) з показником клінічно здорових собак.
На 10-ту добу репаративного остеогенезу вміст глікопротеїнів у контрольних тварин досягав максимального значення – 1,14±0,10 г/л, що у 1,7 раза (р<0,001) більше за норму. Водночас
у собак як першої, так і другої дослідних груп він був в 1,4 раза (р<0,05) нижчим, ніж у контрольних, і становив 0,83±0,07 та 0,79±0,05 г/л відповідно.
На 30-ту добу після остеосинтезу в тварин контрольної групи також спостерігалося зниження вмісту в сироватці крові глікопротеїнів до 0,8±0,01 г/л (р<0,05), тоді як у дослідних він
залишався фактично без змін.
У собак контрольної групи на 60-ту добу репаративного остеогенезу знову відмічали підвищення вмісту в крові глікопротеїнів до 1,1±0,09 г/л (р<0,05), що перевищувало його показник
у першій дослідній групі в 1,5 (р<0,01), другої – 1,6 раза (р<0,001) та клінічно здорових собак –
в 1,7 раза (р<0,001).
Також показовою щодо ефективності запропонованої фармакологічної корекції виявилася динаміка глікозаміногліканів. На 3-тю добу після остеосинтезу переломів стегнової кістки в тварин
контрольної групи концентрація глікозаміногліканів у сироватці крові знаходилася в межах
0,35±0,03 г/л, першої дослідної – 0,31±0,01, другої – 0,30±0,02 г/л, що у перших двох випадках
вірогідно відрізнялося від показника клінічно здорових собак. На 10-ту добу репаративного остеогенезу вміст глікозаміногліканів у контрольних тварин досягав максимального значення (0,37±0,03
г/л), перевищуючи норму в 1,4 раза (р<0,01), тоді як у собак другої дослідної групи він знаходився
на рівні клінічно здорових. На 30 та 60-ту добу після остеосинтезу вірогідної різниці між групами
тварин за вмістом глікозаміногліканів не встановлено, хоча у контрольних він був дещо вищим –
0,34±0,04 г/л. Отже, у дослідних тварин застосування транексамової кислоти та ацелізину істотно
зменшує рівень катаболітичних процесів у кістковій тканині, що зумовлює менш виражені зрушення в її метаболізмі під час ремоделювання ділянок зрощення.
Таким чином, застосування нестероїдного протизапального препарату Ацелізин після остеосинтезу трубчастих кісток у собак обмежує інтенсивність і тривалість реакції гострої фази, що сприяє
зменшенню рівня катаболічних процесів за репаративного остеогенезу та скороченню терміну консолідації переломів у 1,4 раза. Додаткове використання перед остеосинтезом антифібринолітичного
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препарату транексамової кислоти Тугіна не тільки зменшує об’єм інтраопераційної крововтрати, а
й разом з ацелізином сприяє формуванню більш повноцінного кісткового регенерату.
Висновки. 1. Реакція гострої фази після остеосинтезу переломів стегнової кістки досягає
максимального прояву на 3-тю добу і характеризується збільшенням вмісту фібриногену, церулоплазміну та гаптоглобіну. Застосування ацелізину, навпаки, усуває надмірний прояв гострої
фази запальної реакції, що супроводжується меншим рівнем білків гострої фази. За комбінованого застосування тугіни і ацелізину рівень церулоплазміну та гаптоглобіну нормалізується на
30-ту добу за помірного рівня гіперфібриногенемії.
2. За репаративного остеогенезу переломів трубчастих кісток у собак зміни метаболізму
сполучної тканини носять двофазний характер. Перша його хвиля збігається із фазою запальної
резорбції травмованої кістки, друга – з її ремоделюванням після консолідації перелому (60-та
доба). Причому, перша за остеосинтезу стегнової кістки досягає піку на 10-ту добу, а за консервативного лікування – на 3-тю. Застосування за остеосинтезу ацелізину вже на 10-ту добу зменшує рівень маркерів сполучної тканини, а за комбінації з тугіною рівень ГАГ нормалізується.
3. Застосування препарату транексамової кислоти Тугіна та нестероїдного протизапального
Ацелізин за переломів довгих трубчастих кісток у собак оптимізує перебіг фази запалення репаративного остеогенезу, зменшує рівень катаболічних процесів, що в цілому сприяє прискоренню зрощення фрактур у 1,4 рази.
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Фармакологическая коррекция репаративного остеогенеза у собак
М. В. Рубленко, В.М. Власенко, О.В. Ерошенко
В статье исследована эффективность применения транэксамовой кислоты и ацелизина при остеосинтезе переломов трубчатых костей у собак. Установлено, что реакция острой фазы достигает максимального проявления на 3-и
сутки репаративного остеогенеза, а динамика содержания в крови маркеров соединительной ткани имеет двухфазный характер (в фазу воспалительной резорбции и ремоделирования костного регенерата). Доказано, что внутривен201
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ное применение транэксамовой кислоты к операции и ацелизина в послеоперационный период оптимизирует ход
фазы воспаления репаративного остеогенеза, уменьшает уровень катаболических процессов и способствует ускорению репаративных процессов в костной ткани.
Ключевые слова: остеосинтез, транэксамовая кислота, ацелизин, белки острой фазы, маркеры соединительной
ткани, собаки.
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РЕАКЦІЯ ГОСТРОЇ ФАЗИ ЗА ЛІКУВАННЯ НЕКРОБАКТЕРІОЗНИХ
УРАЖЕНЬ КОПИТЕЦЬ ЦЕФТІОКЛІНОМ ТА АВЕСТИМОМ
У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
У статті представлено результати щодо реакції гострої фази запалення за некробактеріозних уражень кінцівок у
великої рогатої худоби. Запропоновано сучасну і високоефективну схему лікування некробактеріозних уражень кінцівок у бугаїв на відгодівлі із застосуванням цефтіокліну та авестиму. Їх застосування супроводжується швидким
поверненням до рівнів норми церулоплазміну на фоні високих показників пероксидного окиснення ліпідів. Застосування запропонованої схеми лікування дозволяє істотно зменшити тривалість лікування, в середньому на 4 доби
прискорюється епітелізація дефекту порівняно з контролем.
Ключові слова: авестим, цефтіоклін, некробактеріоз, запалення, бугаї.

Постановка проблеми. Епізоотологічні дані останніх років [1, 2], власні дослідження [3,
4] та роботи інших авторів підтверджують, що некробактеріозні ураження кінцівок у великої
рогатої худоби складають істотну частку інфекційної патології. Так, за даними літератури [5],
частка некробактеріозу у великої рогатої худоби сягає 10–15 %. Зважаючи на значну поширеність та особливості перебігу захворювання, це істотно знижує рентабельність галузі молочного скотарства. Зокрема, у хворих корів істотно знижується молочна продуктивність (в середньому недоотримання молока складає від 250 до 500 мл за день на одну голову), сервісперіод подовжується на 9–11 днів, у бичків на відгодівлі прирости зменшуються на 40–90 г за
добу [6, 7].
Провідним патогенетичним ланцюгом на початку розвитку хвороби є первинна запальна
реакція на місці пошкодження та проникнення збудника, яка часто виявляється недостатньою
для його нейтралізації та локалізації патологічного процесу. У більшості досліджень, що стосуються цього захворювання, основна увага приділяється бактеріологічним дослідженням, клінічній апробації різних методів лікування часто без їх належного патогенетичного обґрунтування [8, 9]. Водночас поза увагою дослідників залишається гостра фаза запальної реакції, основні протеолітичні системи та стан імунної реактивності організму.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Запропоновані нині методи терапії часто спрямовані лише на місцеве застосування антибактеріальних препаратів [10–12]. Застосування системного лікування часто спричиняє неоднозначну оцінку з боку власників тварин та переробників продукції. Проведений аналіз засвідчує необхідність системної антибактеріальної терапії
та додаткової корекції імунного статусу хворих тварин. Водночас у літературі відсутні дані щодо характеристики основних показників гострої фази запалення за некробактеріозних уражень
кінцівок у бичків на відгодівлі.
Мета дослідження – вивчити реакцію гострої фази запального процесу та обґрунтувати
ефективність різних схем лікування за некробактеріозних уражень кінцівок у бичків на відгодівлі.
Матеріали та методика досліджень. Матеріалом для дослідження слугували бички на відгодівлі (42 голови), масою тіла 250–350 кг, української чорно-рябої худоби у СВК ім. Щорса
Київської області. В усіх тварин діагностували некробактеріозні ураження шкіри в ділянці міжпальцевого склепіння та м’якушів у гостру стадію розвитку захворювання. Після хірургічної та
антисептичної обробок уражень тваринам усіх груп накладали серветки, просочені маззю Левомеколь, які фіксували пов’язкою. Перев’язку робили щодоби.
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Залежно від методу лікування всіх тварин розділили на 4 групи: І – для лікування використовували цефтіоклін (1 мл/50 кг маси тіла, підшкірно), та авестим (0,3 мл/кг, підшкірно); ІІ –
цефтіоклін (1 мл/50 кг маси тіла, підшкірно); ІІІ – авестим (0,3 мл/кг, підшкірно); IV – контрольна (лише місцеве лікування). Всі препарати у дослідних групах застосовували один раз на добу
три дні підряд. Кров для біохімічних досліджень відбирали до початку та на 7-му добу лікування. Контролем щодо біохімічних досліджень були показники 10 клінічно здорових тварин
цього ж господарства.
В отриманих зразках крові визначали наступні показники: у плазмі – фібриноген за В.О. Беліцером зі співавт. [13], фібриназу (ФХІІІ) – уніфікованим методом реактивами фірми “SimkоLtd” (Львів, Україна); у сироватці крові – загальний білок – біуретовим реактивом, наборами
„Реагент” (м. Дніпропетровськ), вміст гострофазних білків – церулоплазміну (методом Равіна)
та гаптоглобіну (за реакцією з риванолом), малоновий діальдегід (МДА) – з тіобарбітуровою
кислотою.
Результати досліджень та їх обговорення. Після проведення клінічних спостережень
встановлено, що початок регенеративних процесів некробактеріозних уражень затримується до
5-ї доби у тварин контрольної групи, тоді як у тварин І дослідної групи вже на 3-тю добу відмічали виражені регенеративні процеси. Зумовлюється це швидкою нейтралізацією патогенних
чинників та створенням у ділянках уражень оптимальних умов для росту грануляційної тканини. Зникнення кульгавості уражених кінцівок, як правило, збігалось із завершенням епітелізації
та відбувалося у І групі за 8,1±0,58 доби. Не відрізнявся цей показник у тварин ІІ дослідної групи – 8,4±0,54 доби, тоді як у групах, де не застосовувалася етіотропна терапія, тобто у ІІІ і контрольній, епітелізація значно подовжувалася до 10,6±0,6 та 12,4±0,67 доби відповідно.
Проведеними дослідженнями встановлено, що за розвитку гнійно-некротичних уражень кінцівок має місце формування реакції гострої фази, за якої збільшується чи зменшується концентрація в крові білків різних груп. Визначаючи вміст останніх, надзвичайно важливо враховувати загальну концентрацію білка в крові, оскільки це дає змогу повною мірою оцінити реакцію
гострої фази – формується вона в умовах гіпер- чи гіпопротеїнемії, а відповідно має позитивний чи негативний характер.
Слід зазначити, що у тварин усіх груп відмічено тенденцію до розвитку гіперпротеїнемії,
порівняно з клінічно здоровими, однак вона не є вірогідною (табл.1). Це є підтвердженням того,
що концентрація у крові загального білка є недостатньо інформативним показником, тому її
слід інтерпретувати в комплексі з рештою показників реакції гострої фази.
Таблиця 1 – Динаміка показників гострої фази запалення
Група тварин
Клінічно здорові, n=15
До лікування, n=15
Антибіотик, авестим, n=10
Антибіотик, n=10
Авестим, n=10
Контроль, n=10

фібриноген, г/л
2,7±0,23
3,2±0,33
3,8±0,39*
4±0,40*
3,75±0,22*
3,9±0,46*

Показник
фібриназа, у проц.
100
76,2±5,73***
150,5±7,50***^^^
147,9±14,10**^^^
143,9±12,10**^^^
188±10,20***^^^

заг. білок, г/л
79,6±5,09
84,8±4,90
96,2±5,60
83±1,80
78,9±40
79,2±50

Примітки: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 порівняно з клінічно здоровими,
^ – р<0,05; ^^ – р<0,01; ^^^ – р<0,001 порівняно з показниками до лікування.

Визначення вмісту фібриногену в плазмі крові є одним із важливих діагностичних і прогностичних показників гостроти запального процесу [14]. Дослідженнями встановлено, що за гнійно-некротичних уражень кінцівок концентрація фібриногену до початку лікування була дещо
підвищеною –3,2±0,33 г/л (р<0,05) порівняно з клінічно здоровими тваринами (2,7±0,23 г/л). За
проведеного лікування в усіх дослідних та контрольній групах встановлено вірогідне збільшення концентрації фібриногену, що може свідчити про позитивну динаміку перебігу запального
процесу, формування повноцінного грануляційного бар’єру та відсутність передумов для розвитку коагулопатії споживання.
Вірогідно знижений до початку лікування рівень фактора ХІІІ – (76,2±5,73 %; р<0,001) є
ознакою зменшення коагуляційного потенціалу тканин, непомірно високої активації протеолітичних процесів під впливом ендотоксинів патогенної мікрофлори [15]. Водночас на 7-му добу
лікування в усіх групах було відмічено різною мірою виражену позитивну динаміку перебігу
гнійно-некротичних уражень на кінцівках, грануляцію дефектів та їх поступову епітелізацію,
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що знаходить своє відображення у динамічному підвищенні активності фактора ХІІІ у дослідних та контрольній групах.
Однією з основних функцій церулоплазміну є нейтралізація вільних радикалів, які звільняються зовні макрофагоцитами і нейтрофілами під час фагоцитозу, а також за інтенсифікації
вільно-радикального окиснення в осередках запалення [16]. Згідно з даними літератури [8], за
різних патологічних процесів рівень церулоплазміну в крові як зростає, так і зменшується. У
представленому дослідженні встановлено, що одночасне застосування антибактеріального препарату та імуностимулятора супроводжувалося у першій дослідній групі швидкою нормалізацією вмісту церулоплазміну. Якщо до лікування його рівень сягав 145,7±10,98 мг/л, то на 7-му
добу він знижувався нижче рівня здорових тварин і складав 96±9 мг/л на фоні істотно високого
показника МДА – 3,31±0,21 ммоль/л. У другій та третій дослідних групах динаміка церулоплазміну була подібною, однак зниження не було таким значним і його вміст склав відповідно
109,8±7,3 та 110,7±5,7 мг/л, тоді як у контрольній групі – 123,1±3,26 мг/л. Рівень МДА істотно
не відрізнявся у цих групах, хоча у контрольній він був значно нижчим – 2,8±0,4 ммоль/л.
Таблиця 2 – Динаміка показників гострої фази
Група тварин
Клінічно здорові, n=15
До лікування, n=15
Антибіотик, авестим, n=10
Антибіотик, n=10
Авестим, n=10
Контроль, n=10

Гаптоглобін, г/л
0,88±0,09
0,71±0,04
0,18±0,07***^^^
0,23±0,06***^^^
0,5±0,05**^
0,64±0,1

Церулоплазмін, мг/л
111,8±8,46
145,7±10,98*
96±9^^
109,8±7,3^
110,7±5,7^
123,1±3,26

МДА, ммоль/л
1,79±0,05
3,7±0,64*
3,31±0,21***
3,5±0,5**
3,5±0,8*
2,8±0,4*

Примітки: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 порівняно з клінічно здоровими,
^ – р<0,05; ^^ – р<0,01; ^^^ – р<0,001 порівняно з показниками до лікування.

На основі аналізу концентрації основних гострофазних білків можна зробити висновок про
швидке та ефективне зменшення інтенсивності запальної реакції за застосування комбінації цефтіоклін-авестим. Встановлено вірогідне зниження концентрації гаптоглобіну в усіх трьох дослідних
групах відповідно до наступних рівнів – 0,18±0,07; 0,23±0,06 та 0,5±0,05 г/л. Водночас у контрольній групі цей показник вірогідно не змінився. Останнє спонукає додаткового застосування антибіотикотерапії, імуностимулювальних засобів у лікуванні некробактеріозних уражень кінцівок у бичків та підтверджує недостатню дію і малоефективність лише місцевого лікування.
Висновки. 1. Застосування антибіотика Цефтіоклін та імуностимулювального препарату Авестим супроводжується швидкою нормалізацією рівня церулоплазміну на фоні високих показників
пероксидного окиснення ліпідів. Водночас підвищений рівень фібриногену та ріст активності фібринази свідчать про наростання коагуляційного потенціалу тканин та нейтралізацію надлишкової
активності тканинних протеїназ, що сприяє прискоренню регенеративних процесів.
2. Застосування запропонованої схеми лікування (з використанням цефтіокліну та авестиму)
дозволяє істотно зменшити тривалість лікування, в середньому на 4 доби прискорюється епітелізація дефекту порівняно з контролем.
Перспектива подальших досліджень полягає у дослідженні реакцій гострої фази у разі застосування Авестиму за хірургічної патології.
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Реакция острой фазы при лечении некробактериозных поражений конечностей цефтиоклином и авестимом у крупного рогатого скота
М.В Рубленко, В.М.Власенко, А.В. Яремчук, В.Г. Андриец, А.В Березовский
В статье представлены результаты реакции острой фазы воспаления при некробактериозних поражениях конечностей у крупного рогатого скота. Предложена современная и высокоэффективная схема лечения некробактериозних
поражений конечностей у быков на откорме с применением цефтиоклина и авестима . Их применение сопровождается быстрым возвратом к норме уровня церулоплазмина на фоне высоких показателей пероксидного окисления липидов. Применение предложенной схемы лечения позволяет существенно уменьшить продолжительность лечения, в
среднем на 4 суток ускоряется эпителизация дефекта по сравнению с контролем.
Ключевые слова: авестим, цефтиоклин, некробактериоз, воспаление, быки.
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РОЛЬ СУДИННО-ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗУ
ЗА НЕКРОБАКТЕРІОЗНИХ УРАЖЕНЬ КІНЦІВОК ТА РІЗНИХ
МЕТОДІВ ЇХ ЛІКУВАННЯ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
У статті описано результати досліджень клініко-експериментального обгрунтування застосування імуномодулятора Авестим та антибіотика Цефтіоклін у комплексному лікуванні гнійно-некротичних уражень кінцівок у великої
рогатої худоби. Встановлено, що доповнення традиційних схем лікування ортопедичної патології некробактеріозного характеру такою комбінацією препаратів скорочує термін одужання хворих тварин на 5–7 діб. Доведено, що застосування авестиму та цефтіокліну запобігає розвитку коагулопатій та підвищує функціональну активність фібринолітичної ланки системи гемостазу.
Ключові слова: некробактеріоз, велика рогата худоба, авестим, гемостаз.

Постановка проблеми. Гнійно-некротичні ураження кінцівок у корів – актуальна проблема
молочного скотарства, оскільки завдає значних економічних збитків галузі. Останні полягають
у зниженні на 28–42 % середньодобового надою, якості продукції та передчасному вибраковуванню корів. Також при цьому недоотримують приплід, оскільки гнійно-некротичні процеси в
ділянці пальців у великої рогатої худоби нерідко супроводжуються акушерськими та гінекологічними хворобами, що в цілому погіршує відтворення стада [1–4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Збудником, який спричиняє гнійно-некротичні ураження кінцівок у великої рогатої худоби, зазвичай, є Fusobacterium necrophorum. Останній виділяється з осередків уражень в асоціації з аеробною мікрофлорою (стрепто- та стафілококами). Останні
нечутливі до препаратів, що діють на F. necrophorum і тому лікування традиційними засобами не
дає бажаного ефекту [1–6]. Ряд дослідників погоджуються з тим, що сприяючим фактором у розвитку некробактеріозу є зниження імунного статусу організму [1, 3, 5], а важливу роль у патогенезі
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некробактеріозних уражень відіграє порушення мікроциркуляції в травмованих тканинах, оскільки
F. necrophorum може розвиватися в тканинах лише в анаеробних умовах.
Розробка нових схем лікування гнійно-некротичних уражень кінцівок у великої рогатої худоби
є актуальною і має базуватися на розумінні патогенетичних механізмів розвитку захворювання.
Мета досліджень – обгрунтування ефективності застосування імуномодулятора Авестим та
антибіотика Цефтіоклін у комплексному лікуванні гнійно-некротичних уражень кінцівок у великої рогатої худоби на підставі вивчення патогенетичних механізмів судинно-тромбоцитарного гемостазу та фібринолізу.
Матеріал і методика досліджень. Матеріалом для дослідження слугували бички на відгодівлі (40 гол.) чорно-рябої худоби СВК ім. Щорса Київської області. У тварин діагностували
гострий перебіг гнійно-некротичних уражень кінцівок у ділянці міжпальцевого склепіння та
м’якушів. Господарство кілька років неблагополучне щодо некробактеріозу. Усім хворим тваринам проводили хірургічну та антисептичну обробки уражених ділянок кінцівок та надалі,
залежно від схеми лікування, розділили на чотири групи – 3 дослідних та одну контрольну (по
10). Тваринам 1-ї дослідної групи схему лікування доповнювали використанням антибіотика
цефалоспоринового ряду 3-го покоління – цефтіокліна (у дозі 1 мл/50 кг маси тіла, підшкірно,
один раз на добу, 3 дні підряд) та імуномодулятора – препарату Авестим (у дозі 0,3 мл/кг, підшкірно, один раз на добу, 3 дні підряд). Телятам 2-ї дослідної групи застосовували додатково
лише антибіотик, а третьої – лише авестим. Тваринам контрольної та усіх дослідних груп на
уражені ділянки накладали серветки, просочені маззю Левомеколь, які фіксували пов’язкою та
змінювали щодобово. За тваринами всіх груп вели клінічні спостереження.
Проби крові для біохімічних досліджень у хворих тварин відбирали з яремної вени до початку та на 7-му добу лікування. Також були відібрані зразки крові в 10 клінічно здорових тварин.
У зразках крові вивчали адгезивно-агрегаційні властивості тромбоцитів, визначали протромбіновий індекс та рівень протеїну С (набір реактивів фірми «Ренам», Москва). Також у зразках
плазми крові визначали рівень стійких метаболітів оксиду азоту (NOx) за методом Green у модифікації Голікова П.П. [7], фібринолітичну активність досліджували методом фібринових
пластин за Т. Astrup et J. Mǘllertz [8].
Результати досліджень та їх обговорення. Застосування цефтіокліну чи його комбінації з
авестимом за ортопедичної патології у бичків підвищувало ефективність традиційного лікування. Так, повне одужання тварин 1 та 2-ї дослідних груп відмічали вже на 7–9 добу, за доповнення схеми лікування авестимом (3-тя дослідна група) тварини одужували на 10–11 добу, водночас у контрольній групі повне видужування телят відмічали лише на 12–14 добу лікування.
Під час дослідження агрегаційних властивостей тромбоцитів (табл. 1) було встановлено, що
за гнійно-некротичних уражень кінцівок у великої рогатої худоби посилюються коагуляційні
процеси з боку судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу, на що вказує підвищений
сумарний індекс агрегації тромбоцитів (СІАТ) – 71,8±2,39 %. Хоча останній не має вірогідної
різниці з показником здорових тварин (р>0,05), але про це свідчить висока швидкість агрегації
тромбоцитів (ШАТ) – 0,36±0,050 ум. од/хв (р<0,05). Водночас, у тварин 1 та 2-ї дослідних груп
СІАТ був зниженим – 42,5±4,15 та 47,3±4,19 % (р<0,001) відповідно, а показник ШАТ у тварин
першої дослідної групи був найнижчим (0,11±0,030 ум. од/хв; р<0,01). Це свідчить, що лікування хворих бичків цефтіокліном та його комбінацією з авестимом усуває в останніх посилення коагуляційних процесів, супроводжується зниженням інтенсивності запального процесу.
Таблиця 1 – Агрегація тромбоцитів та рівень NOx у бичків із гнійно-некротичними ураженнями кінцівок
Група
тварин
Хворі (n=40)
1-ша дослідна (n=10)
2-га дослідна (n=10)
3-тя дослідна (n=10)
Контрольна (n=10)
Клінічно. здорові тварини (n=10)

Агрегація тромбоцитів
СІАТ,
у процентах

ШАТ, ум. од/хв
0,36±0,050*
0,11±0,030**•••
0,24±0,08
0,12±0,010***•••
0,21±0,070
0,24±0, 13

71,8±2,39
42,5±4,15**•••
47,3±4,19*•••
65,5±4,02
39,6±5,97*•••
64,9±5,96

ІДТ,
у процентах
6,0±0,58***
8,0±1,64***
5,5±1,21***
5,4±1,70***
7,8±1,51***
0

NOx,
мкмоль/л
11,3±1,02
5,4±1,18 •••
18,1±1,76**••
8,2±1,51
15,7±1,03*••
9,6±1,84

Примітки. Значення р: 1) * – <0,05; ** – <0,01; ***– <0,001; решта – >0,05 порівняно з показниками клінічно
здорових тварин. 2) • – <0,05; •• – <0,01; •••– <0,001; решта – >0,05 порівняно з показниками хворих тварин.
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Водночас застосування лише самого авестиму сприяє підвищеному синтезу природного антикоагулянта – оксиду азоту (NO), рівень метаболітів якого був підвищеним у тварин 2-ї дослідної групи (NOx – 18,1±1,76 мкмоль/л; р<0,01). Саме антикоагуляційний вплив останнього на
тромбоцити зумовлював знижений показник СІАТ.
У тварин контрольної групи показник СІАТ був найнижчим – 39,6±5,97 % (р<0,05) за підвищеного рівня NOx – 15,7±1,03 мкмоль/л (р<0,05), що вказує на розвиток дефіциту факторів
згортання крові внаслідок тривалого запального процесу, оскільки NO продукується лейкоцитами в умовах запальної реакції.
Дослідження одного із показників гуморальної ланки системи гемостазу – протромбінового
індексу (ПІ) підтвердило, що високі концентрації оксиду азоту проявляють антикоагуляційний
ефект. Так, у бичків другої та контрольної груп показники ПІ були найнижчими – 60,2±8,24 та
60,8±1,70 % (р<0,001) відповідно (табл. 2).
Доповнення схем лікування цефтіокліном та авестимом мало позитивний вплив на фібринолітичну активність плазми крові хворих тварин (табл. 2). Так, сумарна фібринолітична активність (СФА) була найвищою у бичків другої дослідної групи – 133,5±11,78 мм2 (р<0,05), тоді як
у тварин першої вона вірогідно вища (СФА – 115,6±16,87 мм2, р<0,05) за таку в хворих тварин
(СФА – 73,6±8,63 мм2). У тварин інших груп СФА вірогідно не відрізнялась від показника у
здорових тварин, хоча у хворого молодняку мала тенденцію до зниження.
Таблиця 2 – Протромбіновий індекс, активність протеїну С та системи фібринолізу в бичків із гнійнонекротичними ураженнями кінцівок
Група
тварин
Хворі (n=40)
1-ша дослідна (n=10)
2-га дослідна (n=10)
3-тя дослідна (n=10)
Контрольна (n=10)
Клінічно здорові тварини (n=10)

ПІ,
у процентах
87,5±2,23***
78,6±5,79**
60,2±8,24***••
68,6±4,60***••
60,8±1,70***•••
100

Фібриноліз
2

2

2

Протеїн C,
у процентах

СФА, мм
73,6±8,63
115,6±16,87 •
133,5±11,78*•••
110,7±17,08
98,9±11,68

РА, мм
19,5±4,00
37,1±5,38 •
18,8±3,85
29,8±1,74•
25,9±4,65

t-РА, мм
41,2±6,72**
78,5±1,62*
103,6±3,57***
81,6±3,25*•••
73,0±8,86 •

32,6±0,96***
55,3±2,17***•••
59,9±8,45***••
37,9±1,72***•
–

90,0±11,53

23,0±5,23

67,0±9,98

98,0±2,02

Примітка. Значення р: 1) * – <0,05; ** – <0,01; ***– <0,001; решта – >0,05 порівняно з показниками клінічно
здорових тварин. 2) • – <0,05; •• – <0,01; •••– <0,001; решта – >0,05 порівняно з показниками хворих тварин.

Посилення СФА у тварин 1 та 2-ї дослідних груп було зумовлено, перш за все, збільшенням активності тканинного активатора плазміногену (t-РА) – 78,5±1,62 та 103,6±3,57 мм2 (р<0,05; р<0,001)
відповідно. Також активність t-РА зростала в третій дослідній групі – 81,6±3,25 мм2 (р<0,05), водночас у хворих тварин відмічали дефіцит t-РА – 41,2±6,72 мм2 (р<0,05). Ці зміни в активності тканинного активатора плазміногену, що виробляється ендотелієм судин, свідчать, що за гнійнонекротичних уражень у ділянці пальців у великої рогатої худоби розвиваються дистрофічні зміни
судинної стінки. Застосування цефтіокліну та, особливо, авестиму усуває негативний влив на ендотелій судин, оскільки авестим – препарат триазолового ряду, що володіє високими мембраностабілізувальними, антиоксидантними та детоксикуючими властивостями.
Протеїн С – природний антикоагулянт, що також впливає на фібринолітичні властивості
плазми крові, посилюючи їх. У активованій формі протеїн С пригнічує генерацію тромбіну,
уповільнює згортання крові, тому у разі низької активності може розвиватися ДВЗ-синдром [9].
Під час дослідження рівня протеїну С було виявлено (табл. 2), що у великої рогатої худоби за
гнійно-некротичних уражень кінцівок спостерігається його дефіцит – 32,6±0,96 % (р<0,001).
Застосування авестиму самого та в комбінації з цефтіокліном вірогідно підвищувало активність
протеїну С у тварин 1 та 2-ї дослідних груп – 55,3±2,17 та 59,9±8,45 % (р<0,01; р<0,001) відповідно порівняно з показником хворих тварин. Водночас за використання лише цефтіокліну
(3-тя дослідна група) активність протеїну С незначно зростала – 37,9±1,72 % (р<0,05) порівняно
з показником у хворих бичків.
Висновки. 1. Ортопедична патологія некробактеріозного характеру у великої рогатої худоби супроводжується наростаючим дефіцитом природних антикоагулянтів, зниженням фібринолітичних властивостей крові та розвитком коагулопатій.
2. Доповнення схеми традиційного лікування цефтіокліном та імуномодулятором Авестим
запобігає розвитку коагулопатій у хворих тварин збільшенням рівнів оксиду азоту та протеїну С.
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Під впливом цих препаратів покращується функціональний стан судинного ендотелію та зростає фібринолітична активність плазми крові, що клінічно проявляється у скороченні терміну
одужання хворих на 5–7 діб порівняно з традиційним лікуванням.
Перспективою подальших досліджень є вивчення ефективності комплексної схеми лікування за інших нозологічних форм гнійно-некротичних уражень кінцівок у великої рогатої худоби
та продуктивних тварин інших видів.
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М.В. Рубленко, В.С. Шаганенко, С.А. Власенко, А.В. Березовский
В статье описаны результаты исследований клинико-экспериментального обоснования применения иммуномодулятора Авестим и антибиотика Цефтиоклин в комплексном лечении гнойно-некротических поражений конечностей у крупного рогатого скота. Установлено, что дополнение традиционных схем лечения ортопедической патологии
некробактериозного характера данной комбинацией препаратов сокращает срок выздоровления больных животных
на 5–7 суток. Доказано, что применение авестима и цефтиоклина предотвращает развитие коагулопатий и повышает
функциональную активность фибринолитического звена системы гемостаза.
Ключевые слова: некробактериоз, крупный рогатый скот, авестим, гемостаз.
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КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ, НАПРАВЛЕНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ
МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ ЗА РЕГІОНАРНОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯ У СОБАК
У статті описані передвісники і клінічні симптоми інтоксикації місцевими анестетиками. Представлений алгоритм проведення заходів, направленних на запобігання наслідків інтоксикації місцевими анестетиками під час виконання методик регіонарного знеболювання за епідурального, спінального (субдурального, субарахноїдального) та
випадкового внутрішньосудинного введення останніх. Досліджено клінічні симптоми за спинномозкового ін’єктування методом серединного доступу. Проведено моніторинг клінічних показників стану систем життєзабезпечення
за реанімаційних заходів. Вказані безпечні дози амідних місцевих анестетиків, та оптимальні точки спінального
ін’єктування за виконання регіонарного знеболювання. Описані особливості кардіотоксичної дії на організм лідокаїну та бупівакаїну.
Ключові слова: бупівакаїн, лідокаїн, інтраліпід, інтоксикація, реанімаційні заходи.

Постановка проблеми. За реалій сьогодення вітчизняні ветеринарні лікарі з метою виконання знеболювання надають перевагу загальним анестетикам короткої дії, нестероїдним протизапальним засобам, місцевим анестетикам, тобто недорогим, доступним фармпрепаратам.
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Водночас такі препарати у широко вживаних схемах моноанестезії не забезпечують достатнього рівня аналгезії.
Методом вибору щодо досягнення аналгетичного ефекту виступають методики регіонарного знеболювання, а саме епідуральна чи спінально-епідуральна анестезія місцевими анестетиками тривалої дії за однократного введення останніх [1].
Водночас амідні місцеві анестетики набагато токсичніші за своїх попередників і можуть
призвести до ускладнень органів дихання та серцево-судинної системи [2–4]. У зв’язку з цим
виникає нагальна потреба в розробці заходів, направлених на попередження токсичних проявів
місцевих анестетиків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Нині лише в медичній літературі представлені
оглядові публікації щодо успішного проведення реанімаційних заходів за інтоксикації місцевими анестетиками у разі виконання регіонарних методик знеболювання [2–9]. Водночас саме в
медичній практиці чимало клінічних ситуацій змодельовані та апробовані на лабораторних тваринах [10–13].
У ветеринарній практиці недостатньо описані симптоми інтоксикації дрібних свійських
тварин амідними місцевими анестетиками (лідокаїн, бупівакаїн) та відсутні будь-які дані щодо
можливості її усунення у собак. Таким чином, виникає потреба розробки попереджувальних
заходів у разі виникнення інтоксикації місцевими анестетиками у собак за виконання спінально-епідурального знеболювання.
Мета досліджень – розробити реанімаційні заходи за інтоксикації місцевими анестетиками
під час виконання спінально-епідурального знеболювання у собак.
Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводились на базі навчальної наукововиробничої клініки ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету на собаках різних порід, віком від 1 до 6 років (n=34), масою тіла від 5 до 28 кг, яким
виконували планові абдомінальні оперативні втручання та остеосинтез тазових кінцівок. Операції проводили на основі регіонарних методик знеболювання: спінальне торако-люмбальне
(поміж Th12–L7 хребцями) та епідуральне люмбально-сакральне (поміж L7–S1 хребцями) введення лідокаїну (контрольна група) чи бупівакаїну (дослідна група).
На першому етапі досліджень проводили моніторинг клінічного стану собак з ознаками випадкової інтоксикації вказаними вище амідними місцевими анестетиками. Тварин з вираженими клінічними симптомами інтоксикації розподілили на дві групи – дослідну та контрольну, по
5 у кожній.
У контрольній групі седацію проводили ксилазином (2 % розчин у дозі 2 мг/кг маси тіла,
внутрішньом’язово), у дослідній використовували нейролептанестезію ксилазином (у зазначеному вище дозуванні) з гіпнотиком ультракороткої дії пропофолом (1 % розчин у дозі 1 мг/кг
маси тіла болюсно внутрішньовенно, а надалі – 4 мг/кг/год, інфузійно, крапельно повільно, у
розчині 0,9 % натрію хлориду за співвідношення 1:3). За регіонарного знеболювання тварин
фіксували в положенні на боці або на животі після попередньої премедикації атропіну сульфатом (0,1 % розчин у дозі 0,03 мг/кг, внутрішньом’язово). Лідокаїн застосовували у дозі 5–8,
бупівакаїн – 2,3–3 мг/кг маси тіла [14, 15].
За абдомінальних оперативних втручань для спінально-епідуральної анестезії вводили
1
/3 дози анестетика в субарахноїдальний чи субдуральний простір, а 2/3 в епідуральний, користуючись голками Tuohy та Quincke. За остеосинтезу тазових кінцівок виконували лише люмбально-сакральну епідуральну анестезію у зазначених вище дозах амідних анестетиків. Виконуючи спінальне ін’єктування, керувалися сучасними результатами дослідження анатомії спинного
мозку [14, 16].
Беручи до уваги загальновідому токсичність місцевих анестетиків, було підготовлено обладнання для оксигенотерапії і штучної вентиляції легень (балон з киснем, мішок Амбу) та фармакологічної реанімації: 0,1 % розчин адреналіну гідрохлориду в дозі 0,01 мг/кг (внутрішньовенно, через кожні 5 хв реанімації за фібриляції серця), 0,1 % розчин атропіну сульфату в дозі
0,05 мг/кг (з метою усунення брадикардії), а також 0,9 % розчин натрію хлориду (попередження гіповолемії).
Моніторинг клінічних показників виконували за допомогою реанімаційно-хірургічного обладнення фірми «Ютас».
На другому етапі досліджень собак (n=24) розподілили на три дослідних (n=18) і одну контрольну (n=6) групи. Враховуючи отримані результати досліджень першого етапу, для знеболю209
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вання застосовували 2 % розчин лідокаїну в дозі 5 мг/кг маси тіла, або 0,5 % розчин бупівакаїну
в дозі 2,3 мг/кг маси тіла.
В усіх чотирьох групах виконували регіонарні методики знеболювання за вказаною вище
методикою, проте застосували нижню межу вказаного вище дозування місцевих анестетиків.
У першій та третій дослідних групах додатково до зазначеної вище стандартної методики
реанімаційних заходів включили болюсне введення жирової соєвої емульсії без натрію олеату
(20 % розчин інтраліпіду в максимальній дозі 2 г/кг маси тіла, при цьому на одне болюсне введення не більше 0,3 г/кг маси тіла за умови ін’єктування через внутрішньовенну інфузійну канюлю, вставлену в яремну вену.
Результати досліджень та їх обговорення. Виконуючи регіонарне знеболювання, проведено клінічне визначення ознак технічно-правильного спинномозкового ін’єктування методом
серединного доступу. Отримані результати представлені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Ознаки пункції спинномозкового простору
Міжхребцеві
проміжки
Th12–Th13
Th13–L1
L1–L2
L2–L3
L3–L4
L4–L5
L5–L6
L6–L7
L7–S1

Спинномозковий
простір
Субарахноїдальний

Субдуральний
Епідуральний

Клінічні симптоми
Парестезія грудних і тазових кінцівок, ністагм. З канюлі голки витікає ліквор.
Відсутній опір за контрольного введення 0,9 % розчину натрію хлориду.

Парестезія тазових кінцівок. Ністагм. З канюлі голки ліквор не витікає. 0,9 %
розчин натрію хлориду в канюлі голки не засмоктується, проте відсутній опір
за введення останнього через спинномозкову голку.
Парестезія кореня хвоста. Засмоктування 0,9 % розчину натрію хлориду у
канюлю голки, відсутній опір за введення останнього. Анальний та пальпебральний рефлекси відсутні.

Отримані результати дають можливість правильно віддиференціювати потрібний для введення місцевого анестетика простір та виконати знеболювання потрібного відділу хребта.
На першому етапі досліджень виконуючи регіонарне знеболювання, у разі порушення функціонування систем життєзабезпечення організму, застосовували штучну вентиляцію легень,
вазоконстриктори, холінолітики, інфузію 0,9 % натрію хлориду. Отримані результати представлені в таблиці 2.
Таблиця 2 – Моніторинг клінічних симптомів у разі застосування амідних місцевих анестетиків
Міжхребцеві
проміжки
1

Th12–Th13

Th13–L1

L1–L2

L2–L3
L3–L4

Моніторинг клінічного стану тварин за стандартних реанімаційних заходів
Лідокаїн 8 мг/кг

Бупівакаїн 3 мг/кг

2
ССС: тахікардія, потім брадикардія.
ЕКГ: інтервали R–R скорочені, деформований зубець P, вольтаж зубців QRS збільшений, інтервал P–Q подовжений,
комплекс QRST періодично випадає.
СД: через 5 хвилин - апное.
ЦНС: зміни відсутні.

3
ССС: тахікардія, аритмія, через 10–15 хв фібриляція серця.
ЕКГ: інтервали R–R сильно вкорочені; деформований, розширений комплекс QRS з дискордантним розташуванням сегмента S–T та зубця T, зубець P не зв’язаний з комплексом QRST.
Періодичне випадіння окремих серцевих циклів (зубців P та
комплексу QRST). Інтервал P–Q короткий. Присутність різних
за амплітудою, формою та тривалістю, перехідних один в одного широких за коливаннями хвиль фібриляції.
СД: через 10–15 хвилин тахіпное.
ЦНС: зміни відсутні.
ССС: тахікардія, потім брадикардія.
ССС: тахікардія, потім брадикардія.
ЕКГ: рівні сильно вкорочені інтервали
ЕКГ: Періодичне випадіння окремих серцевих циклів (зубців P та
R–R, ритм правильний, комплекс QRS не комплексів QRST). Інтервал P–Q подовжений більш ніж удвічі.
змінений, інтервал P–Q подовжений.
СД: стрімке пригнічення дихання, апное.
СД: апное.
ЦНС: відсутність тактильної чутливості в ділянці останнього
ЦНС: відсутність тактильної чутливості в міжребер’я, ковтальні рухи ротоглоткою, спазми лицевих
області останніх міжреберних проміжків. м’язів, зімкнення щелеп.
ССС: тахікардія, потім брадикардія.
ССС: тахікардія, потім брадикардія.
ЕКГ: інтервали R–R рівні, скорочені.
ЕКГ: інтервали R–R укорочені, комплекс QRS розширений.
СД: без змін.
СД: тахіпное.
ЦНС: через 10–15 хв ністагм, судоми
ЦНС: через 15–20 хв ністагм, судоми лицевих м’язів, коротколицевих м’язів.
часний епілептоподібний напад, вокалізація (характерний лай,
виття). Збільшення часу перфузії тканин.
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Продовження таблиці 2.
1

L4–L5

L5–L6
L6–L7

L7–S1

2

3

ССС: тахікардія.
ЕКГ: систолічний період P–T подовжений.
СД: через 15–20 хвилин тахіпное.
ЦНС: ністагм, тоніко-клонічні судоми. Повтор через 20–25 хв.

ССС: тахікардія.
ЕКГ: систолічний період P–T подовжений, вольтаж
зубців QRS збільшений.
СД: тахіпное через 25–45 хв.
ЦНС: ністагм, вокалізація, тоніко-клонічні судоми.
Повтор через 40–45 хв.
ССС: тахікардія через 30 хв.
ССС: тахікардія через 45 хвилин.
ЕКГ: систолічний період P–T подовжений.
ЕКГ: систолічний період P–T подовжений, комплекс
СД: дихання глибоке
QRS без змін.
ЦНС: через 20 хв тремор. Повтор клінічних симп- СД: дихання глибоке
томів через 20–25 хв.
ЦНС: через 45 хвилин тоніко-клонічні судоми. Повтор
клінічних ознак через 40–45 хвилин.
ССС, ЕКГ, СД – подібні з доманіпуляційними по- ССС, ЕКГ, СД – подібні з доманіпуляційними показказниками.
никами.
ЦНС: від однієї до двох годин мимовільне сечови- ЦНС: від двох до восьми годин мимовільне сечовидіділення, акт дефекації, знижена тактильна чутли- лення, акт дефекації, знижена тактильна чутливість в
вість в ділянці тазового поясу.
ділянці тазового поясу.

Примітки: ССС – серцево-судинна система; ЕКГ – електрокардіограма; СД – система дихання; ЦНС – центральна
нервова система.

Аналізуючи отримані результати в групах, де застосовували лідокаїн за спинномозкового знеболювання поміж Th12–L4 хребцями, реєстрували зміни в роботі серцево-судинної системи: тахікардія, потім брадикардія, випадіння серцевого циклу. Аналогічне знеболювання бупівакаїном характеризувалось розладами в роботі серця: тахікардія, аритмія, вентрикулярна фібриляція.
За знеболювання лідокаїном зміни органів дихання характеризувались виникненням апное,
проте, використовуючи бупівакаїн, дихання часто змінювалось від тахіпное до стрімкого пригнічення і апное.
За знеболювання лідокаїном спостерігали анестезію, ністагм, судоми лицевих м’язів. За використання бупівакаїну симптоми більш виразні та характеризувались короткочасним нападом
судом, подібних до епілептичних, вокалізацією (характерний лай, виття).
За пунктування поміж хребцями L4–L7 спостерігали зміни центральної нервової та апарату
дихання: тахіпное, апное, ністагм, судоми лицевих м’язів, вокалізація. Пункція та введення місцевих анестетиків поміж L7–S1 хребцями забезпечували чітку аналгезію без впливу на серцевосудинну систему та органи дихання.
За даними таблиці 2, появі клінічних симптомів передують зміни електрокардіограми.
Аналіз змін ЕКГ характеризує особливості кардіотоксичності місцевих анестетиків. Так, за
спінального застосування лідокаїну спостерігається уповільнення АВ-провідності (подовження інтервалу P–Q), пароксизмальна тахікардія (скорочення інтервалів R–R, деформація
зубця P), АВ-блокада ІІ ступеня (вольтаж зубців QRS збільшений, періодичне випадіння комплексу QRST).
Бупівакаїн проявляє сильнішу кардіотоксичну дію, а саме: скорочення інтервалу P–Q, порушення атріовентрикулярної провідності, шлуночкова пароксизмальна тахікардія (скорочення інтервалу R–R, деформація та розширення комплексу QRS з дискордантним розташуванням сегмента S–T та зубця T), синоатріальна блокада (періодичне випадіння окремих серцевих циклів: зубців P та комплексів QRST), а потім повна АВ-блокада. Вказані вище зміни
нерідко призводять до фібриляції шлуночків серця (різні за амплітудою, формою та тривалістю, перехідні один в одного широкі за коливаннями хвилі).
Отже, згідно з даними таблиці 2, у разі застосування місцевих анестетиків симптомам нейротоксичності передують ознаки кардіотоксичності. Внаслідок поєднання місцевих знеболювальних засобів із седацією ознаки кардіотоксичності можуть виникати одночасно з ознаками
нейротоксичності. Передвісники інтоксикації місцевими анестетиками можна помітити за показниками реанімаційно-хірургічного монітору: збільшення вольтажу зубців QRS, розширення
комплексу QRS, випадіння інтервалу QRST, зміни інтервалів P–Q, R–R, систолічного періоду
P–T, деформація зубця P.
Зміни на моніторі нерідко супроводжуються одночасними змінами у центральній нервовій
системі: ністагм, занепокоєння, вокалізація, скорочення лицевих м’язів, подовження часу пер211
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фузії тканин (порушення гемодинаміки). Дихання стає частим, поверхневим з можливим апное
чи навіть повною зупинкою.
Інтоксикації місцевими анестетиками спричинені високою концентрацією останніх у крові,
що зумовлено випадковою внутрішньовенною ін’єкцією, передозуванням, або швидкою абсорбцією в сильно васкуляризовані тканини (м’яка та павутинна оболонки є проникними для лікарських речовин, щільна судинна сітка павутинної оболонки, наявність „венозних сплетенькілець” на рівні кожного хребця) [14, 16].
На другому етапі досліджень зменшення загальної дози місцевих анестетиків (лідокаїн в дозі 5 мг/кг, бупівакаїн – 2,3 мг/кг маси тіла) та застосування жирової соєвої емульсії змінило
зазначену вище клінічну симптоматику (табл. 3).
Аналіз стану серцево-судинної системи за результатами, наведеними в таблицях 2 і 3, показує, що зі зменшенням дози лідокаїну на електрокардіограмі реєстрували уповільнення атріовентрикулярної провідності, проте без блокади останньої, а застосування жирової соєвої емульсії (інтраліпід) знижує концентрацію амідного місцевого анестетика у плазмі крові, що дозволяє уникнути послаблення фази деполяризації. Зменшення дози бупівакаїну дозволило уникнути шлуночкової пароксизмальної тахікардії, а застосування інтраліпіду знизило ймовірність
виникнення синоатріальної блокади.
Згідно з аналізом досліджень, субдуральне введення місцевих анестетиків менше впливає на
зміни атріовентрикулярної провідності, порівняно з субарахноїдальним: інтервал P–Q без змін
або дещо подовжений. Застосування інтраліпіду за субдурального введення місцевих анестетиків дозволяє уникнути змін АВ-провідності.
Аналіз апарату дихання вказує на те, що зі зменшенням дози анестетиків апное не діагностували, відмічали тахіпное, дихання поверхневе, а в групах із застосуванням інтраліпіду глибоке (групи з лідокаїном) чи поверхневе (групи з бупівакаїном).
Внаслідок зменшення дози місцевих анестетиків знижується тривалість судом, вокалізації, а
в групах де застосовували інтраліпід, вдалося уникнути повтору ознак збудження.

Субдуральне

Субарахноїдальне

Ін’єктування

Таблиця 3 – Стан систем організму у разі застосування стандартних та додаткових реанімаційних заходів за
інтоксикації місцевими анестетиками амідного типу
Лідокаїн 5 мг/кг
Бупівакаїн 2,3 мг/кг
Дослідні групи
Контрольна група
група № 1
група № 2
група № 3
(без інтраліпіду)
(з інтраліпідом)
(без інтраліпіду)
(з інтраліпідом)
ССС: тахікардія.
ССС: тахікардія.
ССС: тахікардія, аритмія.
ССС:тахікардія.
ЕКГ: вольтаж зубців QRS збіЕКГ: комплекс QRS
ЕКГ: комплекс QRS розши- ЕКГ: комплекс QRS розльшений, інтервал P–Q подов- збережений, інтервал рений, інтервал P–Q корот- ширений, інтервал P–Q
жений, деформований зубець P. P–Q подовжений.
кий, періодичне випадіння подовжений
СД: апное, дихання поверхневе. СД: дихання глибоке. QRST та P.
СД: дихання поверхневе.
ЦНС: ністагм, судоми лицевих ЦНС: судоми зникли. СД: апное.
ЦНС: ністагм.
м’язів.
ЦНС: ністагм, короткочасний епілептоподібний нпад.
ССС: тахікардія.
ССС: тахікардія.
ССС: тахікардія.
ССС: тахікардія.
ЕКГ: діастолічний період T–P ЕКГ: без змін.
ЕКГ: інтервали T–P та P–Q ЕКГ: без змін.
подовжений .
СД: глибоке.
подовжені.
СД: дихання глибоке.
СД: поверхневе.
ЦНС: судом немає.
СД: тахіпное
ЦНС: ністагм, судом
ЦНС: ністагм, судоми лицевих Відсутнє повторення ЦНС: ністагм, судоми ли- немає.
м’язів.
клінічних симптомів. цевих м’язів.
Відсутнє повторення
Повтор ознак через 20–25 хвиПовтор ознак через 40–45 клінічних симптомів.
лин.
хвилин.
Примітки: ССС – серцево-судинна система; ЕКГ – електрокардіограма; СД – система дихання; ЦНС – центральна
нервова система.

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що зменшення загальної дози місцевих
анестетиків не порушує провідності серця, призводить до зниження навантаження на систему
дихання, скорочує тривалість судом. В групах, де застосовували жирову соєву емульсію (інтраліпід), вдалося зменшити кардіотоксичний вплив та уникнути збудження центральної нервової
системи.
Зазначене вище свідчить про мінімальне навантаження на системи життєзабезпечення організму за епідурального та субдурального введення місцевих анестетиків у попереково-крижовій
ділянці хребта, а саме поміж хребцями L4–L5 та L7–S1.
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Таким чином, за регіонарного знеболювання застосування 2 % розчину лідокаїну в дозі
5 мг/кг маси тіла та 0,5 % розчину бупівакаїну в дозі 2,3 мг/кг маси тіла в поєднанні з використанням жирової соєвої емульсії дозволяє попередити порушення в роботі серця, дихання та навантаження на центральну нервову систему.
Висновки. 1. Доповнення до стандартної схеми реанімаційних заходів внутрішньовенного
ін’єктування жирової соєвої емульсії зменшує ризик інтоксикації місцевими анестетиками внаслідок можливої їх абсорбції до кровоносного русла.
Застосування жирової соєвої емульсії (інтраліпід) попереджує кардіотоксичний вплив
місцевих анестетиків бупівакаїну та лідокаїну. Зниження рівня кардіотоксичності бупівакаїну, зумовлено, ймовірно, кращою жиророзчинністю анестетика більш тривалої дії – бупівакаїну.
Подальші дослідження в цьому напряму дадуть можливість оптимізувати реанімаційні заходи за виникнення інтоксикації внаслідок передозування місцевими анестетиками.
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Комплекс действий, направленных на опережение токсического действия местных анестетиков при выполнении регионарного обезболивания у собак
С.В. Рубленко, А.В. Мельников
В статье описаны предвестники и клинические симптомы интоксикации местными анестетиками. Представлен
алгоритм действий, направленных на опережение последствий интоксикации местными анестетиками при выполнении методик регионарного обезболивания при эпидуральном, спинальном (субдуральном, субарахноидальном) и
случайном внутрисосудистом введении последних. Исследованы клинические симптомы при спинномозговом инъецировании методом срединного доступа. Выполнен мониторинг клинических признаков состояния систем жизнеобеспечения при реанимационных действиях. Указаны безопасные дозы амидных местных анестетиков, а также оптимальные точки спинального инъецирования при выполнении регионарного обезболивания. Описаны особенности
кардиотоксического действия на организм лидокаина и бупивакаина.
Ключевые слова: бупивакаин, лидокаин, интралипид, интоксикация, реанимационные действия.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНОТЕРАПІЇ ЕНАЛАПРИЛОМ СОБАК, ХВОРИХ
НА ПОЧАТКОВУ СТАДІЮ ДИЛАТАЦІЙНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ
У статті показано результати лікування еналаприлом собак, хворих на дилатаційну кардіоміопатію початкових
стадій (хронічна серцево-судинна недостатність І–ІІ функціональних класів), у добовій дозі 0,5 мг/кг, перорально,
що сприяло збільшенню тривалості життя, стабілізації загальноклінічного стану, зменшенню частоти серцевих скорочень і дихальних рухів, часу наповнення капілярів кров’ю, зменшенню в сироватці крові концентрації сечовини і
креатиніну. За тривалого використання еналаприлу в лікуванні собак, хворих на дилатаційну кардіоміопатію, не
відбувається суттєвих змін електро- і ехокардіографічних показників.
Ключові слова: собаки, дилатаційна кардіоміопатія, серцева недостатність, лікування, еналаприл.

Постановка проблеми. Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) – це хвороба, яка характеризується розширенням як лівих, так і правих відділів серця, зменшенням їх скорочувальної функції та систолічною дисфункцією міокарда [1–3]. ДКМП призводить до зниження службових
якостей собак та їх передчасної загибелі. Постійне призначення з лікувальною метою собакам,
хворим на ДКМП, препаратів класу інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту позитивно впливає на перебіг хронічної серцево-судинної недостатності (ХССН) [4, 5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еналаприл є засобом, що діє на ренінангіотензинну систему [4]. В організмі тварин еналаприл гідролізується з утворенням активного метаболіту – еналаприлату. Останній інгібує ангіотензинперетворювальний фермент,
порушуючи каталітичну трансформацію ангіотензину І в ангіотензин ІІ [5, 6]. Блокада ангіотензинперетворювального ефекту супроводжується вираженою антигіпертензивною дією,
пов’язаною із периферичною вазодилатацією, зниженням концентрації у крові ангіотензину
ІІ і альдостерону, пригніченням пресорних (симпатоадреналової) і активації депресорних
систем організму (калікреїн-кінінової і простагландинової), підвищенням секреції ендотелінів [6]. Еналаприл спричиняє поступове зниження систолічного і діастолічного артеріального тиску без змін частоти серцевих скорочень, зменшує гіпертрофію лівого шлуночка,
поліпшує коронарний кровообіг, підвищує стійкість міокарда до гіпоксії і знижує частоту
виникнення небезпечних для життя шлуночкових аритмій. Еналаприл збільшує нирковий
кровообіг, покращує функцію нирок. Систематичне застосування еналаприлу зменшує смертність собак за ХССН [4].
Мета і завдання дослідження – дослідити ефективність монотерапії еналаприлом собак,
хворих на початкову стадію ДКМП.
Матеріал і методика дослідження. ДКМП у собак діагностовано комплексно, з урахуванням даних анамнезу, клінічного обстеження, інструментальних і лабораторних методів
дослідження за загальновизнаними критеріями [1]. У досліді використано еналаприлу малеат (ЕНАП, табл. 5,0 або 10,0 мг, № 20. "KRKA d.d., Novo mesto", Словенія). Його призначали в початковій дозі 0,125 мг/кг, яку поступово (кожні 7–14 діб) збільшували до 0,5 мг/кг,
1–2 рази на добу. Лікування еналаприлом проведено впродовж усього життя собак, хворих
на ДКМП.
Ефективність лікування оцінено у три етапи (через 1, 3 та 6 місяців) з використанням загальноклінічних методів, електро- й ехокардіографії, морфологічних та біохімічних показників
крові. Електрокардіографію собак виконано за допомогою приладу ЕК1Т-04 «Мідас", ехокардіографію – ЕМР-860 Vet (KeeboMed Inc., Китай) і PU-2200V (High Tecnology Inc., США), біохімічні дослідження – BioChem SA (High Tecnology Inc., США).
Концентрацію гемоглобіну в крові собак визначали геміглобінціанідним методом, кількість
еритроцитів та лейкоцитів – пробірковим з підрахунком у камері з сіткою Горяєва, ШОЕ – в
апараті Панченкова. Концентрацію сечовини в сироватці крові собак визначали за реакцією з
діацетилмоноксимом, креатиніну – реакцією Яффе, активність аланінової (АлАТ) та аспарагінової амінотрансфераз (АсАТ) – за методом Райтмана і Френкеля.
Статистичні розрахунки проведено за критеріями Шапіро-Уілкса, Манна-Уiтнi та Вілкоксона.
Різницю між дослідними групами вважали вірогідною за р<0,05; р<0,01; р<0,001. За p<0,1 йшлося
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про тенденцію до переважання того чи іншого показника. Усі розрахунки здійснено на персональному комп’ютері за допомогою статистичної програми STATISTICA 7.0 (StatSoft, USA).
Результати досліджень та їх обговорення. Усім хворим собакам обмежено вміст кухонної
солі в раціоні та призначено риб’ячий жир. За можливості власники утримували тварин у добре
провітрюваних приміщеннях або на свіжому повітрі. Також рекомендували дозовані фізичні
навантаження у вигляді тривалих прогулянок.
Терапевтичну ефективність еналаприлу оцінено у 34 собак, хворих на ДКМП початкових
стадій (ХССН I–II функціональних класів). Дослідних собак розділили на 2 групи, зокрема: I
(n=7) – тварини, власники яких відмовились від проведення лікування; II (n=27) – тварини,
яким здійснено монотерапію еналаприлом. Ефективність лікування оцінено за наступними показниками: тривалість життя, динаміка перебігу хвороби, температура тіла (Т), частота серцевих скорочень (ЧСС), частота дихальних рухів (ЧДР), час наповнення капілярів кров’ю
(ЧНКК), тривалість зубця Р, інтервалів PQ, QT, комплексу QRS, кінцево-діастолічний об’єм
(КДО), кінцево-систолічний об’єм (КСО), фракція викиду (ФВ) лівого шлуночка, передньозадній розмір лівого передсердя (ЛП), концентрація гемоглобіну, кількість еритроцитів і лейкоцитів у крові, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), активність АлАТ і АсАТ.
Позитивну динаміку перебігу хвороби констатували за підвищення толерантності хворих
собак до фізичних навантажень, зменшення задишки, спраги і функціонального класу ХССН,
покращення апетиту, психоемоційних реакцій. Негативну динаміку лікування виявляли за зростання функціонального класу (ФК) і симптомів ХССН.
Аналізом терапевтичної ефективності застосованих засобів установлено, що, порівняно з
групою I, тривалість життя собак у дослідній групі II була вірогідно (р<0,05) більшою в 1,7 раза
(табл. 1). У собак дослідної групи I відмічено відсутність позитивної динаміки, негативну динаміку виявлено в 3 тварин (42,8 %). Позитивну динаміку спостерігали у 19 (70,4 %) собак дослідної групи IІ.
Таблиця 1 – Результати лікування собак, хворих на початкову стадію дилатаційної кардіоміопатії
Тривалість життя, доби
Група
I (n=7)
II (n=27)

M±m

Lim

235,3±52,8
405,0±32,7*

58–453
118–753

Динаміка перебігу хвороби в процесі лікування
позитивна,
негативна,
відсутня,
абс. число/%
абс. число/%
абс. число/%
0/0
3/42,8
4/57,2
19/70,4
3/11,1
5/18,5

Примітка. * – різниця вірогідна відносно групи I (критерій Манна-Уітні).

Дослідженням температури тіла у процесі лікування тварин різних дослідних груп вірогідних відмінностей не виявлено (табл. 2).
Таблиця 2 – Загальноклінічні показники собак, хворих на початкову стадію дилатаційної кардіоміопатії, у
процесі їх лікування
У процесі лікування
Клінічно
До лікування
через
через
через
Показники здорові соба- Схема
1 місяць
3 місяці
6 місяців
ки (n=8)
n
M±m
n
M±m
n
M±m
n
M±m
I
7
38,5±0,2
7
38,0±0,3
6
37,9±0,2
4
38,5±0,2
Т, °С
38,7±0,1
II
27
38,4±0,1
27
38,2±0,1
27
38,3±0,2
25
38,3±0,1
I
7
105,0±4,1
7
118,0±6,3
6
125,0±6,9
4
135,0±5,7*
-1
ЧСС, хв
121,0±4,2
II
27
126,0±4,9
27
126,0±4,9
27
119,0±3,7
25
115,0±4,0
I
7
32,0±1,6
7
34,3±1,9
6
32,0±2,6
4
33,0±3,6
-1
ЧДР, хв
24,0±0,8
II
27
31,5±1,1
27
27,0±0,8* 27
29,0±1,0
25
28,0±1,1*
I
7
3,3±0,4
7
3,4±0,7
6
3,2±0,4
4
3,8±0,6
ЧНКК, с
0,5±0,3
II
27
1,7±0,1
27
1,3±0,1
27
1,6±0,1
25
1,3±0,1*
Примітка. * – різниця вірогідна відносно групи тварин до лікування (критерій Вілкоксона).

У собак групи I на початку спостереження ЧСС дорівнювала 105,0±4,1, а через 6 місяців
цей показник вірогідно (р<0,01) зріс до 135,0±5,7 уд/хв, що свідчить про прогресування синдрому ХССН, у другій групі – зменшилася з 126±4,90 до 115,0±4,0.
Упродовж шестимісячного лікування вірогідно зменшувався показник ЧНКК у собак дослідної групи II, що може свідчити про покращення мікроциркуляції крові. Також варто додати,
що через 6 місяців лікування ЧСС і ЧНКК виявились вірогідно (р<0,05 та р<0,01 відповідно)
меншими у собак групи II порівняно з групою I (критерій Манна-Уітні).
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На електрокардіограмі собак, хворих на початкову стадію ДКМП, відбувається депресія
сегменту ST, інверсія зубця Т у відведеннях II, III, aVF, що можна інтерпретувати як порушення метаболізму гіпертрофованого міокарда лівого шлуночка. Аналізом динаміки змін
електрокардіографічних показників у процесі лікування собак, хворих на початкову стадію
ДКМП (табл. 3), установлено збільшення тривалості зубця Р, що свідчить про подальше прогресування хвороби.
Таблиця 3 – Електрокардіографічні показники собак, хворих на початкову стадію дилатаційної кардіоміопатії, у процесі їх лікування
У процесі лікування
Клінічно
До лікування
Показчерез
через
через
здорові собаки Схема
ники
1 місяць
3 місяці
6 місяців
(n=8)
n
M±m
n
M±m
n
M±m
n
M±m
I
7
38±1
7
41±4
6
39±4
4
41±1
P, мс
38±4
II
22
36±2
22
39±2
22
42±1*
21
42±1*
I
7
104±12
7
116±11
6
118±9
4
103±19
PQ, мс
108±2
II
22
107±3
22
109±2
22
112±2
21
111±3
I
7
48±3
7
57±4
6
57±2
4
60±11*
QRS, мс
44±2
II
22
45±2
22
51±2
22
50±1
21
51±2
I
7
197±8
7
194±7
6
193±7
4
203±5
QT, мс
196±4
II
22
187±4
22
194±3
22
198±3
21
197±2
Примітка. * – різниця вірогідна відносно групи тварин до лікування (критерій Вілкоксона).

За період спостереження вірогідне збільшення тривалості комплексу QRS встановлено у
хворих собак без лікування (група I). Установлено, що за постійного призначення еналаприлу
на електрокардіограмах 81,2 % хворих собак нормалізуєтся розташування сегменту ST відносно ізолінії.
Зміни ехокардіографічних показників у процесі лікування собак, хворих на початкову стадію ДКМП, наведені в таблиці 4.
Таблиця 4 – Вплив монотерапії еналаприлом на ехокардіографічні показники собак, хворих на початкову стадію дилатаційної кардіоміопатії
У процесі лікування (n=5)
Клінічно здорові
До лікування
Показники
собаки (n=8)
(n=5)
через 1 місяць
через 3 місяці
через 6 місяців
КДО, см3
66,4±5,7
75,5±5,6
73,6±3,6
73,5±3,4
77,0±3,3
КСО, см3
24,6±5,7
26,3±1,7
31,9±2,7
27,6±1,5
31,7±0,5*
ФВ, %
59,9±2,3
63,9±1,8
56,8±2,1*
62,5±0,4
58,5±1,5
ЛП, см
2,2±0,2
2,8±0,1
2,6±0,2
2,4±0,2
2,5±0,3
Примітка. * – різниця вірогідна відносно групи тварин до лікування (критерій Вілкоксона).

З даних таблиці 4 видно, що впродовж лікування собак, хворих на ДКМП, кінцевосистолічний об’єм (КСО) лівого шлуночка вірогідно зростав, фракція викиду (ФВ) міокарда лівого
шлуночка мала тенденцію до зниження, що свідчить про подальше прогресування хвороби.
Порівняно з клінічно здоровими собаками, у тварин, хворих на ДКМП початкових стадій,
виявляли несуттєву олігоцитемію, лейкоцитоз і збільшення ШОЕ (табл. 5).
Таблиця 5 – Вплив монотерапії еналаприлом на загальноклінічні показники крові собак, хворих на початкову
стадію дилатаційної кардіоміопатії
У процесі лікування
Клінічно здоДо лікування
через
через
через
Показники
рові собаки
1 місяць
3 місяці
6 місяців
(n=8)
n
M±m
n
M±m
n
M±m
n
M±m
Гемоглобін, г/л
138,8±3,2
8
140,9±8,5
8
131,9±4,2
8
136,4±5,3
7
138,0±5,2
Еритроцити, Т/л
5,6±0,2
8
4,7±0,3
8
4,7±0,3
8
5,2±0,2
7
5,0±0,1
Лейкоцити, Г/л
8,4±0,5
8
11,1±1,2
8
11,2±0,6
8
10,9±0,7
6
10,3±2,0
ШОЕ, мм/год
4,6±1,1
8
14,0±6,4
8
12,9±3,5
8
8,4±1,6
7
7,0±1,1

На тлі проведеної шестимісячної терапії у хворих собак дослідної групи II відбувалась тенденція до зростання в периферичній крові кількості еритроцитів, нормалізації ШОЕ. Звичайно,
невелика кількість спостережень не дає змоги зробити однозначні висновки щодо змін морфологічних показників крові у процесі лікування хворих собак.
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Аналізуючи зміни біохімічних показників сироватки крові хворих на ДКМП собак, встановили незначне зростання концентрації сечовини і креатиніну до початку і через 1 місяць застосування еналаприлу (табл. 6).
Таблиця 6 – Вплив монотерапії еналаприлом на біохімічні показники сироватки крові собак, хворих на початкову стадію дилатаційної кардіоміопатії
У процесі лікування (n=4)
Клінічно здорові
До лікування
Показники
через
через
через
собаки (n=5)
(n=4)
1 місяць
3 місяці
6 місяців
АлАТ, ммоль/год×л
0,7±0,1
0,8±0,2
0,9±0,1
0,6±0,1
0,7±0,1
АсАТ, ммоль/год×л
0,6±0,1
0,8±0,2
0,7±0,1
0,6±0,1
0,5±0,1
Сечовина, ммоль/л
5,9±1,3
7,6±0,6
6,8±0,6
7,8±1,0
4,8±1,0*
Креатинін, ммоль/л
0,11±0,01
0,18±0,01
0,19±0,03
0,11±0,02*
0,11±0,01*
Примітка. * – різниця вірогідна відносно групи тварин до лікування (критерій Вілкоксона).

За результатами лікування хворих на ДКМП собак встановлено вірогідне зменшення концентрації сечовини і креатиніну в сироватці крові. Активність амінотрансфераз залишалась на
одному рівні протягом усього періоду спостереження.
Таким чином, монотерапія еналаприлом є ефективною у собак, хворих на ДКМП початкових стадій. Постійне призначення еналаприлу хворим тваринам вірогідно збільшує тривалість і
якість їх життя. На початкових стадіях ДКМП собак упродовж шестимісячної терапії еналаприл
проявляє певні нефропротекторні властивості. За тривалого використання еналаприлу в собак,
хворих на початкову стадію ДКМП, не відбувається суттєвих змін електро- і ехокардіографічних показників.
Висновки. 1. Постійне лікування еналаприлом собак, хворих на дилатаційну кардіоміопатію початкових стадій (хронічна серцево-судинна недостатність І–ІІ функціональних класів), у добовій дозі 0,5 мг/кг сприяє збільшенню тривалості життя, стабілізації загальноклінічного стану, зменшенню частоти серцевих скорочень і дихальних рухів та часу наповнення
капілярів кров’ю.
2. У процесі лікування хворих собак у сироватці крові зменшується вміст сечовини і креатиніну, що свідчить про нефропротекторні властивості еналаприлу. Активність аланін- та аспартатамінотрансфераз у сироватці крові хворих тварин не змінюється, що свідчить про відсутність гепатоксичності препарату еналаприл.
3. Перспективним напрямом подальших досліджень є вивчення ефективності лікування собак, хворих на дилатаційну кардіоміопатію, комбінацією еналаприлу з лозартаном.
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Эффективность монотерапии эналаприлом собак при начальной стадии дилатационной кардиомиопатии
А.А. Руденко
В статье показаны результаты лечения эналаприлом собак, больных дилатационной кардиомиопатией начальных стадий (хроническая сердечно-сосудистая недостаточность I–II функциональных классов), в суточной дозе 0,5
мг/кг, перорально, что способствовало увеличению продолжительности жизни, стабилизации общеклинического
состояния, уменьшению частоты сердечных сокращений, дыхательных движений и скорости наполнения капилляров
кровью, уменьшением в сыворотке крови концентрации мочевины и креатинина. При длительном использовании
эналаприла собакам, больным дилатационной кардиомиопатией, не происходит существенных изменений электро- и
эхокардиографи-ческих показателей.
Ключевые слова: собаки, дилатационная кардиомиопатия, сердечная недостаточность, лечение, эналаприл.
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СТРУКТУРА ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК У СОБАК В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ
У статті відображена характеристика переломів кісток у собак в умовах клініки мегаполісу та визначена загальна структура ветеринарної допомоги. Встановлено, що серед усіх собак, які надійшли в клініку, частка хірургічної
патології становить 60,0 %, а серед останньої найбільшу частку складають хвороби шкіри – 29,9, дещо меншу – травми та хірургічна інфекція м’яких тканин – 26,4, кісткова патологія – 2,5 %. Остання поділяється на переломи кісток
– 2,2, остеосаркоми – 0,2 та остеомієліти – 0,1 %. Переломи кісток у собак серед кісткової патології найбільш поширені, водночас серед фрактур трубчастих кісток, осколкові становлять 39,0 %, при цьому частіше спостерігаються
переломи кісток передпліччя – 39,0 %.
Також визначена структура переломів трубчастих кісток серед собак різних порід, ваги, статі та віку. Встановлено, що в розрізі порід фрактури трубчастих кісток частіше спостерігаються у метисів – 31,7 %, за віковим показником у 3–6 міс. – 29,2 %, при цьому в кобелів значно частіше – 63,4 %, ніж у сук – 36,6 %.
Ключові слова: собака, хірургічна патологія, переломи кісток, моніторинг.

Постановка проблеми. В умовах сучасного мегаполісу за останні роки суттєво збільшилася кількість дрібних домашніх тварин. Водночас підвищилася частота випадків захворювань
різного ґенезу, що потребує моніторингу захворюваності цих тварин, оскільки це дає можливість об’єктивно оцінити структуру окремих нозологічних форм різної етіології та спрямувати
на них увагу фахівців ветеринарної медицини. Це, в свою чергу, сприятиме поглибленому їх
вивченню, удосконаленню та розробці нових діагностичних і лікувальних заходів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом все більше дослідників приділяють увагу моніторингу хірургічної патології, яка зустрічається у дрібних свійських тварин в
умовах міста. Так, за даними моніторингу, що проводився протягом 1998–2002 рр. у клініках
м. Житомир та однієї з клінік м. Київ хірургічна патологія склала 42,1 % [1], а в Київському районі м. Одеси за період 2003–2005 рр. – 43 % від загальної кількості тварин, які надійшли до
клінік [2]. У м. Біла Церква серед тварин, що надійшли в хірургічну клініку Білоцерківського
НАУ протягом 2011 року, хірургічна патологія склала 46,2 у собак та 54,4 % – котів [3].
У структурі хірургічної патології значне місце займає травматизм, що знаходиться на рівні 50 %
[4], а згідно з даними зарубіжних авторів – 39,3 % [5]. У більшості випадків [6, 7] наслідками травм
є переломи кісток, які становлять близько 9 % від усієї хірургічної патології. За анатомотопографічними ознаками частіше реєструються переломи зейгоподію – 53,2 %. Проте серед окремих кісток більше травмується стегнова [6–8]. Частка осколкових переломів трубчастих кісток, за
даними вітчизняних дослідників, складає 24,9 % [7], тоді як зарубіжних – 60 % [8].
У розрізі порід переломи кісток частіше спостерігаються у метисів – 44, а за статтю у кобелів – 59 % [9].
Таким чином, хірургічна патологія у дрібних домашніх тварин в умовах міста значно поширена, а її структура досить стабільна та потребує перманентного моніторингу. Поряд з цим, у
представлених дослідженнях недостатньо висвітлені питання структури переломів залежно від
їх анатомо-топографічної локалізації та біомеханіки, породи, віку та статі травмованих тварин.
Мета досліджень – моніторинг загальної структури ветеринарної допомоги, хірургічної патології та встановлення структури переломів кісток у собак в умовах мегаполісу.
Матеріал і методи дослідження. Моніторингові дослідження виконували в клініці ветеринарної медицини «Айболит» м. Одеса. Проводили клінічне дослідження у тварин, за потреби
для уточнення діагнозу виконували лабораторні, рентгенологічні, ультразвукові чи лапароскопічні дослідження. Також була опрацьована електронна база даних (амбулаторні журнали) прийому тварин до ветеринарної клініки упродовж 2013 р.
Результати досліджень та їх обговорення. За період з 1 січня до 31 грудня 2013 р. до клініки ветеринарної медицини «Айболит» м. Одеса надійшло 4073 собаки та 4541 свійських котів. На сьогодні відсутні чіткі критерії проведення моніторингу та формування нозологічніх
груп хвороб дрібних свійських тварин в умовах міста. У зв’язку з цим було використано етіологічний і патогенетичний принципи з урахуванням локалізації патологічного процесу. У загаль©
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ній структурі ветеринарної допомоги найбільшу частку склали диспансерні обстеження та щеплення – 18,1 % (табл. 1).
Таблиця 1 – Загальна структура ветеринарної допомоги для дрібних свійських тварин
Загальна кількість тварин.
всього
у процентах
1562
18,1
968
11,2
628
7,3
320
3,7
161
1,9
659
7,7
288
3,3
1364
15,8
289
3,4
801
9,3
480
5,6
203
2,4
269
3,1
316
3,7
193
2,2
59
0,7
54
0,6
8614
100

Види ветеринарної
допомоги та нозологія хвороб
Диспансерне обстеження та щеплення
Травми та хірургічна інфекція м’яких тканин
Хвороби травного каналу
Суглобова патологія
Кісткова патологія
Інфекційні та інвазійні хвороби
Хвороби очей
Хвороби шкіри
Неоплазії
Кастрації
Хвороби сечостатевих органів
Абдомінальна хірургічна патологія
Хвороби вух
Хвороби органів дихання
Хвороби серцево-судинної системи
Косметичні операції
Хвороби нервової системи
Всього

Частота хвороб нетравматичного характеру виявилась наступною. Зокрема, хвороби шкіри
складали 15,8 %, інфекційні та інвазійні – 7,7, травного каналу – 7,3, дихальної та серцевосудинної систем – 3,7 і 2,2 % відповідно від загальної кількості тварин, які надійшли в клініку
протягом зазначеного терміну.
З хірургічною патологією упродовж 2013 р. обстежено 2444 собаки, що становило 60,0 %
від усіх досліджених (табл. 2). Найбільшу частку (29,9 %) у загальній структурі хірургічної патології займали хвороби шкіри. Хоча вони характеризуються різноманіттям етіологічних факторів (алергія, порушення обміну речовин, інфекційні чи інвазійні чинники, рідше травми), однак здебільшого потребують хірургічного лікування, тому були включені до категорій хірургічних патологій.
Таблиця 2 – Структура хірургічної патології у собак
Нозологічна група

Кількість собак

Хвороби шкіри
Травми та хірургічна інфекція м’яких тканин
Суглобова патологія
Хвороби очей
Неоплазії
Хвороби вух
Абдомінальна хірургічна патологія
Хірургічні хвороби статевих органів
Переломи кісток
Кісткова патологія
Остеосаркоми
Остеоміеліт
Хвороби нервової системи
Всього

730
644
267
192
165
148
117
78
52
6
3
42
2444

61

Частка нозологій,
у процентах
29,9
26,4
10,9
7,8
6,7
6,1
4,8
3,2
2,2
0,2
2,5
0,1
1,7
100

Серед інших захворювань, що відносять до хірургічної патології, суглобова патологія (дископатії, дисплазії, меншою мірою артрити, артрози та вивихи) становить 10,9 %, хвороби очей
(кон'юнктивіти, кератити, ентропіон та ектопіон повік) – 7,8, неоплазії (пухлини молочних залоз, лімфоми) – 6,7, вух (отити, травми вушних раковин) – 6,1, абдомінальна хірургічна патологія (грижі, кишкова непрохідність, заворот шлунка) – 4,8, хірургічні хвороби статевих органів
(піометри, орхіти) – 3,2, кісткова патологія (переломи кісток, остеосаркоми, остеомієліт) – 2,5,
хвороби нервової системи (парези, паралічі, енцефалопатії) – 1,7 %.
Отже, у структурі хірургічної патології найбільшу частку складають хвороби шкіри – 29,9 %,
що пов’язано з великою кількістю етіологічних факторів. Меншу частину займають травми і
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хірургічна інфекція м’яких тканин – 26,4 %, серед яких значна частина травм нанесена автомобілями, а також під час сутичок з іншими тваринами. Суглобова патологія знаходиться на третьому місці за поширенням і становить 10,9 %, що в першу чергу, пов’язано з малорухливим
способом життя тварин, надмірною масою тіла та їх породними особливостями. Кісткова патологія становить 2,5 % (n=61), зокрема: переломи кісток – 2,2 (n=52), остеосаркоми – 0,2 (n=6) та
остеомієліти – 0,1 % (n=3). Незважаючи на те, що відсоток кісткової патології невеликий, вона
належить до найбільш складних уражень, які потребують значного періоду реабілітації, мають
високий відсоток ускладнень та без належного лікування призводять до каліцтва тварин.
До найбільш складних у загальній структурі переломів кісток відносять фрактури хребта –
7,7 %, які за даними зарубіжних дослідників [10] складають близько 7 % серед усіх неврологічних хвороб собак та, як правило, супроводжуються значним відсотком евтаназій. Переломи
трубчастих кісток серед інших (табл. 3) складають 78,9 %.
Таблиця 3 – Загальна структура переломів кісток у собак
Кісток
передпліччя

Фаланг
пальців

Стегнової
кістки

Кісток
гомілки

Кісток
плюсни

Нижньої
щелепи

Хребта

Кісток
таза

n
у
процентах

Пластинчаті кістки

Плечової
кістки

Переломи

Трубчасті кістки

Всього

5
5,8

16
30,8

3
5,8

11
21,2

6
11,5

2
3,8

2
3,8

4
7,7
21,1

5
9,6

52

78,9

100

За локалізацією фрактури трубчастих кісток поділяються на діафізарні – 90,2 (n=37), епіфізарні – 4,9 (n=2) та метафізарні – 4,9 % (n=2) (табл. 4). За характером переломи кісток поділяють на прості та осколкові, останні, за результатами представлених досліджень, складають
39 % (n=16) від загальної кількості переломів трубчастих кісток, а за даними іноземних авторів
– 60 % [8]. Такий вид переломів потребує застосування складніших методів остеосинтезу та
супроводжується вищим відсотком ускладнень, а за наявності дефектів кісткової тканини в зоні
перелому у зв’язку з видаленням нежиттєздатних уламків виникає необхідність їх заміщення
біокомпозитними матеріалами.
Анатомічно переломи трубчастих кісток поділяють на фрактури стилоподію – плечова та
стегнова кістки, їх відсоток складає 7,3 і 26,9 % відповідно, зейгоподію – кістки передпліччя та
гомілки – 39 і 14,6 %, метаподію – плюсни – 4,9, і акроподію – фаланги пальців – 7,3 %.
Таблиця 4 – Структура переломів трубчастих кісток у собак за анатомотопографічною локалізацією

41

7,3
100

осколкові

Всього

4,9

прості

7,3

53,6

осколкові

3

34,2

прості

7,3
26,9
39,0
14,6
0
4,9

осколкові

3
11
16
6
0
2

прості

плечова
стегнова
передпліччя
гомілки
п’ястя
плюсни
фаланг
пальців

осколкові

Стилоподій
Зейгоподій
Метаподій
Акроподій

прості

у
процентах

осколкові

n

прості

Кістка

Епіфіз
відкриті закриті

осколкові

Скелет
вільних
кінцівок

Локалізація перелому
Метафіз
відкриті закриті

прості

Діафіз
відкриті
закриті

1
-

1
-

2
6
7
3
1

4
5
3
1

-

-

1
1
-

-

-

-

1
-

1
-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

21
90,2

14

-

-

2

-

-

-

1

1

4,9

4,9

Таким чином, у собак найбільш поширені переломи зейгоподію – 53,6 %, меншу частку
складають переломи стилоподію – 34,2 %, що в цілому збігається з результатами попередніх
досліджень [6, 7]. Проте в останніх відмічають найбільшу частку переломів стегнової кістки.
Водночас, за даними наших досліджень, частіше зустрічаються переломи кісток передпліччя
39,0 % (n=16), що пов’язано з особливостями карликових порід собак, у яких частка переломів
цих кісток найбільша і серед фрактур кісток передпліччя становить 25 % (n=4) (табл. 5), а за
даними зарубіжних авторів цей відсоток може становити від 25 до 40 % [11].
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Таблиця 5 – Характеристика переломів трубчастих кісток у собак за породними, статевими та віковими ознаками

11–25 кг

25–45 кг

2
2
6
4

4–10 кг

сука

1
9
10
2

Маса тіла

до 4 кг

кобель

старше 7 років

Стать

4-7 років

1-3 роки

7-12 міс

3-6 міс

йоркширський тер’ер

той-тер’ер

чихуа-хуа

карликовий пудель

курцхар

пекинес

100

Вік

піт-буль

41

такса

7,3

спаніель

3

мопс

7,3
26,9
39,0
14,6
0
4,9

лайка

3
11
16
6
0
2

лабрадор

%

французький бульдог

n

німецька вівчарка

кістки

доберман

Скелет
вільних
кінцівок

метис

Порода

2
4
1

1
4
2
4

2
2
3
1

3
7

Кількість собак
1
3

1

1
1

1
2

1

1

2
1

2
4
2
4

1

2
1

2
3
1

1

4

2

9

9

7

26

15

8

12

8

13
31,7

12

1

19,5

4

1

29,3

3

2

1

19,5

1

1

36,6

1
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2

63,4

7,3

1

100

1

17,0

5,0

1

9,8

5,0

1

29,2

2,4

1

9,9

3

7,3

2

2,4

2

2,4

1

2,4

1

1
5
1

3

2,4

5

1

2,4

1

1

2,4

13

2,4

1

1
2
5

22,0

1

1

1
1

1
1
1

22,0

1

12,2

100

5
5
2

1

2,4

у процентах

1

31,7

плечова
Стилоподій
стегнова
передпліччя
Зейгоподій
гомілки
п’ястя
Метаподій
плюсна
фаланг
Акроподій
пальців
Всього

100

100

100
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Переломи трубчастих кісток частіше зустрічаються у метисів – 31,7 %, собаки карликових
порід на другому місці – 22,0 %, зокрема йоркширські тер'єри – 9,9, той-тер'єри – 7,3, карликові
пуделі та чихуа-хуа – по 2,4 % (табл. 5). Водночас собаки мисливських порід за кількістю фрактур займають третє місце – 19,5 %, серед них частіше травмуються лайки – 5,0 та спаніелі – 7,3,
дещо рідше такси, курцхари та лабрадори – по 2,4 % відповідно, а частка фрактур у німецьких
вівчарок становить 12,2 %.
За віковим показником частіше переломи кісток зустрічаються у щенят 3–6-місячного віку –
29,2 %, дещо рідше, але в однаковій кількості у віці 1–3 та 4–7 років – по 22,0 %, у собак віком
більше 7 років – 17,0, а у віці 7–12 міс. – 9,8 %.
Таким чином, щенята до 6-місячного віку травмуються частіше, ніж собаки інших вікових
категорій, що ймовірно пов’язано, в першу чергу, з їх адаптацією до умов навколишнього середовища. Водночас дорослі собаки у віці від 1 до 7 років займають 44 % вікової структури переломів, що в більшості випадків пов’язано із травмуванням автотранспортом.
Слід зазначити, що в кобелів частота переломів кісток значно більша (63,4 %), ніж у сук
(36,6 %), що пов’язано зі статевою домінантою кобелів, наші результати підтверджують повідомлення зарубіжних дослідників [9].
Переломи трубчастих кісток частіше зустрічалися у собак масою тіла 25–45 кг – 31,7 %,
дещо рідше – від 4 до10 кг – 29,3, до 4 та від 11 до 25 кг – по 19,5 %.
Отже, згідно з проведеними дослідженнями переломи трубчастих кісток мають свої особливості щодо поширення та локалізації, а термін їх загоєння може значно варіювати у собак різних вікових груп, порід та вагових категорій. Враховуючи зазначене вище, лікарям ветеринарної медицини в умовах міської клініки необхідно враховувати встановлені особливості і постійно проводити аналіз розповсюдженості захворювань, у тому числі й хірургічних.
Висновки. 1. У структурі ветеринарної допомоги в умовах мегаполісу істотне місце займає
хірургічна патологія собак, яка становить 60 % від загальної кількості тварин, які надійшли до
клініки. Серед них найбільш поширені хвороби шкіри – 29,9 %, травми та хірургічна інфекція
м’яких тканин – 26,4, кістково-суглобова патологія – 13,4 %.
2. Найбільш поширені серед кісткової патології у собак переломи кісток, а серед фрактур
трубчастих кісток осколкові – 39,0 %. За локалізацією перше місце займають переломи передпліччя – 39,0, на другому – стегнової кістки – 26,9, третьому – гомілки – 14,6 %.
3. У розрізі порід переломи трубчастих кісток частіше зустрічаються у метисів – 31,7 %, собак карликових порід – 21,9 та мисливських – 19,4 %, за віковим показником переломи діагностували: у 3–6-міс. – 29,2 %, 1–3 та 4–7 років – по 22,0 %. У кобелів частота фрактур значно більша (63,4 %), ніж у сук.
Перспективою подальших досліджень з огляду на суттєву частоту осколкових переломів є
обґрунтування використання біокомпозитних матеріалів за їх остеосинтезу.
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Структура переломов костей у собак в условиях мегаполиса
С.В. Рубленко, С.А. Семеняк, Ю.М. Данилейко
В статье дается характеристика переломов костей у собак в условиях клиники мегаполиса, а также определена общая
структура ветеринарной помощи. Установлено, что среди всех собак, которые поступили в клинику, с хирургической патологией было 60,0 %, среди которых болезни кожи составляют 29,9, травмы и хирургическая инфекция мягких тканей –
26,4, костная патология – 2,5 %. Последняя делится на переломы костей – 2,2, остеосаркомы – 0,2 и остеомиелиты – 0,1 %.
Переломы костей у собак среди костной патологии наиболее распространены – 2,2 %, а среди фрактур трубчатых костей
оскольчатые составляют 39 %, при этом чаще наблюдаются переломы костей предплечья – 39 %
Также определена структура переломов трубчатых костей среди собак разных пород, веса, пола и возраста.
Установлено, что среди пород фрактуры трубчатых костей чаще наблюдаются у метисов – 31,7 %, по возрастным
показателям в 3–6 мес. – 29,2 %, при этом у кобелей значительно чаще – 63,4 %, чем у сук – 36,6 %.
Ключевые слова: собака, хирургическая патология, переломы костей, мониторинг.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОСТИМУЛЮВАЛЬНОЇ
ТЕРАПІЇ ЗА ОСТЕОСАРКОМИ У СОБАК
У статті представлено порівняльні методи протипухлинної терапії із застосуванням імуностимулювальних препаратів у лікуванні собак, хворих на остеосаркому довгих трубчастих кісток з метою подовження терміну життя
хворих тварин. Дослідженням кількісних показників великих гранульованих лейкоцитів та ацидофільних гранул в їх
цитоплазмі визначено ефективність включення до терапевтичного плану протипухлинної терапії імуностимулювальних препаратів за остеосаркоми у собак. Результати оцінені за критерієм тривалості життя собак у кожній терапевтичній групі.
Ключові слова: остеосаркома, великий гранульований лімфоцит, гранули, імуностимуляція.

Постановка проблеми. Розвиток пухлин відбувається на фоні постійного контролю системи протипухлинного захисту. До першої лінії протипухлинного захисту організму відносять
неспецифічну імунну відповідь, зумовлену значною мірою ПК-активністю [1–3]. В організмі
людини і тварин функціонує популяція лімфоцитоподібних клітин, що володіють природною
цитотоксичністю щодо клітин-“мішеней”. Вони отримали назву природних кілерів (ПК) та
складають до 15 % лімфоцитів крові. У тварин основна маса ПК утворюється в печінці pitклітинами. Одна із функцій ПК – розпізнавання та знищення клітин деяких пухлин [1, 4, 5].
Морфологічно ПК ідентифікуються як великі гранульовані лімфоцити (ВГЛ). За дослідження
мазків крові ВГЛ виглядають як крупні широкоцитоплазменні лімфоцити. В їх цитоплазмі міститься декілька гранул, що забарвлюються азуром у вишнево-фіолетовий колір [5].
На сьогодні накопичена значна кількість експериментальних даних, які вказують, що пригнічення активності ПК сприяло метастазуванню [2, 6–8]. Вважається, що ПК-клітинам належить важлива роль у запобіганні гематогених, але нелімфогенних метастазів, оскільки велику кількість природних кілерів виявляють саме у периферійній крові, але не в лімфатичних вузлах [3].
Відомо, що імунодефіцитний стан організму за злоякісних пухлин характеризується здебільшого зниженням кількісних і функціональних показників клітинного імунітету ПК-клітин, а
проведення оперативних втручань чи хіміотерапії призводить до значного пригнічення стану
імунної системи й вимагає ефективної екзогенної корекції [3].
Мета дослідження – визначити ефективність включення до терапевтичного плану протипухлинної терапії імуностимулювальних препаратів за остеосаркоми кісток у собак.
Матеріал і методика дослідження. Для визначення показників норми кількості ВГЛ та
гранул в їх цитоплазмі відібрано 15 проб крові у клінічно здорових тварин. Також матеріалом
для досліджень слугували 39 собак з остеосаркомою довгих трубчастих кісток, які надходили
до кафедри хірургії Харківської державної зооветеринарної академії.
Залежно від проведеного лікування, тварин було поділено на три групи. Першу групу склали 10 собак, яким для лікування проведено по два курси ад’ювантної і неоад’ювантної хіміотерапії та ампутація кінцівки; друга група – 20 тварин, які отримали по 6 курсів поліхіміотерапії у
©
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поєднанні з імуностимуляцією; тваринам третьої групи (9) проведено по два курси неоад'ювантної і ад'ювантної поліхіміотерапії, ампутацію кінцівки та імуностимуляцію.
Для здійснення імуностимуляції застосовували препарати Циклоферон або Інтрон А, завдяки імуномодулювальній активності яких нормалізується імунний статус – за рахунок активації
ПК-клітин [5, 9].
Собакам ІІ та ІІІ дослідних груп імунокорегуючі препарати призначали, починаючи із 7−10
дня після завершення усіх курсів хіміотерапії. Циклоферон вводили внутрішньом’язово у вигляді 12,5 % розчину в дозі 0,08 мл на 1 кг маси тіла тварини один раз на добу на 1, 2, 4, 6, 8-й
дні. Курс повторювали через 4−5 днів. Інтрон А вводили підшкірно в дозі 3 млн МО (1,2 мл)
протягом 21 дня 3 рази на тиждень згідно з інструкцією.
Контроль за ефективністю імуностимулювальної терапії здійснювали на 7−10-й день після
проведення імуностимуляції за критерієм збільшення кількості ВГЛ та гранул у них. Вміст ВГЛ
у периферійній крові від 5−10 % і вище, а також наявність не менше 5−7 гранул у кожному свідчили про високу ПК-активність і ефективність проведеного лікування.
Результати досліджень та їх обговорення. З метою об’єктивної оцінки стану організму
собак, а також визначення впливу застосованих протипухлинних терапевтичних заходів на рівень захисних реакцій організму було проведено клінічне дослідження та аналіз морфологічного складу крові тварин всіх груп. Дослідження проводили під час первинного та повторного
прийомів, а в ІІ та ІІІ дослідних групах додатково після застосування імуностимуляторів.
Після застосування імуностимуляторів температури тіла, частота пульсу й дихання були в
межах норми. У собак відновився апетит, тварини були активні й охоче вигулювалися.
Зміни лейкограми тварин після проведення імуностимуляції відображені в таблиці 1. За її
даними як у II, так і III дослідних групах застосування імуностимуляторів частково нормалізувало співвідношення різних форм нейтрофілів. Так, вірогідно зменшилася кількість юних нейтрофілів − до 2,2±0,2 та 2,5±0,3 % у II та III дослідних групах відповідно, що перевищує норму,
але на 1,6 та 2,0 % менше за показники первинного обстеження. Частка сегментоядерних нейтрофілів вірогідно збільшилася на 7,7 та 4,5 %, а моноцитів – зменшилася − на 1,7 та 1,3 %.
Таблиця 1 – Лейкограма тварин після імуностимуляції
№ Показник, у
з/п процентах
1 Базофіли
2 Еозинофіли
М

4
5

Нейтрофіли

3

6

Ю
П
С

7 Лімфоцити
8 Моноцити
9 ВГЛ

Біометричний
показник
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m

II дослідна група, n=20
первинне
після
обстеження
імуности-муляції
−
−
–
−
3,5–7,0
2,7–7,5
5,0±0,2
5,0±0,3
−
−
–
−
0,8–6,2
0,7–4,0
3,8±0,4
2,2±0,2**
4,8–9,2
5,2–7,7
7,0±0,3
6,5±0,2
42,0–59,2
53,0–63,2
50,2±1,2
57,9±0,6 ***
21,8–37,2
22,2–27,5
29,0±0,9
25,1±0,4 ***
2,5–7,5
0,7–4,7
5,0±0,4
3,3±0,2***
0–3,0
0,2–16,2
0,6±0,2
7,9±1,0 ***

III дослідна група, n=9
первинне
після
обстеження
імуностимуляції
−
−
−
–
1,7–8,0
3,7–6,0
5,5±0,6
5,0±0,3
−
−
−
–
2,7–6,7
1,2–3,7
4,5±0,5
2,5±0,3●●
6,2–10,5
6,0–8,7
8,0±0,5
7,5±0,3
44,0–55,7
53,5–62,0
52,0±1,3
56,5±1,1●
20,7–29,5
20,5–27,7
25,3±1,0
25,0±0,1
3,2–6,2
2,2–4,7
4,8±0,4
3,5±0,3●
0–1,7
1,2−14,1
0,5±0,2
8,2±1,7 ●●●

Примітки: * − різниця вірогідна у ІІ дослідній групі тварин (р<0,05); ** − (р<0,01); *** − (р< 0,001); ● – різниця
вірогідна у ІІІ дослідній групі тварин (р<0,05); ●● − (р<0,01); ●●● − (р< 0,001).

Особливої уваги заслуговує кількісний показник ВГЛ, який у II дослідній групі, порівняно із
первинним обстеженням, збільшився у 13,2, III − 16,4 рази і складав 7,9±1,0 та 8,2±1,7 % відповідно
(від кількості лімфоцитів), а кількість гранул в їх цитоплазмі було від 4 до 15 (рисунки 1, 2).
Проте слід зазначити, що не всі собаки позитивно відреагували на проведення імунокорекції. У 9 тварин ІІ та ІІІ груп після застосування циклоферону не виявили значного збільшення
кількості ВГЛ, тому цим тваринам було призначено інший імунокорегуючий препарат Інтрон
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А.Така специфічна відповідь з боку системи онкорезистентності організму доводить, що підбір
імуностимулювальних препаратів має здійснюватися в кожному окремому випадку індивідуально, а підрахунок кількості ВГЛ та гранул в їх цитоплазмі дозволяє контролювати ефективність призначених препаратів.

А

А

1

2
Рисунки.1, 2. Великий гранульований лімфоцит: А – 10–13 азурофільних
гранул у цитоплазмі (фарбування за Май-Грюнвальд–Романовським; х 100)

Для оцінки стану організму собак всіх тварин досліджували під час повторного обстеження,
яке проводили на 30−60-ту добу після виконання всіх лікувальних заходів.
Під час клінічного дослідження тварин їх загальний стан був задовільний. Температури тіла, частота пульсу та дихання перебували в межах норми. Собаки активні, апетит збережений,
спрага – помірна. Реґіонарні лімфатичні вузли – в межах норми.
Клінічні симптоми позитивної терапевтичної динаміки у тварин ІІ дослідної групи, яких лікували комплексним консервативним методом наступні: припинення росту пухлини і навіть часткова
регресія, зменшення болю, перифокального набряку і запальних процесів у прилеглих тканинах.
Результати проведених гематологічних досліджень за повторного прийому наведені в таблиці 2.
У 54 % тварин дослідних груп частка паличкоядерних нейтрофілів була вищою за верхню
межу норми, лімфоцитів – у 20 % собак. Вірогідно збільшилася частка моноцитів у тварин II та
III дослідних груп, яким проводили імуностимуляцію, порівняно з I дослідною групою, що свідчить про позитивний вплив імуностимуляторів у комплексі лікувальних заходів.
Звертає на себе увагу показник кількості ВГЛ, який без додаткової імуностимуляції складав
0,4±0,2 %, що значно нижче за показник клінічно здорових тварин (7,6±0,5 %). У собак, яким
проводили імуностимуляцію, ВГЛ в крові було 8,1±0,5 та 9,3±0,9 %. Порівняння змін у відсотковому відношенні кількості ВГЛ за повторного обстеження з показниками після імуностимуляції показує позитивну динаміку. Так, після проведення імуностимуляції виявлено 9 тварин,
які не реагували на призначення імуностимулювальних препаратів, але після переведення тварин на препарат Інтрон А частка ВГЛ у всіх тварин була у межах норми, а кількість гранул у їх
цитоплазмі складала від 4 до 16.
Після завершення лікування, як результат прогресування пухлин, у собак через деякий час
спостерігали розвиток метастазів. У зв’язку з цим деяких тварин було евтанізовано. Їх клінічні
дослідження перед евтаназією виявили характерні ознаки прогресування пухлини. Собаки –
пригнічені, адинамічні, неохоче вигулювалися. У них погіршувався апетит, вони періодично
скиглили. Тварини худнули, у них з'являлася спрага.
Аналіз даних стосовно терміну життя тварин свідчить, що в собак І групи, де ампутацію кінцівки поєднували з хіміотерапією, його тривалість в середньому склала 158,1±4,0 днів, собак
ІІ групи, де проводилося 6 курсів хіміотерапії у поєднанні з імуностимуляцією – 248±5,5 днів, а
собак ІІІ групи, де було проведено по 2 курси неоад'ювантної і ад'ювантної хіміотерапії, імуностимуляцію та ампутацію кінцівки – 376 ± 5,2 днів.
На підставі аналізу результатів проведених досліджень з визначення ефективності різних
методів лікувальних заходів та включення у терапевтичний план імуностимуляторів зроблено
наступні висновки.
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Таблиця 2 – Лейкограма тварин у разі повторного обстеження за різних схем лікування
№
з/п

Показник, %

1

Базофіли

2

Еозинофіли
М

4
5

Нейтрофіли

3

Ю
П
С

6
7

Лімфоцити

8

Моноцити

9

ВГЛ

Біометричний
показник
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m
Lim
M±m

Клінічно здорові
тварини, n=15

І дослідна група,
n=10

−
−
3,0 − 10,0
6,6 ± 0,6
−
−
−
−
1,0 – 5,0
3,2 ± 0,4
43,0 – 72,0
59,0 ± 1,9
18,0 – 34,0
25,5 ± 1,1
3,0 – 8,0
5,7 ± 0,5
5,2 – 11,2
7,6 ± 0,5

−
−
4,0 − 8,0
6,3 ± 0,44
−
−
0,2 − 2,0
1,0 ± 0,2
3,7 – 7,0
5,5 ± 0,35
51,7 – 62,7
56,5 ± 1,1
24,7 – 34,2
28,8 ± 0,96
1,0 – 2,5
1,9 ± 0,2
0 – 1,7
0,4 ± 0,2

ІІ дослідна група,
n=20
−
−
4,2 – 9,2
6,8 ± 0,3
−
−
0 – 3,0
0,9 ± 0,2 **
2,7 – 7,2
5,2 ± 0,28
41,7 – 62,0
53,3 ± 1,24
23,7 – 40,0
31,0 ± 1,01 *
1,5 – 4,7
2,8 ± 0,2 ■■ *
4,7 – 11,8
8,1 ± 0,5

ІІІ дослідна група,
n=9
−
−
4,7 – 8,2
6,5 ± 0,37
−
−
0,7 – 2,5
1,7 ± 0,2∆
3,2 – 7,0
5,2 ± 0,4
50,2 – 58,2
55,2 ± 0,1
24,0 – 31,7
27,8 ± 0,8
2,2 – 5,0
3,6 ± 0,3∆∆∆
7,5 – 14,6
9,3 ± 0,9∆∆∆

Примітки: * − різниця вірогідна між II та III дослідними групами (р<0,05); ** − (р<0,01); *** − (р<0,001); ■ − різниця вірогідна між I та II дослідними групами (р<0,05); ■■ − (р<0,01); ■■■ − (р<0,001); ∆ − різниця вірогідна між I
та III дослідними групами (р<0,05); ∆∆ − (р<0,01); ∆∆∆ − (р<0,001).

Висновки. 1. Застосування імуностимулювальних препаратів дозволяє підвищити кількісний та функціональний показник клітинного імунітету, зокрема ПК-клітини, які ще на початку
дослідження знаходяться у пригніченому стані та вимагають ефективної екзогенної корекції.
2. Підбір імуностимулювальних препаратів необхідно здійснювати індивідуально за критерієм кількості ВГЛ та гранул в їх цитоплазмі.
3. Проведення імуностимуляції собакам у II групі збільшує термін життя тварин у 1,5 раза, а
поєднання імуностимуляції із застосуванням цитостатиків та операції (III група) – 2,4 рази порівняно з тваринами першої дослідної групи.
4. Для подовження терміну життя тварин у терапевтичний план мають бути включені наступні заходи: радикальне видалення пухлини, боротьба з латентними метастазами та активізація імунологічної резистентності, через збільшення кількості ВГЛ, які є кількісним і функціональним показником клітинного імунітету.
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Сравнительная оценка применения иммуностимулирующей терапии при остеосаркоме у собак
Е.А. Синяговская, Д.В. Сарбаш, П.А. Заика
В статье представлены сравнительные методы противоопухолевой терапии с применением иммуностимулирующих препаратов при лечении собак с остеосаркомой длинных трубчатых костей с целью увеличения срока жизни
больных животных. Путем определения количественных показателей больших гранулированных лейкоцитов и подсчета ацидофильных гранул в их цитоплазме определяли эффективность включения в терапевтический план противоопухолевой терапии иммуностимулирующих препаратов при остеосаркоме у собак. Результаты оценены по критерию продолжительности жизни собак в каждой терапевтической группе.
Ключевые слова: остеосаркома, большой гранулярный лимфоцит, гранулы, иммуностимуляция.
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РОЗРОБКА ТА ВИПРОБУВАННЯ ПРИЖИТТЄВОГО СПОСОБУ ВІДБОРУ
СЛИНИ ВІД ДИКИХ КАБАНІВ З МЕТОЮ МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ
У статті наведені дані про розробку і випробування прижиттєвого способу відбору слини від диких кабанів з метою можливості проведення моніторингових діагностичних досліджень за африканської чуми свиней. Запропоновані
варіанти тканин для утримання принад, види принад, спосіб їх фіксації. З метою видової ідентифікації представлені
дані відносно виявлення методом полімеразної ланцюгової реакції наявності мітохондріальної ДНК диких кабанів у
зразках тканин, пошкоджених під час поїдання кабанами принад.
Ключові слова: дикі кабани, принади, слина, полімеразна ланцюгова реакція, мітохондріальна ДНК.

Постановка проблеми. Традиційно відбір біологічного матеріалу від диких кабанів для вірусологічних і бактеріологічних досліджень проводиться посмертно після відстрілу або загибелі тварин. Такий спосіб є ефективним, оскільки дозволяє під час розтину тварин оцінити патолого-анатомічні зміни і відібрати фрагменти різних органів. Однак цей спосіб має ряд недоліків: потребує певних затрат на проведення організації самого відстрілу і головне призводить до
втрати біологічної одиниці (дика тварина), особливо, тоді, коли екологічна ніша не наповнена
кількістю тварин тих чи інших видів. Також процес відстрілу сприяє розлякуванню диких свиней, що є передумовою до занесення збудників особливо небезпечних інфекцій – африканської
і класичної чуми свиней на нові території.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні на території Східної Європи реєструється особливо небезпечне транскордонне захворювання – африканська чума свиней (АЧС),
нозоареал якої постійно розширюється на території Росії та за її межами (Україна – 2012, 2014
рр., Білорусь – 2013 р., Литва – 2014 р., Польща – 2014 р.) [1–4]. Збудник АЧС у 2014 році на
територію України, Литви та Польщі був занесений дикими кабанами-вірусоносіями.
Крім існуючого класичного посмертного способу відбору біологічного матеріалу від диких
кабанів, дослідники [5] запропонували так званий, «безконтактний метод» відбору слини у дикого кабана з метою моніторингу АЧС. Автори в експерименті на свійських свинях (після зараження вірусом АЧС) відпрацювали методику виявлення ДНК вірусу у слині методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). З урахуванням цього розробники в експерименті на диких кабанах апробували прижиттєвий спосіб відбору їх слини, де як адсорбуючий матеріал застосовували зразки жгутів з синтетичного матеріалу і натуральних волокон (бавовна, льон), які обробляли різними смаковими принадами: глюкозою, рослинною олією, водним екстрактом комбікорму, медом, оселедцевим розсолом. У цих дослідах було показано, що дикі кабани охоче підходять у більшості випадків до жгутів, просочених оселедцевим розсолом, залишаючи під час
жування слину. За результатами цих досліджень автори рекомендують цей метод використовувати для діагностики АЧС.
Мета дослідження – розробити і випробувати дещо відмінний прижиттєвий спосіб відбору
слини від диких кабанів із застосуванням інших матеріалів і принад, а також молекулярногенетично довести належність слини диким кабанам.
Матеріал і методи дослідження. Вибір матеріалу для утримання принад базувався на
принципі підбору тканини з бавовни і грубої натуральної тканини (мішковина), які добре пог©
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линають вологу та стійкі до розривів. Були взяті тканини сірого кольору: мішковина, до складу
якої входили волокна рослин (джути, канатника, коноплі) і тканину з бавовни. З цих тканин
були виготовлені мішечки шириною 30 і висотою 50 см. Всього було виготовлено 18 мішечків:
9 – з мішковини і 9 – з бавовни.
Згідно з даними літератури, як принади [6] використовували ті корми, які найкраще вживають дикі кабани – жолуді та зерно кукурудзи в сухому вигляді і зброджуване. Згідно з даними
Michael J. Bodenchuk (Wild Life Sevices, м. Сан Антоніо, штат Техас, США) [7], зброджену кукурудзу не їдять інші парнокопиті тварини (лось, олень, козуля). В наших дослідах кукурудзу
зброджували зволожуванням водою за температури +18–20 ºС протягом семи діб.
Проведення досліду відносно випробування способу відбору слини від диких кабанів погоджували з головою Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України – лист № 15-9-118/414 від 17.01.2013 року і начальником Головного управління ветеринарної медицини у Київській області – лист № 01-04/141 від 31.012013 року. Апробацію досліду проводили на території лісомисливських угідь Броварського району Київської області. Досліди впродовж 2013 року
були проведені двічі з метою їх апробації в різні пори року – зимою та влітку.
У першому досліді використано 9 мішечків, виготовлених із тканини бавовни. Три мішечки
були с жолудями (3 кг в кожному), три – із сухим зерном кукурудзи і три – зі збродженим зерном кукурудзи (4,5 кг в кожному). Принади фіксували на деревах (сосни, берези) у лісі на відстані 150–200 метрів від доріг і просік, на висоті від поверхні грунту 0,5–0,6 метрів кріпленням
всієї довжини верхньої частини мішечків шурупами через алюмінієві пластини (4–5 шурупів на
один мішечок). Використання шурупів і алюмінієвих пластин сприяло надійній фіксації мішечків і виключало їх зривання під час поїдання принад кабанами. Характер розміщення принад
враховували з біологічними особливостями умов харчування стада диких свиней: мішечки фіксували на деревах (один мішечок на дерево) таким чином, щоб всі вони знаходилися недалеко
один від одного в діаметрі 10–15 метрів.
У другому досліді також було використано 9 мішечків, однак матеріалом для їх виготовлення слугувала мішковина, яка виявилася більш міцною відносно розривів порівняно з тканиною бавовни. Місце і характер проведення другого досліду відповідали першому. Зображення
принад та їх розташування наведені на рисунках 1–3.

Рисунок 1. Використання жолудів
як принад

Рисунок 2. Використання зерна кукурудзи
як принад

У дослідах після поїдання принад за допомогою ножиць відрізували ті частини тканин, де був
найбільший її візуальний контакт (пошкодження) із ротовою порожниною кабанів. З кожного мішечка відбирали по 2 зразки тканини розміром від 1,0 до 3,0 см – у окремий стерильний пластиковий посуд (пробірки, флакони), відповідно маркували і поміщали до термосумки із хладагентом.
Після відбору зразків залишки мішечків були зняті з дерев. Відібрані зразки доставляли до лабораторії хвороб свиней і біотехнології ІВМ НААН та зберігали за температури –20 ºС.
Видову ідентифікацію біологічного матеріалу (слини) у відібраних зразках тканин проводили за допомогою аналізу мітохондріальної ДНК у відділі селекції і генетики Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. Для
цього використовували обладнання для постановки ПЛР і специфічні олігонуклеотидні праймери: прямий MITPRO2F: СATACAAATATgTgACCCCAAA і зворотний MITPROR:
gTgAgCATgggCTgATTAgTC [8].
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Результати дослідження та їх обговорення. Перший дослід проведено у зимовий період із
09.02 до 17.02, другий – влітку – з 09.06 до 21.06.2013 рр.
У першому досліді після розміщення принад впродовж пۥяти діб щоденного спостереження
поїдання не було відмічено. Лише на 6-ту добу були зареєстровані характерні для кабана сліди
(рис. 4) підходу до принад та їх поїдання впродовж 2-х діб. Детальний огляд місця проведення
досліду свідчив про досить легкий доступ кабанів до принад, оскільки тканина бавовни була
розірвана без ознак її жування.

Рисунок 3. Фіксація мішечків із
принадою на дереві

Рисунок 4. Сліди диких кабанів
під час поїдання принад (дослід № 1)

У другому досліді після розміщення принад впродовж 7-ми діб щоденного спостереження
не було відмічено їх поїдання. Тільки на 8-му добу зареєстровано підхід кабанів до принад
(рис. 5) і поїдання їх упродовж 4-х діб. Ретельне обстеження місця проведення досліду свідчило
про нелегкий доступ кабанів до принад, оскільки тканина мішковини на всіх мішечках була
пожована з наявністю одного або декількох (2–3) розривів у вигляді смуг довжиною від 5 до 12
см, або дірок розміром від курячого яйця до дитячої голови (рис. 6). У місцях жування тканини
остання була схожа на ретельно скуйовджену масу, волокна якої нерівномірно переплетені у
різних напрямках (рис. 7–8).

Рисунок 5. Сліди диких кабанів
під час поїдання принад

Рисунок 6. Вигляд мішечків через 4 доби
після поїдання принад (дослід № 2)

Рисунок 7,8. Місця розриву та жування тканини
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Відібрані зразки тканин були передані до лабораторії селекції і генетики Інституту свинарства і АПВ, де видову ідентифікацію біологічного матеріалу (слини) у принадах проводили за
допомогою аналізу мітохондріальної ДНК. Результати постановки ПЛР наведені в електрофореграмі (рис. 9).
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Рисунок 9. Електрофореграма розділення продуктів ампліфікації мітохондріальної ДНК
диких кабанів у зразках тканин принад
Примітки: доріжки 2, 3, 5, 7, 9, 10 – зразки, де біологічний матеріал, специфічний для кабанів, присутній; доріжки 4, 6, 8 – зразки, де біологічний матеріал відсутній; доріжка 11 – контрольний зразок (мітохондріальна ДНК
свині); доріжка 1 – маркер розміру ДНК pUC19/MspI.

Результати рис. 9 свідчать про те, що у шести зразках тканих з девۥяти досліджених було
виявлено мітохондріальну ДНК, характерну для виду дикого кабана.
Під час розробки методу прижиттєвого відбору слини від диких кабанів за допомогою принад ми виходили із природних біологічних особливостей харчування цих тварин, обравши при
цьому переважно улюблені ними корми – жолуді і кукурудзу. Знаючи, що дикі кабани, як і
свійські свині, всеядні тварини, ми не використовували в наших дослідах принади у вигляді
оселедцевого розсолу або мۥясного соку з метою виключення приваблення мۥясоїдних тварин
(лиси, здичавілі собаки та ін.).
У процесі поїдання принад тварини, розжовуючи і розриваючи тканини мішечків, залишали
слину, в якій знаходився відторгнений епітелій ротової порожнини та епітелій шкіри рила. Ми
вважаємо, що саме мітохондріальна ДНК епітеліальних клітин була виявлена за постановки
ПЛР. Таким чином, необхідно відмітити, що запропонований нами прижиттєвий спосіб одержання слини від диких кабанів з використанням принад є ефективним. Попередній дослід російських дослідників [5], які в якості принади використовували жгути, просочені оселедцевим
розсолом, також показав свою ефективність.
Застосування розробленого способу відбору слини від диких кабанів як моніторингові дослідження на африканську чуму свиней, має підгрунтя, оскільки збудник цієї інфекції здатний у
патогенезі захворювання накопичуватися та виділятися з усіма секретами та екскретами з організму хворих тварин і вірусоносіїв [9]. Доказом цього є результати [5] виділення вірусу АЧС за
експериментального зараження свійської свині та передачі його зі слиною у принаду. Ми звісно
ж не проводили досліджень щодо зараження свиней та передачі вірусу АЧС у принади, але,
враховуючи дослід російських колег, можна стверджувати, що цей спосіб може бути ефективним у разі моніторингових досліджень диких кабанів щодо АЧС.
Висновки. 1. Розроблено і випробувано спосіб прижиттєвого відбору слини від диких кабанів із застосуванням тканинних мішечків з утриманням принад (жолуді, зерна кукурудзи).
2. Методом полімеразної ланцюгової реакції у складі тканин мішечків виявлено наявність
мітохондріальної ДНК, яка характерна для дикого кабана.
Надалі необхідно випробувати цей спосіб у неблагополучних зонах поширення африканської чуми свиней серед диких кабанів з метою моніторингових діагностичних досліджень.
Автор статті висловлює глибоку вдячність завідувачу відділу селекції і генетики Інституту
свинарства та агропромислового виробництва НААН К.Ф. Почерняєву і співробітникам за надану допомогу у проведенні молекулярно-генетичних досліджень.
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Разработка и испытание прижизненного способа отбора слюны от диких кабанов с целью возможности
проведения мониторинговых исследований при африканской чуме свиней
Н.П. Ситюк
В статье приведены данные о разработке и испытании прижизненного способа отбора слюны от диких кабанов с
целью возможности проведения мониторинговых диагностических исследований при африканской чуме свиней.
Предложены варианты тканей для содержания приманок, виды приманок, способ их фиксации. С целью видовой
идентификации представлены данные относительно выявления методом полимеразной цепной реакции наличия
митохондриальной ДНК диких кабанов в образцах тканей, поврежденных при поедании кабанами приманок.
Ключевые слова: дикие кабаны, приманки, слюна, полимеразная цепная реакция, митохондриальная ДНК.
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Інститут біології тварин НААНУ
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ РЕМІВІТАЛ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
СТАН ПЕЧІНКИ У КОРІВ, ХВОРИХ НА КЕТОЗ
У статті представлено результати дослідження впливу препарату Ремівітал на функціональний стан печінки корів, хворих на кетоз. Встановлено, що п’ятиразове введення хворим тваринам препарату Ремівітал призводить до
покращення білоксинтезувальної та пігментної функцій печінки, зокрема у крові корів зростає вміст альбумінів (від
25,6 до 32,3 г/л) і знижується рівень загального та кон’югованого білірубіну (від 12,4 до 6,9 та від 4,3 до 1,8 мкмоль/л
відповідно). Лікування хворих корів призводило до збільшення альбуміно-глобулінового співвідношення: від
0,4±0,03 до 0,7±0,04 та індексу етерифікований/загальний холестерол: від 0,3±0,03 до 0,9±0,10, що є позитивною
прогностичною ознакою. Зниження активності аспартатамінотрансферази та гамма-глутамілтранспептидази у сироватці крові корів, яких лікували ремівіталом, свідчить про відновлення у них структури печінки.
Ключові слова: корови, кетоз, ремівітал, загальний білок, фракційний склад білка, аспартатамінотрансфераза,
гамма-глутамілтранспептидаза, холестерол, білірубін.

Постановка проблеми. Захворювання корів на кетоз – це складний патологічний процес в
організмі, за якого порушується окиснення вуглеводів, ліпідів та білків. У хворих тварин уражуються основні органи та системи, зокрема печінка, підшлункова залоза, нирки та інші [1, 2].
Кетоз найчастіше реєструється у високопродуктивних молочних корів у перші один-два місяці
лактації. У цей період, коли корови через біологічні особливості не здатні споживати адекватну
потребам кількість корму, виникає негативний енергетичний баланс, який триває весь перший
триместр лактації. Якщо корова споживає недостатню кількість корму, то організм використовує свої внутрішні резерви, перш за все, жири тіла, які розщеплюються до вільних жирних кислот [3]. З кров’ю вільні жирні кислоти потрапляють у печінку і м’язи, де використовуються як
джерело енергії. У випадку, якщо недостатньо пропіонатів, які синтезується в рубці з легкоперетравних вуглеводів, жирні кислоти розщеплюються до кетонових тіл (ацетон, β-оксимасляна
та ацетооцтова кислоти) і виникає кетоз, або відбувається активне утворення тригліцеролів,
відкладення їх у печінці та розвиток жирової гепатодистрофії [4].
©
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні існує багато схем лікування кетозу
молочних корів, але обов’язковим є ліквідація енергетичного дефіциту, зокрема використання
глюкопластичних препаратів, наприклад, пропіленгліколю в поєднанні з внутрішньовенними
введеннями розчину глюкози [5, 6]. Пропіленгліколь вважається попередником глюкози, оскільки поглинається через стінку рубця в печінку, де включається в цикл трикарбонових кислот.
Внутрішньовенне застосування розчину глюкози дозволяє на короткий час вирівняти енергетичний дефіцит. Після введення глюкози її концентрація в крові швидко збільшується, що спричиняє її виведення з організму разом із сечею [4]. Крім цього, на нашу думку, використання
такої схеми медикаментозної терапії є ефективним лише за субклінічних форм захворювання,
коли ще не реєструється ураження печінки.
Мета і завдання дослідження полягали у встановленні впливу препарату Ремівітал на функціональний стан печінки у високопродуктивних корів, хворих на кетоз.
Матеріал і методика дослідження. Матеріалом для досліджень слугували молочні корови голштинської породи, 2–4 лактацій, продуктивністю понад 8000 л молока за попередню лактацію.
Клінічні дослідження корів проводили загальноприйнятими методами [7] через 2 тижні після отелення. Кров у корів відбирали з яремної вени. Вміст кетонових тіл у сечі корів визначали за допомогою індикаторних смужок (Ketophan, Pliva). За результатами клінічного огляду та експресдіагностики на вміст кетонових тіл у сечі виявляли хворих на кетоз. Тварини з клінічними симптомами кетозу та позитивним експрес-тестом на наявність кетонових тіл у сечі були поділені на дві
дослідні групи. Тваринам першої дослідної групи протягом 5 діб згодовувався пропіленгліколь з
розрахунку 400 мл на добу. Крім цього, їм внутрішньовенно вводився 20 % розчин глюкози, 500 мл
на добу та внутрішньом’язово інсулін по 200 ОД. Тваринам 2-ї дослідної групи протягом 5 діб згодовувалась аналогічна із першою дослідною групою доза пропіленгліколю та внутрішньовенно
вводився препарат Ремівітал з розрахунку 500 мл на добу. Препарат Ремівітал розроблений в Інституті біології тварин НААН, містить у своєму складі фруктозу, амінокислоти (L-карнітин, L-орнітин,
L-аспарагін та L-лізин гідрохлорид) і вітаміни групи В (В3 та В12).
У сироватці крові визначали вміст загального білка за Лоурі, білкових фракцій – фракціонуванням білків у поліакриламідному гелі. За допомогою біохімічного аналізатора типу
Humalyzer 2000 (Німеччина) визначали активність аспарагінової амінотрансферази (АсАТ),
гамма-глутамілтранспептидази (ГГТП), холестеролу та білірубіну [8].
Одержані дані опрацьовували на комп’ютері в програмі Excel, визначаючи середню арифметичну величину (М), статистичну помилку середньої арифметичної величини (m), вірогідність різниці між середніми арифметичними двох варіаційних рядів (р<).
Результати досліджень та їх обговорення. Після закінчення медикаментозної терапії було
встановлено покращення клінічного стану корів та відсутність у сечі кетонових тіл.
Проведені дослідження сироватки крові корів після лікування вказують на вірогідне (р<0,01)
зростання на 21,5 та 20,7 % у І і ІІ дослідних групах відповідно вмісту альбумінів та зниження рівня
бета- і гамма-глобулінів сироватки крові (р<0,05–0,001) на 32,6 і 14,3 та 13,4 і 33,8 % відповідно
(табл. 1). Отримані результати свідчать про відновлення функціонального стану печінки, зокрема її
здатності до синтезу сироваткових альбумінів. Слід також відмітити зростання альбуміноглобулінового співвідношення – від 0,4±0,03 у хворих тварин до 0,6±0,03 (р<0,001) у першій дослідній групі та 0,7±0,04 – у другій (р<0,001), що є сприятливою прогностичною ознакою.
Таблиця 1 – Вміст загального білка та його фракцій у сироватці крові корів, г/л; M±m, n=10
Група тварин

Загальний білок

Хворі до лікування

88,4±2,13

І
ІІ

85,0±2,12
79,9±1,57**

Альбуміни

альфа25,6±1,66
15,4±1,42
Хворі після лікування:
32,6±1,78**
14,7±1,14
32,3±1,35**
12,8±0,72

Глобуліни
бета17,5±0,61
11,8±0,98***
15,0±0,97*#

гамма29,9±1,12
25,9±1,53*
19,8±0,90***##

Примітки: Різниці вірогідні порівняно із: 1) хворими до початку лікування: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** –
р<0,001. 2) І і ІІ дослідними групами: # – р<0,05; ## – р<0,01.

Проведені дослідження показали, що активність аспартатамінотрансферази та гаммаглутамілтранспептидази у сироватці крові корів після застосування медикаментів зменшилась
(рис. 1, 2): активність АсАТ у першій дослідній групі була нижчою на 51,8 (р<0,001), другій –
65,1 % (р<0,001), а ГГТП відповідно на 13,8 та 38,2 % (р<0,001). За отриманими результатами
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можна зробити висновок про те, що п’ятиденне застосування препаратів сприяє відновленню
функціонального стану та структури печінки, особливо після введення препарату Ремівітал у
поєднанні із пропіленгліколем. Більш позитивна динаміка показників крові тварин другої дослідної групи, порівняно з першою, пояснюється яскраво вираженими гепатопротекторними
властивостями складників препарату Ремівітал. Зокрема, L-карнітин бере участь у транспорті
жирних кислот через мітохондріальну мембрану та є важливим фактором підтримання рівня
коензиму А [9]. L-орнітин стимулює синтез карбомоїлфосфатсинтетази – провідного ензиму
синтезу сечовини у гепатоцитах [10]. L-аспарагін слугує сировиною для синтезу інших життєво
важливих амінокислот та аспарагінової кислоти, яка в свою чергу є незамінною у синтезі сечовини [11]. У разі нестачі вуглеводів L-лізин може метаболізуватися з утворенням глюкози, цей
процес слугує важливим джерелом енергії для організму. Нікотинамід та ціанокобаламін беруть участь у метаболізмі жирних кислот та виведенні кетонових тіл [12].

1985±14,3

815±64,5
702±43,3
503±40,3
957±73,0

хворі на
кетоз

І досл. гр

692±50,6

ІІ досл. гр.

хворі на
кетоз

Рисунок 1. Активність АсАТ у сироватці
крові корів, нкат/л; n=10

І досл. гр

ІІ досл. гр.

Рисунок 2. Активність ГГТП у сироватці
крові корів, нкат/л; n=10

Ще одним важливим показником функціонального стану печінки є вміст білірубіну в сироватці крові. Після лікування корів рівень загального та кон’югованого білірубіну знизився в
обох дослідних групах (рис. 3). Так, у першій дослідній групі вміст загального білірубіну в крові зменшувався на 38 (р<0,001), другій – 44 % (р<0,001), а кон’югованого – на 42 (р<0,001) і 58
% (р<0,001) відповідно. Отримані результати свідчать про покращення білірубіносинтезувальної та жовчовидільної функцій печінки.
12,4±0,43
7,7±0,40
6,9±0,73
4,3±0,42
2,5±0,20

хворі на кетоз

І досл. гр
загальний
кон᾿югований

1,8±0,29

ІІ досл. гр.

Рисунок 3. Вміст білірубіну у сироватці крові корів, мкмоль/л; n=10

Дослідженням вмісту холестеролу в сироватці крові встановлено, що найвищі показники загального та найнижчі етерифікованого було зареєстровано у групі корів, хворих на клінічний
кетоз (рис. 4). У крові дослідних корів вміст загального холестеролу був меншим на 41,3
233

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2014. Випуск 13 (108)
(р<0,001) та 49,7 % (р<0,001) відповідно. Зниження вмісту загального холестеролу, на нашу
думку, пов’язано зі зменшенням активності ліполізу та глюконеогенезу, а також покращенням
жовчовиділення. Зростання вмісту етерифікованого холестеролу у сироватці крові корів дослідних груп спричинено відновленням функціонального стану печінки, де відбувається його етерифікація. Відповідно зростає індекс етерифікований/загальний холестерол – від 0,3±0,03 у
хворих на кетоз корів до 0,7±0,07 (р<0,001) та 0,9±0,10 (р<0,001) відповідно у корів першої та
другої дослідної груп, що є сприятливою прогностичною ознакою.
5,0±0,41

2,9±0,14
2,0±0,17

1,7±0,19

хворі на кетоз
загальний

І досл. гр
етерифікований

2,5±0,09

2,2±0,17

ІІ досл. гр.

Рисунок 4. Вміст холестеролу у сироватці крові корів, ммоль/л; n= 10

Висновки. 1. У корів, хворих на кетоз, встановлено порушення функціонального стану та
структури печінки, зокрема розвиток диспротеїнемії, гіпоальбумінемії, гіпербілірубінемії і зростання активності АсАТ та ГГТП.
2. Після медикаментозної терапії корів, хворих на кетоз, встановлено покращення загального стану, відсутність кетонурії та нормалізація функціонального стану і структури печінки, що
проявлялося збільшенням у крові вмісту альбумінів, зменшенням білірубіну, а також активності аспартатамінотрансферази та гамма-глутамілтранспептидази.
3. За порівняння ефективності двох застосованих схем лікування корів, хворих на кетоз, було встановлено, що препарат Ремівітал у поєднанні зі згодовуванням пропіленгліколю є більш
ефективним, ніж розчин глюкози, інсулін та пропіленгліколь.
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Влияние препарата Ремивитал на функциональное состояние печени у коров, больных кетозом
М.Р. Симонов, И.М. Петрух, В.В. Влизло
В статье представлены результаты исследования влияния препарата Ремивитал на функциональное состояние
печени коров, больных кетозом. Установлено, что пятикратное введение больным животным препарата Ремивитал
ведет к улучшению белоксинтетической и пигментной функций печени, в частности в крови коров увеличивается
содержание альбуминов (с 25,6 до 32,3 г/л), снижается – общий и конъюгированный билирубин (с 12,4 до 6,9 мкмоль/л и с
4,3 до 1,8 мкмоль/л соответственно). Лечение больных коров привело к увеличению альбумино-глобулинового соотношения – с 0,4±0,03 до 0,7±0,04 и индекса этерифицированный/общий холестерол – с 0,3±0,03 до 0,9±0,10, что является положительным прогностическим признаком. Снижение активности аспартатаминотрансферазы и гаммаглутамилтранспептидазы в сыворотке крови коров, которых лечили ремивиталом, свидетельствует о восстановлении
у них структуры печени.
Ключевые слова: коровы, кетоз, ремивитал, общий белок, фракционный состав белка, аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамилтранспептидаза, холестерин, билирубин.
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САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ
ДЛЯ НАПУВАННЯ ТВАРИН У ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ
У статті проведено санітарно-гігієнічну оцінку джерел водопостачання для напування тварин на двадцяти молочно-товарних фермах вісімнадцяти господарств, розташованих у північно-східній, західній, центральній та південній
біогеохімічних зонах України. Досліджено санітарно-гігієнічні показники якості води. Встановлено, що за органолептичними, бактеріологічними та санітарно-хімічними показниками вода для напування тварин не відповідає вимогам
державних гігієнічних нормативів. Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів у воді та вміст заліза і марганцю перевищують встановлені гранично допустимі показники.
Ключові слова: джерела водопостачання, артезіанські свердловини, вода для напування тварин, санітарногігієнічні показники.

Постановка проблеми. Вода є основою життя і відіграє виняткову роль у процесах обміну
речовин, без яких життя неможливе взагалі. Серед природних речовин і мінералів вода за своїми унікальними властивостями займає провідне місце. До її унікальних властивостей належить
здатність розчиняти в собі практично всі хімічні елементи та їх сполуки. Своєчасне й достатнє
напування тварин доброякісною водою має велике значення для підтримання їх здоров’я і продуктивності. Вода необхідна для роботи всіх органів та обміну речовин. За недостатнього надходження води в організм порушуються такі важливі фізіологічні процеси, як асиміляція, дисиміляція, дифузія, осмос, терморегуляція й інші, внаслідок чого сповільнюється ріст, знижуються надої, працездатність тварин. Якщо вода має незадовільні органолептичні властивості
(мутна, зі стороннім запахом і неприємним смаком) та мінеральний склад, то вона не здатна
збуджувати діяльність секреторної функції шлунково-кишкового тракту й за сильної спраги
спричиняє негативну фізіологічну реакцію [1−5].
Високий рівень техногенного навантаження на джерела водопостачання та використання
застарілих технологій для підготовки питної води до споживання не дозволяють забезпечити їй
гарантованої якості. У більшості регіонів підземні води, у тому числі з артезіанських свердловин, не відповідають вимогам питної води, яку використовують у тваринництві не тільки через
антропогенне забруднення, але й за їх природним складом. У них визначається перевищення
гранично допустимої концентрації (ГДК) феруму, мангану, фтору, азотоутворювальних сполук,
солей жорсткості та сухого залишку, які іноді перевищують нормативні значення у десятки разів, а тому не можуть застосовуватися для споживання без попередньої підготовки [5−7].
Вода, призначена для напування тварин, має бути безпечною в епізоотичному та радіаційному відношеннях, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний
склад. Для постачання води слід надавати перевагу воді підземних джерел водопостачання, надійно захищених від біологічного, хімічного та радіаційного забруднення. Гігієнічну оцінку
безпечності та якості води проводять, враховуючи індекси епізоотологічної безпеки (мікробіологічні, паразитологічні), санітарно-хімічні (органолептичні, фізико-хімічні), санітарнотоксикологічні та радіаційні показники [8].
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Мета дослідження – провести санітарно-гігієнічну оцінку джерел водопостачання та якості
води для напування тварин на тваринницьких фермах великої рогатої худоби у різних біогеохімічних зонах України.
Матеріали та методи досліджень. Наукову роботу проводили протягом 2011–2012 років
на двадцяти молочнотоварних фермах вісімнадцяти господарств із різним антропогенним навантаженням, розташованих у північно-східній, західній, центральній та південній біогеохімічних
зонах України. Зразки води, яка використовується для напування тварин у господарствах, відбирали із двох точок (свердловина і напувалка) посезонно, відповідно до методики. Воду для
досліджень відбирали у чисту скляну посуду об’ємом 1,5 дм3, герметично закупорювали і наклеювали етикетку, на якій зазначали місце відбору (область, район, господарство, ферма), дату
відбору і номер зразка. Дослідження проводили спільно зі співробітниками Білоцерківської міської лабораторії ветеринарної медицини, хіміко-бактеріологічного відділу КП БМР «Білоцерківводоканал» та ДУ “Волинська РДЛВМ”.
Відібрана вода досліджувалася за 30-ма показниками: органолептичні –запах, смак, забарвленість, каламутність; мікробіологічні – колі-індекс, загальна кількість мезофільних, аеробних і
факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ); мінеральний та санітарно-хімічний
склад – кальцій, магній, натрій, калій, хлориди, сульфати, нітрати, нітрити, ферум, цинк, манган, купрум, плюмбум, кадмій, амонійний азот, загальна жорсткість, мінеральний та сухий залишок, водневий показник, лужність, перманганатна окиснюваність.
Результати дослідження та їх обговорення. Санітарно-топографічне обстеження джерел водопостачання тваринницьких ферм великої рогатої худоби та прилеглої території показало, що
майже в усіх господарствах, вода для напування тварин постачається з артезіанських свердловин
глибиною від 36 до 120 м, і тільки у двох господарствах із шахтного колодязя глибиною 9 м та річки. Майже в усіх господарствах артезіанські свердловини, водонапірні башти та водопровідні мережі експлуатуються уже впродовж 30–45 років. Водонапірні башти – сталеві, водопровідна мережа зі сталевих труб і тільки в одному господарстві частково з оцинкованих. В основному свердловини та башти розміщені на території ферм за 15–70 метрів від тваринницьких ферм, літніх вигульних майданчиків, доріг, силосних ям, неогороджені, територія захаращена сміттям. У шести господарствах артезіанські свердловини та водонапірні башти знаходяться поза межами територій ферм
за 100–200 м, проте вони також не огороджені, і тільки в одному господарстві свердловина та башта розташовані за 300 м від тваринницької ферми і огороджена.
Результати санітарно-гігієнічного дослідження якості води для напування тварин на двадцяти молочнотоварних фермах вісімнадцяти господарств, розташованих у західній, північносхідній, центральній та південній біогеохімічних зони України, наведено у таблицях 1–4, де
розміщені показники, що перевищують встановлені допустимі значення.
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Франка, с. Губин,
Горохівський р-н,
Волинська обл.

Одиниці
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ТЗОВ «Городище2», с. Городище,
Луцький р-н Волинська обл.

Показник

СГПП «Рать»,
с. Ратнів, Луцький
р-н Волинська обл.

Таблиця 1 – Санітарно-гігієнічні показники води для напування тварин у господарствах західної біогеохімічної
зони України, М±m, n=4

1/1–1/2
10,0±4,0
5,0–15
0,4±0,08
0,3–0,5
<3
112,5±7,5
105–120
2,6±0,5
2,0–3,2
614,5±243
255–786
156,2±24,3
125–180

1/1–1/2
12,5±2,9
10–15
0,6±0,3
0,3–1,0
<3
106,3±3,8
101–110
2,7±0,2
2,6–3,0
901,7±178
751–1128
192,2±24,9
172–226

0/1–2/3
10,0±4,0
5,0–15
0,6±0,2
0,5–1,0
<3
114,6±7,9
108–126
2,8±0,6
1,9–3,3
748,7±133
615–934
171,7±59,8
123–259

1/1–1/2
11,2±2,5
10–15
0,5±0,3
0,2–1,0
<3
114,6±7,9
108–115
3,2±0,6
2,3–4,0
264,6±10,8
257–279
133±12,2
120–144

0/1–1/1
10±4,08
5,0–15
0,5
<3
115,8±5,1
111–121
3,2±0,4
2,9–3,8
441,2±33,1
400–476
160±23,9
132–187

Примітка. У чисельнику подано середнє значення його відхилення, а у знаменнику – мінімальне й максимальне.
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Дослідження органолептичних показників води (запаху, смаку, інтенсивності забарвлення,
яке зумовлене вмістом органічних речовин, наявності завислих частинок) показало, що в більшості господарств, за винятком господарств західної біогеохімічної зони, вода не відповідала
санітарно-гігієнічним вимогам. Перевищення ГДК в середньому складало 1,2–4 рази, особливо
в господарствах північно-східної зони.
За мікробіологічними показниками досліджувані зразки води також не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Загальна кількість мезофільних, аеробних і факультативноанаеробних мікроорганізмів (МАФАМ) у воді всіх господарств перевищувала допустимі зазначення в 1,1–1,5 рази. Проте значення колі-індексу перевищувало допустимі показники тільки в
господарствах північно-східної біогеохімічної зони.
Величина рН, що є одним з найважливіших показників якості води, в усіх господарствах
була в межах норми й коливалася в західній біогеохімічній зоні від 6,8 до 7,9, північно-східній
– 6,7–7,2, центральній – 6,8–7,4 та південній – від 6,9 до 7,7. Перманганатна окиснюваність води – кількість оксигену, що потрібна для хімічного окиснення перманганатом калію легкоокиснюваних органічних і неорганічних речовин (солей двовалентного заліза, сірководню, амонійних солей, нітритів тощо) перевищувала допустимі значення в середньому в 1,2 раза в господарствах південно-східної та у 2,2 рази – північно-східної біогеохімічних зон.
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ГДК

ПОП ім. Войкова,
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с. Довжик, Чернігівський р-н Чернігівська обл.

ППОСП «Іскра»,
с. Лопатичі, Олевський р-н Житомирська обл.

ПОСП «Зірка»,
с. Горбове, Ємельчинський р-н Житомирська обл.

Таблиця 2 – Санітарно-гігієнічні показники води для напування тварин у господарствах північно-східної біогеохімічної зони України, М±m, n=4

Бали

≤2

1/1–2/2

1/1–2/2

1/1–2/3

1/2–2/2

1/2–5/6

Забарвленість

Градуси

≤20

Каламутність

НОК

≤1,0

21,2±11
10–35
3,0±2,5
0,6–5,6
3–4
117,9±11,7
106–134
2,7±0,6
2,0–3,1
182,5±83,2
98–272
221,2±49,5
174–290

10,0±4,0
5,0–15
0,7±0,14
0,6–0,9
3–5
106,9±6,41
101–115
4,4±1,9
3,0–7,3
148±63,4
90–233
81,7±61,1
29–146

42,5±15,0
30–60
7,25±6,2
1,6–16
3–4
108,9±1,6
106–110
4,0±0,9
3,2–5,4
330,7±29,2
304–372
127,2±28,1
108–168

34,5±7,1
25–40
3,5±0,9
2,5–4,5
3–11
114,6±526
114–1031
11,0±4,3
7,0–17
816,5±765
125–1494
212,5±158
65–387

33,5±17,5
25–60
3,5±02,7
0,9–6,7
3
133,2±7,3
129–144
9,6±1,2
8–12,3
462,2±175
320–703
160±42,0
132–221

Показник

Запах
t 20/60°C

Колі-індекс
МАФАМ
Окисн. (перм)
Ферум
Манган

≤3

–
3

КУО/см

≤100

мгО/дм3

≤5,0

мкг/дм3

≤200

мкг/дм3

≤50

Примітка. * У чисельнику подано середнє значення та його відхилення, а у знаменнику – мінімальне й максимальне.

Показники вмісту плюмбуму, кадмію, арсену, купруму, цинку у воді не перевищували допустимих значень й становили: плюмбуму не більше 1 мкг/дм3, кадмію – не більше 0,1 мкг/дм3,
арсену – в середньому 2–4 мкг/дм3, купруму – від 10 до 40 мкг/дм3, цинку – 5–40 мкг/дм3. Перевищення вмісту хлоридів у воді виявлено тільки в одному господарстві південно-східної біогеохімічної зони. Вміст нітритів у воді всіх дослідних господарств низький й не перевищував
встановлених значень ГДК. Перевищення вмісту нітратів виявлено у воді ТДВ «Терезине»,
с. Терезино Білоцерківського району Київської області удвічі та в ДПДГ «Елітне-2», с. Степове
Кіровоградського району Кіровоградської області – учетверо, а у ТОВ «Острійське», с. Острійки Білоцерківського району Київської області – незначне перевищення. У ДПДГ «Елітне-2»
вода в водонапірну башту подається із шахтного колодязя глибиною 9 м, який знаходиться біля
ставу. У ТДВ «Терезине» артезіанська свердловина та водонапірна башта розміщені на території ферми, за 70 м від неї розташовані гноєзбірник та біогазова установка. Територія не огороджена. Глибина свердловини – 68 м.
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Одиниці
виміру

ГДК

ТДВ «Терезине»,
с. Терезіно, Білоцерківський район
Київська область

ТОВ ФК «АгроЛідер Україна», с.
Іванівка, Білоцерківський район
Київська область

ТОВ «Острійське», с. Острійки,
Білоцерківський
район Київська
область

ПП «Радівське»,
с. Радівка, Калинівський район
Вінницька область

СВК «Маяк», с.
Глухівці, Козятинський район Вінницька область

Таблиця 3 – Санітарно-гігієнічні показники води для напування тварин у господарствах центральної біогеохімічної зони України, М±m, n=4*

Бали

≤2

1/1–2/2

1/1–3/3

1/1–5/5

1/1–2/3

1/1–2/3

Забарвленість

Градуси

≤20

Каламутність

НОК

≤1,0

10,0±7,0
5,0–20
10,0±7,0
5,0–20
<3
135,2±8,9
122–141
4,5±1,2
3,4–6,1
15,3±3,4
11,2–19,5
266,7±51
204–330
83,2±23,7
51,5–101
164±34,9
115–190
149,7±38,3
98–190

15,0±9,1
5,0–25
1,82±0,9
1,0–3,1
<3
125,2±12,1
109–139
2,7±1,6
1,6–5,1
5,6±1,2
4,3–7,3
109,6±30,5
84–154
2,88±1,27
2,25–4,80
338,5±91,4
233–417
180,2±20,1
159–205

11,2±6,0
5,0–20
0,86±0,2
0,58–1,05
<3
133,9±20,9
112–157
2,6±0,6
1,9–3,2
6,4±0,3
5,9–6,7
110,3±8,0
100–120
32,6±13,0
22–51,6
83,0±36,0
32–116
182,7±87,0
128–312

12,5±6,4
5,0–20
0,88±0,4
0,58–1,40
<3
110,0±8,58
100–118
2,2±1,1
1,0–3,5
4,9±1,2
4,0–6,7
86,2±21,8
70–118,2
3,37±1,89
2,3–6,2
21,8±7,48
12–30,2
103,5±46,3
60–168

14,5±6,6
5,0–20
1,02±0,5
0,60–1,50
<3
123,1±15,3
107–142
2,52±0,7
1,8–3,4
7,8±0,2
7,5–8,0
111,3±33,0
88,5–160,3

Показник

Запах
t 20/60°C

Колі-індекс

≤3

–

МАФАМ

3

КУО/см

≤100

Окисн. (перм)

мгО/дм3

≤5,0

Загальна жорсткість

мг.екв
/дм3

≤7,0

Кальцій

мг/дм3

≤130

Нітрати

мг/дм3

≤50

Ферум

мкг/дм3

≤200

Манган

мкг/дм3

≤50

2,3
79,2±44,7
44–139
86,7±12,2
71–100

Примітка. У чисельнику подано середнє значення його відхилення, а у знаменнику – мінімальне й максимальне.

Одиниці
виміру

ГДК

ТОВ «Прогрес»,
смт. Новгородка,
Кіровоградський
район Кіровоградська область

ДПДГ «Елітне-1»,
с. Созонівка, Кіровоградський район
Кіровоградська
область

ДПДГ «Елітне-2»,
с. Степове, Кіровоградський район
Кіровоградська
область

ДПДГ «Червоний
шахтар», с. Вільне,
Криворіжський
район Дніпропетровська область

ТОВ «Фактор Д»,
с. Нива Трудова,
Апостольський
район Дніпропетровська область

Таблиця 4 – Санітарно-гігієнічні показники води для напування тварин у господарствах південно-східної біогеохімічної зони України, М±m, n = 4

Бали

≤2

1/1–2/2

1/2–3/4

1/1–2/2

1/1–1/2

1/1

Забарвленість

Градуси

≤20

Каламутність

НОК

≤1,0

24,7±2,87
21–28
1,9±0,85
1,2–3,0
<3
107,9±3,11
105–112
4,27±2,20
2,0–6,9
129,2±44,6
84,2–174
274,7±44,6
140–557
263,5±38,7
220–300
2,3±0,13
2,20–2,50
258,1±41,1
221–313
106,7±40,3
59,0–150

26,2±4,78
21–28
2,7±1,16
1,0–3,60
<3
115,3±4,33
112–121
4,20±2,03
2,90–7,20
102,7±7,89
96,2–114
142,4±68,1
83,0–220
73,7±12,3
60,0–90,0
2,42±0,25
2,30–2,80
245,5±36,8
210–295
149,7±42,7
104–190

11,25±2,50
10–15
1,2±0,95
0,6–2,60
<3
113,8±6,24
107–119
3,15±0,58
2,70–4,0
158,8±6,60
150–166
109,5±35,3
67,5–154
111,7±8,50
100–120
126,1±35,4
103–178
62,0±16,3
42–82
119,5±17,9
105–143

12,50±2,88
10–15
1,5±0,20
1,3–1,8
<3
113,2±8,50
103–123
5,55±1,67
3,7–7,2
75,17±9,35
62,1–84,2
106,7±53,6
48,5–160
89,0±56,0
36,0–152
2,20±0,14
2,0–2,30
159,0±50,9
95,0–214
172,5±67,4
120–271

11,25±6,29
5–20
1,05±0,37
0,6–1,5
<3
122,0±3,37
115–123
4,25±1,07
3,4–5,8
66,07±11,02
52,0–78,2
73,9±22,6
41,5–94,0
45,0±7,25
35,0–52
2,25±0,23
1,75–2,25
199,2±59,02
111–232
202,7±52,0
125–232

Показники

Запах
t 20/60°C

Колі-індекс

≤3

–

МАФАМ

3

КУО/см

≤100

Окисн. (перм)

мгО/дм3

≤5,0

Кальцій

мг/дм3

≤130

K+Na

мг/дм3

≤200

Хлориди

мг/дм3

≤250

Нітрати

мг/дм3

≤50

Ферум

мкг/дм3

≤200

Манган

мкг/дм3

≤50

Примітка. У чисельнику подано середнє значення його відхилення, а у знаменнику мінімальне й максимальне.
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У воді ТДВ «Терезине» (центральна біогеохімічна зона) виявлено перевищення вмісту кальцію вдвічі. Також високий вміст кальцію відмічається у господарствах південно-східної біогеохімічної зони.
У переважній більшості господарств усіх біогеохімічних зон у воді виявлено перевищення
феруму в середньому в 1,2–4 рази, а вміст мангану в усіх господарствах перевищує встановлені
норми у 2–4 рази. За значного вмісту феруму вода набуває жовто-коричневого забарвлення,
стає каламутною та має в’язкий металевий присмак. Манган забарвлює воду в рожевий колір,
надає їй неприємного присмаку.
Висновки. 1. Санітарно-гігієнічна оцінка джерел водопостачання та якості води для напування тварин на двадцяти молочнотоварних фермах вісімнадцяти господарств, розташованих у північно-східній, західній, центральній та південній біогеохімічних зонах України
показала, що за органолептичними, бактеріологічними та санітарно-хімічними показниками
в більшості господарств вода для напування тварин не відповідає вимогам державних гігієнічних нормативів.
2. Кількість мезофільних, аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів у воді всіх
господарств перевищувала допустимі значення в 1,1–1,5 рази.
3. Вміст у воді феруму та мангану перевищує встановлені граничні допустимі показники.
Вважаємо, що перспективним напрямом подальших досліджень є опрацювання економічно
виправданих методів корекції санітарних та гігієнічних показників води, яка використовується
для напування тварин.
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Санитарно-гигиеническая оценка источников водоснабжения для поения животных в хозяйствах
Украины
В.М. Соколюк
В статье дана санитарно-гигиеническая оценка источников водоснабжения для поения животных на двадцати
молочно-товарных фермах восемнадцати хозяйств, расположенных в северно-восточной, западной, центральной и
южной биогеохимических зонах Украины. Проведено исследование санитарно-гигиенических показателей качества
воды. Установлено, что за органолептическими, бактериологическими и санитарно- гигиеническими показателями
вода для поения животных не отвечает требованиям государственных гигиенических нормативов. Общее количество
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в воде и содержание железа и мангана превышают установленные предельно допустимые концентрации.
Ключевые слова: источники водоснабжения, артезианские скважины, вода для поения животных, санитарногигиенические показатели.
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УДК 611.018.54:598.1
СТЕПАНЕНКО Г.О., аспірант, doctor_aska@mail.ru©
Харківська державна зооветеринарна академія
Науковий керівник – ТИМОШЕНКО О.П., д-р біол. наук, професор
Луганський національний аграрний університет
РОЛЬ МЕТАБОЛІЧНИХ ОСТЕОПАТІЙ У ВИНИКНЕННІ
ПАТОЛОГІЧНИХ ПЕРЕЛОМІВ У РЕПТИЛІЙ
У статті відзначається, що у досліджених рептилій (21 особина), хворих на метаболічні остеопатії, клінічно було
діагностовано переломи без наявності травми в анамнезі, які супроводжувалися парезами кінцівок, дисфагією і тремором пальців. За допомогою денситометричного дослідження встановлено, що у тварин із переломами кісток щільність кісткової тканини верхніх щелеп була зниженою порівняно з клінічно здоровими (p<0,001). Також встановлено, що у хворих на остеопатії ігуан (Iguana iguana) відбувалося зростання у 2,9 рази концентрації хондроїтинсульфатів у сироватці крові (р<0,001), у 5,8 – в агам (Pogona vittiseps) (р<0,001) та у 3,1 рази –синьоязиких сцинків (Tiliqua
scincoides), що збігалося зі збільшенням всіх фракцій ГАГ у сироватці крові. Розглядаючи перелом як вторинний
прояв метаболічних порушень кісткової тканини, що призвели до підвищення ламкості кістки, можна припустити,
що визначення щільності кісток саме верхньої щелепи та рівень показників сполучної тканини у крові є інформативними предикторами патологічних переломів.
Ключові слова: метаболічні остеопатії, рептилії, щільність кісток, біохімічні показники, патологічні переломи.

Постановка проблеми. Серед рептилій, які утримуються у тераріумах, порушення мінерального обміну зазвичай зустрічаються частіше, ніж у ссавців, причому їх можна спостерігати у
тварин будь-якого віку. На порушення мінерального обміну припадає більшість метаболічних
хвороб рептилій (у легкій формі зустрічаються у 70 % водних черепах, 90 – суходольних і 32 %
– в ігуан).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для позначення первинної патології мінерального обміну в рептилій в іноземній літературі зазвичай використовують термін МВD – метаболічна хвороба кісток («Меtabolic Воnе Desease»). Етіологія захворювань цієї групи приблизно однакова (первинне порушення аліментарного надходження та розподілу кальцію і фосфору в організмі), а патогенез і клінічний перебіг можуть дещо різнитися. Однак у всіх випадках у цьому
разі виникає хронічне подразнення прищитоподібних залоз з гіперпродукцією паратиреоїдного
гормону (ПТГ). Тому в сучасній літературі замість МВD прийнято використовувати термін ВХГ
(вторинний харчовий гіперпаратиреоїдизм), або в англійській абревіатурі NSHP (Nutritional
Secondary Hyperparathyroidism). Ця група захворювань включає такі самостійні нозології: рахіт,
остеомаляція та остеопороз. Дистрофічні процеси у кістках за первинних остеопатій можна характеризувати як «остеоклазію», «фіброзну остеодистрофію» і «ектопічну мінералізацію». Вони також можуть супроводжувати інші захворювання, наприклад, нефрити. Однак, якщо зміни
кісткової тканини носять системний характер, їм іноді надають статус нозології та відзначають
фіброзну остеодистрофію або метастатичну мінералізацію як окремі захворювання [1]. За хронічного перебігу у виснаженому кортексі кістки відбувається проліферація фіброзної тканини,
що є механізмом компенсації. Резорбційні зміни в медулярній кістці та формування вторинної
гаверсової системи неможливі, оскільки не розвинена система первинних судинних каналів. У
зв’язку з цією особливістю у разі порушень мінерального обміну для ящірок характерна резорбція саме діафізарного кортексу, а не губчастої медулярної кістки. Також до особливостей кісткової системи рептилій відносять пневматизацію довгих трубчастих кісток кінцівок, які мають
широкий медулярний канал і нагадують кістки птахів, безсудинну будову компактних кісток
періостального походження та обмежене поширення трабекул у діафізарних ділянках довгих
кісток [2]. У ящірок із вкороченими кінцівками (сцинки) кістки викривлені, а медулярний канал
розвинений у дистальній половині трубчастої кістки [3]. Безсудинний тип кортикальної кістки
в ящірок не сприяє прискоренню репаративних процесів [4]. Але за патологічних переломів, в
основному остеопенії різної етіології, репаративна регенерація, навпаки, відбувається швидше,
на відміну від ссавців [5]. Також спостерігаються вторинні кісткові зрощення або навіть патологічна регенерація із переважним утворенням фіброзної, рідше хрящової тканини або з надмірною продукцією остеоїду, мінералізація якого навіть за своєчасної кальцієзамінної терапії відбувається протягом 6–8 тижнів [6]. Таким чином, порушення мінерального обміну, що сприяють виникненню патологічних переломів, є поширеною проблемою у представників класу реп©
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тилій та потребують подальшого дослідження для виявлення первинного етіологічного чинника
і призначення своєчасної та адекватної терапії.
Мета досліджень – встановити роль метаболічних остеопатій як первинного етіологічного
чинника переломів кісток у рептилій.
Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводили упродовж 2011–2013 рр. на базі
кафедри клінічної діагностики та клінічної біохімії Харківської державної зооветеринарної академії, відділу лабораторної діагностики та імунології ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім.
проф. М.І. Ситенка НАМН України» (атестат акредитації № 100–125/2012 від 15.05.2012 р.) та клініки ветеринарної медицини «Пес + Кіт» м. Харків (ліцензія АВ 318945 від 09.07.2007 р.).
Об’єктами дослідження були представники трьох родин класу Reptilia, хворі на метаболічні остеопатії, які утримувались у приватних зоологічних колекціях, а саме: 6 зелених ігуан (Iguana iguana),
7 синьоязиких сцинків (Tiliqua scincoides) та 8 бородатих агам (Pogona vittiseps) віком від 1 до 2 років із середньою масою тіла 750±50 г. Як контрольну групу досліджували клінічно здорових рептилій тієї ж таксономічної належності (n=42). Дослідження щільності кісткової тканини тварин (кісток верхньої щелепи, стегна і таза) проводили з використанням програмного комплексу "X-Rays"
[7, 8]. У сироватці крові визначали вміст глікопротеїнів (ГП), хондроїтинсульфатів (ХСТ), а також
фракційний склад глікозаміногліканів (ГАГ) [9].
Результати досліджень та їх обговорення. У рептилій, хворих на метаболічні остеопатії,
клінічно було діагностовано переломи без наявності травми в анамнезі, що також супроводжувалося парезами кінцівок, дисфагією, тремором пальців, що відповідає третій стадії важкості
перебігу вторинного харчового гіперпаратиреоїдизму (ВХГ) за Д.Б. Васильєвим [6]. У результаті проведення денситометричного дослідження було встановлено, що у тварин із переломами
відрізняється щільність кісткової тканини щелеп – вона статистично значимо менша (p<0,01).
Отже, якщо розглядати перелом як вторинний прояв можливих метаболічних порушень, що
призвели до підвищення ламкості кістки, то визначення щільності саме верхньої щелепи є важливим предиктором цих патологічних станів (табл. 1).
Таблиця 1 – Результати порівняльного аналізу щільності кісткової тканини різної локалізації у рептилій
Кількість
тварин
без перелому
18
Верхня щелепа
з переломом
3
без перелому
18
Стегно
з переломом
3
без перелому
18
Кістки таза
з переломом
3
Примітка. *** – р<0,01 порівняно з показником без перелому.
Кістка

Наявність перелому

Щільність кісткової тканини,
ум. од. (M±m)
1,44±0,027
1,09±0,044 ***
1,00±0,058
0,81±0,098
1,04±0,043
0,92±0,146

Результати досліджень сироватки крові дослідних та контрольних груп ігуан (Iguana
iguana), агам (Pogona vittiseps) та сцинків (Tiliqua scincoides) свідчать що, незважаючи на видові особливості метаболізму сполучної тканини, спостерігаються однакові клініко-біохімічні тенденції перебігу патологічного процесу (табл. 2). Виявлено, що у хворих ігуан (Iguana iguana)
відбувалося істотне зростання у 2,9 рази концентрації ХСТ у сироватці крові (р<0,001), у 5,8 –
агам (Pogona vittiseps) (р<0,001) та у 3,1 рази – синьоязиких сцинків (Tiliqua scincoides). Також
відбувалося збільшення всіх фракцій ГАГ.
Таблиця 2 – Біохімічні показники стану сполучної тканини у рептилій, хворих на метаболічну остеопатію (M±m)
ГАГ, ум. од.
ГП,
ХСТ,
Тварини
Од.
г/л
Загальні
І фракція
ІІ фракція
ІІІ фракція
Ігуани (Iguana iguana)
Здорові, n=20 1,05±0,10 0,420±0,05
11,28±1,04
5,29±0,50
3,13±0,35
3,0±0,32
Хворі, n=6
0,93±0,17
1,23±0,18****
20,12±3,11**
8,48±0,92***
6,62±1,29**
5,02±1,06*
Агами (Pogona vittiseps)
Здорові, n=11 0,79±0,04 0,250±0,030
17,13±2,18
10,74±1,04
5,35±1,01
2,05±0,43
Хворі, n=8
0,82±0,10
1,45±0,35***
61,9±12,6***
21,18±2,78*** 18,28±3,94***
22,47±8,71**
Синьоязикі сцинки (Tiliqua scincoides)
Здорові, n=11 1,14±0,19
0,39±0,09
13,9±0,76
8,26±0,41
3,14±0,34
2,50±0,39
Хворі, n=7
1,16±0,09
1,22±0,22***
36,76±5,80***
15,81±2,22*** 12,16±2,74***
7,16±1,45***
Примітки: * – р<0,1; ** – р<0,05; *** – р<0,01; **** – р<0,001 порівняно зі здоровими тваринами.
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Водночас вміст ГП у хворих особин вірогідно не змінювався, що свідчить про відсутність
запальних реакцій організму та можливе зниження загальної реактивності у хворих рептилій, а
також про хронічний перебіг патологічного процесу у тканинах скелету. Це підтверджує зростання рівня всіх фракцій ГАГ у сироватці крові рептилій різних видів. Зростання ІІІ фракції
ГАГ в ігуан (Iguana iguana), агам (Pogona vittiseps) та синьоязиких сцинків (Tiliqua scincoides),
яка містить, головним чином, кератан- і гепарансульфати та гепарин, у 1,7; 10,9 і 2,8 рази відповідно є свідченням метаболічних порушень в організмі рептилій, зокрема, у кістковій тканині, адже вік тварин не збігається з ознаками старіння.
Висновки. 1. У рептилій, хворих на метаболічні остеопатії, було діагностовано переломи
без наявності травми в анамнезі, які супроводжувалися парезами кінцівок, дисфагією, тремором
пальців, що відповідає третій стадії важкості перебігу вторинного харчового гіперпаратиреоїдизму.
2. У тварин з переломами щільність кісткової тканини верхніх щелеп була нижча, ніж у тварин контрольної групи, що дозволяє використовувати визначення їх щільності як предиктор
розвитку метаболічної остеопатії.
3. У сироватці крові ігуан (Iguana iguana) з переломами кісток відбувалося збільшення концентрації хондроїтинсульфатів у 2,9, агам (Pogona vittiseps) – 5,8, синьоязиких сцинків (Tiliqua
scincoides) – 3,1 рази, що збігалось зі зростанням всіх фракцій ГАГ і зумовлено порушенням
метаболізму органічного матриксу кісткової тканини внаслідок остеопатії.
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Роль метаболических остеопатий в возникновении патологических переломов у рептилий
А.А. Степаненко
В статье отмечается, что у исследованных рептилий (21 особь) с метаболическими остеопатиями клинически
были диагностированы переломы без наличия травмы в анамнезе, которые сопровождались парезами конечностей,
дисфагией и тремором пальцев. С помощью денситометрического исследования установлено, что у животных с переломами костей плотность костной ткани верхних челюстей была пониженной по сравнению с клинически здоровыми животными (p<0,001). Также установлено, что у больных остеопатиями игуан (Iguana iguana) происходил рост
в 2,9 раза концентрации хондроитинсульфата в сыворотке крови (р<0,001), в 5,8 раза этот показатель увеличился в
агам (Pogona vittiseps) (р<0,001) и 3,1 раза – синеязыких сцинков (Tiliqua scincoides), что совпадало с увеличением
всех фракций ГАГ в сыворотке крови. Рассматривая перелом как вторичное проявление метаболических нарушений
костной ткани, которые способствовали повышению ломкости кости, можно предположить, что определение плотности костей именно верхней челюсти и уровень показателей соединительной ткани в крови являются информативными предикторами патологических переломов.
Ключевые слова: метаболические остеопатии, рептилии, плотность костей, биохимические показатели, патологические переломы.
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ВМІСТ СУМАРНОЇ ФРАКЦІЇ ФОСФОЛІПІДІВ ТА ФОСФОРИЛХОЛІНУ
У ПЛАЗМІ КРОВІ КОНЕЙ ЗА ГНІЙНИХ РАН
У статті наведені дані, які свідчать, що рановий процес у коней супроводжується підвищенням концентрації фосфоліпідної складової плазми крові. Підвищення концентрації сумарної фракції фосфоліпідів (СФФЛ) та фосфорилхоліну тісно пов’язано з тяжкістю перебігу ранового процесу. Застосування у його першу фазу засобу сорбційної
терапії ксерофлоксу для присипки гнійних шкірно-м’язових ран у коней сприяє не лише стабілізації вмісту сумарної
фракції фосфоліпідів та фосфорилхоліну, а й прискорює процес загоєння ран порівняно з маззю Левомеколь.
Ключові слова: рани, рановий процес, ліпіди, сумарна фракція фосфоліпідів, фосфорилхолін.

Постановка проблеми. Відкриті механічні пошкодження (рани) у коней, згідно з даними
літератури, зустрічаються досить часто – до 51,5% випадків від загальної кількості хвороб, зумовлених травмами. Основними причинами травматизму в конярстві є погана організація тренінгу і змагань, виступ великої кількості коней за обмеженої площі манежу, в результаті чого
можливі удари, сутички, падіння, невміле та грубе поводження з кіньми обслуговуючого персоналу тощо [1].
Проблема патогенезу та лікування ран належить до найбільш старих розділів медицини та
має багатовікову історію.
За місцевого лікування гнійних ран застосовують найрізноманітніші засоби. Серед них заслуговують на увагу засоби сорбційної терапії, які останнім часом широко застосовують у першу фазу ранового процесу, виготовлені на основі гідро- та ксерогелю метилкремнієвої кислоти (імосгент, силард, песил та кремнійнеорганічних сорбентів – санобіт та аеросил) [2–5].
Ефективне проведення лікувальних заходів можливе за умов поглибленого вивчення патогенезу ранового процесу у тварин, чому останнім часом приділяється значна увага. У той же
час даних стосовно ліпідного обміну за гнійних ран у коней у доступній літературі мало.
Ліпіди, у тому числі гліцерофосфоліпіди та сфінголіпіди, утворюють ліпідну матрицю структурних елементів клітин та їх органел і мають вирішальне значення в енергетичному обміні. Деякі представники мають як складову певні ензимні комплекси, які беруть участь в обміні речовин,
відіграють вирішальну роль у згортанні крові, імунологічних процесах тощо [7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями ряду авторів встановлено збільшення кількості триацилгліцеролів та холестеролу в синовіальній рідині за асептичних артритів
у коней [8] та свиней, у плазмі крові – за гнійних ран [9], холестеролу і β-ліпопротеїнів за природного перебігу ранового процесу у коней [10].
Отримано дані щодо вмісту сумарної фракції фосфоліпідів (СФФЛ) та фосфорилхоліну у
плазмі крові коней у післякастраційний період [11], іншими встановлено, що вміст фосфоліпідних комплексів може змінюватися за асептичних пододерматитів у коней [12].
Подальше вивчення змін обміну сумарної фракції фосфоліпідів (СФФЛ) та фосфорилхоліну
(ФХ) за гнійних ран дозволить мати більш повне уявлення про патогенез ранового процесу у коней.
Мета досліджень – встановити вміст фосфоліпідів у процесі загоювання гнійних ран у коней за використання різних терапевтичних засобів.
Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводилися у господарствах Сумської
області: СТОВ „Вікторія” Краснопільського району, ОКНТЗ „Сумська кінна ДЮСШ” м. Суми,
Перший Сумський племінний кінний завод с. Патріотівка Лебединського району на 18 конях
української верхової породи, новоолександрійського ваговоза та безпорідних.
Коней з гнійними ранами в різних ділянках тіла (величина ран коливалася в межах 3,5×9,7 см і
глибиною до 2 см) розділили на дві дослідні групи – по 9 у кожній.
Лікування коней проводили за наступними схемами: 1-ша дослідна група – після хірургічної обробки поверхню рани промивали розчином фурациліну (1:5000) та 3 %-ним пероксиду
гідрогену у співвідношенні 1:1, надалі триразово на 2, 3 та 5-ту доби, залежно від показань, в
рану вносили ксерофлокс (2–4 г) [13]. Коням 2-ї дослідної групи у першу фазу ранового проце©
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су після хірургічної обробки поверхню ран промивали тими ж розчинами, триразово на 2, 3, та
5-ту доби в рану вносили мазь Левомеколь.
Надалі за переходу ранового процесу у фазу дегідратації (8–10 доба) рани коней дослідних
груп обробляли лініментом бальзамічним за Вишневським.
У коней обох груп на 2, 5, 9, 14 та 20-ту доби лікування проводили відбір проб крові з яремної вени. В отриманих зразках плазми крові визначали вміст фосфорилхоліну (ФХ) та сумарної
фракції фосфоліпідів (СФФЛ) за допомогою високочутливого мас-спектрометра «МСБХ» (виробництва ВАТ SELMI, Суми, Україна) за Фолчем [14].
Результати досліджень та їх обговорення. Дані мас-спектрометрії щодо вмісту сумарної
фракції фосфоліпідів та фосфорилхоліну у плазмі крові коней у процесі лікування з використанням різних терапевтичних засобів представлені в таблиці 1. Як видно з даних таблиці, у плазмі крові коней першої дослідної групи на 2-гу добу лікування зростав вміст сумарної фракції
фосфоліпідів в 1,24 і фосфорилхоліну – 1,21 раза (р<0,05).

Доба спостереження

Таблиця 1 – Уміст сумарної фракції фосфоліпідів та фосфорилхоліну у плазмі крові коней за гнійних ран (ум. од.)
Група тварин
Показник
1-ша дослідна (n=9)
2-га дослідна (n=9)
СФФЛ
ФХ
СФФЛ
ФХ
Інтактні тварини (n=5)
36,0±2,87
63,0±2,53
36,0±2,87
63,0±2,53
р<
0,05
0,05
0,001
0,001
2-га
44,57±2,28
75,89±3,72
85,68±2,34
85,89±2,37
р<
0,001
0,001
0,001
0,001
5-та
136,26±17,09
162,12±4,09
165,45±4,92
178,57±3,79
р<
н.д.
0,001
0,001
0,001
9-та
107,84±8,88
127,54±3,24
118,95±7,41
148,65±3,23
р<
0,001
0,001
0,001
0,001
14-та
65,06±2,99
81,25±0,89
75,06±2,99
91,25±0,89
р<
0,001
0,001
0,001
0,001
20-та
4 3 , 0 9 ±0 , 8 4
6 6 , 2 8 ±1 , 0 9
44,34±1,04
68,55±2,24

У другій дослідній групі коней через прогресуючий розвиток ранової інфекції підвищення
концентрації зазначених показників у плазмі крові коней було більш вираженим: вміст СФФЛ
підвищувався у 2,38 (р<0,001), ФХ – 1,36 рази (р<0,001). Порівнюючи показники вмісту СФФЛ
другої дослідної групи, відмітимо, що він перевищував аналогічний першої в 1,92 раза
(р<0,001).
Надалі, на 5-ту добу лікування відмічається подальше вірогідне підвищення вмісту СФФЛ у
коней першої дослідної групи в 3,05 і ФХ – 2,14 рази (р<0,001), другої – в 1,93 (р<0,001), та 2,08
рази (р<0,001) відповідно.
На 9-ту добу лікування, в період затухання запальних явищ у рані, рівень обох показників
поступово стабілізувався, але в першій дослідній групі більш виражено. Так, вміст СФФЛ у першій групі тварин зменшився на 21, другій – 28 % (р<0,001). Вміст фосфорилхоліну вірогідно
зменшувався в обох групах: на 21,4 у першій дослідній і 16,8 % – другій.
Загоювання ран (14-та доба лікування) супроводжувалося подальшим зниженням вмісту
СФФЛ на 39,7 % (р<0,001) у 1-й дослідній групі і 36,9 % (р<0,001) – другій, вірогідно (р<0,05)
відрізняючись між собою.
Уміст ФХ в цей період також зменшувався: на 36,3 (р<0,001) у тварин першої і 38,7 % –
другої дослідних груп, про що свідчило зниження інтенсивності піків КМІ на мас-спектрах.
На 20-ту добу лікування, за епітелізації ранових поверхонь, вміст досліджуваних показників і
надалі знижувався з наближенням до рівня інтактних тварин: СФФЛ на 33,8 % (р<0,001) у першій
дослідній групі і 41,8 % – другій, невірогідно відрізняючись між собою. Слід зазначити, що їх вміст
перевищував показник інтактних тварин на 7,09 ум. од. у першій групі і 8,34 ум. од. – другій. Вміст
фосфорилхоліну в цей період також знижувався на 18,5 % (р<0,001) у першій дослідній групі і 25 %
– другій (р<0,001), перевищуючи вихідний показник відповідно на 3,28 і 5,55 ум.од.
Зростання вмісту фосфоліпідів, можливо, пов’язане з тим, що в разі поранення руйнуються
тканини, що й зумовлює вивільнення ліпідів зі структурних елементів цих клітин. Крім того,
ліпіди зумовлюють підвищення ферментативної активності у фазу самоочищення рани та зниження їх у процесі гранулювання та епітелізації ран, що ми й спостерігали в експерименті.
Висновки. 1. Застосування ксерофлоксу для присипки гнійних ран у коней у першу фазу
ранового процесу сприяє швидкому їх загоюванню та профілактує розвиток ускладнень.
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2. За гнійних шкірно-м’язових ран у коней реєструється зростання вмісту сумарної фракції
фосфоліпідів та фосфорилхоліну.
3. Застосування ксерофлоксу пришвидшує стабілізацію вмісту сумарної фракції фосфоліпідів та фосфорилхоліну порівняно з маззю Левомеколь.
Перспективним для подальших досліджень є вивчення патогенетичної ролі метаболізму
фосфоліпідів за ранового процесу у тварин різних видів.
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Содержание суммарной фракции фосфолипидов и фосфорилхолина в плазме крови лошадей при гнойных ранах
A.Г. Стоцкий, Л.Н. Лазоренко, А.А. Стоцкий
В статье приведены данные, свидетельствующие, что раневой процесс у лошадей сопровождается повышением
концентрации фосфолипидной составляющей плазмы крови. Повышение концентрации суммарной фракции фосфолипидов и фосфорилхолина тесно связано с тяжестью течения раневого процесса. Применение в первую фазу раневого процесса средств сорбционной терапии ксерофлокса для присыпки гнойных кожно-мышечных ран у лошадей
способствует не только стабилизации содержания суммарной фракции фосфолипидов и фосфорилхолина, но и ускоряет процесс заживления ран по сравнению с мазью Левомеколь.
Ключевые слова: раны, раневой процесс, липиды, суммарная фракция фосфолипидов, фосфорилхолин.
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УМІСТ Na, K, Ca, Mg У СИРОВАТЦІ КРОВІ І ЛОХІЯХ КОРІВ
ЗА РІЗНОГО ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ
У статті визначено рівень Na, K, Ca і Mg у крові та лохіях корів у післяотельний період і встановлено, що у корів
із субінволюцією матки вміст у крові загального кальцію і магнію вірогідно менший на 27,9 %, калію − 10,3 % на
фоні достовірного підвищення вмісту натрію на 10,9 % порівняно з коровами з фізіологічним перебігом післяотельного періоду. У лохіях корів із субінволюцією матки вірогідно знижується вміст кальцію на 39,1, магнію − 15,0, ка©

Стравський Я.С., 2014.
245

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2014. Випуск 13 (108)
лію − 9,1 % на фоні підвищення натрію на 20,4 % що призводить до порушення збудливості клітин міометрію та
розвитку атонії матки. Підвищення вмісту натрію у крові і лохіях корів у післяотельний період свідчить про ретенцію цього елемента в їх організмі та статевій системі і, як наслідок − розвиток набряку.
Ключові слова: корови, післяотельний період, лохії, субінволюція матки, макроелементи.

Постановка проблеми. Вивчення акушерської та гінекологічної патології корів у різних
біохімічних зонах потребує детального з'ясування фізіологічної ролі життєво важливих мінеральних речовин у реалізації твариною її генетичних задатків. Це складне завдання, оскільки
вимагає конкретної відповіді на ряд питань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що одні причини сприяють виникненню
акушерської та гінекологічної патології, інші відіграють роль проміжних ланок, а треті є безпосередньою причиною цієї патології [1, 2]. Чітко виражені симптоми, зумовлені порушенням
структури раціону, зустрічаються рідко та є віддаленими у часі, а тому залишаються поза увагою. В.В. Власенко [3], з метою прогнозування та контролю за перебігом відтворної функції
корів, пропонує враховувати баланс найбільш важливих речовин та компонентів раціону корів
(Ca, Mg, P, Na, K, F, Se, Cu, I, Co, Fe, вітамінів A, D, E, енергії та білка). За рівнем кортизолу,
кальцію, магнію і калію, вітаміну А і бета-каротину в сироватці крові, обміну оксигену в нейтрофілах можна прогнозувати затримання посліду [4−6]. За вмістом Ca, P, Mg, Zn, I, Co у сироватці крові молочних корів після отелення можна передбачати порушення відтворної функції,
яке проявляється низькою заплідненістю [7]. Цікавим є повідомлення О.В. Владимирова [8],
який вказує, що в основі патогенезу субінволюції матки у песців та лисиць є порушення фосфорно-кальцієвої рівноваги в організмі. А.Й. Краєвським [9] встановлено, що до 5−6-го дня після родів у крові корів із субінволюцією матки концентрація фібриногену зростала в 1,3 раза і
була більшою на 31,4 %, ніж у здорових корів. Від величини рН лохій залежить скоротлива функція міометрію, що й використовують для ранньої діагностики стану статевих органів у корів
після отелення [10]. Факторами, які сприяють розвитку субінволюції матки, є відсутність моціону, порушення технологій експлуатації та утримання, неповноцінна годівля вагітних, зокрема
незбалансованість раціонів за вітамінами і мінеральними речовинами [11, 12]. У зв’язку з
останнім, для профілактики ускладнень після отелення запропоновано використовувати мікроелементи [13, 14]. Поряд з цим, повідомлення про патогенез субінволюції матки у корів не повною мірою розкривають усі його механізми. К.Д. Валюшкін [12] відмічає, що під впливом етіологічних чинників відбувається послаблення скорочень матки (гіпотонія) або відсутність скорочень (атонія), що призводить до порушення рефракції міометрію. Водночас розкриття патогенезу субінволюції матки корів є надзвичайно актуальним, адже цю патологію розглядають як
початкову стадію ендометриту, а в окремих випадках і як прихований його перебіг [15].
Мета і завдання досліджень − визначити уміст Na, K, Ca, Mg у сироватці крові і лохіях корів після родів та встановити їх роль у розвитку субінволюції матки.
Матеріали і методика дослідження. Дослід проводили на коровах української чорно-рябої
молочної породи, віком 4−6 років, масою тіла 490−500 кг і продуктивністю 5000 кг, у СТОВ
“Агрокомплекс” (с. Дубівці Тернопільського району Тернопільської області). Було сформовано
дві групи корів. У першу групу ввійшли 10 корів на 6−7 добу після отелення з фізіологічним
перебігом післяродового періоду. Одночасно було сформовано другу групу із 10 корів з діагнозом − субінволюція матки. Зразки крові відбирали з яремної вени корів до вранішньої годівлі, а
лохій − після їх самостійного виділення під час лежання або після ректального масажу матки.
Визначення вмісту Ca, Mg, K і Na у сироватці крові та лохіях проводили згідно з методичними вказівками [16, 17], інтерпретацію одержаних результатів досліджень − із врахуванням
даних літератури [18−20].
Статистичну обробку результатів виконували з використанням стандартних комп’ютерних
програм із визначенням середньої арифметичної (М), статистичної похибки середньої арифметичної (m), вірогідності різниці (р) між середнім арифметичним двох варіаційних рядів за довільним коефіцієнтом для різниці середніх (t). Різницю між двома величинами вважали вірогідною за *р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 [21, 22].
Результати досліджень та їх обговорення. Макро- та мікроелементам належить важлива
роль у перебігу багатьох біохімічних реакцій в організмі корів, тому визначення їх рівня у крові
та інших біологічних рідинах і секретах тварин становить практичний і теоретичний інтерес.
З наведених у таблиці 1 даних видно, що у корів із субінволюцією матки вміст у крові магнію та
загального кальцію був меншим на 27,9 % (p<0,01), калію − 10,3 % (p<0,05) на фоні підвищення
вмісту натрію на 10,9 % (p < 0,05), ніж у корів з фізіологічним перебігом післяродового періоду.
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Таблиця 1 − Вміст макроелементів у сироватці крові корів на 7-му добу після отелення (M±m; n=10)
Мінеральні елементи, ммоль/л

Фізіологічний перебіг післяотельного періоду

Субінволюція матки

Ca
2,98±0,07
2,15±0,05***
Mg
1,25±0,02
0,9±0,02**
K
4,07±0,01
3,65±0,02*
Na
144,5±3,43
160,2±4,56*
Примітка. *р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 порівняно з показниками корів з фізіологічним перебігом післяродового періоду.

Клінічним обстеженням корів із фізіологічним перебігом післяотельного періоду встановлено, що на 7-му добу після родів виділялися густі лохії світло-коричневого кольору, без запаху, однорідної консистенції. За ректального обстеження корів шийка матки пальпувалася у формі циліндра шириною від 5,0 до 6,0 см. Ріг матки, який не був плодовмістилищем, розташовувався в тазовій порожнині, а ріг, де був плід, за розміром відповідав 2−2,5-місячній тільності.
Матка скорочувалась, яєчники корів мали круглу або овальну форму, а в одному з них знаходили залишки жовтого тіла.
У корів з ознаками субінволюції матки за ректальної пальпації відчували вібрацію середньої
маткової артерії, шийка матки була привідкритою, а матка − у 1,5−2 рази більшою проти корів
першої групи і на дві третини опущена в черевну порожнину. Тонус і ригідність міометрію
знижений, а зі сторони рога-плодовмістилища в яєчнику знаходили жовте тіло.
З наведених у табл. 2 даних видно, що у лохіях корів з ознаками субінволюції матки відбувалося зменшення рівня кальцію на 39,1 % (р<0,001), магнію − 15,0 (р<0,01), калію − 9,1 %
(р<0,05) на фоні підвищення вмісту натрію на 20,4 % (р<0,01).
Таблиця 2 − Вміст макроелементів у лохіях корів на 7-му добу після отелення, ммоль/л (M±m; n=10)
Мінеральні елементи, ммоль/л

Фізіологічний перебіг післяотельного періоду

Субінволюція матки

Ca
2,61±0,05
1,59±0,03***
Mg
0,87±0,01
0,74±0,01**
K
4,28±0,07
3,89±0,09*
Na
130,2±2,34
156,6±2,57**
Примітка. *р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 порівняно з показниками у корів з фізіологічним перебігом післяотельного періоду.

Відомо [20], що Кальцій необхідний для підтримання нормальної функції нервової системи, а
іони Ca++ , що містяться у саркоплазматичному ретикулумі, сприяють скороченню м’язових волокон. Цей ефект відбувається у разі присутності Mg. У корів із субінволюцією матки вміст Са і Mg
знижений як у сироватці крові, так і лохіях. Беручи до уваги те, що роди для організму корів є стресом [11, 12], у деяких тварин на цьому фоні відбувається гіпокаліємія (вірогідне зменшення калію у
сироватці крові до 3,65±0,02 ммоль/л та лохіях − до 3,89±0,09 ммоль/л). Оскільки калій під впливом
адренокортикотропного гормона виділявся із сечею, це призвело до порушення збудливості клітин
міометрію та розвитку субінволюції матки. Складаючи більше 90 % усіх катіонів плазми, натрій
має провідне значення для підтримання осмотичного тиску позаклітинної рідини, яке на 92 % залежить від його рівня та розподілу води між позаклітинною і внутрішньоклітинною рідинами [20].
Втрата натрію завжди призводить до втрати води. З отриманих нами даних (таблиці 1 і 2) видно, що
вміст натрію у сироватці крові та лохіях корів із субінволюцією матки вірогідно вищий на 20,4 %,
ніж у корів із фізіологічним перебігом післяотельного періоду, що свідчить про ретенцію цього
елемента в організмі та статевій системі як наслідок розвитку набряку.
Висновки. Вірогідне зменшення у крові та лохіях корів після отелення загального кальцію на
27,9 і 39,1 %, магнію на 28,0 та 15,0 %, калію на 10,3 і 9,1 % на фоні збільшення натрію на 10,9 та
20,4 %, призводить до порушення збудливості клітин міометрію і розвитку субінволюції матки.
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Содержание Na, K, Ca, Mg в сыворотке крови и лохиях коров при разном течении послеродового периода
Я.С. Стравский
В статье определен уровень Na, K, Ca и Mg в крови и лохиях коров после отела. При субинволюции матки в
крови коров содержание магния и общего кальция достоверно ниже на 27,9 %, калия − на 10,3 % на фоне повышения
содержания натрия на 10,9 % в сравнении с коровами с физиологическим течением послеродового периода. При
субинволюции матки в лохиях коров достоверно снижается содержание кальция на 39,1 %, магния на 15,0 %, калия
на 9,1 % на фоне достоверного повышения натрия на 20 %, что приводит к нарушениям возбудимости клеток миометрия, и в конечном результате − к развитию субинволюции матки. Повышение содержания натрия в крови и лохиях коров после отела свидетельствует о ретенции этого элемента в их организмах и в половой системе в частности,
что и создает предпосылки для развития отека.
Ключевые слова: коровы, послеродовой период, субинволюция матки, лохии, макроэлементы.
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У статті показано залежність вмісту фосфоліпідів крові у тварин сірої української худоби від систем утримання,
сезону року і продуктивності тварин. Вміст фосфоліпідів у крові корів за стійлової системи утримання був вищим,
ніж за табірно-пасовищної. Порівнюючи показники, що характеризують вміст фосфоліпідів у крові, видно, що у тварин за стійлової системи утримання цей показник був вищим на 15–20 %.
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Постановка проблеми. Проблема розвитку м`ясного скотарства в Україні на сьогодні заслуговує надзвичайно великої уваги, оскільки високоякісну, дешеву і смачну яловичину дає
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аборигенна худоба сірої української породи (Козир В.С., 2010). Розвиток м`ясного скотарства
можливий нині лише за умови широкого використання досягнень біологічної науки. Наукове
вирішення цієї надзвичайно складної проблеми тісно пов`язане з інтенсивністю галузі, розробкою таких систем утримання тварин, які б сприяли підвищенню стійкості їх до різних захворювань, прискоренню росту і розвитку та підвищенню продуктивності [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ученими встановлено, що фізіологічний стан і
продуктивність тварин визначаються характером та інтенсивністю обмінних процесів в організмі [2, 3]. Доведено також, що джерелом енергії для великої рогатої худоби є ліпіди та їх метаболіти [4, 5], що й стало метою нашого дослідження.
Вивченню закономірностей накопичення та трансформації згаданих речовин у крові та тканинах великої рогатої худоби за впливу різноманітних факторів середовища присвячена незначна
кількість робіт і лише деякі з досліджень проведено на великій рогатій худобі молочного напрямку,
а дані щодо їх впливу на метаболізм ліпідів у тварин м`ясних порід майже відсутні [6, 7].
Вплив факторів внутрішнього і навколишнього середовища на організм тварин за різних
систем утримання зумовлює рівень та направлення процесів обміну речовин у тканинах, про
стан якого можна судити на основі метаболізму фосфоліпідів у крові тварин [8–10].
Останнім часом багато наукових праць присвячено вирішенню цього питання, але отримані
різними авторами результати мають суттєві розбіжності. Саме тому дослідження в цьому напрямку є актуальним, оскільки фосфоліпіди відіграють важливу роль у процесах обміну речовин організму, його адаптації до умов середовища [6, 11].
Мета дослідження – дослідити вміст фосфоліпідів у крові сірої української худоби на різних етапах постнатального онтогенезу в умовах стійлового і табірно-пасовищного утримання.
Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводили в умовах дослідного господарства «Поливанівка» Магдалинівського району Дніпропетровської області. Для досліджень використана худоба сірої української породи: телиці 16- і нетелі – 23-місячного віку, корови віком
3–4 і 6–7 років. У господарстві прийнята стійлова система утримання. Контролем слугували
тварини, що утримувались за цією системою. Тварин дослідних груп утримували за альтернативною системою – табірно-пасовищною.
Взимку тварини (маса тіла корів – 500 кг, добовий надій – 8 л, жирність молока – 5 %) мали
наступний добовий раціон, кг: солома ячмінна – 1; сіно люцерни – 5; силос кукурудзяний – 27;
буряк напівцукровий – 12; концентрати – 4. У раціоні містилося: кормових одиниць – 13,9, обмінної енергії – 160,8 мДж, сухої речовини – 16,3 кг, сирого протеїну – 2037, перетравного –
1363, сирої клітковини – 3847 г.
Улітку (маса тіла корів – 550 кг, добовий надій – 10 л, жирність молока – 4,5 %) за табірнопасовищної системи утримання добовий раціон складав: солома ячмінна – 3, трава люцерни –
16, трава культурних пасовищ – 27; концентрати (дерть кукурудзи, дерть пшениці) – 3 кг.
Раціон містив: кормових одиниць – 14,1, обмінної енергії – 141,9 мДж, сухої речовини –
15,8 кг, сирого протеїну – 1915 г, перетравного – 1388 г; сирої клітковини – 3660 г. Тварини за
стійлової системи утримання обов'язково одержували свіжоскошену траву два рази на добу:
вранці із 7 до 10-ї та ввечері – із 17 до 21-ї години.
Тільні корови (маса тіла – 550 кг, добовий надій – 14 кг, жирність молока – 4 %) утримувались під постійним ветеринарним контролем. Після отелення їх добовий раціон включав: сіно –
6 кг, трав'яну січку – 1, силос кукурудзяний – 28–30, коренеплоди – 23, концентрати – 7,0 кг,
сіль кухонну – 121 г, знефторений фосфат – 150 г. Структура раціону (у процентах): сіно, трав'яна січка – 17, силос – 32, коренеплоди – 17, концентрати – 34. Годівля здійснювалась за нормами. Всі тварини були клінічно здоровими. Контрольні та дослідні групи формувалися за
принципом пар-аналогів за віком, масою тіла, вгодованістю і фізіологічним станом. У кожній
серії дослідження проводили з урахуванням пори року. У сироватці крові рівень загальних
фосфоліпідів визначали за вмістом ліпідного фосфору (Цюпко В.В., 1962).
Результати дослідження та їх обговорення. Вміст фосфоліпідів у крові тварин змінюється
впродовж лактації. Найвищий рівень показника у первісток був у весняно-літній період – на
четвертому місяці лактації, у яких він становив 1,64±0,03 г/л, найнижчим – на сьомому місяці
(1,53±0,03 г/л). Найменший вміст фосфоліпідів у крові корів виявили у період сухостою, причому ця різниця була статистично вірогідною.
Уміст фосфоліпідів у крові тварин 3–4-річного віку також залежав від фізіологічного стану
їх організму. За цих умов нами встановлено, що в зв'язку зі зменшенням надоїв рівень фосфоліпідів у крові корів знижувався.
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Найнижчий вміст цих сполук за пасовищної системи утримання був встановлений у сухостійний період (1,71±0,02 г/л) і на першому місяці лактації (1,60±0,07 г/л). На четвертому і сьомому місяцях лактації, порівняно з першим, вміст фосфоліпідів у крові був вищим: на четвертому місяці лактації він складав 1,95±0,04, сьомому – 1,79±0,07 г/л (табл. 1).
Таблиця 1 – Вміст фосфоліпідів у плазмі крові корів сірої української худоби за стійлового та пасовищного
утримання, г/л (M±m, n=10)
Місяць лактації та пора року
Дослідні групи,
Група
1-й місяць
4-й місяць
7-й місяць
Середнє
Сухостій
вік худоби
корів
(весна)
(літо)
(осінь)
за лактацію
(зима)
К
1,68±0,08
2,00±0,03
1,88±0,04
---1,63±0,04
16 місяців
Д
1,48±0,06**
1,80±0,02***
1,64±0,05***
---1,45±0,03
К
1,59±0,04
1,92±0,03
1,85±0,06
1,78±0,09
1,56±0,04
23 місяці
Д
1,39±0,09
1,64±0,03
1,53±0,04
1,52±0,07
1,38±0,06
К
1,80±0,18
2,08±0,04
2,00±0,02
1,96±0,08
1,70±0,05
3–4 роки
Д
1,60±0,07*
1,95±0,04
1,79±0,07**
1,78±0,10
1,71±0,02
К
1,75±0,05
2,04±0,03
1,93±0,03
1,91±0,08
1,63±0,06
6–7 років
Д
1,51±0,04**
1,83±0,05**
1,73±0,04**
1,69±0,10
1,53±0,04
Примітки: * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001 відносно контрольної групи. К – контроль, Д – дослід.

Максимальна концентрація фосфоліпідів у крові корів 6–7-річного віку виявлена на четвертому місяці лактації. Цей показник становив 1,83±0,05 г/л. Потім концентрація їх зменшувалась
і становила: на сьомому місяці – 1,73±0,04, у сухостійний період – 1,53±0,04 г/л.
Нами встановлено, що після отелення вміст фосфоліпідів у крові корів, порівняно з періодом
сухостою, був меншим на 1,32 %. Слід відзначити, що серед усіх вікових періодів вміст фосфоліпідів у крові 6–7-річних високопродуктивних корів вищий, ніж у корів з низькими надоями.
Стосовно впливу сезону року на концентрацію фосфоліпідів у крові худоби було встановлено, що найвищий їх рівень спостерігається влітку, незалежно від системи утримання, а найнижчий – взимку. Зокрема, у телиць вміст фосфоліпідів у стійлах був вищим влітку на 22,7 %, а
за пасовищної системи – 24,1 % порівняно із зимовими місяцями.
За даними таблиці 1, вміст фосфоліпідів у крові корів за стійлової системи був вищим, ніж
за утримання на пасовищах. За цих умов у високопродуктивних корів вміст фосфоліпідів у крові був значно вищим. Порівнюючи вміст фосфоліпідів у крові за стійлової системи утримання,
відмітимо, що у телиць, порівняно з первістками, їхній рівень був вищим за сезонами року: навесні – на 5,7, влітку – 4,2, восени – 1,6 і взимку – 4,5 %. У тварин 3–4- і 6–7-річного віку цей
показник, навпаки, був вищим, а найбільші значення вмісту фосфоліпідів у крові відзначено у
корів 3–4-річного віку, які перевищували їх рівень у телиць навесні на 7,1, а влітку – 4 %.
Уміст фосфоліпідів у крові корів-первісток був нижчим, ніж у телиць, і ця різниця за місяцями лактації становила: на першому – 0,09 г/л, або 5,75 %, четвертому – 0,08, або 4,07, сьомому – 0,03, або 1,89 і в сухостійний період 0,07 г/л, або 4,02 %.
Вміст фосфоліпідів у крові корів 3–4-річного віку вірогідно не відрізнявся від показників у
6–7-річних. Спостерігалася лише тенденція до його збільшення. Зокрема, на першому місяці
лактації вміст фосфоліпідів у крові корів становив відповідно 1,80±0,02 і 1,75±0,05 г/л, сьомому
– 2,00±0,02 і 1,93±0,03 г/л.
Вміст фосфоліпідів у крові був найнижчим навесні та взимку. Із посиленням лактації рівень
фосфоліпідів у крові корів підвищувався, найвищий їх рівень відзначено на 4-му місяці лактації. У сухостійний період вміст фосфоліпідів у крові корів був мінімальний. Зокрема, найвищий
рівень фосфоліпідів у 3–4-річних корів виявлено влітку на четвертому місяці лактації, коли він
становив 2,08±0,04 г/л за стійлової та 1,95±0,04 г/л – табірно-пасовищної системи. Найнижчий
рівень фосфоліпідів у крові цих корів встановили у період сухостою, причому ця різниця виявилась вірогідною.
Нами також встановлено, що вміст фосфоліпідів у крові корів за стійлової системи утримання був вищим на 15–20 %, ніж за табірно-пасовищної.
Отже, вміст фосфоліпідів у крові корів сірої української породи залежить від сезону та продуктивності і найвищим він був у стійловий період взимку. За період лактації найбільший рівень фосфоліпідів встановлено в період найвищих середньодобових надоїв. Вважаємо, що фосфоліпіди, які є донаторами жирних кислот, необхідні для біосинтезу ліпідних компонентів молока. Найвищий рівень фосфоліпідів за стійлової системи пов'язаний зі зниженням процесів
молокоутворення у сухостійний період та використанням їх для росту і розвитку плода.
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Рисунок 1. Динаміка вмісту фосфоліпідів у плазмі крові сірої української худоби

Висновки. Система утримання, вік, продуктивність сірої української породи суттєво впливають на показники вмісту фосфоліпідів. У крові корів цієї породи з віком відмічалась тенденція до підвищення вмісту фосфоліпідів. Рівень фосфоліпідів у крові високопродуктивних корів
вищий, ніж у низькопродуктивних. За стійлової системи утримання вміст їх більший, ніж за
табірно-пасовищної.
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Динамика содержания фосфолипидов крови у скота серой украинской породы на разных этапах постнатального онтогенеза при различных условиях содержания
Н.И. Суслова, Т.Л. Спицына
В статье показана зависимость содержания фосфолипидов крови у скота серой украинской породы от систем
содержания, сезона года и продуктивности животных. Уровень фосфолипидов в крови коров при стойловой системе
содержания был выше на 14–20 %, чем при лагерно-пастбищной.
Ключевые слова: система содержания, фосфолипиды, лактация, сезон года, продуктивность животных.
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ЛІКУВАННЯ ВІДКРИТИХ ПЕРЕЛОМІВ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК
У СОБАК ЗА ДОПОМОГОЮ НАНОЧАСТОК МЕТАЛІВ
У статті доводиться, що застосування наночасток металів: Ag , Cu , Zn , Mg , Co за відкритих переломів кісток у
собак знижує терміни перебудови сполучнотканинного регенерату за рахунок менш вираженої деструкції сполучної
тканини; відновлює гістопатологічні характеристики твердої кісткової мозолі у більш ранні терміни.
Ключові слова: наноаквахелати металів, відкриті переломи трубчастих кісток, сполучнотканинний регенерат,
тверда кісткова мозоль, собаки.

Постановка проблеми. Відкриті переломи можна поділити на 1, 2 та 3 ступені за різноманітністю тканинних уражень та інфікування. Відкриті рани 1 та 2 ступенів у межах 6–8 годин
можна лікувати за первинним натягом загальноприйнятими методами остеосинтезу, на відміну
від уражень 3-го ступеня, коли потрібно видалити змертвіли тканини та ліквідувати інфекцію
[1]. Відкриті переломи є основною причиною розвитку остеомієліту у дрібних тварин [2], можуть утворюватися секвестри, коли кісткові фрагменти інфікуються з боку перелому [3].
Рани м’яких тканин і кісткова фрактура у разі відкритих переломів трубчастих кісток у собак спричиняють значний патогенетичний вплив не тільки в зоні ураження, але й на весь організм. Вони загрожують такими ускладненнями як несправжній суглоб, гнійний остеомієліт та
сепсис, у зв’язку з чим лікування відкритого перелому кісток кінцівок повинно поєднувати антисептичну та стимулювальну терапію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здобутки нанотехнології, починаючи з 2007 р.,
почали інтенсивно впроваджуватись у ветеринарно-медичну практику [4, 5]. Раціональним є
застосування наноаквахелатів металів, яким властива висока антисептична здатність і значна
регенеративна активність [4, 6]. Обов’язковим доповненням наноаквахелатної терапії металами
за відкритих переломів кісток у собак має бути надійна іммобілізація сегменту пошкодження з
обов’язковим знерухомленням проксимально і дистально розташованих суглобів [7–9]. Оскільки за відкритого перелому виражено реагує вся система сполучної тканини, то з’ясування її реакції і репаративних можливостей має важливе теоретичне і практичне значення.
Мета і завдання дослідження – дослідити зміни сполучнотканинного регенерату і терміни
формування твердої кісткової мозолі за ранового загоєння відкритих переломів трубчастих кісток у собак під впливом наноаквахелатів металів: Ag, Cu, Zn, Mg, Co.
Матеріал і методика дослідження. Досліди проводили на двох групах собак-аналогів з відкритими переломами променевої і великогомілкової кісток. Після надання лікувальної допомоги тварини знаходились в ідентичних умовах годівлі і утримання. Проводили хірургічну обробку рани, здійснювали остеосинтез кісткових уламків, місцеву антисептику. Накладали вікончату затверділу пов’язку. Через канюлю в рану у контрольних тварин вводили розчин кламоксилу
(пролонгований антибіотик широкого спектру дії) в дозі 0,1 мл/кг маси тіла 1 раз на добу, у
дослідних – 10 мл комплексу наноаквахелатів металів (Ag, Cu, Zn, Mg, Co) в концентрації 70–
100 мг/л, наночасток – 50–70 нм [4, 6]. Дослід тривав 40 діб. Під час досліду регулярно проводили вимірювання температури тіла, частоту пульсу і дихання. У сироватці крові тварин визначали вміст глікопротеїнів за методом Щ.П. Штейнберга та Я.І. Доценка, глікозамінгліканів – за
методом М.Р. Штерна, Ф.С. Леонтьєвої, О.П. Тимошенко (1990) [10]. Кількість сіалових кислот
у сироватці крові визначали за методом Гесса [11]. Цифрові дані обробляли методом варіаційної статистики з використанням t-критерію Стьюдента.
Методом економної трепанобіопсії отримували невеликі фрагменти з різних ділянок щілини
перелому променевої і великогомілкової кісток, з дотриманням норм біоетики (ксилазинкетаміновий наркоз), починаючи з 10 до 25-ї доби, з інтервалом 5 діб. Всього було досліджено
10 собак з переломами кісток передпліччя та гомілки. Фрагменти фіксували в 10 % нейтральному формаліні, декальцинацію проводили в 7 % нітратній (азотній) кислоті. Отримували заморожені та парафінові зрізи, які фарбували гематоксиліном та еозином, за Ван Гізоном [12].
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Результати досліджень та їх обговорення. Під час вивчення патогенетичних механізмів
реакції сполучної тканини за відкритого перелому кісток досліджували зміни специфічних маркерів сполучнотканинних метаболітів (табл. 1).
Таблиця 1 – Зміни вмісту маркерів метаболізму сполучної тканини у собак з відкритими переломами кісток (n=5)
Маркер

До остеосинтезу

На 6-й день хвороби

На 20-й день хвороби

Глікопротеїни, г/л:
контроль
0,46±0,02
0,93±0,03***
1,14±0,05**
дослід
0,42±0,03
0,71±0,02
0,83±0,04
Протеоглікани, г/л:
- контроль
0,25±0,03
0,527±0,04*
0,711±0,03*
- дослід
0,23±0,02
0,366±0,03
0,583±0,04
Сіалові кислоти,
од. опт. щільн.
контроль
0,209±0,001
0,308±0,01*
0,382±0,004**
дослід
0,203±0,006
0,262±0,01
0,341±0,01
Примітка. * – р <0,05, **– p <0,01; *** – p <0,001 порівняно з контролем.

На 37-й день хвороби
0,87±0,03**
0,72±0,02
0,422±0,05*
0,281±0,04
0,261±0,006*
0,230±0,01

Як видно з таблиці 1, вміст глікопротеїнів у сироватці крові дослідних собак, порівняно
з контролем, став меншим на 6-й день лікування на 24,21; 20-й – 26,79 та 37-й – на 20,46 %,
уміст протеогліканів відповідно, на 31,43; 17,24 і 33,33 %, сіалових кислот – на 15,03; 10,53
та 12,88 %.
Таким чином, вивчення обміну сполучної тканини показало, що рівень маркерів її деструкції протягом всього проведення експерименту був вірогідно більшим у собак контрольної групи. Деструкція сполучної тканини у зв’язку із загоєнням рани і процесами перебудови сполучнотканинного регенерату у собак дослідної групи була менш вираженою, тобто перебігала
більш гладко і сприятливо.
У зоні перелому на тлі дистрофічних і некробіотичних змін кінців уламків спостерігали рясну інфільтрацію нейтрофілами, моноцитами і лімфоцитами, яка в собак контрольної групи через 16–20 діб змінювалась вираженою проліферацією фіброцитів. Остання супроводжувалась
продукуванням основної речовини (матриксу) сполучної тканини (рис. 1). У дослідній групі
відповідні зміни проходили на 3–5 діб раніше, після чого в щілині перелому відмічали інтенсивну проліферацію сітки фіброзних волокон (рис. 2).

Рисунок 1. Фіброцитарна реакція з утворенням
матриксу в щілині перелому (гематоксилін і
еозин, х120)

Рисунок 2. Інтенсивне формування фіброзних
волокон у звуженій щілині перелому
(пікрофуксин за Ван Гізоном, х60)

У тварин контрольної групи через 22–25 днів утворювалась чітко сформована тканина кісткової мозолі зі звуженими судинними каналами. Фрактурна мозоля блідо зафарбовувалась гематоксиліном і еозином внаслідок вираженого склерозу та гіалінозу (рис. 3).
У собак, яким застосовували наноаквахелати мікроелементів, на 19–20-ту добу фрактурна
мозоля набувала вигляду щільної кісткової тканини, і за своєю структурою набагато перевищувала щільність кінців кісткових уламків, які вона міцно з’єднувала між собою, що знаменувало
утворення Callus durum (рис. 4).
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Рисунок 3. Гіпохромія органічної основи
кістки за фрактурного зрощення
(гематоксилін і еозин, х80)

Рисунок 4. Утворення щільнофіброзної основи
твердої кісткової мозолі за застосування наноаквахелатів металів (гематоксилін і еозин, х80)

Висновки. 1. Застосування наночасток металів у разі відкритих переломів кісток у собак
зменшує терміни перебудови сполучнотканинного регенерату за рахунок менш вираженої деструкції сполучної тканини.
2. У контрольних тварин спостерігається уповільнене відновлення гістопатологічних характеристик фрактурної мозолі кісткової тканини в ділянці діафіза променевої і великогомілкової
кісток, на відміну від собак, яким застосовували наноаквахелатну терапію (нормалізація гістопатологічних показників наставала значно раніше, як правило, на 19–20 добу).
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Лечение открытых переломов трубчатых костей у собак при помощи наночастиц металлов
А. Телятников
В статье сообщается, что применение наночастиц металлов: Ag, Cu, Zn, Mg, Co при открытых переломах костей
у собак снижает сроки перестройки соединительнотканного регенерата за счёт менее выраженной деструкции соединительной ткани; восстанавливает гистопатологические характеристики твёрдой костной мозоли в более ранние
сроки.
Ключевые слова: наноаквахелаты металлов, открытые переломы трубчатых костей, соединительнотканный регенерат, твёрдая костная мозоль, собаки.
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ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ ЛІПІДІВ ТА ЛІПОПРОТЕЇНІВ
У СИРОВАТЦІ КРОВІ САМИЦЬ СВІЙСЬКИХ КОТІВ
ЗА ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
У статті повідомляється про проведення визначення рівня ліпідів і ліпопротеїнів у сироватці крові самиць свійських котів зі злоякісними новоутвореннями і порівняння отриманих результатів з характером ліпідограми клінічно
здорових тварин. У сироватці крові хворих тварин підвищується вміст загального холестеролу, триацилгліцеролів,
холестеролу ЛПВГ, ЛПНГ, ЛПДНГ у 1,97; 1,47; 2,1; 2,1 та 1,5 рази. У разі збільшення вмісту загального сироваткового холестеролу синхронно підвищується рівень триацилгліцеролів і всіх фракцій ліпопротеїнів. У найбільшому
ступені зростає вміст ЛПНГ, що можна вважати одним з діагностичних критеріїв злоякісного росту пухлини.
Ключові слова: самиці свійських котів, рак молочної залози, ліпіди, ліпопротеїни, діагностика.

Постановка проблеми. У самиць свійських котів рак молочної залози (РМЗ) займає третє місце серед усіх новоутворень [1, 2]. Він відрізняється вкрай агресивним перебігом, високим ступенем
злоякісності і несприятливим прогнозом. У 2000 році РМЗ склав 17 % усіх пухлин молочної залози
у тварин цього виду, а у 2009 – 42 %, що, на думку авторів, пов'язано з підвищенням «онкологічної
настороженості» у власників тварин та ветеринарних лікарів. Тільки у 10–14 % випадків можна
зустріти доброякісні процеси, тоді як злоякісні пухлини діагностують у 86–90 %. Агресивний перебіг РМЗ підтверджують такі дані: у 27 % випадків реґіонарні вузли уражуються метастазами вже на
момент первинної діагностики [3]. Породної схильності захворювання немає, хоча відмічена найбільша кількість випадків у європейських короткошерстих та сіамських котів [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ветеринарній медицині для діагностики раку
молочної залози у дрібних тварин останнім часом найбільш інформативним вважається визначення активності ферментів та деяких інших біохімічних тестів, за винятком показників обміну
ліпідів [5−8].
Проте в гуманній медицині зустрічаються дані, хоча й нечисленні, про зміни спектру сироваткових ліпідів та зв'язок цих змін з характером новоутворень молочної залози [9]. Так, найбільш високий вміст загального холестеролу і триацилгліцеролів у сироватці крові жінок встановлений саме за раку молочної залози. Є також відомості про особливу роль ліпопротеїнів високої густини (ЛПВГ) за цього захворювання. Підвищений рівень цієї фракції спостерігається і
за мастопатій, але особливо у разі раку молочної залози. Незважаючи на те, що причина цих
змін досі не з'ясована, деякі автори пропонують вважати ЛПВГ одним із метаболічних маркерів
раку молочної залози в жінок [9].
Мета дослідження – визначення рівня ліпідів та ліпопротеїнів у сироватці крові самиць
свійських котів зі злоякісними новоутвореннями і порівняння отриманих результатів з характером ліпідограм у клінічно здорових тварин.
Матеріал і методи досліджень. Забір крові в самиць свійських котів виконували у ветеринарних клініках м. Луганськ. Під час надходження тварин на амбулаторний прийом реєстрували стать,
вік, породу. Проводили детальний збір анамнезу життя (умови утримання, годівлі, вакцинацію) і
хвороби (поява перших ознак пухлини, звернення до лікарів, чи робилась хіміотерапія тощо). Всі
дослідження сироватки крові виконували на біохімічному аналізаторі Кобас ІНТЕГРА 400 плюс,
реактиви швейцарської фірми «Хоффман – Ла Рош ЛТД». Всього було обстежено 45 самиць котів з
раком молочної залози і 20 клінічно здорових тварин тієї ж статі та віку. У сироватці крові визначали вміст загального холестеролу, триацилгліцеролів, холестеролу ЛПВГ (ліпопротеїнів високої густини), ЛПНГ (ліпопротеїнів низької густини) і ЛПДНГ (ліпопротеїнів дуже низької густини). Одержані дані підлягали статистичній обробці [10].
Результати досліджень та їх обговорення. Вміст ліпідів і ліпопротеїнів у сироватці крові
тварин, хворих на рак молочної залози і клінічно здорових, наведені в таблиці 1.
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Таблиця 1 – Вміст ліпідів і ліпопротеїнів у сироватці крові самиць свійських котів за раку молочної залози (ммоль/л)
Показник

Холестерол

Холестерол ЛПВГ

Холестерол ЛПНГ

Хворі тварини (n=45)
0,19–5,56
1,21±0,15
0,91–1,51
Здорові тварини (n=20)
Lim
1,44–4,61
1,22–3,11
0,10–1,26
M±m
2,77±0,24
1,90±0,13
0,59±0,12
ДІ*
2,27–3,27
1,63–2,18
0,34–0,84
Примітки: ДІ* – довірчий інтервал; р<0,01; ∆р<0,001.
Lim
M±m
ДІ*

3,01–12,41
5,47±0,34∆
4,78–6,16

1,54–9,95
3,90±0,25∆
3,65–4,41

Холестерол ЛПДНГ

Триацилгліцероли

0,04–1,20
0,37±0,04
0,29–0,45

0,08–2,62
0,81±0,08
0,65–0,94

0,10–0,40
0,25±0,02
0,21–0,29

0,22–0,96
0,55±0,05
0,45–0,65

З показників таблиці 1 видно, що концентрація загального холестеролу в сироватці крові
тварин за раку молочної залози зростає, порівняно з показниками у клінічно здорових тварин, у
1,97 рази (р<0,001). У деяких тварин показник досягає значної величини, яка перевищує середнє значення в цій групі, що видно за лімітами показників (верхня межа – 12,41 ммоль/л). Аналіз
ліпідограми показав, що концентрація холестеролу ЛПВГ зростає, порівняно з контрольною
групою, у 2,1 рази з високим ступенем вірогідності (р<0,001); до того ж відзначається значний
ліміт значень цих показників (Lim 1,54–9,95 ммоль/л). Концентрація холестеролу ЛПНГ вища,
порівняно з контрольною групою, у 2,1 рази (р<0,01). Так само, як і за аналізу зазначених показників ЛПВГ, відмічається широкий діапазон значень цього тесту (0,19–5,56 ммоль/л). Концентрація холестеролу ЛПДНГ вище показників контрольної групи у 1,5 раза (р<0,01) також за
значного діапазону коливань (0,04–1,20 ммоль/л). Вміст триацилгліциролів у сироватці крові
тварин з раком молочної залози перевищує значення контрольної групи у 1,47 раза (р<0,01) за
ліміту 0,08–2,62 ммоль/л.
Таким чином, за раку молочної залози в самиць свійських котів у сироватці крові спостерігається істотне підвищення рівня як ліпідів, так і ліпопротеїнів − у середньому від 1,5 до 2,1
разів порівняно з клінічно здоровими тваринами. Аналогічні дані є й у гуманній медицині [6]:
повідомлялось, що в сироватці крові жінок за новоутворень молочної залози показники обміну
ліпідів були достовірно вищі у разі злоякісних пухлин, ніж доброякісних. Із погляду авторів,
характер захворювання молочної залози (злоякісне чи доброякісне) більш сильно впливає на
обмін ліпідів і ліпопротеїнів, ніж вік і наявність менопаузи [6, 7].
Враховуючи широкі ліміти показників обміну ліпідів та ліпопротеїнів у сироватці крові
тварин з раком молочної залози, ми розділили усі дані на дві групи і представили в таблиці 2,
орієнтуючись на рівень загального холестеролу. У групу 1 увійшли 29 самиць, у яких рівень
холестеролу не перевищував 5,5 ммоль/л, у групу 2 (16 самиць) увійшли всі інші тварини. Клінічно у групі 2 виявились особини з більш тяжкою стадією раку зі значним ураженням молочної залози і більшою кількістю пакетів.
Концентрація загального холестеролу у групі 2 виявилась у 1,85 раза більша, ніж у групі 1,
триацилгліцеролів – 1,65, ЛПВГ – 1,63, ЛПНГ – 2,9, ЛПДНГ – 1,67 рази.
Таким чином, підвищення рівня загального холестеролу супроводжується збільшенням рівня триацилгліцеролів і всіх інших компонентів ліпідограми, і в більшому ступені за важких
форм раку молочної залози підвищується рівень ЛПНГ, що можна вважати одним з лабораторних критеріїв оцінки ступеня тяжкості злоякісного процесу за раку молочної залози в самиць
свійських котів.
Таблиця 2 – Показники ліпідограми в сироватці крові самиць свійських котів за раку молочної залози з різним
ступенем гіперхолестеролемії (ммоль/л)
I група (n=29 )
II група (n=16 )
Показник
Клінічно здорові
M±m
M±m
Холестерол
4,21±0,15
7,77±0,56
2,27–3,27
Триацилгліцероли
0,66±0,06
1,09±017
0,45–0,65
Холестерол ЛПВГ
3,20±0,15
5,20±0,53
1,63–2,18
Холестерол ЛПНГ
0,72±0,08
2,09±0,29
0,34–0,84
Холестерол ЛПДНГ
0,30±0,03
0,50±0,08
0,21–0,29

Висновки. 1. У разі злоякісних пухлин молочної залози в сироватці крові самиць свійських котів підвищується вміст загального холестеролу, триацилгліцеролів, холестеролу ЛПВГ, ЛПНГ,
ЛПДНГ у 1,97; 1,47; 2,1; 2,1 та 1,5 рази відповідно порівняно з клінічно здоровими тваринами.
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2. За зростання вмісту загального сироваткового холестеролу у разі раку молочної залози в самиць свійських котів синхронно зростає рівень триацилгліцеролів і всіх фракцій ліпопротеїнів.
3. Значно зростає рівень ЛПНГ, що можна вважати одним з критеріїв злоякісного перебігу
пухлинного росту.
4. Результати досліджень будуть використані у вивченні патогенезу і диференційній діагностиці доброякісних і злоякісних пухлин молочної залози в самиць свійських котів.
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Показатели обмена липидов и липопротеинов в сыворотке крови домашних кошек при злокачественных
опухолях молочной железы
О.П. Тимошенко, Ю.В. Кузьмина
В статье сообщается об определении уровня липидов и липопротеинов в сыворотке крови домашних кошек со
злокачественными новообразованиями и сравнение полученных данных с характером липидограммы клинически
здоровых животных. В сыворотке крови больных кошек повышается содержание общего холестерола, триацилглицеролов, холестерола ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП в 1,97; 1,47; 2,1; 2,1 и 1,5 раза. При увеличении содержания общего
сывороточного холестерола при раке молочной железы у домашних кошек синхронно повышается уровень триглицеролов и всех фракций липопротеинов. В большей степени увеличивается уровень ЛПНП, что можно считать одним из лабораторных критериев злокачественного течения опухолевого роста.
Ключевые слова: домашние кошки, рак молочной железы, липиды, липопротеины, диагностика.
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АКУШЕРСЬКА ПАТОЛОГІЯ СВИНОМАТОК
ЗА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВЕДЕННЯ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА
У статті наведені інформативні й аналітичні дані щодо показників і причин вибраковування маточного поголів’я
свиней у свинарських господарствах із впровадженими сучасними технологіями, динаміки показників причин патології вагітності, родів і післяродового періоду у першоопоросок та основних свиноматок.
Встановлено, що основними причинами вибраковування свиноматок є вік, гіпо- і агалактія, хірургічна патологія, багаторазові і безрезультатні осіменіння, клінічний аборт, післяродові запальні процеси, патологія родів, різні форми маститу,
травми родових шляхів, септичний стан, синдром ММА, анафродизія, німфоманія, малоплідність та канібалізм.
Основні причини патологічних родів у свиноматок полягають у патології плодів, родових шляхів, родових сил
та затримання посліду.
Основними причинами патологічного перебігу післяродового періоду у свиноматок як у першоопоросок, так і
основних, є травми родових шляхів під час родів, вульво-вестибуліт, вагініт, ендометрит, септичний стан, субінволюція матки та післяродове залежування.
Ключові слова: вагітність, роди, післяродовий період, опорос, вульво-вестибуліт, ендометрит, субінволюція.
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Постановка проблеми. Акушерська патологія свиноматок – патологія вагітності, родів і
післяродового періоду за сучасних технологій ведення галузі свинарства в Україні, особливо
впроваджених за інвестиційними проектами, впливає на майбутню відтворну здатність маточного поголів’я, інтенсивність його використання, основні показники відтворення свиноматок,
включаючи їх вибраковування, якісні параметри отриманого приплоду а, головне, на економічні результати діяльності господарств, отримання конкурентоспроможної продукції зі зниженою
собівартістю [1, 2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями акушерської патології у свиноматок
протягом багатьох років займаються вітчизняні й зарубіжні вчені, спрямовуючи свої наукові
дослідження на вирішення тих чи інших проблем з метою підвищення інтенсивності використання маточного поголів’я свиней, вивчаючи конкретні питання патології вагітності, родів і
післяродового періоду, а точніше питання діагностики, терапії та профілактики окремої акушерської патології [3−6]. Меншою мірою в цих дослідженнях науковці звертали увагу на вплив
попередньої акушерської патології на майбутню відтворну здатність маточного поголів’я.
Мета і завдання дослідження полягають у вивченні показників і причин вибракування маточного поголів’я у свинарських господарствах із впровадженими сучасними технологіями,
динаміки причин патології вагітності, родів і післяродового періоду у першоопоросок та основних свиноматок.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили упродовж 2012–2013 рр. у двох
свинарських господарствах, які працюють за сучасними інвестиційними технологіями ведення галузі: ТОВ «АХ» Лебединського району Сумської області та ТОВ «Темп» Новомосковського району Дніпропетровської області. Аналіз згаданих вище показників і причин, передбачених метою,
проводився на підставі статистичної звітності, клінічних досліджень і спостережень, комп’ютерної
програми «Farm» та облікової документації господарств і зооветеринарних служб.
Результати досліджень та їх обговорення. Вивчаючи основні причини вибраковування
першоопоросок і основних свиноматок у спецгоспах «АХ» і «Темп», встановлено, що вони є
ідентичними як для обох господарств, так і різновікових груп свиноматок.
Основні причини вибраковування свиноматок: вік, гіпо- і агалактія, хірургічна патологія,
багаторазові і безрезультатні осіменіння, клінічний аборт, післяродова акушерська патологія
(запальні процеси), патологія родів, мастит (різні форми), травми родових шляхів, септичний
стан, синдром ММА, анафродизія і німфоманія, малоплідність і канібалізм.
Так, за два роки у ТОВ «АХ» вибракувано 105 першоопоросок (54 у 2012 і 51 в 2013 рр.).
Основними причинами вибракування були: малоплідність (42,59 і 21,56 %), патологія родів
(22,22 і 19,6 %), післяродові запальні процеси (3,7 і 5,88 %), німфоманія (7,4 і 9,8 %). Причинами вибраковування основних свиноматок (за 2 роки вибракувано 167 свиноматок − 60 в 2012 і
107 в 2013 рр.) були: вік (13,33 і 11,2 1%), гіпо- і агалактія (11,66 і 5,6 %), багаторазові і безрезультатні осіменіння (1,66 і 10,28 %), патологія родів (26,66 і 12,14 %), післяродові запальні
процеси (1,66 і 3,73 %), анафродизія (11,66 і 4,67 %), німфоманія (10,0 і 7,47 %), синдром ММА
(1,66 і 15,88 %) та малоплідність (1,66 і 11,21 %).
За два роки у ТОВ «Темп» вибракувано 88 першоопоросок (33 в 2012 і 55 в 2013 рр.). Основні причини: гіпо- і агалактія (9,09 і 7,27 %), хірургічна патологія (6,06 і 5,45 %), післяродові
запальні процеси (3,0 і 5,45 %), патологія родів (30,3 і 9,09 %), німфоманія (15,15 і 23,63 %),
синдром ММА (15,15 і 5,45 %), малоплідність (0 і 18,18 %) та канібалізм (0 і 7,27 %). Причинами вибраковування основних свиноматок (за 2 роки вибракувано 153 − 62 у 2012 і 91 − 2013 рр.)
були: вік (1,61 і 9,89 %), гіпо- і агалактія (8,06 і 6,59 %), хірургічна патологія (4,83 і 2,19 %),
багаторазові і безрезультатні осіменіння (3,22 і 5,49 %), післяродові запальні процеси (9,67 і
8,79 %), патологія родів (19,35 і 9,89 % ), анафродизія (3,22 і 3,29 %), німфоманія (6,45 і 10,98
%), синдром ММА (20,96 і 14,28 %) та малоплідність (0 і 5,49 %).
Основні причини патології під час вагітності першоопоросок у ТОВ «АХ» та в ТОВ «Темп»
− хірургічні хвороби та клінічні аборти, серед поголів’я основних свиноматок ТОВ «АХ» у
2013 р. − субклінічний аборт (прохолост-перегул) − 12,5 %, клінічний аборт − 18,7, вивернення
піхви − 6,25, випадіння матки і маткові грижи − 6,25 та хірургічна патологія − 18,75 %, у 2013
році – субклінічний аборт − 6,25 %, клінічний аборт − 12,5, залежування перед родами − 6,25
%, вивернення піхви − 6,25 % та хірургічна патологія − 25 %.
У ТОВ «Темп» в 2012 р. під час вагітності діагностували: субклінічний (9,7 %) і клінічний
аборти (22,5 %), вивернення піхви (19,4 %), випадіння матки і маткові грижі (3,2 %) та хірургіч258
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ну патологію (9,7 %), а в 2013 р. – субклінічний (7,1 %) і клінічний аборти (17,9 %), залежування перед родами (7,1 %), вивернення піхви (14,3 %) та хірургічну патологію (21,4 %).
Аналізуючи динаміку показників патології родів у свиноматок, встановлено, що у ТОВ
«АХ» за два роки від першоопоросок і основних свиноматок отримано 1996 опоросів (601 опорос від першоопоросок і 1395 − основних свиноматок). У 2012 р. у 80,3 % першоопоросок роди
були фізіологічними, а у 19,7 % − патологічними, у 2013 р. – 82,9 і 17,1 % відповідно. Серед
поголів’я основних свиноматок у 2012 р. у 79,3 % випадків реєстрували фізіологічний перебіг
родів, а в 21,7 % − патологічний, у 2013 р., відповідно, 82,9 і 17,1 %, відповідно.
У ТОВ «Темп» ці показники у першоопоросок склали 72,7 і 27,3 % у 2012 та 75,3 і 24,7 % у
2013 рр., а в основних свиноматок − 70,0 і 30,0 % у 2012 та 77,7 і 22,3 % у 2013 рр. відповідно.
Основні причини патологічних родів свиноматок в обох господарствах − патологія плодів,
родових шляхів, родових сил та затримання посліду.
Динаміка показників післяродової патології у свиноматок наведена в таблиці 1. У ТОВ
«АХ» фізіологічний перебіг післяродового періоду серед поголів’я основних свиноматок склав
у 2012 р. − 92,4, 2013 − 93,0 %, а першоопоросок – 91,3 і 91,0 %.
У ТОВ «Темп» фізіологічний перебіг післяродового періоду діагностували у 91,0 % першоопоросок у 2012 р. і 89,7 % – 2013 р., а серед поголів’я основних свиноматок, відповідно, у 87,9 і 87,1 %.
Основними причинами патологічного перебігу післяродового періоду як у першоопоросок, так і
основних свиноматок були (в обох спецгоспах): травми родових шляхів, вульво-вестибуліт, вагініт,
ендометрит, септичний стан, субінвалюція матки та післяродове залежування.
Таблиця 1 − Динаміка показників післяродової патології у свиноматок
Спецгосп 1 «АХ»
2012
2013
№
Показники
першопершоп/п
основні
основні
опороски
опороски
к-ть % к-ть % к-ть % к-ть %
Опоросилось свиноматок
1
356 100,0 565 100,0 245 100,0 830 100,0
всього, гол
Фізіологічний перебіг
2
325 91,3 522 92,4 223 91,0 772 93,0
післяродового періоду
Патологічний перебіг
3
31 8,7 43 7,6 22 9,0 58 7,0
післяродового періоду
в т.ч.:
12 3,4 10 1,8 6 2,5 17 2,0
- травми родових шляхів
- вульво-вестибуліт
2 0,8 5 0,6
- вагініт
9 2,5 16 2,8 5 2,0 12 1,4
- ендометрит
10 2,8 16 2,8 7 2,9 19 2,3
- септичний стан
1 0,1
1 0,1
- субінволюція матки
1 0,4 4 0,5
- післяродовий парез
- післяродове залежування 1 0,4
4 Оперативне втручання
4 1,1 5 0,9 8 3,3 11 1,3
5 Загинуло
3 0,8 4 0,7 2 0,8 5 0,6
6 Вимушено забито
Вибракувано під час
7
5 1,4 11 1,9 6 2,4 14 1,7
післяродового періоду

Спецгосп 2 «Темп»
2012
2013
першопершоосновні
основні
опороски
опороски
к-ть % к-ть % к-ть % к-ть %
260 100,0 348 100,0 97 100,0 350 100,0
236 91,0 306 87,9 87 89,7 305 87,1
24

9,0

42 10,1 10 10,3 45 12,9

6

2,25

1

0,2

2

2,1

10

2,9

7
11
3
3
-

2,6
4,1
1,1
1,1
-

17
24
6
6
2

4,1
5,8
1,7
1,7
0,6

3
5
1
2
1

3,1
5,1
1,0
2,1
1,0

1
8
22
2
1
1
6
8
3

0,3
2,3
6,3
0,5
0,3
0,3
1,7
2,3
0,9

4

1,5

14

4,0

5

5,2

17

4,9

Висновки. 1. Причинами вибраковування свиноматок у спецгоспах із впровадженими сучасними технологіями є вік, гіпо- і агалактія, хірургічна патологія, багаторазові і безрезультатні
осіменіння, клінічний аборт, післяродові запальні процеси, патологія родів, різні форми маститу, травми родових шляхів, септичний стан, синдром ММА, анафродизія, німфоманія, малоплідність та канібалізм.
2. У свинарських господарствах із сучасними технологіями основними причинами захворювання різновікових свиноматок під час вагітності є субклінічний і клінічний аборти, залежування перед родами, вивернення піхви, випадіння матки і маткові грижі та хірургічна патологія.
3. Основними причинами патологічних родів у свиноматок у спецгоспах є патологія родових шляхів, плодів, родових сил та затримання плаценти.
4. Основними причинами патологічного перебігу післяродового періоду як у першоопоросок, так і основних свиноматок у спецгоспах із сучасною технологією є травми родових шляхів
під час родів, вагініт, ендометрит та септичний стан.
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Акушерская патология свиноматок при современных технологиях ведения отрасли свиноводства
Н.И. Харенко, А.А. Черненко, Н.А. Афанасьева, О.А. Костюченко
В статье приведены информативные и аналитические данные в отношении показателей и причин браковки маточного поголовья свиней в свиноводческих хозяйствах с внедренными современными технологиями работы, динамики показателей и причин патологии беременности, родов и послеродового периода у первоопоросок и основных
свиноматок.
Установлено, что основными причинами браковки свиноматок являются – возраст, гипо- и агалактия, хирургическая патология, многоразовые и безрезультатные осеменения, клинический аборт, послеродовые воспалительные
процессы, патология родов, разные формы мастита, травмы родовых путей, септическое состояние, синдром ММА,
анафродизия, нимфомания, малоплодие и каннибализм.
Основные причины патологических родов у свиноматок: патология родовых путей, плодов, родовых сил и задержание последа.
Основными причинами патологического течения послеродового периода у свиноматок как первоопоросок, так и
основных свиноматок, являются травмы родовых путей, вульво-вестибулит, вагинит, эндометрит, септическое состояние, субинволюция матки, послеродовый парез и послеродовое залеживание.
Ключевые слова: беременность, роды, послеродовой период, опорос, вульво-вагинит, эндометрит, субинволюция.
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ФАРМАКОТЕРАПІЯ СОБАК І КОТІВ ЗА ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ПАРОКСИЗМІВ
У статті розглянуто найважливіші принципи проведення терапії собак і котів за церебральних пароксизмів. Особливу увагу приділено лікуванню тварин, хворих на епілепсію. Наведено перелік лікарських препаратів, що застосовуються тваринам із патологією нервової системи, а також представлено протокол ветеринарної допомоги собакам і
котам за епістатусу. Розглянуто випадок епілепсії в собаки з клінічної практики.
Ключові слова: церебральні пароксизми, епілепсія, терапія, собаки, коти.

Постановка проблеми. Неврологічні розлади у тварин зустрічаються досить часто. Останнім часом в Україні неврології собак і котів приділяється все більше уваги. В сучасних умовах
розвитку ветеринарії дрібних свійських тварин навіть лікар ветеринарної медицини загальної
практики має досконало знати принципи роботи з тваринами із патологією нервової системи та
вміти надавати їм невідкладну допомогу. Роботу ветеринарного невролога значно полегшує
сучасне діагностичне устаткування: магнітно-резонансний томограф, котрий, на жаль, доступний далеко не всім лікарям ветеринарної медицини. Незважаючи на інтенсивний розвиток ветеринарної неврології у світі, важливо, перш за все, володіти базовими знаннями щодо діагностики та лікування патології нервової системи у дрібних свійських тварин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про можливість передбачення чергового
нападу за кілька годин до його початку за допомогою електрокортикографічного моніторингу,
що може допомогти в розробці сучасних превентивних заходів стосовно епілепсії [1].
Недавні дослідження у бордер-тер’єрів показали, що частота виникнення епілептоїдного
судомного синдрому собак (ЕССС) не залежить від статі і найчастіше перший раз проявляється
у віці до трьох років. Дослідження демонструє подібність фенотипу ЕССС до пароксизмального дистонічного хореоатетозу (пароксизмальної дискінезії) людини [2].
©
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Мета дослідження – описати основні принципи лікування тварин з церебральними пароксизмами, особливо тих, що страждають на епілепсію, та представити конкретний випадок із
клінічної практики.
Матеріали і методи. За терапевтичного підходу до собак, що страждають на епілепсію, у
наведеному прикладі фігурує кобель породи кане корсо. З метою постановки діагнозу проводили збір анамнезу, загальний клінічний огляд, гематологічні та серологічні дослідження, аналіз
венозної крові на вміст паразитів методом мікроскопії. Препарати, що застосовувались у процесі лікування, – це фенобарбітал ІС (ТОВ «ІНТЕРХІМ»), натрію тіопентал (корпорація «Артеріум») та ксилазину гідрохлорид (препарат Ксила, компанія Interchemie).
Зазначимо, що в більшості випадків повне усунення церебральних пароксизмів є недосяжною метою [3].
Результати досліджень та їх обговорення. Антиепілептична терапія має певні застереження. Так, не рекомендується призначати антиконвульсанти тваринам, що мали лише один
випадок церебрального пароксизму. Призначення препаратів також не рекомендоване до встановлення остаточного діагнозу, за винятком випадків важких пароксизмів та коли пароксизми
трапляються надто часто або вони є кластерними [3].
Підбір препарату та доз може зайняти від 2-х тижнів до 2-х місяців [3, 4].
Препаратом першого вибору у лікуванні собак і котів, що страждають на церебральні пароксизми, є фенобарбітал (табл. 1). Фенобарбітал, як і діазепам, застосовують для переривання
епістатусу [3] (табл. 2).
Таблиця 1 – Протисудомні засоби, що використовуються у лікуванні собак і котів за церебральних пароксизмів [3, 5]
Назва препарату
Фенобарбітал
(люмінал)
Калію бромід
Діазепам
Клоназепам
Дикалію
клоразепат
Вальпроєва кислота
Фелбамат
Габапентин
Зонисамід
Леветірацетам

Терапевтична доза, мг/кг
С: 1,5–5 (8)
К: 0,5–3 мг/кг/добу (1) (2) (3)
С: 20–60 (1) (2) (3);
+ фб. – 30 (1)
К: 30 мг/кг/добу
К: 0,5–2 мг/кг/добу (2) (3)
SE у С,К: 2,5–50 мг і більше
С: 0,02–0,5(2)
К: 0,5 мг/тварину (1) (2)
С: 2–4 мг/кг/добу (2)
К: 3,75–7,5 мг/тварину (1) (2)
С: 10–60 (2) (3)
С: 15–60 (3)
С: 30–60 мг/кг/добу (2) (3)
К: 5–10 мг/кг/добу
С: 4–10 мг/кг/добу (2)
С: 5–30 (2) (3)

TК, мкг/мл
15–400
К: 10–20

Т ½ , год
С: 24–86
К: 34–43

Tss, доби

С:880-3000;
+ фб. – 1500–2500

С:15–25 діб
К: 10 діб

С:100–200

К: 200–700 нг/мл

К: 15–20

немає даних

С: 0,02–0,08

С:1,4±0,3

немає даних

С: 20–75 мкг/л

С: 5–6

С: 1–2

40–100
25–100 мг/л

1,7±0,4
5–6

6–10
1–2

С: 4–16 мг/л

С: 2–4

С: 1

10–40
нема даних

15–20
4–10

1–4
1–3

С: 10–18

Примітки: (1), (2), (3) – кратність прийому – один раз на 24, 12 та 8 годин відповідно; С – собаки; К – коти; +фб.
– у поєднанні з фенобарбіталом; SE – status epilepticus; TК – терапевтична концентрація в сироватці крові; Т ½ – час
напіввиведення; Tss – час до настання рівноважної концентрації.

Якщо церебральні пароксизми не піддаються контролю за монотерапії фенобарбіталом,
схему лікування можна доповнити калію бромідом (для собак), або похідним бензодіазепіну
(для котів) [6]. Іноді проводять комбіновану терапію фенобарбіталом та фенітоїном. Останній,
однак, має значну гепатотоксичність, особливо в котів [4]. У котів бензодіазепіни можуть використовуватися як монотерапія [3, 4, 7].
Калію бромід добре переноситься собаками. Це хороша альтернатива фенобарбіталу. Лікування собак калію бромідом починають з насичення ним організму протягом 5–10 діб (цільовий
рівень у сироватці крові становить 1,0–1,5 мг/мл, необхідна доза 450–600 мг/кг/добу). Надалі
лікування собак продовжують підтримувальними дозами [3].
З бензодіазепінів найчастіше використовують діазепам. У собак період активності препарату дуже короткий, а толерантність організму розвивається швидко, що робить його менш придатним для тривалого використання у тварин цього виду [3].
Клоназепам більш придатний для котів, ніж діазепам, оскільки, на відміну від останнього,
саме у тварин цього виду він не проявляє гепатотоксичності [7].
Клоразепат іноді призначають для монотерапії в собак, але частіше – в комбінації з фенобарбіталом для довготривалого лікування собак і котів [3].
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Ефективність клоназепаму триває лише кілька місяців, крім того, він володіє значною гепатотоксичністю. Призначення цього препарату можна рекомендувати на термін 2–3 місяці в дозі
0,5 мг/кг для контролю нападів на початку лікування калію бромідом (допоки не настане насичення організму) [3].
Примідон ефективний для собак, але не рекомендований котам. Препарат зазвичай є ефективним навіть у випадку, коли призначення фенобарбіталу і/або фенітоїну не дало бажаного
ефекту, проте він досить гепатотоксичний [3].
Згідно з деякими джерелами, непридатними для лікування собак вважаються фенітоїн, примідон, вігабатрін, карбамазепін, фенітоїн, застосування діазепаму per os (відмінна від гуманної
фармакокінетика), ламотригін [7, 8].
Таблиця 2 – Протокол ветеринарної допомоги собакам та котам за епістатусу
Зупинити напад
Можливі варіанти:
Діазепам – в/в, болюсно, по 10 мг, максимум 50 мг.
Клоназепам – 0,05-0,2 мг/кг, триваліша, ніж у діазепаму, дія
Фенобарбітал – в/в, повільно, до ефекту, 15–240 мг і більше
Пентобарбітал – в/в, повільно до ефекту, 4–20 мг/кг
Відсутність ефекту:
Фенобарбітал натрію – в/в, 2–4 мг/кг з 30-хвилинними інтервалами.
Відсутність ефекту:
Фенобарбітал натрію – до ефекту, 10–15 мг/кг
Пентобарбітал – обережно, дія може потенціонуватися попередньо введеними діазепамом і фенобарбіталом.
Оцінити вентиляцію легень
Відібрати кров для проведення гематологічних і серологічних досліджень
N. B. Гіпоглікемія – можлива причина нападу.
Провести інфузійну терапію
50% р-н декстрози (2–3 мл для карликових та 50 мл для великих порід собак)
Котам – тіамін (0,5–1,0 г; кілька разів з інтервалом 1-2 доби)
Підозра на гіпоглікемію – препарати кальцію
Визначення причини нападу, етіотропне лікування
Контроль температури тіла
Контроль подальших нападів
Фенобарбітал – в/в, в/м до переведення на пероральні форми препаратів

Відміну препаратів, яка може зайняти 2–4 роки (залежно від форми епілепсії), проводять
через 2–4 роки цілковитої відсутності епілептичних нападів. Важливо відмітити, що для котів
не характерне «звикання» до препаратів [4].
16.10.2013 в клініку «Велика ведмедиця» (м. Київ) з метою отримання консультації звернулися власники кобеля породи кане корсо віком 3 роки і 5 місяців, масою тіла 47 кг, не кастрований. З анамнезу стало відомо, що впродовж року (з 28 вересня 2012 р.) вони були клієнтами
іншої клініки з приводу епістатусів. Перший з них стався у віці 2 роки і 3 місяці. Зі слів власників, перший епістатус тривав майже 5 діб. Надалі епістатуси повторювалися в середньому з
частотою один раз на місяць.
Тварині провели гематологічні та серологічні дослідження. Після аналізу отриманих результатів було відмічено зростання активності аспартат- та аланінамінотрансфераз, значення
яких були 74 та 62 МО/л відповідно за референтних значень, 9–52 та 11-42 МО/л відповідно).
Кількість лейкоцитів у крові собаки становила 13,4×109/л за референтного значення 7,0–
15,0×109/л. Морфологічне дослідження виявило незначну еозинофілію – 6 % (за референтного
значення 1–5 %). Спираючись на отримані результати, нами була припущена наявність паразитарної інвазії. Враховуючи дотримання власниками схеми дегельмінтизації собак, вирішено
було провести дослідження венозної крові на вміст паразитів, яке виявилося позитивним (Dirifilaria immitis). Було зроблено припущення про симптоматичну епілепсію, спричинену паразитарною емболією судини (судин) головного мозку.
Тварині призначено препарат Фенобарбітал ІС у початковій дозі 2 мг/кг, спочатку один раз
на добу протягом 1 тижня, а потім два рази на добу. Через 18 діб від початку лікування в собаки стався черговий епістатус. Тварина була доставлена в клініку через 40 хв від початку нападу.
Останню дозу препарату (95 мг) тварина отримала за 5 годин до епістатусу. Виходячи з наявного медикаментозного забезпечення, було прийнято рішення застосувати натрію тіопентал, потенціонувавши його дію ксилазину гідрохлоридом у дозі 0,5 мг/кг (ізольоване застосування
нейролептиків у людей/тварин, хворих на епілепсію, протипоказане). Спочатку внутрішньо262
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венно повільно було введено натрію тіопентал з розрахунку 1,5 мг/кг маси тіла тварини, а потім
– ксилазин. Через 5 хв продовжили введення натрію тіопенталу, загальна доза якого склала
близько 2 г. Перервати епістатус вдалося протягом доби. Надалі доза фенобарбіталу була збільшена до 5 мг/кг маси тіла собаки із застосуванням його двічі на добу. Загалом від початку лікування в клініці «Велика ведмедиця» станом на 20.03.2014 р. у собаки відбулося 2 епістатуси
(другий вдалося припинити протягом 18 годин).
Висновок. Необхідно черговий раз наголосити на важливості дотримання протоколу діагностичного дослідження неврологічно хворих тварин, не нехтувати збором детального анамнезу та рутинними (які часом здаються неважливими) методами обстеження тварин.
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Фармакотерапия собак и котов при церебральных пароксизмах
Н.И. Цвилиховский, О.Н. Якимчук, Н.Ю. Иванченко
В статье рассмотрены наиболее важные принципы проведения терапии собак и кошек при церебральных пароксизмах. Особое внимание уделено лечению животных, больных эпилепсией. Приведен перечень лекарственных препаратов, применяющихся животным с патологией нервной системы, а также представлен протокол ветеринарной
помощи собакам и котам при эпистатусе. Рассмотрен случай эпилепсии у собаки из клинической практики.
Ключевые слова: церебральные пароксизмы, эпилепсия, терапия, собаки, коты.

УДК 619:618.7:634.4
ЧЕКАН О.М., канд. вет. наук ©
МУСІЄНКО Ю.В., канд. вет. наук
ТОДЕРЮК І.В., аспірант
Сумський національний аграрний університет
achekanne@gmail.com
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ І ПРИЧИН ПАТОЛОГІЧНИХ РОДІВ У
СВИНОМАТОК ЗА ПОРАМИ РОКУ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ВІКУ
У статті наведені інформативні й аналітичні дані щодо причин патологічних родів свиноматок різного віку та
розладів у них динаміки родового процесу, зумовленого слабкими та надмірними родовими силами у свинарських
господарствах, із впровадженими в них сучасними технологіями роботи та з урахуванням пори року.
У ТОВ «АХ» показник патологічних родів свиноматок в 2012 коливався від 19,6 % восени до 30,71 % взимку, а
в 2013 рр. – від 15,15 % восени до 29,69 % взимку. У ТОВ «Темп» цей показник коливався від 19,69 % восени до 30,3
% влітку в 2012 і від 15,62 % восени до 35,15 % влітку в 2013 рр.
Встановлено, що основними причинами патологічних родів у свиноматок, без урахування показників затримки
посліду, в обох господарствах були: розлади динаміки родів, патологія родових шляхів, розвитку плодів та неправильне взаємовідношення плодів до родових шляхів. Найчастіше до розладів динаміки родового процесу (слабкі та
надмірні родові сили) в обох господарствах, за два роки, були схильні свиноматки з 1-м та 6-м опоросами, із незначними коливаннями за порами року.
Ключові слова: опорос, родовий процес, перейми, ремонтні та основні свиноматки.

Постановка проблеми. Відтворна здатність маточного поголів’я у свинарських господарствах
України, незалежно від форм їх власності і впровадженої технології, в тому числі і за інвестиційними проектами, в першу чергу впливає як на економічні важелі галузі свинарства, так і виробництво
дешевої та конкурентоспроможної продукції в державі в цілому. Розлади і втрата відтворної здат©
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ності свиноматками спричинюють негативну дію на інтенсивність їх використання та передчасне їх
вибракування, що відображається на собівартості свинарської продукції [1, 2].
Незаперечним слід вважати те, що на інтенсивність використання маточного поголів’я у господарстві суттєво впливає кількість патологічних родів у свиноматок, зумовлених розладами
динаміки опоросу, патологією родових шляхів, розвитку плодів та неправильними взаємовідношеннями плодів до родових шляхів і затримкою посліду. Особливу увагу в системі технологічних процесів, пов’язаних з відтворенням і організацією проведення опоросів у свиноматок,
слід приділити виявленню й аналізу конкретних причин і показників розладів динаміки родового процесу − первинним та вторинним слабким переймам і потугам та надмірним переймам і
потугам, наслідком яких може бути втрата приплоду та непередбачувана майбутня акушерська
і гінекологічна патологія [3, 4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями розладів динаміки родового процесу у
свиноматок займалася незначна кількість вітчизняних і зарубіжних дослідників. В основному питання розладів динаміки опоросу стосувалися, більшою мірою, тільки наслідків цієї патології, а саме: загибель приплоду, затримка посліду, травми родових шляхів та виникнення різноманітної післяродової акушерської патології запального характеру з майбутньою втратою свиноматками їх відтворної здатності і передчасним вибраковуванням самок, а в деяких випадках їх загибеллю [5−8].
Мета і завдання дослідження − вивчення деяких показників відтворної здатності, тісно
пов’язаних з розладами динаміки родового процесу свиноматок різних вікових груп, зумовлених слабкими та надмірними родовими силами з урахуванням пори року, у свинарських господарствах з впровадженими сучасними технологіями ведення галузі.
Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводили у двох свинарських господарствах, які працюють за сучасними інвестиційними технологіями ведення галузі: ТОВ «АХ» Лебединського району Сумської області та ТОВ «Темп» Новомосковського району Дніпропетровської області у 2012−2013 роках. Під час вивчення й аналізу передбачених метою завдань враховувалися пора року та вік свиноматок (1–6 опорос). Аналіз показників і причин патологічних
родів, розладів динаміки родового процесу (слабкі і надмірні родові сили) проводився на підставі статистичної звітності, особистих клінічних спостережень і досліджень, комп’ютерної програми обліку «Farm» та звітно-облікової документації господарств і зооветеринарних служб.
Результати досліджень та їх обговорення. Аналізуючи дані, було встановлено, що у ТОВ
«АХ» за 2012 рік зареєстровано у свиноматок 153 випадки патологічних родів, в тому числі 47
(30,71 %) взимку, 33 (21,56 %) − навесні, 43 (28,1 %) − влітку і 30 (19,6 %) − восени. Основними
причинами патологічних родів були розлади динаміки родового процесу (53 випадки), патологія родових шляхів (37 випадків), патологія розвитку плодів (43 випадки) та неправильне взаємовідношення плодів до родових шляхів (20 випадків). До загального аналізу не були включені
випадки затримки послідів у свиноматок, тобто патологія третьої стадії родів.
У розрізі пір року розлади динаміки родового процесу коливалися від 18,87 (n=10) (осінь і
весна) до 33,96 % (n=18) випадків – зима; патологія родових шляхів − від 18,92 (n=7) (осінь і
весна) до 32,43 % (n=12) випадків влітку; патологія розвитку плодів − від 20,93 (n=9) – осінь і
весна до 30,23 % (n=13) випадків взимку; неправильне взаємовідношення плодів до родових
шляхів – від 20,0 (4) – літо, осінь до 35,0 % (n=7) випадків навесні.
У розрізі порядкового номера опоросу, розлади динаміки родового процесу коливалися від
11,32 % із 2-м опоросом до 24,53 % за 6-го опоросу; патологія родових шляхів − від 13,51 % з 3м, 4, 5-м опоросами до 21,62 % за 1-го і 2-го опоросів; патологія розвитку плодів – від 9,3 % за
4-го і до 23,26 % за 1-го опоросу; неправильне взаємовідношення плодів до родових шляхів –
від 5 % за 4-го опоросу до 25,0 % − за 1-го і 2-го опоросів.
За 2013 рік у ТОВ «АХ» було зареєстровано у свиноматок 165 випадків патологічних родів.
З них 49 (29,69 %) випадків взимку, 43 випадки (26,06 %) – навесні, 48 випадків (29,09 %) – влітку і 25 випадків (15,15 %) – восени. Розлади динаміки родового процесу коливалися від 10,64
восени до 34,04 % − влітку; патологія родових шляхів – від 22,22 взимку і восени до 28,89 % −
навесні; патологія розвитку плодів – від 13,73 восени до 35,3 % − взимку; неправильне взаємовідношення плодів до родових шляхів – від 13,64 восени до 36,66 % − взимку.
У розрізі порядкового номера опоросу у 2013 році, розлади динаміки родового процесу коливалися від 10,64 з 4-м до 21,28 % − з 5 і 6-м опоросами; патологія родових шляхів – від 8,89 із
4-м до 20,0 % − з 1, 5 і 6-м опоросами; патологія розвитку плодів − від 11,77 з 2-м до 15,68 % −
з 1, 3 і 4-м опоросами; неправильне взаємовідношення плодів до родових шляхів – від 9,09 з 5м до 22,73 % − з 1 і 2-м опоросами.
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У ТОВ «Темп» за 2012 рік було зареєстровано у свиноматок 132 випадки патологічних родів, з них 25,75 % випадків взимку, 24,24 − навесні, 30,3 − влітку і 19,69 % випадків восени. Розлади динаміки родового процесу коливалися від 15,0 восени до 32,5 % влітку; патологія родових шляхів – від 20,0 взимку до 34,28 % влітку; патологія розвитку плодів – від 21,22 восени до
27,27 % взимку і восени; неправильне взаємовідношення плодів до родових шляхів – від 4,17
навесні, влітку і восени до 8,33 % − взимку.
У розрізі порядкового номера опоросу у 2012 році розлади динаміки родового процесу коливалися від 10,0 з 3-м до 22,5 % з 6-м опоросом; патологія родових шляхів – від 11,43 з 3 і 4-м опоросами до 22,86 % з 1 і 2-м; патологія розвитку плодів − від 9,1 із 3-м до 27,27 % з 6 опоросом; неправильне взаємовідношення плодів до родових шляхів – від 12,5 з 4 і 5 до 20,83 % − з 1 і 6 опоросами.
За 2013 рік у ТОВ «Темп» було зареєстровано 128 випадків патологічних родів. З них 24,21 % випадків взимку, 25,0 − навесні, 35,15 − влітку і 15,62 % випадків восени. Розлади динаміки родового
процесу коливалися від 16,67 восени до 33,33 % − влітку; патологія родових шляхів – від 10,0 восени до 40,0 % − влітку; патологія розвитку плодів – від 20,59 восени до 32,35 % влітку; неправильне
взаємовідношення плодів до родових шляхів – від 13,64 восени до 36,66 % влітку.
У розрізі порядкового номера опоросу у 2013 році розлади динаміки родового процесу коливалися від 9,52 із третім до 26,19 % − 6 опоросом; патологія родових шляхів – від 3,33 з четвертим до 26,67 % − 5 опоросом; патологія розвитку плодів − від 8,82 з 2 і 3 опоросами до 32,35
% − 6 опоросом; неправильне взаємовідношення плодів до родових шляхів – від 4,55 з другим
до 22,73 % з 1 і 4 опоросами.
Показники і причини розладів динаміки родового процесу у свиноматок у ТОВ «АХ» і ТОВ
«Темп» за порами року з урахуванням порядкового номера опоросу наведені у таблицях 1 і 2.
Таблиця 1 − Показники розладів динаміки родового процесу свиноматок за порами року (ТОВ «АХ»)
№
Причини опоросу
1
2
Слабкі
3
перейми
4
і потуги
5
6
За рік
1
2
Надмірні
3
перейми
4
і потуги
5
6
За рік
Всього за рік

2012
Пора року (кількість / %)
зима
весна
літо
осінь
2 8,70
1 4,35 1 4,35
1 4,35 1 4,35
1 4,35
1 4,35
1 4,35
2 8,70 1 4,35 2 8,70
2 8,70
1 4,35
2 8,70 1 4,35 2 8,70 1 4,35
9 39,15 4 17,4 5 21,75 5 21,75
3 10,0 1 3,33 2 6,67 1 3,33
1 3,33 1 3,33 1 3,33
1 3,33
3 10,0 1 3,33
1 3,33 1 3,33
2 6,67
1 3,33 1 3,33 2 6,67
2 6,67 2 6,67 2 6,67 1 3,33
9 30,0 6 20,0 10 33,33 5 16,67
18 33,96 10 18,86 15 28,32 10 18,86

Всього за
рік
4 7,40
3 13,05
2 8,70
5 21,75
3 13,05
6 26,10
23 100,0
7 23,33
3 10,0
5 16,67
4 13,34
4 13,34
7 23,33
30 100,0
53 100,0

зима
2 8,0
1 4,0
1 4,0
1 4,0
1 4,0
6 24,0
1 4,55
2 9,09
1 4,55
1 4,55
2 9,09
7 31,82
13 27,66

2013
Пора року
весна
літо
1 4,0 2
8,0
1 4,0 1
4,0
1 4,0 2
8,0
1 4,0 1
4,0
2 8,0 2
8,0
2 8,0 2
8,0
8 32,0 10 40,0
1 4,55
1 4,55 2 9,09
1 4,55
1 4,55
1 4,55 2 9,09
1 4,55 1 4,55
5 22,73 6 27,27
13 27,66 16 34,04

Всього за
рік
осінь
5 20,0
1 4,0
4 16,0
3 12,0
3 12,0
5 20,0
5 20,0
1 4,0 25 100,0
1 4,55 3 13,64
3 13,64
1 4,55 4 18,18
2 9,09
1 4,55 5 22,73
1 4,55 5 22,73
4 18,18 22 100,0
5 10,64 47 100,0

Таблиця 2 − Показники розладів динаміки родового процесу свиноматок за порами року (ТОВ «Темп»)
Причини

№ опоросу

Слабкі
перейми
і потуги

1
2
3
4
5
6

За рік
Надмірні
перейми і
потуги

1
2
3
4
5
6

За рік
Всього за рік

2012
Пора року (кількість / %)
зима
весна
літо
осінь
2 8,70 1 4,35 1 4,35
1 4,35 1 4,35 2 8,70
1 4,35
1 4,35
1 4,35 1 4,35 1 4,35 1 4,35
1 4,35 2 8,70 1 4,35
1 4,35 2 8,70 1 4,35 1 4,35
7 30,44 7 30,44 7 30,44 2 8,70
2 11,76 1 5,88
1 5,88 1 5,88
1 5,88
1 5,88
2 11,76
1 5,881 5,88
1 5,88 1 5,88
1 5,88 1 5,88 1 5,88 1 5,88
5 29,41 2 11,76 6 35,30 4 23,53
12 30,0 9 22,5 13 32,5 6 15,0

Всього за
рік
4 17,40
4 17,40
2 8,70
4 17,40
4 17,40
5 21,74
23 100,0
3 17,65
2 11,76
2 11,76
3 17,65
3 17,65
4 23,53
17 100,0
40 100,0
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зима
1 3,70
1 3,70
1 3,70
1 3,70
2 7,41
6 22,22
1 6,67
1 6,67
1 6,67
1 6,67
4 26,66
10 23,80

2013
Пора року (к-ть / %)
весна
літо
1 3,70 1 3,70
2 7,41 2 7,41
1 3,70 1 3,70
1 3,70 1 3,70
1 3,70
1 3,70 4 14,82
6 22,22 10 37,03
3
1 6,67
1 6,67
1 6,67
1 6,67 1 6,67
1 6,67
5 33,34 4 26,66
11 25,94 14 33,33

осінь
1 3,70
1 3,70
1 3,70
2 7,41
5 18,52
1 6,67
1 6,67
2 13,33
7 16,65

Всього за
рік
4 14,82
4 14,82
3 11,11
4 14,82
3 11,11
9 33,33
27 100,0
5 33,34
3 20,0
1 6,67
2 13,33
2 13,33
2 13,33
15 100,0
42 100,0
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Основними причинами розладів динаміки родів у свиноматок згаданих вище господарств
були слабкі та надмірні перейми і потуги. За порами року аналізуючих років (2012–2013) в обох
господарствах показники розладів динаміки родових сил коливалися від 15,0 до 33,33 % у ТОВ
«Темп» і від 10,64 до 33,96 % − ТОВ «АХ». У розрізі порядкового номеру опоросу за 2012–2013
рр. у ТОВ «Темп» − від 8,7 з третім до 33,34 % з першим опоросом у 2013 році, а в ТОВ «АХ» −
від 8,7 з тетім до 26,1 % з шостим опоросом у 2012 році.
Висновки. 1. Річні показники патологічних родів у свиноматок за порами року коливалися
від 19,6 восени і до 30,71 % − взимку в ТОВ «АХ» у 2012 та від 15,15 восени і до 29,69 % −
взимку у 2013 рр., а в ТОВ «Темп» від 19,69 восени і до 30,3 % влітку у 2012 та від 15,62 восени
і до 35,15 % влітку у 2013 рр.
2. Основними причинами патологічних родів свиноматок в обох господарствах були розлади динаміки родів, патологія родових шляхів, розвитку плодів та неправильне взаємовідношення плодів до родових шляхів без урахування показників затримання у них плаценти.
3. Річні показники розладів динаміки родових сил у свиноматок (перейми і потуги) за порами року коливалися від 18,86 восени і до 39,96 % взимку в ТОВ «АХ» у 2012 та від 10,64 і до
34,04 % влітку у 2013 рр., а в ТОВ «Темп» − від 15,0 восени і до 32,5 % влітку у 2012 та від
16,65 восени до 33,33 % влітку у 2013 рр.
4. Найчастіше до розладів динаміки родового процесу (слабкі та надмірні родові сили) в
обох господарствах за два роки були схильні свиноматки з 1 та 6 опоросами, з незначними коливаннями за порами року.
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Динамика показателей и причин патологических родов у свиноматок по сезонам года и с учётом их возраста
А.Н. Чекан, Ю.В. Мусиенко, И.В. Тодерюк
В статье приведены информативные и аналитические данные в отношении причин патологических родов свиноматок
разного возраста и расстройств у них динамики родового процесса, обусловленного слабыми и бурными родовыми силами, в свиноводческих хозяйствах с внедрёнными в них современными технологиями работы и с учётом сезона года.
В ООО «АХ» показатель патологических родов у свиноматок в 2012 году колебался от 19,6 % осенью до 30,71 % зимой, а в 2013 году − от 15,15 % осенью до 29,69 % зимой. В ООО «Темп» данный показатель колебался от 19,69 % осенью
до 30,3 % летом в 2012 и от 15,62 % осенью до 35,15 % летом в 2013 гг. Установлены основные причины патологических
родов у свиноматок без учёта показателей задержания последа в обеих хозяйствах и расстройства динамики родов, патология родовых путей, развития плодов и неправильное взаимоотношения плода и родовых путей. Чаще всего к расстройствам динамики родового процесса (слабые и сильные родовые силы) в обеих хозяйствах за два года были предрасположены
свиноматки с 1 и 6 опоросами, с незначительными колебаниями по сезонам года.
Ключевые слова: опорос, родовой процесс, схватки, ремонтные и основные свиноматки.
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ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ СПОЛУК КАДМІЮ
ТА ПЛЮМБУМУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН
ПЕЧІНКИ ОВЕЦЬ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
В статті представлені результати досліджень щодо зниження впливу токсичних сполук кадмію та плюмбуму на
функціональний стан печінки овець. Комплексне використання препарату Мінерол, вітамінів та глюкози сприяє
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збільшенню в сироватці крові вівцематок із порушенням функції печінки рівня загального білка на 4,6 % за рахунок
зростання частки альбумінів на 6,1 %, зниження рівня бета- та гамма-глобулінів – на 4,8 і 2,7 % відповідно. Активність АсАТ і АлАТ знижується на 34,1 та 58,5 %, порівняно з показниками до застосування комплексу препаратів,
що свідчить про відновлення структури гепатоцитів. Комплекс мікроелементів, вітамінів та глюкози знижує активність сироваткової ГГТП у вівцематок із порушенням функції печінки на 60,3, а лужної фосфатази – 29,4 % порівняно з вихідними даними.
Ключові слова: промислове забруднення, вівцематки, сироватка крові, протеїнограма, ферменти, вітамінномінеральний комплекс.

Постановка проблеми. На території України давно діють могутні чинники забруднення
навколишнього середовища та перетворення ландшафтів, що зумовлені багатьма причинами.
Населення України становить всього 1 % від загального на планеті Земля, але на нього припадає близько 5 % світового видобутку та переробки мінеральних ресурсів. Внаслідок цього майже 22 % площі держави відносять до рангу «сильно» та «дуже сильно змінені і забруднені» [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За техногенного забруднення навколишнього
середовища важкими металами, такими як Кадмій і Плюмбум, спостерігається хронічне потрапляння елементів з кормами та водою в організм ссавців. На всмоктування цих елементів у
шлунково-кишковому каналі тварин впливають вік, лактація, склад раціону. Крім того, деякі
полівалентні катіони (Ca, Zn, La) знижують абсорбцію Кадмію та Плюмбуму зменшенням їх
здатності взаємодіяти з рецепторами апікальних мембран ентероцитів [2–4].
Вченими запропоновані різноманітні методи захисту організму від впливу негативних факторів навколишнього середовища [5, 6]. В умовах антропогенного забруднення територій Донбасу таких досліджень проводилось недостатньо [7], тому вважаємо цю тему актуальною.
Мета і завдання досліджень – вивчити функціональний стан печінки і нирок у холостих
вівцематок одного з господарств Лутугінського району Луганської області та можливість його
корекції.
Матеріали і методика досліджень. Робота проводилась на 11 холостих вівцематках, віком
2 роки, які утримуються в навчально-науково-виробничо-аграрному комплексі «Колос» Луганського НАУ Лутугінського району Луганської області. Аналіз отриманої від тварин крові проводили до лікування та через 21 добу після його закінчення. Клінічне дослідження тварин виконували за загальноприйнятою схемою. Аналіз раціону годівлі вівцематок проводили згідно з
нормативами, наведеними у довідниках [8, 9].
З метою лікування вівцематок використовували наступні препарати: 10 % розчин глюкози,
як енергетичний матеріал, в дозі 200,0 мл; Е-селен – препарат антиоксидантної дії для відновлення функцій гепатоцитів, по 1,0 мл; Інтровіт – комплексний вітамінний препарат – 2,0 мл;
Мінерол – препарат на основі цеолітів, що використовується як мінеральна добавка – 5,0 г.
Вміст купруму, цинку, мангану, плюмбуму та кадмію у грунтах визначали методом атомноабсорбційної спектрофотометрії.
У сироватці крові, одержаної від досліджених тварин, визначали вміст загального білка біуретовою реакцією, його фракційний склад – нефелометричним методом, активність АсАТ і
АлАТ – методом Райтмана-Френкеля, гамма-глутамілтранспептидази (ГГТП) – реакцією з
р-нітроаніліном, лужної фосфатази – кінетичним методом [10].
Результати досліджень та їх обговорення. Дослідження тварин, що перебувають на великій
території, розпочали з характеристики грунтів на вміст у них есенціальних елементів та забруднювачів, які опосередковано, через рослини, впливають на обмін речовин в організмі тварин.
Так, грунти Лутугінського району Луганської області характеризуються середніми за кількістю показниками вмісту у грунті купруму (6,1 мг/кг), мангану (403 мг/кг) та підвищеним рівнем цинку (12,2 мг/кг).
Важливим в умовах промислового забруднення територій є визначення вмісту у грунтах та
інших біологічних об’єктах забруднювачів – плюмбуму та кадмію [11]. У цьому районі спостерігається висока забрудненість плюмбумом і кадмієм – на 8 та 10,7 % відповідно більше гранично допустимого рівня (10,0 і 0,7 мг/кг). Середня ж концентрація у грунтах району цих елементів складає 8,1 та 0,46 мг/кг – нижче гранично допустимої концентрації, проте вище середніх
показників по області.
Вивчення стану внутрішніх органів у сільськогосподарських тварин є неповним без аналізу
раціону годівлі тварин. Ці дані є дуже важливими для встановлення причин порушення функціонування внутрішніх органів овець.
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Раціон вівцематок складається із сіна люцернового – 2,0; сіна суданки – 0,5; вівсяної дерті –
0,3 кг. Грубі корми становлять 85,2 % від загального енергетичного забезпечення, вираженого в мДж.
Аналіз раціону годівлі вівцематок показав, що він не повністю збалансований за поживними
та біологічно-активними речовинами. У кормах раціону надлишок сирого і перетравного протеїну (125,6 і 144,4 % потреби), проте обмаль крохмалю і цукру: 135 і 89 г за потреби 320 і 125 г.
Концентрація сирого протеїну в сухій речовині корму знижена до 13,3 за норми 15,6 %, тоді як
перетравного практично оптимальна – 9,8 % (норма 10,0 %). Вміст клітковини в 1 кг сухої речовини високий – 32,3 % (за норми – 22–24 %). Співвідношення між цукром та перетравним
протеїном складає 0,39:1, а суми легкоферментованих вуглеводів до перетравного протеїну –
0,97:1 (за норми – 0,7:1 і 2,7–3,0:1 відповідно), що не може не впливати негативно на стан печінки овець. Кальціє-фосфорне співвідношення значно виходить за межі нормативних величин
(5,9:1 за норми 2:1). Недивлячись на достатню кількість у раціоні тварин холекальциферолу
(222,5 % забезпечення), ми допускаємо, що надмірна кількість в кормах кальцію (297,4 % забезпечення) та значне порушення кальціє-фосфорного співвідношення спричиняє негативний
вплив на стан прищитоподібних залоз та абсорбцію цих макроелементів.
Незбалансована годівля за поживними і мінеральними речовинами призводить до порушень
всіх ланцюгів обміну речовин та імунологічного стану організму [8].
Клінічним дослідженням змін загального стану та симптомів ураження печінки і нирок в
овець до лікування та після застосування препаратів не виявлено. Температура тіла коливалась
в межах 39,0–39,8 °С, пульс – 72–90 уд./хв, частота дихання – 16–22 дихальних рухів за 1 хв.
Аналізом стану білкового обміну встановлена гіпопротеїнемія у 90,9 % тварин на початку
лікування – 63,1±0,58 г/л. Особливостями білкового обміну в цей період були гіпоальбумінемія
у 90,1 % овець (34,2±1,3 %; нижче межі норми – 40 %), гіпербета- та гіпергаммаглобулінемія
(15,4±1,04 і 36,5±1,85 %). Збільшення частки бета-глобулінів понад 12,0 % спостерігали у 81,8 %
досліджених тварин, а гамма-глобулінів понад 35,0 % – 72,7 %. Ці зміни біохімічних показників
свідчать про порушення функції печінки.
Використана комплексна терапія мала позитивний вплив на стан обміну білків у тварин.
Кількість загального білка після введення препаратів вірогідно (p<0,05) зростала у 63,6 % тварин (66,0±1,05 г/л). У протеїнограмі встановлено збільшення частки альбумінів на 6,2 %
(р<0,01), що є показником відновлення альбуміносинтезувальної функції гепатоцитів, вірогідне
(p<0,001) зниження частки бета-глобулінів (10,6±0,62 %) до фізіологічних лімітів у 72,7 % тварин та тенденцію до зменшення відносної кількості гамма-глобулінів (33,8±1,5 %), але гіпергаммаглобулінемія залишалась у 3 тварин з 11 (27,3 %; табл. 1).
Таблиця 1 – Стан білкового обміну у вівцематок
Показники
До лікування
Після лікування

Загальний білок, г/л
Lim
М±m
Lim
М±m
p<

59,6–66,3
63,1±0,58
60,9–71,4
66,0±1,05
0,05

альбуміни
28,3–42,3
34,2±1,3
34,2–47,2
40,4±1,15
0,01

Білкові фракції, у процентах
α1-глоб.
α2-глоб.
β-глоб.
,4–8,6
4,3–10,0 11,7–17,9
6,2±0,47 7,7±0,56 15,4±1,04
3,9–12,3
5,2–12,3
7,2–14,1
7,3±0,71 7,9±0,72 10,6±0,62
0,1
0,1
0,001

γ-глоб.
23,9–43,1
36,5±1,85
24,5–42,0
33,8±1,5
0,1

Одним із показників функціонального стану печінки є активність індикаторних ензимів. Більшість цих ферментів локалізується всередині клітин, тому зростання їх активності свідчить про
наявність цитолізу [12].
Комплексна терпія, cпрямована на покращення метаболізму клітин печінки, сприяє зниженню активності аланінової (p<0,001) та аспарагінової (p<0,05) амінотрансфераз (табл. 2). Підвищену активність ГГТП – одного з найбільш чутливих індикаторних ферментів печінки
(102,4±6,8 од/л) спостерігали в усіх досліджених нами тварин. Під дією комплексу препаратів
відбувалось вірогідне зниження активності ензиму у 36,4 % овець (p<0,001; табл. 2).
Лужна фосфатаза є цинковмісним металопротеїном, який бере участь у мінеральному обміні,
розщеплюючи ефіри ортофосфорної кислоти з утворенням неорганічного фосфору. Сироваткова
лужна фосфатаза, що досліджується з діагностичною метою, має кістково-печінково-кишкове походження [13, 14], проте в дорослих особин кількісно переважає печінковий ізофермент.
У досліджених овець після застосування комплексу препаратів спостерігається вірогідне
(p<0,01) зниження активності лужної фосфатази (277,0±22,13 од/л), проте повного відновлення
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активності ферменту не відбувалось. На нашу думку, гіперферментемія лужної фосфатази зумовлена, передусім, печінковим ізоферментом.
Таблиця 2 – Активність ферментів у сироватці крові вівцематок
Показники
До лікування
Після лікування

АлАТ, ммоль/(год×л) АсАТ, ммоль/(год×л)
Lim
М±m
Lim
М±m
p<

0,78–1,95
1,30±0,12
0,11–0,94
0,54±0,09
0,001

0,55–3,95
2,46±0,35
0,96–2,39
1,62±0,14
0,05

ГГТП, од/л
74,3–135,7
102,4±6,8
20,2–92,6
40,7±7,42
0,001

Лужна фосфатаза,
од/л
261,4–625,8
392,1±35,7
194,5–354,8
277,0±22,13
0,01

Отже, застосування комплексу препаратів сприяло нормалізації біохімічних показників обміну білків, активності індикаторних ферментів, що свідчить про покращення функції печінки у
вівцематок, які утримуються на території промислово забрудненого регіону.
Висновки. 1. Комплексне використання препарату Мінерол, вітамінів та глюкози сприяє
збільшенню в сироватці крові вівцематок із порушенням функції печінки рівня загального білка на 4,6 % за рахунок зростання частки альбумінів на 6,1 %, але частка бета- та гаммаглобулінів знижується на 4,8 і 2,7 % відповідно.
2. Активність АсАТ і АлАТ знижується на 34,1 та 58,5 % відповідно, порівняно з показниками
до застосування комплексу препаратів, що свідчить про відновлення структури гепатоцитів.
3. Застосування комплексу мікроелементів, вітамінів та глюкози знижує активність ГГТП у вівцематок із порушенням функції печінки на 60,3, а лужної фосфатази – 29,4 % порівняно з вихідними даними.
4. Перспективою подальших досліджень є визначення ефективності комплексної антиоксидантної та мінерально-вітамінної терапії на функціональний стан печінки, нирок та кісткової тканини
овець у різному фізіологічному стані, які утримуються на промислово забрудненій території.
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Снижение отрицательного влияния соединений кадмия и свинца на функциональное состояние печени
П.В. Шарандак, В.И. Левченко
В статье представлены результаты исследований о снижении влияния токсических соединений кадмия и свинца на
функциональное состояние печени овец. Комплексное использование препарата Минерол, витаминов и глюкозы способствует увеличению в сыворотке крови овцематок с нарушением функции печени уровня общего белка на 4,6 % за счет
увеличения доли альбуминов на 6,1 %, снижения уровня бета- и гамма-глобулинов – на 4,8 и 2,7 % соответственно. Активность АсАТ и АлАТ снижается на 34,1 и 58,5 % по сравнению с показателями до использования комплекса препаратов,
что свидетельствует о возобновлении структуры гепатоцитов. Комплекс микроэлементов, витаминов и глюкозы снижает
активность ГГТП у овцематок с нарушением функции печени на 60,3, а щелочной фосфатазы – 29,4 % по сравнению
с исходными данными.
Ключевые слова: промышленное загрязнение, овцематки, сыворотка крови, протеинограмма, ферменты, витаминно-минеральный комплекс.
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ВПЛИВ ДЕЗІНФЕКТАНТУ БІ-ДЕЗтм
НА КЛІНІКО-БІОХІМІЧНИЙ СТАТУС СВИНЕЙ
У статті визначений вплив препаратів Бі-дезтм і Екоцид С на гематологічні показники свиней на дорощуванні та
відгодівлі. Доведено, що вірогідних змін кількості еритроцитів, лейкоцитів, лейкограми, вмісту гемоглобіну у периферичній крові дослідних тварин, які утримувалися в приміщеннях, де застосовували як дезінфектант Бі-дезтм, порівняно з іншою групою, в якій застосовували Екоцид С не встановлено. Активність аспартат- та аланінамінотрансфераз, лужної фосфатази і лактатдегідрогенази у поросят контрольних і дослідних груп на дорощуванні та відгодівлі
вірогідно не змінюється, що свідчить про відсутність запальних і дистрофічних змін у міокарді, печінці і легенях.
Застосування препарату Бі-дезтм для профілактичної дезінфекції не спричиняє негативного впливу на білок, білірубіно- і сечовиносинтезувальні функції гепатоцитів та фільтраційну функцію клубочків нирок.
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Постановка проблеми. Постійна потреба у збільшенні кількості високоякісної свинини з
мінімальними виробничими витратами є актуальним завданням, оскільки диктується вимогами
ринку м'ясної продукції. Вплив ряду патогенних факторів, у тому числі кишкової мікрофлори,
погіршує кількісні та якісні показники продукції. Умовно-патогенна і патогенна кишкова мікрофлора негативно впливає на загальний стан і продуктивність свиней навіть за умови цілковитого забезпечення належних умов годівлі й утримання [1, 2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми з мікроорганізмами, які спричинюють
інфекційні хвороби у тварин, біодеструкцію матеріалів, біообростання обладнання вельми актуальна, незважаючи на досить великий вибір біоцидних препаратів. На українському ринку
переважають традиційні хлорумісні деззасоби, а також фенольні препарати, які мають ряд істотних недоліків: у зв'язку з високою токсичністю вони становлять загрозу для здоров'я людей і
навколишнього середовища. Крім того, їх активність відносно більшості патогенних мікроорганізмів невисока, а їх робочі розчини малостабільні, корозійно-активні, мають виражений запах, подразнюють шкіру і слизові оболонки, пошкоджують оброблювані матеріали [3].
Мета досліджень – встановити вплив запропонованих дезінфектантів на клінікогематологічні показники свиней.
Матеріали і методика досліджень. Виробничі випробування проводили у ТОВ «Рівнопілля»
Гуляйпільського району Запорізької області, ТОВ «Надія» с. Рудня та ТОВ «Ульяново» с. Жихове
Серединобудського району Сумської області. Для досліду сформовано дві групи свиней по 100 голів у кожній. У першому приміщенні проводили профілактичну дезінфекцію з використанням 1 %
розчину препарату Екоцид С (контроль), а в другому – Бі-дезтм в концентрації 0,25 %.
Препарат Бі-дезтм – желеподібна рідина, консистенція якої дещо змінюється від температури навколишнього середовища, зі слабким специфічним запахом, добре змішується з водою у
будь-яких пропорціях. 100 мл препарату містить активно діючі речовини (г, за АДР): полігексан – 6,5 і додіцилдіпропілен триамін – 6,5, допоміжні компоненти (глютамінову кислоту, ко©
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коамідопропіл-бетаїн) і демінералізовану воду – до 100 %. Препарат Бі-дезтм є дезінфектантом
широкого спектра антимікробної активності щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій,
вірусів та грибів. Виробник – ТзОВ НУ НВФ «Бровафарма», Україна.
Виробник препарату Екоцид С (Ecocidum C) – «KRKA d.d., Novo mesto» (АО «КРКА, фармацевтичний завод, Ново место, Словенія). Екоцид С – дезінфектант, до складу якого як діюча
речовина входить потрійна сіль пероксомоносульфату калію 50 %, та допоміжні речовини:
ПАВ (додецил-бензол сульфонат натрію), органічні кислоти (яблучна, сульфамова), неорганічні
буферні системи (хлорид і поліфосфат натрію), барвник Азо Диєстафф і віддушка Цитрон із
запахом лимону.
Тварини утримувалися на решітчастих підлогах по 10 в одному загоні. Загалом було оброблено кожним з дезінфектантів 300 м2 площі огороджувальних конструкцій. Клінікогематологічні показники досліджували на 10 тваринах кожної групи.
Матеріалом для гематологічних досліджень слугувала кров свиней контрольної та дослідної
груп, яка відбиралась до ранкової годівлі з орбітального синуса. У тварин за загальноприйнятими методиками визначали кількість еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів та оцінювали показники лейкограми. Вміст загального білка і білкових фракцій, сечовини, креатиніну, глюкози,
холестеролу, загального кальцію, неорганічного фосфору, загального білірубіну, активність аспартат- (АсАТ) і аланінамінотрансфераз (АлАТ), лактатдегідрогенази (ЛДГ), лужної фосфатази
(ЛФ) у сироватці крові тварин визначали на фотоелектронному колориметрі КФК-3 з використанням реагентів Сімко-LTD, м. Львів [4–6].
Результати досліджень та їх обговорення. Під час проведення виробничих досліджень існувала необхідність доведення безпечності препаратів Екоцид та Бі-дезтм для проведення дезінфекції,
тому досліджували вміст гемоглобіну та морфологічні показники крові тварин (табл.1).
Таблиця 1 – Вплив препарату Бі-дезтм на вміст гемоглобіну та морфологічні показники периферичної крові
молодняку свиней, M±m, n=10
Показник

Од. вим.

Гемоглобін

г/л

Еритроцити

Т/л

Лейкоцити

Г/л

Нейтрофіли:

Поросята на дорощуванні
114,7±2,45
115,0±2,34
5,9±0,50
6,2±0,48
9,7±0,65
10,0±0,50

Поросята на відгодівлі
117,60±2,56
118,0±2,58
7,21±0,13
7,04±0,15
14,3±0,87
15,4±0,23

у проц.

- паличкоядерні
- сегментоядерні
Лімфоцити

у проц.

Моноцити

у проц.

3,5±0,05
4,0±0,05*
44,5±1,75
46,0±1,22
49,5±1,45
46,5±1,13
2,5±0,12
3,0±0,10

3,5±0,06
4,5±0,07*
45,5±1,50
46,5±1,08
47,0±1,43
44,0±1,02
3,0±0,09
3,0±0,08

Примітка. Чисельник – контроль, знаменник – дослід; *p<0,05 порівняно із контролем.

З даних таблиці 1 видно, що вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів і лейкоцитів у
свиней дослідних та контрольних груп були однаковими і в межах норми. Використання
препарату Бі-дезтм для дезінфекції свинарських приміщень не впливало на збільшення частки нейтрофілів.
Результати впливу препарату Бі-дез тм на біохімічні показники сироватки крові поросят подано в таблиці 2. Встановлено, що в групах дослідних поросят вміст загального білка на дорощуванні та відгодівлі мав тенденцію до збільшення, але різниця з показниками у свиней контрольних груп статистично невірогідна (р<0,5).
Важливим показником функціонального стану печінки є рівень альбумінів у сироватці крові, проте їх частка не змінюється і не відрізняється від початкової. Це ж стосується й окремих
фракцій глобулінів. Отже, препарат не спричиняє негативного впливу на білоксинтезувальну
функцію печінки.
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За вмістом глюкози в сироватці крові свиней різниці у контрольній та дослідній групах не
виявлено.
Таблиця 2 – Вплив препарату Бі-дезтм на біохімічні показники периферичної крові свиней, M±m, n=10
Показники
Загальний білок

Од. вим.

Поросята на дорощуванні

Поросята на відгодівлі

65,9±1,25
69,0±2,34
49,5±1,35
49,3±1,16
50,5±1,18
50,7±1,19*
21,5±0,30
21,0±0,35
13,4±0,63
12,4±0,61
15,6±1,18
17,3±1,10
2,7±0,73
2,6±0,62
44,0±2,07
49,0±2,12
52,1±2,07
58,0±2,14
456,4±13,2
458,5±16,8
6,6±1,25
6,6±1,56
4,7±0,63
4,7±0,42
134,4±8,30
134,3±8,11
6,5±0,30
6,3±0,24
2,7±0,47
2,7±0,15

66,7±1,58
70,1±2,20
50,7±1,46
48,5±1,32
49,3±1,72
51,5±1,84*
19,3±1,29
20,0±0,45
14,0±0,66
14,0±0,45
16,0±1,12
17,5±0,19
2,7±0,54
2,7±0,48
44,6±2,10
50,0±1,94
54,0±2,46
59,0±2,23
457,7±11,3
458,2±10,5
6,5±1,40
6,5±1,73
4,6±0,28
4,5±0,24
132,0±6,4
133,8±7,2
6,4±0,46
6,6±0,43
2,8±0,35
2,8±0,17

г/л

Альбуміни

у проц.

Глобуліни

у проц.

α-

у проц.

β-

у проц.

γ-

у проц.

Глюкоза

ммоль/л

АлАТ

Од/л

АсАТ

Од/л

ЛДГ

Од/л

Лужна фосфатаза

ммоль/
год·л

Сечовина

ммоль/л

Креатинін

мкмоль/л

Білірубін

мкмоль/л

Холестерол

ммоль/л

Примітка. *p<0,05 у порівнянні з контролем.

Тонким індикатором структури мембран цитоплазми і органел клітин різних органів є активність клітинних ферментів. Для гепатоцитів свиней індикаторними є аспартат- і аланінамінотрансферази. Активність АсАТ (аспартатамінотрансферази) у дослідних групах мала тенденцію до збільшення: в групі дорощування на 11,3 (р<0,1), відгодівлі – 9,3 % (р<0,5) порівняно з контролем.
Подібні зміни активності іншого цитолітичного ферменту – аланінової амінотрансферази (АлАТ),
яка на відміну від АсАТ, локалізується лише в цитоплазмі і тому легко елімінує в кров за патології
клітин, у тому числі гепатоцитів. Оскільки змін активності ферменту не встановлено, то це дає змогу зробити висновок про те, що застосування препарату не спричиняє негативного впливу на гепатоцити. Активність лужної фосфатази залишається без змін, тому можна стверджувати, що мембрани епітеліальних шляхів жовчовивідних шляхів не реагують на препарат.
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) розміщується в основному в цитоплазмі клітин різних органів і
має 5 ізоформ. Окремі ізоформи локалізуються у відповідних органах, що й визначає їхню специфічність: ЛДГ1 і ЛДГ2 – в міокарді, ЛДГ4 та ЛДГ5 – печінці і скелетних м’язах. У легенях в
однаковій кількості містяться всі ізоферменти [7]. Відсутність змін активності фермента у свиней всіх груп дає можливість заключити, що застосування препарату Бі-дезтм не спричиняє змін
в органах (міокарді, печінці, легенях) та скелетних м’язах, де він локалізується.
Вміст креатиніну і сечовини у сироватці периферичної крові поросят дослідних груп не відрізнявся від показників у контрольних. Відсутність змін свідчить, що застосування препарату
Бі-дезтм для дезінфекції за присутності тварин у приміщенні не впливає негативно на фільтраційну та екскреторну функції нирок і сечовиносинтезувальну – печінки.
Важливим індикатором функціонального стану печінки є вміст білірубіну в сироватці крові,
проте різниці між тваринами дослідних і контрольних груп не встановлено. Отже, застосування
препарату Бі-дезтм не впливає негативно на поглинання білірубіну, його кон’югацію та екскрецію у складі жовчі.
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Виходячи з отриманих результатів, можна зробити висновок, що застосування у дослідних
приміщеннях препарату Бі-дезтм не спричиняє негативного впливу на морфо-біохімічний склад
крові. Особливої різниці порівняно з тваринами контрольних груп, де застосовували екоцид, не
встановлено.
Висновки. 1. Вірогідних змін кількості еритроцитів, лейкоцитів, лейкограми, вмісту гемоглобіну у периферичній крові дослідних тварин, які утримувалися в приміщеннях, де застосовували як дезінфектант Бі-дезтм, порівняно з іншою групою, в якій застосовували екоцид, не
встановлено.
2. Активність аспартат- та аланінамінотрансфераз, лужної фосфатази і лактатдегідрогенази
у поросят контрольних і дослідних груп на дорощуванні та відгодівлі вірогідно не змінюється,
що свідчить про відсутність запальних і дистрофічних змін у міокарді, печінці і легенях.
3. Застосування препарату Бі-дезтм для профілактичної дезінфекції не спричиняє негативного впливу на білок-, білірубіно- і сечовиносинтезувальні функції гепатоцитів та фільтраційну
функцію клубочків нирок.
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Влияние дезинфектанта Би-дезтм на клинико-биохимический статус свиней
О.И. Шкромада
В статье показано влияние препаратов Би-дезтм и Экоцид С на гематологические показатели свиней на доращивании и откорме. Доказано, что вероятных изменений количества эритроцитов, лейкоцитов, лейкограмы, содержания
гемоглобина в периферической крови исследуемых животных, которые содержались в помещениях, где применяли
дезинфектант Би-дезтм , по сравнению с другой группой, в которой применяли Экоцид С не установлено. Активность
аспартат- и аланинаминотрансфераз, щелочной фосфатазы и лактатдегидрогеназы у поросят контрольных и опытных
групп на доращивании и откорме достоверно не изменяется, что свидетельствует об отсутствии воспалительных и
дистрофических изменений в миокарде, печени и легких. Применение препарата Би-дезтм для профилактической
дезинфекции не вызывает негативного влияния на белок-, билирубин- и мочевиносинтетические функции гепатоцитов и фильтрационную функцию клубочков почек.
Ключевые слова: биохимические исследования крови, глобулины, аспартатамино-трансфераза, аланинаминотрансфераза, креатинин, мочевина, холестерол, билирубин, дезинфекция.
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SUMMARIES
The problem of ensuring the well-being of veterinary livestock in stock-raising
V. Gorzheyev
The article outlines the major infectious diseases that had been diagnosed in the territory of Ukraine and the problems of noinfectious pathology in high-yielding cows and poultry in 2013–2014.
Following official communications of the International epizootic Organisation (IEO) from the beginning of 2013 the African swine
fever (ASF) is incorporated in 5 countries of the world, in that number the Russian Federation and Republic of Belarus'.
From 1988 the stock-raising of Ukraine is free from to the foot-and-mouth disease of cattle.
A situation to the infectious diseases of bird in the world is difficult. From data of IEO the high-pathogenic flu of bird is incorporated in 16 countries of the world, Newcastle disease – 63, including 6 countries of Europe (Switzerland, Hungary, Italy, Portugal, Spain,
Czekh) for the last two years. In obedience to official statistics for the last 5 years annually a salmonellosis is diagnosed in 0,9–2,0 % of
Ukraine birds’ farms.
In 2013 in Ukraine it is discovered 1296 unhappy in relation to rabies points. With the purpose of limitation of distribution of rabies
in Ukraine Government veterinary and fitosanitarity service is use the complex of measures, foreseen Program of making healthy the
territory of Ukraine from rabies on 2008–2015. The special attention is spared liquidation of hydrophobia among wild animals the
leadthroughs of peroral immunization.
The practice of the last 10–20 years of conducts the cattle breeding shows high morbidity of highly productive cows. Especially
widespread the diseases of liver (50–80 % cows with yields 8–10 th. kg of milk) and metabolic pathology: acidosis of rumen, ketosis,
osteodystrophy, including secondary, A-hypovitaminosis, calving hypocalciemia and hypophosphatemia, displacement of abomasum,
microelementosis. It is set that in highly productive cows these diseases rarely run across independently, separately. As a rule, observed
their united motion, which puts new tasks in their diagnostics, complex therapy and prophylactic. Importance of these problems consists
in that they not only draw mass shortages, reduction of terms of their exploitation, decline of genetic potential, but also influence on
quality of stock-raising products and maintenance of gene pool of highly productive animals.
Genetic anomalies in Ukraine remain less studied, caused, in particular, by a metabolic disturbance, genetic diseases of milking cattle, their transmitters. Important direction in the study of the reproduced function of cows population are hormonal and genetic researches.
The necessary direction is a study of internal pathology in poultries of different kinds. In birds of highly productive crosses the liver,
kidney, organs of the endocrine system, ovaries, very dynamic phosphoric-calcium and the D-vitamin exchange function in the especially tense mode. In the case of products and feed disbalance there is disorders of synergism of metabolism processes, related with metabolism of proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals. At the same time in highly productive crosses of laying-hens can run across
A-, D- and E-hypovitaminosis, perosis and B1-hypovitaminosis, fatty liver dystrophy and uric acid diathesis, nephrite and osteodystrophy, hepatodistrophy and osteoporosis and others. The questions about norms of general feed value of ration and exchange energy remain priority directions of researches. Foundation for this purpose is the different going near setting of norms of their maintenance in the
rations of feeding.
Complication of timely diagnostics of the mentioned diseases consists in their subclinical across and long time does not disturb veterinary specialists. Their diagnostics must be based on complex laboratory researches of forage and biological materials, and for this
purpose necessary rigging of laboratories by modern equipment and reagents. It will enable to prepare premixes and work on even in
single scientific space with the leading centers of Europe as a result of such researches.
It follows carefully to belong in the complement of foreign premixes which do not take into account the features of different areas
of Ukraine. Informative meaningfulness of some diagnostic criterions and normal physiological indexes, the concepts of “norms and
pathologies” need recomprehension.
The basis of prophylactic the internal diseases of animals is balanced by nourishing and bioactive nutrients feeding of animals, diagnostic of diseases at the subclinical stage, account of polimorbidity of internal and metabolic pathology.
Developments of scientists must find a road in life. Practitioners must incarnate them. Therefore the employees of higher university
and SRI necessary to conduct the thoughtful piece of work in relation to preparation of specialists of veterinary medicine and increase of
their qualification.
Key words: swine fever, rabies, bird flu, ketosis, osteodystrophy, liver diseases, hypovitaminosis A, uric acid diathesis.
Apoptosis and its place in the regulation of immune homeostasis of animals’ body
(review of literature and own studies)
V. Yablonsky, M. Zhelavsky
In recent years, among the phenomenon of programmed determined process of aging and cell death – apoptosis is comprehensively
studied by scientists of different specialties. This phenomenon of physiological regulation of body homeostasis constantly occurs in the
body of all living beings, is regulated and controlled by a number of factors. Apoptosis is accompanied by a natural process of substitution and elimination of cells that have completed their life cycle, as well as cells that have undergone damage and mutations, which is
extremely important in the early diagnosis of a variety of pathologies.
The modern clinical immunology annually updated with new methods, which require the researchers to broaden their knowledge in
this area and specialized laboratories to be upgraded. The article deals with modern immunological aspects of apoptosis of immune
competent detail reveals the effect of various factors and mechanisms that influence the induction and inhibition of apoptotic process.
The authors have done research parallels of this issue with their own experimental studies, have carried out interpretation and synthesis
of contemporary theoretical concepts and have defined the role of apoptosis in the formation of immune homeostasis animals. Today,
science knows five basis groups of methods for assessing apoptosis, namely: morphological, immunohistochemical, biochemical, immunological and DNA micro-method.
The practical use of each of them is determined by the principal approach of the investigator while studying the process in the body
or in the diagnosing specific diseases. Programmed cell death, as above, plays a special role in the functioning of the immune system. At
all stages of the cell – proliferation and differentiation – it is the method of selection of immune cells, it regulates their response to antigenic signals, determines the nature of the immune response or the formation of immunological tolerance. Apoptosis is an active form of
the response of immune cells as unfavorable, and the physiological and activating (antigens, mitogens ) impact factors.
Cell protection from apoptosis activation is provided by membrane molecules. Other important physiological regulators of apoptosis are cytokines ‒ a large group of proteins that have specific receptors on target cells. An important role in the regulation of apoptosis
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of immune cells belongs to other cytokines – interleukins, interferons. The phenomenon of apoptosis is the result of various factors that
lead to cell death. It may be non-specific factors such as temperature, toxic agents, oxidants, free radicals, γ- and ultraviolet irradiation,
bacterial toxins, etc.
In all these cases there is induction of apoptosis, but the increase of the influence of a particular agent triggers the disintegration of
necrotic cells, which causes an increased interest of researchers, primarily on the hormonal regulation of apoptosis.
Our experimental studies have shown that the dynamics of mastitis of cows induction of apoptotic neutrophils took place in spite of
the backdrop of metabolic activation reactivity of phagocytes. In the area of the pathological process a great amount of reactive Oxygen
and other metabolites inflammation are found to accumulate causing not only a destructive effect on cells but also being specific activators of apoptosis.
Thus, apoptosis should be considered a natural mechanism for elimination of cell. The presence of physiological factors (inducers
and inhibitors of apoptosis) in the body suggests that programmed cell death is dependent on the ratio of the factors that cause apoptosis
and prevent it, as well as intracellular regulatory mechanisms. Noting that apoptosis is a general biological mechanism for the regulation
and balance, which is responsible for maintaining the physiological balance of cell populations, as well as the destruction of distorted,
mutated and defective cells new approaches to treating and preventing disease are being considered.
It is well known that disregulation of apoptosis leads to various diseases, so the study of the mechanisms of this phenomenon will
allow affecting its separate stages in some way, both regulation and correction. Mechanisms of induction of apoptosis, leading to inhibition or contrary to the excessive activation of the process of cell death may be an important factor in the pathogenesis of various diseases.
Therefore, the development and clinical use of different methods of recognition of apoptotic cells is important not only for the diagnosis
and prognosis of the disease, but also for choosing the best method of treatment and monitoring its effectiveness. Thus, immunological
reactivity implemented by a system of cellular and humoral responses provides dynamic regulation of homeostasis. All physiological
processes in the body are controlled by the immune system. So in the present research it is necessary to use new assessment methods of
apoptosis, which will be able to display the status of immune homeostasis normally and in the development of pathology.
Key words: apoptosis, immune system, immunocompetent cells, mechanisms of regulation, homeostasis.
Methods of molecular biotechnology specific prevention and diagnostics of eimeriosis in poultry industry
T. Marshalkina
The list of invasive diseases that cause significant economic poultry losses is eimeriosis. The article presents data of domestic and
foreign literature on classical and modern methods of prevention and diagnosis of disease, focusing on the latest developments on the
basis of molecular genetic methods.
Formulation of the problem. Poultry industry is the most technologically developed sector of agriculture capable to provide the
population quality dietary food products and increase production rates that allows strengthen food security. Maintain the current pace of
development of the sector and provide the necessary scientific support of veterinary well being.
Under conditions of poultry farming intensive technologies of the first days of the bird is exposed to infectious and non-infectious
factors of nature, which reduces the overall nonspecific resistance of the organism and causing a sharp morphological and functional
changes in the body that affect the growth and productivity of birds. However it should be noted that depending on the situation on the
fate of invasive diseases in the poultry industry accounts from 35 to 70% of losses.
Currently, among the parasitic diseases of poultry, researchers are attracted particular attention eimeriosis through wide circulation
and significant economic losses, which consist of big young poultry doom, reduced productivity, and deterioration in the quality of the
final product, increasing the cost of feed per unit of the product and expenses for treatment. In the event of disease among poultry mortality is 25-40%, reduced average daily gain of 5-10% and feed conversion by 7-12%.
The main means of prevention eimeriosis long time were synthetic preparations, but pathogens of adaptation to anticoccidial of
preparations have become a problem in all countries of poultry industry.
In order to combat eimeriosis poultry developed a number of vaccines using live pathogens, vaccine injection designed and based
on the methods of molecular biotechnology (DNA vaccines, recombinant et al.).
The composition of vaccines may include pathogens eimeriosis of natural virulence. Their use is accompanied by a short introduction to the anticoccidial preparations in the forage to prevent eimeriosis. Application of vaccines with attenuated pathogens needs no
accompaniment anticoccidial preparations and effective control of the disease.
These vaccines have both advantages and disadvantages. For example, the use of live attenuated vaccines, especially in large-scale
poultry farming, the danger is the possibility of reversion of virulence of pathogens, persistence and contamination extraneous agents.
Vaccines contain the pathogens of eimeriosis of natural virulence, are at risk of acquiring herd of immunosuppressive terms.
The genetic immunization, also known as polynucleotide or DNA immunization represents a new approach to specific prevention.
The introduction of purified DNA pathogen into an organism poultry leads to in vivo gene expression of protein encoded in the DNA.
The gene cloned into plasmid with an appropriate promoter and the plasmid DNA introduced in the body of the recipient. Occurs endogenous synthesis of foreign proteins of the host cell that leads to the development of the immune response.
The genetic immunization has great advantages over live attenuated vaccines, as in the case of DNA immunization vaccine is no
reversion to the virulent pathogenic forms and spread in the population. DNA vaccine are relatively easily and quickly manufactured in
large quantities and do not require special conditions of transport or storage. Such vaccines are able to defend the organism from infecting poultry pathogens.
Currently, diagnosis of invasion eimeriosis mainly based on traditional methods – the microscopic study of fecal samples and evaluation of the lesion, despite the availability of sensitive molecular assays, due to the cost and the need for special equipment. Although
the effectiveness of traditional methods proven time they are not sufficiently objective for sub clinical diseases and identification of pathogens.
Advances in laboratory technology have led to the development of new methods of molecular diagnostics in response to these
problems, such as polymerase chain reaction (PCR), DNA dactyloscopy, the random amplification of polymorphic DNA-PCR (RAPDPCR), quantitative PCR and method of loop-mediated isothermal amplification (LAMP).
Analysis of the modern state of the eimeriosis problem in the poultry industry has shown that a very important and promising direction is the creation of technology of specific prevention and differentiation of pathogens based on molecular genetic methods. Recent
times being developed DNA vaccines that contain combinations of genes that are able to defend the organism against the invasion of
pathogens of poultry eimeriosis and modulate the formation of the immune response and proposed new available methods molecular
screening analysis of eimeriosis.
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This is fundamentally new approach in creating preventive preparations that require thorough study, not only for combating diseases, but also on the danger of the introduction of alien poultry genetically modified DNA.
Key words: molecular biology, DNA vaccines, genes, eimerias, poultry.
Peculiarities of cardiovascular system diseases in horses
l. Slivinska, I. Maksymovych
Cardio-vascular diseases in horses are very spread, but their causes are not always known. Heart pathology may clinically not be
shown that cause some troubles while diagnose the disease and also while setting the value of diagnosed malfunction towards the health
prognosis and the further using of an animal.
Special methods of research are needed to confirm the cardio-vascular system disease in horses. It is practically used the echocardiography which allows to detect the structural changes in heart and enlargement of its chamber and also to set its cause. Arrhythmia and
its causes are registered with the help of electrocardiography however this method is more informational during or after the physical
load.
In horses, in comparison with the other animal species, cardiovascular system has larger compensatory mechanisms since during
the physical load the minute volume of heart enlarges in several times. Thus the estimation of its state during the tranquility gives a limited information and only during the maximum physical load latent course of the heart diseases are shown clinically. Determination of
the cardiovascular system state in horses during the physical load is complicated. It is necessary to conduct researches after the load due
to avoid diagnostic mistakes.
Arrhythmia, systolic and diasystolic dysfunction, heavy insufficiency of mitral valve and huge internal heart shunts.
Diseases of respiratory and digestion-intestine organs in horses can be the cause of myocardium dysfunction that is connected with
the blood supply disturbance of the heart muscle, disbalance of electrolytes.
Arrhythmia, that is diagnosed in horses, mainly is physiological and occur in healthy animals. With the exception of fibrillation of
auricle, pathological arrhythmia mainly appear in horses with cardiovascular and gastrointestinal diseases. Horses are inclined to fibrillation of auricle as a result of dominant vagal influence that cause the appearance of different, according to the duration, inauspicious periods and also owing to the huge myocardium mass. Owing to these causes fibrillation of auricles can occur both in the healthy horses and
during the heart disease.
Among the diseases of non-contagious etiology in horses, it is often registered chronic diseases of breath organs (chronic obstructive bronchitis, lungs emphysema) which is in the form of cardio-pulmonary pathology.
It is known that dogs have pedigree inclination to innate organic defect of the heart. But today it is a few evidences concerning the
inclination of some species of horses to the development of innate organic defect of the heart. It is known that among the innate organic
defect of the heart in foals the absence of interventricular septum and Fallot’s tetrad.
Acquired diseases of valve apparatus of heart in horses are registered more often than it was considered before. While the echocardiographic research in horses, organic changes of bicuspid valve were detected. The insufficiency of tricuspid valve in horses may not be
clinically shown since this defect can not limit the ability of an animal and to the physical load, if the dysfunction of the right ventricle is
not developed. The insufficiency of the aorta valve can be registered as an innate defect and also as an acquired disease in horses older
than 8 years. Insufficiency of the pulmonic artery valve as a primary disease is registered rarely.
Myocarditis in horses is mainly the result of bacterial or viral infectious or parasite invasion. Inflammation of heart muscle can occur as the complication of pericarditis, endocarditis, thrombophlebitis, using of pharmacological preparations.
Dilatational cardiomyopathy is the primary form of cardiomyopathy in horses. Fibrous fat form of cardiomyopathy is also allotted.
The causes of this disease is myocarditis, toxic insult, acute poisoning of monensim, rare poisoning of heavy metals, neoplastic infiltration, hypoxic and ischemic strokes, lack of E vitamin, selenium, cuprum.
Inflammation of pericarditis in horse often occurs as aftereffect of breath organs diseases (pneumonia, pleuritis), after injury, flu,
septicemia.
Among the diseases of vessels in horses, the aneurism of the aorta root and complete its rupture is registered.
One of the most spread diseases of peripheral vessels in horses is thrombophlebitis, which is caused by vein puncture, injuries, septicemia and systemic diseases which affects the increase in the blood coagulation. Thromboembolism is registered in horses which is
caused by venous congestion by parasites larva (Delafondia vulgaris), systemic infectious, endotoxicosis, vasculitis, bacterial endocarditis.
Feeding disturbances in cows and their effect on fetal development
Yu. Alekhin, O. Prigorodova
Perinatal pathology in fetuses and newborn cattle of meat and dairy breeds is registered in 20,7–70,0% of cases, among beef breeds
it is 7,0–48,9% and on the average it is 36.0%. Antenatal hypotrophy occurs in 9–21% of calves. The effect of Holstein-Friesian pregnant cows’ diet on the growth and development of fetus has been studied. Hypotrophy is differentiated according to the severity of metabolic changes (light and heavy), but according to the dischronation of skeletal and muscular systems (asymmetric and symmetric).
The cows involved in the experiment were under constant clinical observation. Upon reaching the pregnancy period of 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 and 9 months in 6 heads of cattle from each group the blood samples were collected, and then the cows were slaughtered to estimate
the fetal development. Cows’ blood samples were collected before slaughter. During analyzing the fetuses their weight and sizes were
determined. Cows’ blood analysis was designed to evaluate the metabolic and functional state of the liver. These blood tests showed that
cows from the control group throughout the experiment remained clinically healthy, and metabolic profile was consistent with a particular gestational age. After 1 month after the change of diet, liver functions were disturbed in the cows of the experimental groups, the
signs of parenchymatous hepatitis with severe fatty (adipose) degeneration, cytolysis and hepatodepression syndromes appeared. It is
shown that in healthy cows fetal development is characterized not by the steady change of its length and weight. The most active fetus’s
body weight increase is observed during 4th, 7th and 8th months and its length increase is observed during 3rd, 4th, 6th and 7th months. The
size of a body weight increase compared to mass of a body occurs more actively and terminates its active phase within the 7th month.
The body weight gain was completed within the 8th month of development. The third month of development is characterized by asymmetry of the body, which is kept up to 180 days, thus, disproportional development of head, body and limbs occur during this period.
Using the feeding simulation method, the pregnant cows’ diet quality role in the development of the fetus is shown. The growth of
fetuses from cows that were given toxic feed (before fertilization, gestational age 2, 5 and 7 months) was analyzed. Changing the diet for
30 days before insemination had no significant effect on the development of the fetus during the first three months of the development.
The constitution of fetal body and limbs visually were not significantly different from the control, but had a smaller size. Besides, the
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growth of hair around the eyes, mouth and horns was ascertained after 4th, 5th and 6th months, respectively. Changing the diet of cows on
the 2nd month of pregnancy led to the developmental disorders in 4-month-old fetuses as a decrease in the length of its body. Inspection
of the fetuses showed that the constitution of body and limbs were not significantly different from the control, but had a smaller size.
Hair growth in the area of the eyes and the mouth appeared on the 4th month, in the area of the horns on 5th and 7th months of development. Changing the diet of cows on the 7th month of pregnancy did not affect the length of the body of the fetus, but its body weight was
significantly reduced. The constitution of the body and limbs of fetuses from cows that have changed the diet on 5th and 7th months of
pregnancy visually were not significantly different from the control. However, the former from the 7th month, the latter from the 8th
month of development appeared to have disproportion between the development of the axial skeleton and muscles with the tendency to
decrease muscle mass. The critical periods of the development of fetuses with increased sensitivity to feeding disturbances of pregnant
cows were highlighted. The most relevant is the critical period during which there is a significant inhibition of increase in the size and
weight of the fetal (the 5th month of pregnancy). In addition, in respect of the body weight the 6th and 8th months of prenatal development
are critical. The analysis of hypotrophy manifestation peculiarities showed that feeding disturbances in non-pregnant cows and their
presence during the whole pregnancy led to "symmetric hypotrophy". The presence of a negative food factor in the second half of pregnancy is the cause of asymmetric hypotrophy.
Key words: cattle, fetus, intrauterine growth, feeding.
Acute toxicity of the thiametoxam in preparats actara for white mice
G. Bazaka, V. Dukhnitsky, V. Ischenko
Neonicotinoids are the insecticides of systemic and contact-intestinal action with translaminar activity. In agriculture it is applied
against sucking, leaf-eating insects and soil pests, treatments for vegetative crops and as seed disinfectants. For Neonicotinoids the action
on the nervous system of pests is characteristic.
Neonicotinoids are a class of neuro-active insecticides chemically similar to nicotine. The development of this class of insecticides
began with work in the 1980s by Shell and the 1990s by Bayer. The neonicotinoids were developed in large part because they show
reduced toxicity compared to previously used organophosphate and carbamate insecticides. Most neonicotinoids show much lower
toxicity in mammals than insects, but some breakdown products are toxic. Neonicotinoids are the first new class of insecticides introduced in the last 50 years, and the neonicotinoid imidacloprid is currently the most widely used insecticide in the world. The neonicotinoids include acetamiprid, clothianidin, imidacloprid, sulfoxaflor, nitenpyram, nithiazine, thiacloprid and thiamethoxam.
А representative neonicotinoid, is effective against sucking insects, some chewing insects, soil insects, and is also used to control
fleas on domestic animals.
Neonicotinoids is possibly the most widely used insecticide, both within the mode of action group and in the worldwide market. It
is now applied against soil, seed, timber and animal pests as well as foliar treatments for crops including: cereals, cotton, grain, legumes,
potatoes, pome fruits, rice, turf and vegetables. It is systemic with particular efficacy against sucking insects and has a long residual activity. Imidacloprid can be added to the water used to irrigate plants.
The application rates for neonicotinoid insecticides are much lower than older, traditionally used insecticides.
Most neonicotinoids, such as imidacloprid, show low affinity for mammalian nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) while
exhibiting high affinity for insect nAChRs. Mammals and insects have structural differences in nAChRs that affect how strongly
particular molecules bind, both in the composition of the receptor subunits and the structures of the receptors themselves. The low
mammalian toxicity of imidacloprid can be explained in large part by its lack of a charged nitrogen atom at physiological pH. The
uncharged molecule can penetrate the insect blood-brain barrier, while the human blood-brain barrier filters it.
Experiments were conducted at the Department of Pharmacology and Toxicology, National University of Life and Environmental
Sciences of Ukraine and the vivarium of the Veterinary Medicine Faculty of NULES of Ukraine.
The parameters of the acute toxicity of insecticides Actara, which has Thiamethoxam as a main active ingredient in its composition,
that belongs to a relatively new class of pesticides – Neonicotinoids, are determined.
Thiamethoxam is an insecticide in the class of Neonicotinoids. It has a broad spectrum of activity against many types of insects.
Thiamethoxam was developed by Syngenta.
Thiamethoxam is a systemic insecticide that is absorbed quickly by plants and transported to all parts of the plant, where it acts as a
deterrent to insect feeding. It is active in the stomach of the insects, and also through direct contact. The compound interferes with information transfer between nerve cells, making the insects become paralyzed.
Thiamethoxam is a moderately toxic substance. In normal use, there are no unacceptable risks involved. The substance is toxic to
bees and harmful to aquatic and soil organisms, although the level of toxicity to bees is not yet clear.
The experiments were carried out on white mice. Laboratory animals were housed in vivarium conditions. It was established that
the toxic effects of Actara during intragastric administration to white mice is developed by action of the drug in doses of 3500 mg/kg and
above. Absolute lethal dose DL100=4800 mg/kg. Calculations were made to determine the median lethal dose DL50 and intermediate
doses DL84 and DL16. To estimate the median lethal dose the G. Kerber method was used. Standard error of measurement (m) of the
median lethal dose was calculated by the method of K. Miller and M. Teynter. It was established that under certain median lethal dose
for laboratory mice (DL50=3631,24±96,12 mg/kg) according to the classification of chemicals according to the degree of hazard it belongs to the third class. According to the classification of substances for toxicity it refers to low-toxic.
Key words: insecticides, neonicotinoides, thiametoxam, actara, acute toxicity, lethal dose, average lethal dose, laboratory mice,
degree of danger.
The intraorganion myeloarchitectonic capsule of knee joint
O. Bevz
Knowledge histotopography receptor system and reflexogenic zones of the capsule of the knee joint is critical in choosing the optimal incision accessing structures synovial environment for surgery and recovery software features and the ability of the receptor. As if
spending cuts for various surgeries without topography of neural structures that, as a result, the animals may be a violation of locomotor
function, proprioreseption and kinestezy. This is worth a closer look at the feasibility of using lean tactics access structures synovial
environment of the knee joint.
The purpose of this study is histotopography intraorganion myeloarchitectonic capsule. The aim of research is to determine the receptors of the reflexogenic zones and the capsule of the knee joint relative to its anatomical parts. The structural organization, topography
of myeloarchitectonic nerve endings and nerves capsules studied nervromorphology methods – silver nitrate impregnation methods for
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Bilshovsky-Grosso in modification Lavrentiev and Campos. To study histological preparations used microscopes Jenaval (Carl Zeiss),
Axiostar plus (Carl Zeiss).
Neyrohistology studies have shown that the capsule of the knee joint of domestic dogs, a significant number of main nerve trunks,
which are surrounded by perineural sheath and have a well-defined intratrunk myeloarchitectonics submitted nonmyelin and myelin
nerve fibers. Free nerve endings form a tight neurovascular contacts and nerve-tissue connections. Also found a significant number of
nerve trunks with perineural sheath with many cores similar epithelial perineural cells of different shapes. Such morphological feature
characteristic of the capsule of the knee joint falanx suitable. Sometimes capillary branching so closely in contact with perineural vagina,
as if immersed in the perineural space. This feature described in his writings G.P. Gluschenko [5] and concluded that perineural sheath
connected not only with lymph, but also from the blood capillaries which penetrate the perineural space and obviously play a role in
replenishing perineural fluid through blood plasma. When crossing the vessel is changing the nerve trunk, which is reflected in the expansion of this area so they become visible individual axial cylinders. Available receptor endings localized in all layers of the capsule of
the knee joint. They are vascular, tissue and nerve terminals polyvalent mostly simple morphological structure. Also characteristic is the
fact that some of them apply only to small limited areas, and some extend to quite large distances. The term "free" is somewhat arbitrary,
since branching axial cylinder, usually surrounded by a subsidiary neuroglial Schwann-cells. Some authors [4] believe that such an organization is required to register the direction of the mechanical displacement. We noticed that, in most cases, areas with intense vascularization capsule full of nervous elements than areas with poor blood supply. In the capsule of the knee joint domestic dog vast amount
of free receptor on encapsulated endings, which coincides with the research Polachek P. [8].
Conclusions. 1. In the capsule of the knee joint of domestic dogs most developed receptive fields are localized in the lateral and
medial parts of the capsule.
2. Histotopography reflexogenic zones associated with the lateral part of the capsule by the encapsulated receptors.
Key words: receptive fields, reflexogenic zones, myeloarchitectonic, nerve endings, capsule of joint, knee joint, domestic dog.
The health status and indicators of nonspecific resistance in neonates calves
V. Bezukh, D. Datsenko, O. Bilochenko
At present the problem of gastrointestinal diseases of newborn calves is relevant. Losses are to death, weight loss, poor feeding,
costs time and money to treat sick animals. Sometimes the incidence of calves in individual farms reaches 90–100 %, and death – 20–40
%. Calves that recover from the symptoms of diarrhea, 50 and 60 days of age with body weight at 16-20 kg less than those who are not
ill, and after recovery 2 5 months of age, they often suffer from pneumonia. Later they reduced fertilization and productivity lost as a
breeding [1–4].
It is known that non-contagious and infectious disease of the newborn calves developed against a background of low immune defense, which cause a number of abiotic factors: inadequate feeding of breeding stock, feeding low-quality (low immunoglobulin contaminated with microorganisms and toxins) colostrum, late feeding colostrum, violation of the structure of the mucous membrane of the
small intestine in calves caused by lack of protein in the last 2–3 months of gestation [1–7].
Calves that are born on the farm, kept in a specially equipped place in the same room with cow's where they feeding colostrum or
milk three times a day. Passages and floor dry and maternity departments premises were kept newborns daily sprinkled with lime, and
the walls whitewashed weekly.
The farm calves are born with well – developed muscles, weighing 30–35 kg. Some experimental calves born late in the evening or
at night and the first colostrum they received with a delay of 5–8 hours. Some calves signs of disorders of the digestive system functions
appear 3–5, sometimes 6–7 days after the birth of surviving satisfactory general condition of the animals.
If diarrhea enhance the overall condition of calves was depressed, they decreased appetite, sometimes manifested anorexia. In some
calves appeared signs of dehydration, dry hair and skin.
The obtained results allow us to conclude that a violation technology feeding colostrum for newborn calves, obtained from healthy
cows even adversely affect the physiological status of newborn calves. Disorders of digestion in abomasum and intestine lead to decrease assimilation of imunoglobulins, causing the development of immunodeficiency state in newborn calves. Against this background,
there is overgrowth and develops non-specific infection, clinical symptoms which are characteristic of associative infections.
To study the nonspecific resistance of newborn calves held us determine some of its parameters (total protein content and total Ig).
15 newborn calves were divided into 2 groups: the first (11) – calves feeding colostrum in time, the second (4) – those who feeding first
colostrum with a delay of 5–8 hours. The blood of all newborn calves was getting up 3 day of life.
The study of blood serum of calves which feeding first colostrum afterthought after birth (5–8 h, 4 calves ), it was found that its
content of total protein ranged from 53,4 to 58,3 g/l and an average – 54,8±2,1 g/l. This amount of total protein in serum of calves immunodeficiency characteristic of the animals (less than 55 g/l). The remaining calves fed colostrum within one or two hours, the average
protein content was 65,2±2,30 g/l ( variation from 58,4 to 66,8 g/l).
Along with a low content of total protein concentration of immunoglobulins on the 3 day of life in newborn calves from first group
was also quite low, only 14,5±2,30 g/l (12,3–15,7 g/l), which confirms development in these animals immunodeficiency state (less than
18 g/l). In calves, the first time feeding colostrum Ig concentration ranged from 18,8 to 23,5 g/l and averaged 22,4±2,40 g/l.
One of the causes of gastrointestinal diseases in newborn calves economy is obviously a violation of the rules of feeding newborn
calves, in particular – late feeding them first colostrum. Consequently, the calves developed immunodeficiency state, as evidenced by the
results obtained by our research.
Key words: total protein, immunoglobulins, immunodeficiency, colibacteriosis, rota- and coronavirus infections, diagnostics system Bio-X.
Modern mycotoxin adsorbent: analysis of domestic market
А. Berezovsky, T. Fotina, Y. Dvorska, O. Rozputna
It is known that mycotoxins are natural metabolites of some toxic fungi that contaminate forage plants in the fields, at harvest,
during transport, storage and processing of forage .
Today we have wide arsenal of techniques and methods to prevent mycotoxicoses in poultry. However, the most common is the
use of various adsorbents of mycotoxins. Considering the variety of tools that are officially registered in Ukraine, it is appropriate to note
that the last two years it was significant (by 61.7 %) growth of its number. Total number of items of the plan exceeds a dozen, but the
first half , the fluid – they appeared exclusively foreign origin (6-8). Substantial completion of existing facilities has been achieved
through the registration and the start of mass production of two domestic detoxifier mycotoxins : feed additive with the trademark "
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Kormosan" – registration certificate number 00462-04-09 AB on 20.07.2009 and was drug " VetOks 1000" - login license number AV00250 -01- 09 from 11.06. 2009
Considering the composition of active ingredients, all available on the market detoxifier , in our opinion include the following three
key groups.
Of the 14 names registered in Ukraine adsorbents means outside this conventional classification were :
- " Mycosorb " manufactured by Alltech Alltech -UK or Brazil, on a basis of glucans (80 %) and recommended doses of 0.5–2.0 kg
per ton of feed ;
- "VetOks -1000" produced by SPF "Brovapharma", which as a valid basis contains sodium hypochlorite (atomic oxygen) and
encouraged the drinking water at a ratio of 1:40.
Sincerely each composition listed foreign origin , though it should be noted that in the first place, they created a background types
of mycotoxins that are most typical for the country developer, so in terms of Ukraine are not always highly effective relative to existing
local races mycotoxicoses poultry pathogens .
Describing the adsorbent compositions of the first group which is based only on a mixture of minerals , you should consider the fact
that according to many publications, both foreign and domestic authors, such a composition of a mixture of minerals able to neutralize
only 70 to 95 % mycotoxins present in feed weight gastrointestinal tract. We think of the figure should be known to all PRODUCERS
drugs. However, manufacturers claim it openly dared only dystrybyutery " Toksautu " brochure which indicate that the drug of the
maximum recommended dose can bind only the relevant part of the existing mycotoxins , namely aflatoxins B1 – 92–96 % ochratoxin –
68–70 %: T-2 toxin – 82–85 % zearelenon – 48–51 %.
Notably, both named adsorbents do not help the body get rid of residues not neutralized mycotoxins and previously accumulated in
the toxic radicals and does not potentiate the protective ability of the immune system.
Group detoxifier mycotoxin adsorbents based on complex and organic based on existing acid has the ability to neutralize
mycotoxins in food not only feed the birds, but also straightforward - in the feed. However, the latter effect, taking the presence of a
small composition of organic acids, especially when used in low and medium doses (100-250 g / t) is able to inhibit only slightly active
development of toxigenic fungi in food, but not enough to offset their metabolites. The rest – the group, in varying degrees, typical
shortcomings noted that funds for group 1.
Considering the pharmacological effect of detoxifier mycotoxin adsorbents based on complex and plant extracts, it should be noted
that:
- Such a combination in the gastrointestinal tract connecting the molecular structure of mycotoxins present in feed weight (about
70–95 % ) due to the present composition of alkali aluminosilicate and adsorption of hydrophilic and hydrophobic mycotoxins
sloyovanymy silicates , it prevents the absorption of the walls of the gastrointestinal channel and provides further excretion of faeces in
stock;
- Yeast cultures by nucleotides accelerate detoxification is not absorbed part of mycotoxins that accumulate in the liver and the
reproduction of bifidobacteria and lactobacilli in the digestive canal , and available ribonucleic acids help restore liver tissues. Therefore,
the use of such means is a more reliable way not only to neutralize a significant portion of the toxins present in the feed , but also
contribute to the speedy recovery of the body. As a remark, it should be noted that the formulation introduced in yeast cultures tend to
exhibit high efficacy only a certain period (12–18 months). But in some of the recommended period of use – something much longer .
Describing the pharmacological properties of "Kormosan" belongs emphasize that in addition to binding mycotoxins and parallel
positive effect of the structure of yeast cultures , the introduction of two additional magnesium salts and organic selenium :
- Magnesium salts increase the secretion of bile and digestive enzymes and improve intestinal peristalsis ;
- Selenium strengthens immunity and nonspecific anticoxidant status of animals.
During extensive preclinical and production experiments confirmed that all four stages of the impact of new domestic product
normalize digestion, help remove toxins from the body, under their influence gradually restored the activity of liver detoxification and
overall immune status. This improves average daily growth, growth yaytsenosnosti in laying hens, reduce cost of feed per unit of
production and increasing the safety of young and moderate cost by a highly cost farmers (9–14).
Another one of the positives "Kormosanutm" should include a thoroughly spent his dosage. It is based on laboratory determination
of the intensity of contamination of feed specific type of mycotoxin . We recommend the following optimal dose (kg / t of feed): low
levels of contamination - 0.5-1.0, Medium - 1.2-2.0, a high level of contamination – 2,2–3,0. With the simultaneous detection of two or
more kinds of toxins in the options that exceed their maximum allowable level - higher than recommended doses of feed additive
increased by 0.5–1.0 kg.
Key words: mycotoxins, mycotoxicosis, poultry, kormosan.
Case of aspergillosis and aspergilotoxicosis calves of different age groups
A. Bilan
This article describes the case of calves diseases on one of the Kiev region farms, observed in 2013, and accompanied by animals of
different age groups coughing without the characteristic signs of colds, retarded growth and development, depletion and sporadic deaths .
When the weather changes from wet to dry or frosty, the cough stopped. More than 11% of the total number of calves’ age 3–6 months
with signs of pulmonary disease was retired. Mycological study found out that 1 g of food fed to the animals contained about 800 thousand of CFU. Mycobiota was introduced with species A. fumigatus, which was dominant as well as A. oshraсeus, Rhizopus oryzae,
Absidia sorymbifera, Mucor spp. and Penicillium spp. was installed A. fumigatus isolated strain ability to produce kojic acid was determined with qualitative reaction with chloride.
In order to determine the cause of illness and death of calves autopsies on the farm and breakout room the Bila Tserkva NAU were
carried out. Acoording to the autopsy result we assumed aspergillosis and decided to conduct a study to determine the feed degree of
contamination by fungi, species composition and toxigenicity and to make seeding on nutrient medium pieces of damaged organs, for
the purpose of abjection. To do this, samples of feed - straw, alfalfa hay and feed were plated on Chapek medium in Petri dishes and
incubated at the temperature of 24 and 37 °C. Applying the method of serial dilutions, we determined the number of CFU of fungi in 1 g
of food. Since the largest share was represented by genus Aspergillus, including isolated dominated Aspergillus fumigatus, to determine
their ability to produce kojic acid we used qualitative reaction of ferric chloride.
Results and discussion. Dead animals who underwent autopsy were of poor nutritional status or exhausted, with signs of underdevelopment. The skin was gray covered with long, tousled fur. Mucous membrane orifices were gray or gray- reddish color. The stomach
of calves contained a moderate or small amount of feed, in the structure of which roughage dominated. There has been found out that:
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jelly-like infiltrates in the areas of laryngeal-pharyngeal ring, pericardium and both renal pelvis, hydro-pericarditis, multiple adhesions
between the lung and pleura costal areas of cardiac and apical parts, sero-fibrinous pleurisy, lobar pneumonia, abscessed lobar kind heart,
and riding additional shares, acute congestive hyperemia and edema, myocardial dystrophy protein and kidney. The death of the animals
occurred as a result of persistent pulmonary insufficiency caused lobar pneumonia, complicated by pleurisy abscessed.
In the abdomen there prevailed peritonitis, multiple encapsulated abscesses in the liver and its toxic degeneration, septic swelling
and spleen softening, gastritis, inflammation of serous mesenteric lymph nodes, protein and fatty degeneration of the kidney (left), acute,
catarrhal cholecystitis, swelling of the connective tissue around the renal pelvis (left kidney).
Mycological study has found out that 1 g of food fed to the animals contained 800 thousand CFU . Mycobiota was represented by
A. fumigatus species, which was dominant, as well as A. fumigatus, A. oshraseys, Rhizopus oryzae, Absidia sorymbifera, Mucor spp. and
Penicilliym spp. Qualitative reaction of iron chloride has displayed the capacity of the isolated strain of A. fumigatus to produce kojic
acid.
Micromicetes isolated from the test material are potential producers of ochratoxin aflatoxins, steryпmatocystines, asperhilic and
kojic acids and other mycotoxins.
Significant contamination of the feed with Aspergillus fungi genus has caused the accumulation of the toxic metabolites that are
coming into the body in small amounts that did not cause the animals rapid death. However, the mycotoxins caused stomach and small
intestine inflammation, it conditioned immune suppression by affecting the local lymphoid aggregates (solitary follicles). On the basis of
the latter mucous membrane ulcers formed, which tended to increase, covering large areas. Immunosuppressive effect of mycotoxins
contributed to the complications of the respiratory system, and calves died from chronic pneumonia.
Conclusions. 1. The conducted studies found out that feeding forage intensively contaminated with micromicetes (about 800 thousand CFU in 1 g ) of various kinds, with among isolates of A. fumigatus dominating, capable of kojic acid biosynthesis caused the animals disease and death;
2. Associated effect of the contaminants and their metabolites in sublethal concentrations and caused chronic poisoning animals.
Key words: microscopic fungi, lung disease, calves.
Violations clotting mechanisms in the postoperative mammary tumors period in dogs
D. Bilyi, M. Rublenko
Malignant tumors of the breast is the leading cancer pathology in females. Breast cancer is one of the most aggressive tumors, characterized by high propensity to metastasize and thrombogenic complications.Given the urgency of the development of new directions in
the treatment of breast neoplasia, we conducted a study of coagulopathy mechanisms in animals in the postoperative period. At the same
time, in dogs with benign and malignant tumors, defined the dynamics of indicators such as the concentration of soluble fibrin, fibrinogen, duration of activated partial thromboplastin time, total blood fibrinolytic activity.
In the postoperative period recorded significantly meaningful: elevated fibrinogen, soluble fibrin, activated partial thromboplastin
time on the background of reduced total fibrinolytic activity. To a greater extent coagulopathy was expressed in malignant lesions. Subsequently, during the 14 days ascertained a tendency to normalization of patients with benign breast tumors in the absence of such
changes in animals with malignant neoplasms.
In particular, studies establish that fibrinogen levels in dogs after extirpation of benign tumors was significantly different from the
indicators established in patients with malignant neoplasia as well as clinically healthy animals. Thus, after three days in the first case the
concentration was 0,93±0,28 g/l, in the second – 0,47±0,06 g/l. Later in dogs with benign fibrinogen level gradually increased, at day 14,
ranging within the physiological range. Malignant neoplasia fibrinogen concentration during the period of observation was low. The
concentration of soluble fibrin in the case of malignant tumors was increased and the passage of 14 days was 33,18±2,26 mg %, whereas, as in benign tumors, animals were observed to decrease in this figure mg of 8,34±0,28 % (3 days) to 3,56±0,4 mg % (14 days).
Activated partial thromboplastin time after removal of tumors is shortened, remaining below the standard ratios up to 14 days after
surgery: fluctuations in benign neoplasias amounted 20,86±0,29 – 24,32 s; malignant – 14,34±1,85 – 34,05±0,99 with a backdrop of
significant differences between these groups.
Comparison of pre-and postoperative levels of total fibrinolytic activity was not significantly different, it was reduced relative indicators in clinically healthy animals. Statistically significant difference between the groups was not installed.
In the course of studying the dynamics of hemostatic status after removal of breast neoplasms in dogs found that surgery is further
aggravated breach of the hemostatic system. Traumatic surgical intervention in cancer patients, a significant intraoperative blood loss,
developing its background adrenergic responses and decrease tissue perfusion are the basis for the development of disseminated coagulation, which adversely affects the postoperative period. Moreover, changes in the hemostatic system largely determine not only during
the post-operative period, but the outcome of cancer.
Condition plasmin hemostasis deserves more attention due to the fact that reveals the early hemostatic balance disorders. Identification of elevated blood inclinations to intravascular thrombosis risk factors for thrombosis in various comorbidities in preparing animals
for surgery and in the postoperative period remains an urgent problem of hemostasis.
The obtained results allow for a better understanding of these mechanisms, which may ultimately allow the development of more
targeted treatment for the prevention of thromboembolic complications in breast tumors in dogs. There are hopes that the antithrombotic
strategies can also bring a positive influence on the process of tumor growth and dissemination.
Disruption of the mechanisms of hemostasis in dogs with mammary tumors indicates a high risk of complications and requires hemocoagulation held in the postoperative period directed preventive measures.
Hemostasis profile complements for diagnostic and prognostic factors for breast neoplasia that allow for an objective assessment of
the peculiarities of the process.
Key words: tumor, mammary gland, dogs, fibrinogen, soluble fibrin, activated partial thromboplastin time, the total fibrinolytic activity.
The efficiency of modern anthelmintic remedies application at spontaneous anoplocephalatoses of sheep
Bogach M.V., Piven O.T.
Anoplocephalatoses (monieziozis, thyzanieziozis, avitellinozis) are cestodozes which put considerable negative impact on sheepbreading. Monieziozis causes the highest damages from them. The lambs are ill mainly at the age of 1,5–8months. This helminthosis
passes among young animals in the form of enzootia as rule. Also it is accompanied by considerable mortality.
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In basis of treatment is presence a monoinvasion or poliinvasion, the spectrum of action of remedy, the organism of animals, the
physiology state of animals and other factors. The protracted application of remedies causes the rice of cultures of tapeworms which are
steadfast for their action. In addition the application of anthelmintics draws the immunosuppression.
The problem of correct choice of anthelmintics is extraordinary actual today because amount of anthelmintic remedies grows
constantly in market. One of them have the narrow spectrum of action, the other have the long time of selected from an organism, the
third have side effects and complications.
It is well known that anthelmintics can render negative influence on the organism of animals. That is determined by disturbing of
their application, by low chemotherapeutic index, the presence of embriotropy properties and local action of remedies.
We made experiment on 20 heads of lambs in age 4–6 month with the purpose of determination the most effective remedy among
the known existing. We give for animals such modern anthelmintics as Albendazol-L 7,5% with forage in dose of 0,7 g/10 kg of weight
(the first experimental group); Rafenzol from the calculation of 1 ml/10 kg of weight (it contain rafoksanid – 110 mg, fenbendazol – 75
mg, levamisol hydrochloride – 3 mg, wather distillated – to 1 ml) for animals of second experimental group; Phenasal (contains 94% of
niklozamid) was set individually from a rubber bottle in dose per 0,1 g/kg of weight of animal as 1% of starched suspension (the third
experimental group). The animals of control group weren’t processed by anthelmintic remedies.
We conducted the clinical review of lambs daily after introduction of remedies. We conducted the visual review of matter at 1, 3, 5
and 10 days. Also we investigated excrements by method of Fulleborn with the purpose to definition the ekstenseffectivity of remedies.
After treatment of animals of first experimental group by Albendazol-L 7,5%, second experimental group by Rafenzol, third – by
Phenasal already on the first day after treatment one animal from the first group, two animals from the second group and two animals
from the third experimental group freed from causative agent The ekstenseffectivity made 20, 40, and 40% accordingly. The indexes of
extensivity of invasia remained without changes among the animals of control group.
On the 3rd day after treatment the greatest ekstenseffectivity was for Rafenzol (80%). The animals from the second experimental
group were processed by it. This proof was 60% among the animals from the first and third experimental groups (it thus that Rafenzol is
considered as anthelmintic which is applied at nemathodoses; but it contains the fenbendazol, which have action for tapeworms).
The ekstenseffectivity was 100% for animals of second experimental group, it was 80% for the animals from the third experimental
group and the lowest ekstenseffectivity was for Albendazol-L 7,5% (among the animals from the first experimental group) on the 3rd
day after treatment. It should be noted that exactly remedies the operating matter of which is albendazol are used in an economy during
the last ten years.
The ekstenseffectivity was 100% for Rafenzol and Phenasal and it was 80% for Albendazol-L 7,5 % on the 10th day after
treatment.
The indexes of extensivity and intensivity of invasia did not change at the end of experience among the animals from the control
group (the animals of this group were not treated by anthelmintics).
So the preparation of Albendazol-L 7,5 % that is widely used in market during the last 10 years appeared the least effective for
treatment of anoplocephalatoses of sheep in comparing to Rafenzol and Phenasal. It can be connected with the firmness emergence of
tapeworms for this remedies. Rafenzol appeared most effective (the ekstenseffectivity was 100 % on the 5th day). The index of
ekstenseffectivity appeared the same for Phenasal but only on a 10th day.
Thus Rafenzol is appeared the most effective for lambs in age 4–6 month with the purpose of treatment of spontaneous
anoplocephalatoses.
The remedies with albendazol are widely used in this region for treatment of anoplocephalatoses but they show considerably less
efficiency (ekstenseffectivity 80% on the 10th day after dehelmintization). It can be explained with firmness emergence of tapeworms to
the action of this medical basis.
Phenasal is high-efficiency for treatment of anoplocephalatoses. But liberation from helmints comes at the 10th day after
processing. As for Rafenzol the liberation from helmints comes in the 5th day after treatment.
Key words: anoplocephalatoses, cestodoses, antgelmintic, ekstenseffektivity, sheep.
Therapeutic efficacy and immune-regulating effect of enrofloxacin in cows with endometritis with different methods of introduction
A. Bodnar, S. Kernichnіy, T. Zaharova, W. Byleckyi
Studies were conducted at the Department of veterinary obstetrics and surgery and laboratory immunology playback mammals of
Podilsky state agrarian-technical University. The objective was to study the therapeutic effectiveness and impact enrophloxacine on the
indices of metabolic activity of neutrophils and phagocytosis body cows for endometritis, depending on the method of injection.
Analysis of immunocompetent cells on the tested parameters immunoreactivity body cows, patientsendometritis, revealed defects
of the mechanisms of metabolic activity of neutrophils and phagocytosis body of experimental cows.
According to our data (NBT-test) in patients cows to treatment, compared to control was significantly increased (1,6 times) number
of spontaneously activated neutrophils (p<0,01), which is typical for acute pyoinflammatory processes, and 1,5 times increased IAN
(p<0,01) and 2 times CLІ (p<0,01). Additionally, patients cows statistically significant (p<0,01) decrease of phagocytic activity of neutrophils to the latex – 21,34+2,08 % and phagocytic number – 1,5 times (p<0,01), indicating antigen stress and risk of the development
of autoimmune processes in the body.
This picture dysfunction phagocytosis suggests that the violation of the mechanisms of protection of organism of patients purulent
endometritis in cows passes by type of secondary immunodeficiency.
Studies show that by the end of the treatment course of cow-convalescents (group of D2 and D3) normalization of tested indicators
of phagocytosis, and when regional introduced drugs given positive dynamics was more pronounced, which is confirmed by the significant difference (p<0,05) between the indicators of FA FH in research groups.
Thus, the carried out researches have allowed to establish, that the parenteral use enrophloxacine no immune influence on an organism of the cows, but on the contrary helps his immunorehabilitation. Accelerate the recovery of the tested organism immunological parameters cows group D3 can be explained by reduced single and course dose of the antibiotic, and also shorteninig a treatment period
when regional(intra-arterial and around the vaginal) application.
At the end of the clinical experiment found out that the combined use of enrophloxacine-100, amiridinum 1 % and oestrophan
proved to be an effective method of treatment of cows for endometritis.
Regional use of drugs has helped to significantly improve clinical and economic indicators of treatment, in comparison with its intra-arterial introduction: 10 % more cows recovered and 10 % increased their fertility, while spending on drugs decreased by 35 %.
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Combined regional application enrophloxacine-100, oestrophan and amiridinum 1 % are an effective method of treatment of cows for
purulent endometritis, clinical and economic indicators are higher than in intramuscular introduced drugs.
Thus, intra-arterial and around the vaginal introduction enrophloxacine, as a method of rational antibiotic therapy of cows for purulent endometritis, to improve efficiency and reduce the duration of treatment, to reduce one-time and the course doses of the drug, and
prevent unwanted side effects of chemotherapy, to accelerate immunerehabilitation body sick cows.
Key words: cow, puerperal period, immune status, reactivity, purulent endometritis, regional introduction, phagocytos, rational
аntibiotic therapy.
Protective effect of enterosorbents at the combined action of ochratoxin A and deoxynivalenol on the body of broiler chickens
Y. Boyko, G. Boyko, Y. Laptev, V. Duhnitsky
The most dangerous for animal health are feed contaminants of anthropogenic and natural origin. Among them, most important
significance has the widespread toxic mold metabolites – mycotoxins. Today more than 350 species micromicetes produce more than
400 mycotoxins. The most important mycotoxins are produced by molds belonging to the Fusarium, Aspergillus and Penicillium genera.
To study the effects of ochratoxin A and deoxynivalenol combinations on the body weight gain and clinical status of broiler chickens, find out the possibility of reducing the negative impact of these mycotoxins using enterosorbents.
The obtained results showed that feeding broiler chickens with ochratoxin A and deoxynivalenol contaminated feed is accompanied by breach of clinical status (depression, decrease of motor activity, incoordination of movement, tremor of the limbs and muscles of
the neck, inflammation of the oral mucosa cavity, diarrhea). In the presence of these mycotoxins in feed intake of feed in broiler chickens
decreased intake of water increases and body weight gain decrease.
Adding to the contaminated feed enterosorbents in recommended doses reduces the negative effects on the productivity of broiler
chickens and provides a gain in body weight at the productivity level of control group.
The body weight of 42-day old broiler chickens from first experimental group was less than the body weight of birds in the control
group to 356,0 g (p≤0,05). The biggest weight of broiler chickens was in the second experimental group 2103,00±16,20 g, to 84,0 g
more as bird of control group (p≤0,05) and to 440,0 g of body weight over broiler chickens of the first experimental group.
The body weight of broiler chickens from third experimental group was 2062,80±8,03 g, which is only 43,0 g more than in birds of
the control group (p≤0,05) and 339,0 g of body weight more of broiler chickens of the first experimental group.
The body weight of broiler chickens from fourth experimental group, which were fed with ochratoxin A and deoxynivalenol contaminated feed and birch carbon, was at the rate of the control group and was 2020,80±6,64 g, but higher than the index of the first poultry research group to 357,0 g.
Feeding broiler chicken feed containing ochratoxin A (0,338 mg/kg) and deoxynivalenol (1,095 mg/kg) accompanied by signs
combined mycotoxicosis, which shows a decrease in appetite, depression, thirst, diarrhea, nervous disorders (poor coordination of
movements, tremor muscles of the limbs and neck, seizures, convulsions) and growth retardation .
Feeding broiler chickens contaminated feed ochratoxin A and deoxynivaleno with enterosorbents Toxy-Nil® Plus Unike (2nd experimental group) – 1,5 kg/t, Mycofix® Plus 3.E (3rd experimental group) – 1,5 kg/t and activated birch carbon (4th experimental group)
– 3 % of the dry matter of feed reduced the negative effects of mycotoxins and ensured the growth of body weight as parameters level at
the control group birds.
More pronounced protective effect on the impact of the studied mycotoxins showed Toxy-Nil® Plus Unike at the rate 1,5 kg/t of
feed, somewhat smaller Mycofix® Plus 3.E in an amount 1,5 kg/t of feed and activated birch carbon in an amount of 3 % of dry matter
feed.
Key words: deoxynivalenol, broiler chickens, ochratoxin A, sorbents.
Some indicators of thyroid homeostasis in high-yielding cows at different stages of the reproductive cycle of obstetric and
orthopedic pathology
S. Vlasenko
There is a close functional relationship between the ovaries and thyroid gland (thyroid). Thyroid hormones (TH) play an important
role in the regulation of various physiological and cellular functions, including growth, development and metabolism in general. Thyroid
secretes several forms TG : thyroxin (T4) , triiodothyronin (T3 ) and reverse triiodothyronin (zT3).
Considering the literature data and the results of previous own studies that show significant hemostatic, metabolic, inflammatory
disorders in cows purulent necrotic limb disorders in the area and the existence of a common mechanism in the pathogenesis of orthopedic and obstetric diseases, the question of the nature and significance of their dystyreoz associated manifestations.
The aim of the study was to determine the dynamics of thyroid hormones in the blood and tyrotropin high-yielding cows during
pregnancy and the postpartum period and establishing the nature of thyroid dysfunction for orthopedic and obstetric diseases.
Research materials served as a high-performance Ukrainian black and white Holstein dairy breed cow’s 3–7 years age. In the serum
of cow’s by enzyme immunoassay (ELISA test) determined the content of free thyroxin, free triiodothyronin, and thyrotropin .
We found that during physiological pregnancy there is likely (p<0,001) increase in T3. From the third month of pregnancy until the
end of its concentration increased from 5,47 to 8,10 pg/ml, 48 %. Special Period was the fifth month, which was characterized by decreased levels of the hormone. As for thyroxin, it should be noted that similar dynamics was observed. In the third and seventh month of
pregnancy its values are the same – 2,41 ng/DL, and in the fifth and ninth – it level dropped to 1,68 and 1,16 ng/DL, respectively. In our
opinion, this was due to the activation of thyroxin deiodization followed by transformation into triiodothyronin as a more active form,
and for increasing concentrations of T3. At the same time, the tyrotropin concentration gradually increased from 0,15 to 0,23 mkIU/ml
during the first half of pregnancy significantly increased (2,7 fold, p<0,0001) – in the seventh and reached a peak of 1,51±0,15 mkIU /
ml in nine months. Thus, during pregnancy there is a growing pituitary stimulation of the thyroid gland, a gradual increase in the level of
triiodothyronin in half and reducing the concentration of thyroxin twice. Such dynamics can be explained by activation of thyroid function corresponding to an increase in consumption, protein synthesis, metabolism, simultaneous to the development and needs
of the fetus.
In the early postnatal period marked a dramatic decrease of T3 to 4,48 pg/ml, which is 1,8 times less than for families. TSH level
was also significantly (p<0.001) less than 6 times (0,25 vs. 1,51 in the ninth month of pregnancy), and T4 concentration remained almost
unchanged – 1,46 ng/DL. This hormonal profile indicates a pituitary suppression is possible functionally linked with the physiological
decline synthesis follicle stimulating and luteinizing hormones and increased glucocorticoid and adrenaline series (mechanisms of stress
for families) [1, 6]. Hypothetically, let us assume that the suppressive effect may have during this period as somatotropin and prolactin.
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On the 25th day after birth TSH synthesis increased (p<0,05) to 0,42 mkMO/ml, which resulted in a significant increase in the concentration of triiodothyronine at 26%. 60–65th days was recorded even greater stimulation of the pituitary thyroid as both background
contents TSH increase to 0,68 mkIU/ml and increased levels of T3 to 6,76 pg/ml. As for the concentration of T4, then it was characterized by unreliable indicators of change within 1,46–1,79 ng/DL during the two-month period after birth. Thus, in the first 5–10 days after
birth observed a significant reduction in the functional activity of the thyroid, and the 15–20th day, amid pituitary stimulation, the level
of free triiodothyronine gradually increased in 1.6 times from 60 to 65th days. This dynamic indicates a close functional relationship
with thyroid lactation regulatory process and the restoration of ovarian cycle.
For obstetrical and gynecological pathology marked by certain changes in thyroid support. Thus, the most striking was significant
(p<0,05; 0,01) decrease in the concentration of thyroxin in cattle manure and detention of postpartum merits – up to 3,45 and 3,22 pg/ml,
respectively. Over the course of chronic inflammation of the uterus decrease its level continued and reached 2,70 pg/ml, which is 60 %
lower than in cows with normal puerperal period 15–20th day after birth.
Ovarian dysfunction was accompanied by a decrease in the number of triiodothyronin and 1,8 times tyrotropin half. For purulent
necrotic lesions in the region of the fingers characteristic was 1,4–1,7 times reduction in the content of triiodothyronin during seventh to
ninth months of pregnancy and increasing concentrations of thyroxin 1,5 times against the background of low tyrotropin three times in
nine months. Postpartum period of cows ran a high concentration of thyroxin in the blood and significantly reduced – tyrotropin and
triiodothyronin.
According to an associate of orthopedic pathology and delay placenta, postpartum metrits, ovarian dysfunction in cattle showed a
significant decrease of triiodothyronin on the background of increasing tyrotropin.
Keywords: cow, thyroxin, triiodothyronin, tyrotropin, pregnancy, post-natal, obstetric disease, ovarian dysfunction, purulentnecrotic lesions in the region of the fingers.
Сomparative informing of the modern methodological aspects for determination of carbohydrates and lipids metabolism
indexes in ewes
N. Vovkotrub
In the article is analysed informing and expedience of determination of content of β-hydroxybutyric acid and glucose in blood of
milking ewes by Blood Sugar Meter Optium Xceed with the use of specific test strips.
Last time for quantitative determination of ketones (β-hydroxybutyrate) and glucose in blood of cows in the farm with success use
of Optium Xceed device (producer Abbot Diabetes Care, Germany), main advantages of which are: portability, possibility to use directly
near the animal without a necessity to send the simples of blood to the laboratory, presence of different (glucose, ketones) diagnostic test
strips, independence from central energy searchers, high exactness and accordance to “classic methods”, fast test time and simplicity of
screening. Determination of β-hydroxybutyrate and glucose content in blood by this meter enables doctors to control the state of energy
metabolism in animals directly on farms which promoted to discover the hidden displays pathologies on the early stages, in particular,
ketosis, and accordingly the possibilities in time appointed of therapy and prophylactic measures.
The level of blood glucose in milking ewes through 1–2 months after lambing, certain by sugar meter, has been 3,18±0,178 mmol/l
(2,1–5,2 mmol/l), that on 13,2 % exceeded (r<0,05) an analogical index by glukoso-oxidase method of the research.
It follows a notice that in 20 % tests content of glucose during express-diagnostics was less than at other method of determination,
indexes other 80 % had a positive rejection. Less values of level of glucose during determination by glukoso-oxidase method, probably,
it is possible to explain, at first, – by influence of factor of time, secondly – by an error during preparation of tests for research (preparation and addition of anticoagulant, centrifugation) and leadthrough of determination (setting the reagents and plasma of blood, an observance of temperature condition during incubation in an aquatic thermostate, state of measuring optic devices and cuvettes).
Used of glucose meter Optium Xceed was conducted with a purpose of content ketones determinations (β-hydroxybutyric acid) in
blood of milking ewes, as in literature was showed only in relation to diagnostics of ketonemia level for highly productive cows. The
content of β-hydroxybutyrate in blood of ewes was within the limits of 0,1–0,2 mmol/l, while an average value in a group has been
0,14±0,016 mmol/l.
The use of glucose meter Optium Xceed with the purpose of diagnostics of ketonemia and glikemia level for sheep allow quickly
and high-quality to conduct quantitative determination of β-hydroxybutyrate acid and glucose in blood in the conditions of farms, avoiding many errors.
By the lack of express-diagnostics with the use of Optium Xceed meter, especially in relation to determination of ketonemia level is
its cost. The prime price of test strips for determination the glucose level is 4,00, for ketones – 10,50.
Key words: ewes, ketosis, glucose, ketones, diagnostics, glucose meter.
PCR-diagnosis of BLAD cattle and double carrier features of hereditary diseases
S. Volkov, V. Lototskiy
The study was conducted on 57 bull-sires of Ukrainian black and red and white Holstein dairy breeds and five regional bulls breeding center National companies in animal breeding "Ukrplempidpryyemstvo". Blood for the study were collected from the jugular vein
into tubes with sodium citrate. DNA was extracted from lymphocytes using a kit of reagents "DNA Sorbo -In" For DNA amplification
method used polymerase chain reaction (PCR) using Thermocyclers (termotsyklera programmable for amplification ).The method was
repeated in the direct synthesis of DNA in vitro DNF using thermostable Taq-F DNA polymerase. Hydrolysis was performed by incubating amplified DNA with restriction Hae III (0,5 ml ) in a one-time buffer composition is specially optimized for particular restriction
enzymes for 1.5 h at a temperature of + 65 ° C. Horizontal electrophoresis was performed in 5% agarose gels for 20 minutes. After electrophoresis, the gel stained with ethidium bromide solution (0.5 mg / ml) for 4–6 min, washed , transferred to transilyuminator , spent
photographic documentation of results. For result analysis used computer program Gel Explorer. The same distribution of restriction
fragments observed a similar pattern in most animals. However, three bulls distribution of restriction fragments was different, allowing
the judge that they were carriers of the disease. A computer program Gel Explorer allows you to build profilohrams electrophoretic distribution of restriction fragments in agarose gels. These graphics are accompanied by an indication of the current measurement: I – intensity of luminescence (from 0 to 255 units.) And L – molecular weight in units For profilohrames heterozygous carriers were characterized by three peaks of luminescence intensity of 145, 133 and 145 units. The first and third peaks had molecular weights of 51 and 114
arbitrary units, indicating similar to the first case, separate the products of restriction, but the presence of a third peak with a molecular
mass of 69 USD between evidence of differences in the structure of restriction sites of the first bull, typical for medium bulls leukocytes
adhesion deficiency (BLAD). The analysis profilohrams match those visual inspection of the results of electrophoresis as in healthy
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animals displays two DNA fragments (45, 87 bp) in patients – three (45, 68, 87 bp).Of the 57 subjects bulls similar to the first case, the
distribution of restriction fragments observed in three. It should be noted that these same animals were both heterozygous carriers of
complex defect of the spine (CVM). At the time of this research result was unexpected and demanded an explanation of dual carriers of
inherited disease. However, analysis of literature sources yielded conclusive answers to any questions. It was found that widespread
among CVM holsteins was due to an outstanding bull-sires KM 1667366 Bell , who was also a carrier of other hereditary defect - leukocyte adhesion deficiency (BLAD). At the moment we know that from KM Bell in the U.S. alone had received more than 79000 daughters measured in performance and more than 1200 children evaluated for their daughters. The main source of the spread of a lethal gene
in Ukraine are descendants of KM Bell 1667366 BL and PS Shake BL 1617421. Carriers of the mutant gene and not tested children
found in lines Eleveyshn 1491007 – H.H. Starbuck 352790, P.F.A. Chif 1427381. These bulls have received the mutant allele for maternal ancestry. Analyzing pedigrees identified carriers (BLAD) included in the group of animals with a high probability of the presence of
the defective allele ("risk"). Thus, three of the 57 bulls were heterozygous carriers bulls leukocytes adhesion deficiency (BLAD) and
complex defect of the spine (CVM).Tested method allows accurate diagnosis Deficit bulls leukocytes adhesion deficiency (BLAD) in
heterozygous carriers. For diagnostic bulls leukocytes adhesion deficiency (BLAD) in heterozygous carriers need to consider simultaneous carriage integrated defect of the spine (CVM).
Key words: bulls, bulls leukocytes adhesion deficiency, diagnosis, polymerase chain reaction.
Study of effectiveness of antibacterial preparation Everodox-LA in broiler chickens
A. Glaskovich, P. Krasochko, A. AlaqabyAamerRassam, M Glackovich
Poultry farming is one of the most intensive industries in the Republic of Belarus. For everyone produced 29 kilograms of poultry
meat and 356 eggs per year, at the beginning of 2011 all poultry farms of Republic were 31,2 million birds.
The agricultural enterprises produced 97% of poultry meat and more than 65% of eggs. Supplementation of this product to population with quality poultry products for future required designed «Poultry Development Program in Belarus», which provides for an annual increase in of poultry production in live weight not less than 15%.
According to information provided by the Directorate General of animal industry, intensification the results of the poultry farms of
the Republic of Belarus for 2013 produced poultry meat chickens-broilers 468 284,9 tons (109% in 2012), average daily gain and survival of birds 59,0 grams and 94,1 % respectively. January 01, 2013 in Belarus had 9 133,9 thousand layer chickens (120 % in 2012),
eggs produced about 2,437,881 eggs (107% in 2012), egg-laying was on average 303 eggs (in 2012 – 307,6 eggs).
Antibiotics are used for different purposes in the poultry industry, which include not only the treatment or prevention of infections,
but also in the use of sub-therapeutic dose in feed for poultry and animals to promote growth and improve feed efficiency in modern
intensifying agricultural production.
Antibiotics are antimicrobials produced by microorganisms that inhibit the growth or destroy pathogenic bacteria used for the
treatment of infectious diseases of humans, animals or plants (Abramson, A.J.M., 2007).Nine classes of antibiotics used for animals but
only a few classes are usually prescribed for animals and for humans: penicillines, cephalosporines, tetracycline, chloramphenicol, aminoglycosides, macrolides, nitrofuranes, nitroimidazoles, sulfonamides, trimethoprim, polymyxines and quinolones
Aim of our research is to determine the sensitivity of infectional diseases with bacterial etiology of broiler chickens to antibiotics
«Everodox-LA» in laboratory and study its effect in farm.
Antibacterial preparation «Everodox-LA» is a sterile clear solution, 1 cm3 of a solution containing 200 mg doxycycline monohydrate and doxycycline as an injectable solution.«Everodox-LA» in antibacterial preparation, mechanism of its effect is due to the constituent parts. Doxycycline is a broad-spectrum antibiotic tetracycline, which has bactericidal effect. Tetracyclines inhibit protein synthesis
in bacteria by binding to ribosomal subunits 5OS, preventing their binding of aminoacyl-tRNA.
Therapeutic dose for chickens and turkeys is 50–100 mg of doxycycline per 1 liter of drinking water. This dose is achieved by the
addition of 0,5–1 ml «Everodox-LA» in 1 liter of drinking water. Therapy was continued for 3–5 days, the amount of preparation required for the treatment of birds, are mixed with sufficient water.
At the beginning of conducted scientific laboratory experiment to determinate sensitivity of microorganisms, isolated from birds
from poultry farms in the Republic of Belarus, to antibiotics «Everodox-LA».
Records of the results were carried out according to the diameter of the zone growth inhibition of sensitive isolates. When evaluation the sensitivity of microorganisms, isolated from birds from poultry farms in the Republic of Belarus, found that a preparation
«Everodox-LA» and its analogues were highly sensitive to following microorganisms: Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium,
Salmonella pullorum - gallinarum, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pasteurellamultocida, Chlamydia
psittaci, Bordetellaavium; showed high sensitivity – Mycoplasma synoviae, Clostridium perfringens; low sensitivity – Pseudomonas
aeruginosa.
Study the effectiveness of preparation «Everodox-LA» in birds with bacterial infectious disease conducted in experiment under industrials conditions in two trials and the results show the usefulness of antibacterial drug «Everodox-LA» in these conditions throughout
the growing period for the treatment and prevention of bacterial infections, improve survival rate, average body weight and average daily
gain of birds. Indicators of the experimental group were higher than the control for the survival rate and growth rate of birds, survival rate
was 96,0 % while 94,9 % in control (in 1sttrial) and 95,2% in control (in 2ndtrial).
Key words: Broiler-chickens, «Everodox-LA», antibacterial preparation, antibiotic sensitivity test, survival ratio.
Bile formation and bile secretion liver function in working dogs
T. Gudyma
The article presents results of research on the state bile formation and biliary excretion of working dog breeds (German Shepherd
breed, Spaniel, Malinois). The increase is established in the concentration of bile acids (BA) in the blood of dogs before feeding and 2
hours after. The changes could be used as the earliest tests for the detection of liver diseases with subclinical course.
Quantification of bile acids in blood serum is specific and sensitive test for the detection of hepatobiliary disease. The sensitivity of
the test is increased if the definition of cholats is provided before and 2 hours after feeding. In fact the liver supports the functional activity for the synthesis of bile acids. Therefore, the increased concentrations of circulating bile acids confirm hepatobiliary disease.
As a result of research, authors found the concentration in serum ВА of German Shepherd dogs was within 1,9–20,6 mkmol/l
(6,0±0,66 mkmol/l) before feeding, in 7 animals (15,9 %) was higher than physiological norm (10 mkmol/l). In serum of Spaniel dogs
BA were in the average 9,0±1,82 mkmol/l (2,6–24,1 mkmol/l). Larger concentrations of BA set in 5 animals (33,3 %). In Malinois dogs
bile acid content was within 3,8−14,6 mkmol/l and an average was 6,9±1,65 mkmol/l, only one animal (16,7 %) revealed increased their
concentration.
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The concentration of cholats in serum of German Shepherd dogs in two hours after feeding animals were 14,3±1,97 mkmol/l
(5,8−71,1 mkmol/l) and were significantly higher (p<0,001) compared with the rate before feeding.
Increased content of ВА recorded in serum of 7 (15,9 %) German Shepherd dogs (according to the physiological norm to 20,0
mkmol/l).
In serum of Spaniel dogs concentration of ВА was within 7,3−58,3 mkmol/l (20,3±3,96 mkmol/l), increased content of cholats detected in 5 (33,3 %) animals. Average values of content of cholats in Spaniel dog serum were significantly (p<0,01) higher than before
feeding.
In Malinois dog the concentration of BA in 2 hours after feeding average was 11,1±3,27 mkmol/l (4,8–26,8 mkmol/l). Increased
level of cholats in serum recorded in one (16,7 %) animal. Concentration of ВА in serum of Malinois dog increased to 26,8 mkmol/l and
was about 61% higher compared with before feeding .
Increased concentrations of ВА in serum of animals before and after feeding can be explained violation conjugation and excretion
of BA by hepatocytes in bile capillaries and the development of intrahepatic cholestasis. The increase of bile acids found both, before
and in two hours after feeding in the same animals of each breed, which may indicate the development of their liver disease.
Therefore, this test confirmed the concentration of ВА in serum of dogs is sensitive to disruption biliary liver function that could
help in diagnosing and predict their course.
Conclusion. 1. The concentration of ВА in blood serum of 15,9% German Shepherd Dogs, 33,3 % Spaniel dogs and 16,7 %, Malinois dogs is set to increase before and in 2 hours after feeding. 2. Higher concentrations of ВА in blood serum may indicate the development of liver pathologies in the working dog breeds. These indicators can be used as informative markers for early stages of development of hepatobiliary pathology.
Key words: dogs, liver, bile acids.
Indexes of cellular and humoral immunity of chikens, wounded by eimerios and ascarid invasion
V. Hunchak, M. Kryshtalska
Poultry is one of the most intense areas of agricultural production. Biological features of chickens enable them relatively quick to
get meat and egg production, which accounts for its high profitability and payback. However, the development of poultry is constrained
by parasitic diseases that are widely spread and cause significant economic losses at specialized farms and private households. The issue
of comprehensive study of invasive diseases is of particular importance.
One of the obstacles that hinders the development of the poultry industry is eimerias and ascariasis. The data of disease among
young birds until 2 or 3 months of age manifest depression, diarrhea, often bloody, and weight loss. The death of the poultry can reach
50–70% of the number of cases, egg laying begins 1–2 months later and is much lower compared to healthy egg of uninfected poultry.
The source of infestation is sick chicks and adult birds, which is often the carrier of pathogens invasion.
Among many factors that characterize the course of invasive disease, a special place is immunization. This is state of specific immunity to the action of pathogenic organisms and their metabolic products, and other foreign substances. Immunity is associated with the
manifestation of complex physiological defense reactions, which provide a constant internal environment of the body.
The aim of our study was to investigate the cellular and humoral immunity in chickens infected by eimeriosis and ascaridic invasion. Changes in the biochemical composition of the blood of chickens according to experimental infestations reflect the development
and pathological immune processes and points of stress conditions which allows us objectively evaluate the influence of various factors
on the infested chickens. For eimeriosis invasion in serum of chickens as determined reduction of cellular and humoral immunity, and
indicated by a decrease in T-and B-lymphocytes, and bactericidal activity of serum lizocyme among investigated chickens.
The main immune cells that carry out communication and interaction between all the organs of the immune system are lymphocytes. Generation of T-lymphocytes and B- lymphocytes is a physiological process that occurs in the absence of antigenic stimulation,
but depends on the income of stem cells from bone marrow. B-lymphocytes, being included in the immune response after exposure to an
antigen, proliferate and differentiate into plasma cells that produce immunoglobulins of three classes (A, M and G), which is the effectors of humoral immunity. One of the fundamental mechanisms of the immune system is the interaction of three types of cells – macrophages, T and B lymphocytes.
The importance of developing eimeriosis and ascaridic invasion rewuires researches of cellular immunity, which is represented by
T and B lymphocytes.
Reducing the number of T-and B-lymphocytes in the blood of chickens that infested by eimerias and roundworm points to the depression of the lymphoid immune system and reduce the body's resistance against bacterial and viral infections. It should be noted that
the data invasions activate pathogenic saprophyte microflora of the intestine, which also inhibits the system of cellular and humoral immunity.
Changes in cellular and humoral immunity are important objective measure of chickens body both in normal and pathological conditions. The definition of these indicators in the blood of chickens is essential for the proper functioning of the body, since its level, and
the immune system in general, determine the health of chickens.
Humoral immune defense factors of poultry represent different proteins that are soluble in the blood and body fluids. They can have
antimicrobial properties or capable of activating other humoral and cellular immune mechanisms against infection. It is known that humoral immunity is provided by specific macromolecules that function in domestic fowl fluids.
Under physiological conditions, the formation and the presence of circulating immune complexes in fluids is one of the manifestations of the immune response in poultry receipts antigens and an important factor in providing immunity. The results of immune complexes under these conditions, while circulating in the lymph and blood, after which they undergo elimination.
High levels of CIC in the serum of chickens indicate inhibition of immunoreactive systems of the body as a result of the accession
of specific antibodies to metabolic products eimerias and roundworm that act as antigens.
Key words: parasitology, blood, chickens, T-and B-lymphocytes, serum bactericidal activity, activity lizocyme serum circulating
immune complexes.
Comparative study of various methods skushuvannya teeth in newborn piglets
O. Emelianenko, M. Chornozub, S.Chernyak
Known is that the pig is born with milk teeth 8–2 canines and 2 selvages in each jaw. They are morphologically fully developed as
completely cut crowns, mineralized enamel and dentin, tooth- shaped ash pocket. The results of the study of height, width and thickness
of the crowns indicate that they have a fairly wide margin of fluctuation in different individuals. Baby teeth, especially the corners, its
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form very different from regular. Form of milk canines and loose with piglets wedge, and the cut - Oval. Top (occlusal surface) milk
canines of the upper and lower jaws and lower corners are shaped like a cone. Crown selvages maxilla xiphoid bent, blunt tip. Thus no
differences in the size and shape of the tooth structure in males and females. Given the above outlined features anatomotopohraphy milk
teeth, all eight of the teeth should be removed. If not pruned, the udder of the sow may be injured. Removal of teeth and prevents injury
during the struggle for sows udder nipple or even a simple game. Teeth pigs are cut as soon as possible after birth. We recommend it
performed immediately after the crates or the next day if it was night. Often combined with a number of technological manipulation,
including kaudotomiya and perform injection drugs.
Fixing animals made directly veterinary, while pig placed directly on hand. For better surgical access to the teeth holding his head
with his left hand, with the fingers moderately pressuring the mandibular joint and mouth open or thumb placed in the mouth , which
also provide access .In the control group equipment operations was to ensure that the dental forceps cut 1/ 2 to 2 /3 of each tooth , while
being careful not to injure the gums and tongue , which may fall by the edge of the surface of the tool. This prevents bleeding and infection. Head nahylyaly so that the removed tooth fell out independently from the mouth. After skushuvannya teeth are sharp parts of his
crown, which must be removed once and for length, significantly higher than indicated above. Thus there is bleeding pulp of the tooth is
exposed, that leads to the development of postoperative pulpitis. When mechanical damage often occurs crown exposure of the pulp.
First, it has a red appearance as bleeding. Exacerbation of inflammation and infection of the pulp change its primary traumatic kind that
turns yellow, brown, gray or black. The same color may have dentin surrounding the pulp. If the whole tooth crown, the tooth with pulpitis color becomes dull. Near skushenoho tooth marked edema of the mucosa. This phenomenon we have registered all pigs who performed skushuvannya teeth with pliers.
Aseptic pulp difficult to diagnose, and in purulent clinical features pronounced. This phenomenon we have registered 13 animals in
the control group. One of the characteristic clinical signs of pulpitis is painful tooth, inability sucking nipple impressions side of the
mouth, reluctance to open your mouth and so on. It should be noted that the goal pulp (crown fractures or cracks) at the moment of ignition gives less pain to the animal than the pulp, covered with a layer of dentin. This is due to the outflow of inflammatory exudate, as
vessels through which blood is flowing into the cavity of the tooth, is finite, and the vessels through which blood must vidtikaty from the
cavity of the tooth poorly developed. The pulp is placed in a bone box, so that even minor disturbances circulatory vessels grip on the
exit of the root canal, leading to its necrosis. Due to the congestion in the pulp and hardness around the walls zdavlyuyet nerve, which is
the animal appears sharp pain, severe tension in the pulp chamber. When it opened fluid finds way out and painful reaction decreases.
The sooner come necrosis of the pulp (about 3–5 days) , the sooner the animal disappears painful reaction , and the crown of the tooth
pulp in patient becomes dull color. By treating purified from food residues, dirt injured area of the crown and exposing the pulp by washing with a solution of warm syringe furatsillina. Acute small spoon carefully, without any pressure to once again not to touch the living
pulp did not cause increased pain of softened dentin was removed from the walls and bottom of pathological cavity. At the bottom of the
machined cavity injected with a small watt ball soaked in 1.4 % solution of carbolic acid (orasept) , and the top was applied swab soaked
kolodiumom . Before the imposition of Wool balls with carbolic acid needed to wring out the excess amount of solution so as not to
cause burns of the mucous membranes. Phenol diffuses into the pulp and cause of analgesia, coming in a few days because of his actions
cautery.
In the experimental group of piglets skushuvannya teeth was performed using a special device. Fixing the animals was performed
as in the control group. The technique of surgery was to ensure that the working surface of the device we stochuvaly of the baby teeth are
sharp for 1/2 or 2/3 of their length, and in some cases much less. It should be noted that it is relatively easy to control. As the V. Avrorov,
for the prevention of this injury is sufficient to only 0,5–1 cm removed his crown, which was carried out and adhered to in terms of our
economy. The pulp of the tooth does not oholyuvalasya, and postoperative complications of any nature have been reported.
Key words: skushyvanye teeth, pigs, devices for stachyvanyya teeth, pulpitis
State of endogenous intoxication and antioxidant system of clinically healthy pigs with implantation from alloplastic material polytetrafluoroethylene
D. Zhornik, M. Ilnitsky
One of the most promising treatments of animals' hernias is the using of alloplastic materials that provide the necessary strength of
the area of tissue defect and don't cause increased intra-abdominal pressure.
The strengthening of lipid peroxidation is nonspecific response to tissue damage, that's why the concentration of lipid peroxidation
oxidation products used as a prognostic indicator of the severity of condition of the patients.
One of the important points that characterize the course of metabolic reactions in the body is the condition of endogenous intoxication, which always takes place after any surgery.
The molecular of average weight which are produced in excessive amounts in the focus of inflammation, following to the blood,
with significant bioactive properties.
The changes of the concentration of malondialdehyde which formes as a result of enhancement of lipid peroxidation also were described the state of detoxification processes in the body.
The system of antioxidant defense, which has the protein component as ceruloplasmin makes non-specific antioxidant protection.
The article presents information about monitoring of the state of endogenous intoxication and antioxidant system of pigs based on
the dynamics of changes in the concentration middle molecular peptides, malonic dialdehyde and ceruloplasmin in the blood of healthy
pigs during implantation of the alloplastic material polytetrafluoroethylene.
The research was made with healthy pigs aged 2–4 months. Operatinal intervention to implantation of alloplastic material polytetrafluoroethylene in pigs was made in compliance of the rules of asepsis and antisepsis after preliminary anesthesia.
In order to the introduction of implants was made median incision of the tissue of the abdominal wall 4 cm long, making distance
from the navel 1.5–2 cm. After skin incision of the tissue was separated by blunt to area of the abdominal wall (white band of the belly).
For implantation were used sterile pieces of the grid with polytetrafluoroethylene 10x20 mm. The grid was put under the skin in the area
of muscle-aponeurotic part of the front abdominal wall.
The animals of the control group surgery were made identically but without implantation aloplastic material.
Healing of surgical wounds in all cases surgery was without complications by primary intention. Sutures are removed after 7 days
from the moment of initial surgery.
At 3, 7, 14 and 21 th day since the surgery in both groups of animals performed a blood sampling for biochemical research.
Negative changes in the general state of the experimental animals we have not seen: the body temperature of animals was within
the physiological norm, animals moved actively, had satisfactory appetite and adequately respond to external stimuli.
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On the second day after surgery the tissue in the area of the wound of the animals were slightly swollen, there were signs of inflammation (moderate hyperemia and hyperthermia of edges of the wound tissue around it), a small selection of serous fluid, which
gradually disappeared during the next week.
Growth of dynamics of average weight of molecular, malonic dialdehyde and ceruloplasmin in animals body after surgery is linked
to the state of inflammation in the area of the wound , which appears as a result of injury to the tissues of the abdominal wall during
surgery , we were not observed the significant difference between the experimental and control animal groups.
Analyzing the data, we concluded that the presence alloplastic material polytetrafluoroethylene material in the cavity of the wound
of one of the groups of pigs does not adversely affect the course of wound healing , probably does not affect the concentration of average
weight of molecular, malonic dialdehyde, ceruloplasmin during the course of inflammation in the postoperative period, which confirms
the indifference alloplastic material polytetrafluoroethylene material in the body of pig.
Key words: peroxide lipid oxidation, average weight of molecular, malonic dialdehyde, ceruloplasmin, alloplastic material, polytetrafluoroethylene, pigs.
Effect of insulin therapy on metabolic parameters of blood serum in dogs with diabetes mellitus.
А. Zemlyanskiy
Diabetes mellitus is considered to be a common endocrinopathy in dogs. Diabetes mellitus occurs when the pancreas doesn't produce enough insulin. Insulin is required for the body to efficiently use sugars, fats and proteins.
Diabetes most commonly occurs in middle age to older dogs, but occasionally occurs in young animals. When diabetes occurs in
young animals, it is often genetic and may occur in related animals. Diabetes mellitus occurs more commonly in female dogs.
Certain conditions predispose a dog to developing diabetes. Animals that are overweight or those with inflammation of the pancreas are predisposed to developing diabetes. Some drugs can interfere with insulin, leading to diabetes.
Untreated diabetic pets are more likely to develop infections and commonly get bladder, kidney, or skin infections. Diabetic dogs,
can develop cataracts in the eyes. Fat accumulates in the liver of animals with diabetes. Less common signs of diabetes are weakness or
abnormal gait due to nerve or muscle dysfunction.
The diagnosis of diabetes is made by finding a large increase in blood sugar and a large amount of sugar in the urine. Diabetes is
managed long term by the injection of insulin by the owner once or twice a day. There are four general types of insulin used in dogs.
In general, dogs need insulin injections more frequently, usually twice daily, compared to large breed dogs that may only require
one dose of insulin daily. The action of insulin varies in each individual and some large dogs will need 2 insulin shots daily. The insulin
needs of the individual animal are determined by collecting small amounts of blood for glucose (sugar) levels.
Insulin injections are not as perfect as the insulin produced by the pancreas. Blood sugar levels will not always be normal in diabetic pets. The goal of treatment is to reduce the signs of diabetes. When diabetes is well controlled with insulin, the pet should drink, eat
and urinateО normal amounts. They should have a good appetite, without becoming fat and should have normal activity.
The aim of our study is to determine the level of some indexes of clinical metabolism of dogs before and during the treatment of diabetes, which were held in Luhansk and were acted in public and private clinics of veterinary medicine.
Materials and methods. There were examined 16 dogs with clinical symptoms of diabetes between the ages of 7 to 10 years old.
This group included 6 females and 10 males with the following clinical symptoms, such as thirst, polyuria, weight loss (8 animals), obesity (3 animals), scratchings (8 animals), the smell of acetone (4 animals). There were 7 individuals who were examined by means of
biochemical methods. All animals were kept on a mixed diet. Blood serum contained glucose, bilirubin, total protein, thymol sample,
ALT, AST, alkaline phosphatase (ALP), urea, creatinine and total cholesterol, β-lipoproteins, glycerol (TG) and chondroitin sulphate.
All biochemical studies were carried out with the help of V. I. Levchenko manuals with co-authors and M. I. Kartashov with co-authors.
Treatment of animals was carried out using the following scheme: Aktrapid insulin in a dose of 0.5 to 1 IU / kg 2 times a day 10
minutes after feeding. The dose of insulin was selected individually. Sick animals were fed twice a day without water restrictions.
Homemade food was used in feed, such as buckwheat and/or rice porridge, vegetables (carrot, beet), boiled beef and boneless chicken,
boiled sea fish. To correct the liver functions of animals Carsil was used in a dose of 1 pill per 10 kg of a dog weight 2 times a day after feeding during 45 days. The repeated studies of the blood serum of dogs were carried out on the 45th day after the beginning of treatment.
All calculations of the information received were made on the PC with the help of the statistical program STATISTICA 7.0
(StatSoft, USA) with the determination of the normal (M), an error of a normal (m), confidential interval (CI) and the indexes of limits
(Lim).
The most sensitive biochemical studies that reflect violations of biochemical processes of animals proved an existence of glucose,
total cholesterol, glycerol and lipid profile indexes, which level was increased before the treatment. These studies vary using insulin and
diet, that comes out in the decrease of the level (although not all animals) within the limits of the control group.
Conclusion.
1. There are significant violations of metabolism of lipids and lipoproteins for dogs with diabetes on the background of hyperglycemia,
which is followed with an increase of the concentration of serous total cholesterol by all groups of lipoproteins and triacylglycerol.
2. The injection of insulin for dogs sick with diabetes during 45 days reduces the amount of total cholesterol in 1,7 times, glycerol
in 2 times, cholesterol in HDL, LDL , VLDL in 1,4, 5,3 and 1,9 times relatively.
3. Hyperlipidemia of dogs with diabetes before and during the process of treatment with insulin is not followed with the significant
deviations from the indexes of clinically healthy animals, such as the content of total protein, thymol sample, urea, creatinine, bilirubin,
and chondroitinsulphates. There is a small increase of the activity of AST, ALT, the last index is normalized during the treatment of
animals with insulin.
4. The most informative biochemical indexes in blood serum of dogs with diabetes are the content of glucose, cholesterol, glycerol,
lipoprotein groups. The content of LDL cholesterol increases in the largest extent in comparison with other tests.
5. The data obtained will be used for the further study of the pathogenesis of diabetes and for the significance of diagnostic indexes
of lipids and lipoproteins according to the interior diseases of animals.
Key words: dogs, diabetes mellitus, diagnosis, treatment, blood serum.
Pathomorphological changes in the prostate gland by hyperplasia in dogs
М. Ivakhiv, V. Stefanyk, W. Nizanski
Prostate is additional sex glands in dogs that performs exocrine secretory function. The secret of the prostate not only mechanically
liquefies sperm, but also activates the movement of sperm and ensure their viability outside the body through energy resources(fructose,
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lipids, etc.). Contributes of the ovule displacement protect it from adverse environmental influences. Size of the prostate in the physiological norm may vary and depend on the type and age of an animal. To the main diagnostic studies conducted in patients with suspected
prostate disease include: general clinical research that includes hematological and biochemical blood research and urine analysis, palpation research of the gland through the rectum, prostate secretion microscopy. Ultrasonographic examination of the prostate used as an
additional method of investigation. According to Waters DJ. et al. malignant neoplasm of prostate cancer in dogs from 0,7 to 1,3 % of all
types of cancer and took the tenth place after breast cancer, thyroid, nasopharynx, prostate glands, pancreas, skin, trachea, colon and
liver. Research results of B.N. Olivkova indicate that out of 94 non emasculated dogs, which were histologically examined prostate, in
48 found no pathological changes, in 36 diagnosed dishormonal adenomatous hypertrophy, in 10 - cystlike degeneration of the prostate.
According to Chang S.C. et. al. among 72 prostate cancer 93,1 % (67 cases) had an epithelial nature. Among epithelial tumors were
more common adenocarcinoma (80%) and mucoid carcinoma (11%), and squamous cell carcinoma transferred cells amounted to 4,5%.
The aim of our study was to improve the efficiency of diagnosis of prostate diseases by studying the pathological changes of its tissues.
Under observation were 20 dogs aged 3–8 years, Breed English Cocker Spaniel (4 dogs), the German Shepherd (7 dogs), Staffordshire
Terrier (3 dogs), mestizo (6 dogs). All animals performed ultrasonographic examination of the prostate.
According to the result of the ultrasound was formed 3 groups of animals. The first group included 10 dogs with prostate echostructural physiological norm. The second group is 7 dogs in which changes in the structure of gland were diagnosed, peculiar to hyperplasia.
The third group consisted of dogs, in which the structure pointed to prostate tumor processes. To study histostructure prostate in normal
and pathology, and to establish an accurate diagnosis in dogs was conducted biopsies and tissue samples obtained. As a result of histological studies of the prostate tissue of dogs that entered the first group, it was determined the cellular elements of the stroma, which had
its own morphological characteristics of cells of connective tissue - fibroblasts and smooth muscle tissue – leiomyocytes. From the prostate capsule inside of the organ moved away connective tissue trace that are located between channels acini with smooth muscle elements. In histopreparation prostate tissue dogs in group II, in which the results of ultrasonographic examination was found the increase
of the volume and seal structure, microscopic structure indicated that stromal elements are sealed, myofibrilar stroma is transformed into
coarse-fibered connective tissue, which loses the peculiarities of smooth muscle cells. In the histopreparation study obtained at prostate
dogs biopsy in group III, which was found ultrasonographic diffuse gland structure, without clear boundaries of organ and different
inclusion body lowered echogenicity, microscopic structure indicated that the progression of proliferative activity of glandular elements
largely inhibits the flow of secretion of prostatic acini prostate that are part of both core and subsidiary proliferative centers. This in turn
served as a structural prerequisite for cystic proliferation and expansion of acini. Such qualitative changes testify that the pathological
process moves to the stage of proliferative centers development.
Key words: dog, prostate, tumors, ultrasonography, biopsy, histology.
Catheterization of perineural space as method removal of painful syndrome after operative interferences on pectoral limb
for dogs
M. Ilnitskiy, D. Slusarenko
The paper deals with the results of investigation efficiency nerve stimulator Stimuplex NHS12 are resulted at the blockade of brachial plexus with subsequent postoperative analgesia for dogs. Among the methods of the local anaesthetizing, which can provide protecting from pain at operations on pectoral limb a blockade of the brachial plexus is accessible to implementation and most effective.
Another anaesthetic technics where are regional blocks of ulnar, radial, musculocutaneus nerves and circular infiltration block. These
techniques are less effective and allow numb only a relatively small area of tissue that can be useful for local manipulation, but in the
case of orthopedic surgery their use is not enough. Over the past 10–20 years, anesthesiology, including veterinary enriched with many
new developments. A large number of approaches to the implementation of local anesthesia in animals came into practice is largely due
to medical anesthesia. One should also mention the following new trends in contemporary use as pre- and postoperative treatment,
which can effectively eliminate the pain , the use of ultrasound imaging, nerve stimulations while performing regional anesthesia. At the
same time greatly increased the capacity of most local anesthetics.
Material for researches was 9 dogs which the modified blockade of the brachial plexus was applied during an operation and in a
postoperative period. Six dogs had operative interference concerning osteosynthesis, and three – amputation of extremity. This was the
experimental group. Other five dogs had blockade brachial plexus with use of the special isolated needles of «Stimuplex» without postoperative analgesia. This was control group. In the researches we applied the technique of blockade of the brachial plexus, which is described in works of A. Tronsi, N.Diss.
Nerve stimulator is a piece of equipment that is used to generate an electric field in the tissues immediately surrounding a target
nerve. It causes the irritation of peripheral nerves, and facilitates implementation of blockades of nerves and interlacings. The danger of
mechanical damage of nerve here is practically eliminated. When a stimulant needle goes close enough near to the nerve, set an electric
impulse causes muscular reductions through nerve fibres and paresthesia caused by a current through sensible eisodic fibres. Application
of stimulation of nerves is given by possibility of receipt of objective muscular answer, a direct contact absents between a needle and
nerve, that prophylactic mechanical damages of nerve.
After sedation all animals for determination of optimum location of needle near-by a nerve at implementation of blockade nerve
stimulator Stimuplex NHS12 applied the animals of both groups. In a control group applied the standard technique of blockade.
The technique of blockade of brachial plexus for the animals of the investigated group was modified on an own method. Modified
to the technician of blockade of the brachial plexus included for itself the followings stages:
- sedation;
-an explorer blockade of the brachial plexus with nerve stimulation;
- catheterization of perineural space.
The feature of technique for the animals of the investigated group consisted in that for the search of nerves used electric stimulation, and intravenous catheter which was connected with nerve stimulator, since found the optimum site of catheter position(motive
answer for an irritation by force 0,22–0,4 mа with frequency 1 hertz answers optimum distance to the nerves, which makes 2–3 mm), a
needle from a catheter was taken out, a catheter was fixed to the body of animal, and conducted the injection of 2% lidocaine, in a dose
from 7 to 15 ml. Application of explorer blockade enabled to attain anaesthetizing within the limits of 75–115 minutes, and to execute
operative interference. Upon termination of operative interference, as postoperative analgesia introduction of 0,2 % was conducted
through a canula in a dose, to the proper dose of lidocaine one times on six hours during 2–3 days.
State of animal during an operation and after it investigated on the state pain and other types of sensitiveness.
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Application of nerve stimulator at the block of the brachial plexus for dogs enables to dispose a needle and plastic canula on optimum distance near-by nerves, that facilitates implementation of technique of blockade, and warns the origin of its errors.
The inculcated modification of technique of blockade with the use of intravenous catheter and postoperative analgesia considerably
reduces the cost of expense materials on treatment in default of inconveniences in the leadthrough of technique of block.
Leadthrough of the postoperative anaesthetizing with the use of 0,2 % bupivacaine one times on six hours during 2–3 days instrumental in the smooth flow of postoperative period.
Key words: blockade of brachial plexus, nerve stimulation, Stimuplex NHS12, postoperative analgesia, modification technique of
blockade, intravenous catheter, dogs.
Modern method of correction antioxidant status in dogs with purulent wounds.
М. Ilnytskiy, R. Pidborska
The results of studies of antioxidant system parameters in dogs with purulent wounds. In animals with surgical pathology of inflammatory reaction accompanied by the accumulation in the blood and tissue lipid peroxidation products and proteins with toxic properties. The use of ozone therapy reduces the level of endotoxemia in dogs with surgical pathology.
The antioxidant system of organism includes the row of enzymes and other bioactive substances, counteracts the process of start
and development of free-radical reactions, the mechanism of action of that prevents to activating of oxidizing processes in tissues.
Ozone showing biological effects at the cell membrane, activates antioxidant system and stimulates the body's defenses. Introduction of ozone is accompanied by increased levels of oxygen in the blood, improves microcirculation and blood supply of organs and
tissues. Reducing the degree of tissue hypoxia is one of the mechanisms of anti-inflammatory action of ozone therapy.
Indexes of endogenous intoxication, antioxidant defence of organism and process of peroxidation are informing for control of motion of the festering-used for setting inflammation process for animals and determination of efficiency of their treatment. The treatment
of the purulent inflammatory processes improve quality debriding of tissues and improve regeneration processes for them is application
of oxidant, especially to ozone.
In our research the antioxidant state of organism of dogs determined activity of enzymes superoxide dismutase of (SOD) plasma
and general antioxidant activity of plasma (GАА).
The aim of the research was to study the status of the antioxidant system and measure the infusion of ozonized isotonic NaCl treatment for dogs with purulent wounds.
The material for the study were 44 mongrel dogs aged 1.5 to 4 years, 20 animals were of purulent wounds. Treatment of dogs with
purulent wounds was carried out by conventional pattern: adequate anaesthesia, wound revision, removal of necrotic tissue, opening
pockets and passive drainage using PVC pipe. Antiseptic wound cavities of animals held ozonized isotonic sodium chloride with ozone
concentration 7 mg/l of 200 ml once daily. Intravenous injection of ozonized isotonic NaCl dog with purulent wounds was performed at
a dose of 7 ml/kg body weight twice a day.
Research results showed that dogs with purulent wounds before treatment superoxide dismutase plasma averaged 0.82 std.un./ml
and was 1.5 times (p<0,001) higher than in clinically healthy animals. Increased superoxide dismutase in plasma of dogs for the development of inflammation in wounds occurred by increasing concentrations of peroxidation products that are destroying cell membranes
and enzymes are released outside the cell. On the third day of treatment the animals superoxide dismutase level in plasma was 1.2 times
(p<0,001) higher than in clinically healthy animals.
The results showed that the treatment of animals to the percentage of the general antioxidant activity of plasma was reduced by an
average of 2.2 times (p<0.001) compared with clinically healthy, indicating a decrease of antioxidant protection.
As a result of our work, it was found that on the third day of treatment in the blood of sick animals, the gradual growth rate of general antioxidant activity of blood plasma, however, it was 1,3 times (p<0,001) lower than in clinically healthy animals. This points to
strengthening antioxidant protection of animals.
Established that the use of ozone therapy animals through local processing and intravenous ozonized isotonic sodium chloride level
indicators superoxide dismutase and general antioxidant activity (GAA) of plasma on the seventh day of treatment was 1,1 times
(p<0.05) lower than that of healthy animals.
On the 10th day of treatment the level of these indicators in all the dogs did not differ from the rate of clinically healthy animals.
The obtained results indicate that in response to ozone in tissues and organs increases as the total antioxidant activity of the system
and the activity of antioxidant enzymes: superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase .
The results of researches ground to assert that application of ozonotherapy assists normalization of antioxidant defence of organism
of dogs and more rapid motion of the used for setting inflammation.
Key words: purulent wound, inflammation, dog, superoxide dismutase, ozone, antioxidant protection.
Species composition and antibiotic resistance of skin flora of healthy and patients with pyoderma dogs
Y. Kalashnikova, V. Sukhonos
To study the microflora of the skin were selected 10 healthy and 27 patients with pyoderma dogs of various breeds aged 1 to 10
years.
When sowing leather healthy dogs identified 12 strains represented in 7 cases (58.3 %), saprophytic (Staphylococcus epidermidis),
and opportunistic microorganisms: Staphylococcus aureus – 3 cases (25 %) and 1 case ( for 8,3 %) Escherichia coli and Klebsiella
pneumoniae. In 3 cases showed the association of microorganisms.
We determined the sensitivity of microorganisms to selected major groups of antibiotics used in veterinary medicine today, namely:
amoxicillin, gentamicin, doxycycline, zinaprim, kobaktan, clarithromycin, ofloxacin, penbeks, spyektovet, farmazyn, cefalexin, ceftriaxon, cefotaxime and enrofloxacin.
Data on antibiotic susceptibility of strains of certain species of microorganisms indicate that Staphylococcus epidermidis in 100 %
of cases had a high sensitivity to antibiotics; Staphylococcus aureus in 76.1 % of cases was high, 21.4% moderate and 2.4 % low
sensitivity to antibiotics.
Escherichia coli was highly sensitive to antibiotics in 64.3 % of cases and moderate sensitivity to them in 35.7 % of cases;
Klebsiella pneumonia had a high sensitivity to antibiotics
That is, all strains saprophyte microflora of the skin of healthy dogs (Staphylococcus epidermidis) were highly sensitive to
antibiotics. Among opportunistic pathogens (Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Klebsiella pneumonia) a significant portion
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strains had moderate or even low degree of sensitivity to antibiotics. It is a testament to their steadiness and ability in certain
circumstances to cause or exacerbate infection.
When sowing leather patients with pyoderma dogs in 18 ( 66.6 %) cases were identified monoculture microorganisms in 9 ( 33.3
%) - their association. Most commonly isolated Staphylococcus aureus (42,1 % of cases), often Klebsiella pneumonia ( 21 % of cases)
and Escherichia coli (13,1 % of cases). Percentage detection of other microorganisms (Candida albicans, Enterobacter aerogenes,
Pseudomonas aeruginosa) was insignificant.
Preferential detection of Staphylococcus in patients with purulent exudate dogs indicates their important role in the development of
pyoderma.
Microorganisms isolated from skin with pyoderma had significantly lower sensitivity to antibiotics than those matched were
isolated from the skin of healthy dogs. This indicates an increasing there resistance to drugs in the development of inflammation in the
skin
Thus, in strains Staphylococcus aureus, isolated from the skin of healthy dogs, 76.1 % had a high sensitivity to antibiotics, while
only 34.8 % of pyoderma that half. Instead, the number of strains with moderate and low sensitivity to antibiotics in pyoderma increased
significantly - in accordance with 21.4 % to 43.75 % and from 2.4 % to 14.7 % and 6.7 % of strains of Staphylococcus aureus was
complete lack of sensitivity to it .
In strains of Escherichia coli, isolated from the skin of healthy dogs, 64.3 % had a high sensitivity to antibiotics, while pyoderma only 40 %. However, in 15.7 % of strains appeared low sensitivity to antibiotics, and in 17.1 % it was absent.
All strains of Klebsiella pneumoniae, isolated from the skin of healthy dogs were high ( 42.8 %) or moderate ( 57.2 %), sensitivity
to antibiotics, while these figures pyoderma fell under - 12.5 % and 15.2% . However, in 34.8 % of strains appeared low sensitivity to
antibiotics, and in 37.5 % it was absent.
Key words: microflora of the skin of dogs, pyoderma, sensitivity of microflora to antibiotics.
Fallopian tubes under different physiological state of cow’s organism
G. Kalinovskiy, V. Shnaider, M. Omelyanenko
Research of the fallopian tubes both physiological and pathological condition shown as separate works.
The objective was to explore the fallopian tube during the penetration of the content of the uterine cavity and fallopian tubes and,
conversely, of the fallopian tubes in the uterus at different functional physiological and pathological state of internal genital organs of the
cows.
To experience uterus who are selected after the slaughter of animals are used. Uterus which are preparated and hung on the lintel
are placed in the bones with the physiological solution of sodium chloride of cows body temperature so that they did not touch the bottom.
Into the cavity of the non-pregnant cows uterus in the wall of the body have introduced physiological solution of sodium filled
methylene signkey chloride in the extent necessary for the filling of the cavity. During the experience 6 hours kept the temperature of the
solution within the physiological oscillations in cows.
When determining the patency of liquids from the uterus to the fallopian tubes, selected from heifers, filled with a saline solution of
sodium chloride solution was injected into the space between the chorion and endometrium through wall horns of the uterus in the interplacental areas.
After 6 hours of wall horns cut of the uterus and have shaped the painting of the mucous membrane, in transversal and longitudinal
transects in different parts of uterine pipes, presence liquid in their lumen, the color of their shells wall. When assessing fill shells wall of
the fallopian tubes used a magnifying glass ordinary or databases with the increase in 10 times.
We also conducted an experiment in which liquid with a saline solution was poured into the lumen of the fallopian tubes through
their cranelee hole. The solution is poured to filling the pipe through a cannula inserted into the hole hopper of the fallopian tube through
a steady clip. The fallopian tube is imposed a ligature. The uterus was placed in a bowl of warm saline solution as before.
Our studies show that under different physiological and pathological state the organism output of liquid through the fallopian tubes
in all directions.
When filling liquid of the fallopian tubes through the hole hopper contours plot funnel, ampoules and isthmus were clearly distinguished, but the liquid has penetrated the horn of the uterus.
The mucous membrane of the endometrium in all cases was painted in the color of the liquid, which filled the cavity of the uterus.
Then the shell of the fallopian tubes first of all mucous have not changed their characteristic color.
Given induced data, we believe it is possible to assert, that the free movement of content from the uterus into the fallopian tubes occur only with a physiological state of the organism in a stage of excitation of the sexual cycle. Simultaneously with the opening of the
cervical canal relax the smooth muscle cells of the circular muscles of the tops of the horns of the uterus and opens a passage between
the cavity of the uterus and fallopian tubes.
Thus, conditions are created for the opposite leak of the contents of the uterus and fallopian tubes that provides the movement of the
ovum in the fallopian tubes in caudal and the movement of the sperm out of the uterus in the fallopian tubes in cranial direction.
After fertilization, the duration of stay zygote formed in the fallopian tubes limited not only by the supply of nutrients, but also the
immune incompatibility with her fallopian tubes, because it is not permanent physiologically conditioned composition of their cavity.
The fallopian tubes are protected from unauthorized content or body, which is the zygote, are reduced, and pushed it into the uterine
cavity.
By zygote as a result of the currents in her complex biological influence stand out in the lumen of the fallopian tubes biologically
active substances that cause irritation of the mucous membrane walls of pipes and contribute to their reduction and progress towards the
horn of the uterus.
The analysis of the researches and their generalization showed that cows with different physiological state entered into the cavity
isolated from the body of the uterus liquid itself is not penetrates into the fallopian tubes, and entered through the hole hopper pipes in the
cavity of the uterus.
Access to the cavity of the uterus, as a body, the basic physiological function of which consists in keeping fetus is limited by the
vagina and uterine tubes morphological adaptations, the function of which is governed by complex neurohormonal mechanisms.
Key words: uterine tubes, the functional disorders, inflammatory processes, symptomatic infertility, uterine tubes patency blowing
off the fallopian tubes, ovarian cyst, ovarian Hypo zygote, the cervix.
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Function of thyroid gland in working dogs
O. Kischuk, L. Slivinska
The purpose of this study was to analyze the results of thyroid gland function research in working dogs (German Shepherd, Spaniel,
Malinois). The concentration of Thyroid-Stimulating Hormone (TSH), Thyroxine (total T4 and fT4), Triiodothyronine (total T3 and fT3),
and Autoantibodies to Thyroglobulin (AATg) was measured.
The TSH and total T4 were higher than physiological limits, respectively, in 47,8 % and 52,2 % of German Shepherds, about 16,7
% of Spaniels and 25 % of Malinoises for both indices. The fT3 was decreased in the blood plasma in working dogs, but AATg were
higher than 100 IU/l in 21,7 % of German Shepherds and 50% of Spaniels.
Thyroid gland takes an important place in the organism function. Examination of it function helps to determinate subclinical dysfunction, when there is no clinical signs.
During the clinical examination the authors register 81,8 % of working dogs with coat changes (coat was dry, tousled, dull). The
molt was too long in time, the skin had low elasticity.
As a result of research, authors have found that the TSH rations were 0,12±0,027 mIU/l in German Shepherd dogs, 0,06±0,008
mIU/l in Spaniels and 0,06±0,010 mIU/l in Malinois. About 47,8 % of German Shepherds, 16,7 % of Spaniels and 25,0 % of Malinois
had increased level of TSH. The TSH is the hormone of Anterior Pituitary. The decreased or increased TSH could be an indicator of
Thyroid gland or/and Pituitary dysfunction.
The total Thyroxine increases metabolism and usage of Oxygen. It regulates energy metabolism and tissue differentiation.
The total Thyroxine (T4) rations were 91,1±16,7 nmol/l in German Shepherds, 46,8±2,8 nmol/l in Spaniels and 48,9±14,4 nmol/l in
Malinois. 52,2 % of German Shepherd dogs, 16,7 % of Spaniels and 25,0 % of Malinois had increased level of total T4.
The fT4 rations were 1,8±0,08 ng/dl in German Shepherd dogs, 1,8±0,12 ng/dl in Spaniels and 1,5±1,177 ng/dl in Malinois. These
rations were in the physiological limits for dogs.
The total T3 ranged in German Shepherds 0,8−4,6 ng/ml, in Spaniels 0,3−1,4 ng/ml, in Malinois – 0,7−1,1 ng/ml. About 70,0 % of
German Shepherd dogs and 16,7 % of Spaniels had increased level of total T3. The 33,3 % of Spaniels and 20 % of Malinoises had
decreased level of this hormone.
The fT3 is an active form of T3. It regulates the speed of oxygen usage by different tissues, increases Cholesterol catabolism, stimulates protein synthesis, sexual hormones, etc.
The fT3 was within 2,7−6,9 pg/ml in German Shepherds, 3,6−5,3 pg/ml in Spaniels and 2,3−4,2 pg/ml in Malinois. About 91,3 %
German Shepherds, 100 % of Spaniels and Malinois had decreased level of fT3.
The autoantibodies to Tg were within 66,0±10,7 IU/l in the German Shepherd, 86,1±29,5 IU/l in the Spaniels and 44,0±5,7 IU/l in
the Malinois. About 21,7 % of German Shepherds and 50 % of Spaniels had AATg above 100 IU/l.
Conclusions. 1. The increased level of TSH, total T4 was detected, respectively, in 34,8 % and 52,2 % of German Shepherds, 16,7
% of Spaniels and 25,0 % of Malinois.
2. The total T3 was increased in 70 % of German Shepherds and 16,7 % of Spaniels. It was lower of physiological limits in 33,3 %
of Spaniels and 20 % Malinoises. It means, that hypofunction of thyroid gland is progressing.
3. The fT3 level was decreased in 91,3 % of German Shepherds and 100 % of Spaniels and Malinois.
4. The AATg level was higher than 100 IU/l in 21,7 % of German Shepherds and 50 % of Spaniels.
5. These indices of thyroid hormones in working dogs could be used as referent tests in hypothyroid dogs.
Key words: dogs, blood, thyroid gland, autoantibodies.
Preclinical trials of immunomodulating drug Arselan on laboratory mice
V. Kovalenko, T. Yamtsun, A. Rozumniuk, A. Gnatenko, A. Chehun
Conducting Toxicological control of veterinary drugs prevent possible infringement of metabolism, the negative effect on the organs and tissues, the occurrence of side effects and remote consequences, creates prerequisites for determining the optimal therapeutic
doses, ways and terms of use, ways and removal out of the body, which in turn encourages the development of new highly competitive
products.
The aim of the study was to conduct pre-clinical trials imunomodelling drug Arselan: to determine the acute toxicity and revealing
of possible danger of the drug in a single injection in the body of animals; set the maximum therapeutic, toxic and lethal doses. For Toxicological studies used a Mature, healthy white mice that were fed the standard granulated feed for standards, according to the rules. Before the beginning of experience the mice were observed for 14 days.
Immunomodulatory agent Arselan dosage 50, 100, 200, 400, 600, 800 and 1000 mg/kg for intragastric introduction to white mice
showed no toxicity, no animal was killed. After the drug in a dose of 5000 mg/kg (fifth study group) and in mice watched the suppression of the General (lethargy), delayed reaction to external stimuli, anorexia, tachypnea, tremor, a slight hyperemia ears and paws. This
state of research in mice lasted about 4 hours, then watched restoration of natural, no animal was killed. Every 2 days mice of all groups
were weighed. Found that even in the fifth experimental group after the experiment, the mass of the mice was 7 g greater than in control,
the difference was 26 %. The study indicated that the dose that did not cause death of animals for intragastric administration
(LD0)amounted to 5000 mg/kg of body weight, and the introduction of higher doses impossible through physiological characteristics
(low weight of a body) mice. Thus, according to the state standard 12.1.007-76 can be concluded that the drug Arselan is non-toxic for
animals.
In case of application of the arselan laboratory animals indicators of the morphological composition of blood was within norm. The
erythrocyte sedimentation rate (ESR) has not changed during the whole experiment and amounted to 1 mm in all experimental groups,
as for 7-th and 14-th day. No marked changes in the number of platelets in the peripheral blood of animals. The researched mice observed a trend towards increasing the number of red blood cells and increase of the concentration of hemoglobin, which pointed to the
stimulating effect of the arselan on eritrotsitoz. Gematokrita value had a tendency of growth only in the 4-th and 5-th research groups
which were introduced with the greatest concentration of imunomodelling of the drug. Despite the obtained data the peripheral blood of
animals, we can assume that Arselan contributes to stimulation of metabolism in organism, maintenance of ionic homeostasis, etc.
In result of studies it is established that imunomodelling the drug in doses of Arselan 50, 100, 200, 400, 600, 800 and 1000 mg/kg
for intragastric introduction to white mice showed no toxicity, no animal was killed (LD0 is 5000 mg/kg body weight of the animal;
GOST 12.1.007-76). The tendency to increase the number of red blood cells and increase of the concentration of hemoglobin in the
blood of experimental animals, which used Arselan, indicates the stimulating effect of the drugs on eritrotsitoz. Perspective direction of
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our research will be the selection of therapeutic doses to arselan for productive animals, and also to study the effect of immunomodulator
on changes of the natural resistance of cattle and pigs.
Key words: arselan, acute toxicity LD50, LD100.
Distribution and structure of hernias in pigs on a modern pig farms
V. Koziy, M. Chornozub, A. Poltavets
The approaches to welfare, feeding, breeding and veterinary treatments of swine diseases in today's intensive pig farm production
are changing very quickly. The boars of meat breeds or hybrids are increasingly used for insemination of sows on the farms. Under these
conditions the structure of hernia appearance in pigs changes. It is because factors that give rise to hernia are changing.
The aim of the study was to examine the distribution and determine the causes of hernia in pigs in modern pig industry. The study
was performed under conditions of SE "Kliring-Agro" Skvira district, Kyiv region. To study the distribution of hernias, the elucidation
of the structure and causes of hernia were conducted through analysis of records in the primary veterinary and livestock reports and our
own observations were made during 2012-2013 years. The conclusion about the extent of the hernia contents mobility was made by the
clinical examination of affected animals before and during the surgery.
There were registered 138 piglets with hernia in 2012 and 197 in 2013, which was, respectively, 2.7 and 3.0 % of the total number
of animals on the farm. Among the identified 335 cases 86.6 % (290 animals) were inguinal-scrotal, 11.9 % (40 animals) – umbilical,
and 1.5 % (5 animals) – other hernia. Scrotal hernia inguinal, manifested mainly in males (98.3%) and in females there were identified
only single cases of inguinal hernia. Umbilical hernia was found in the same number of pigs in both sexes (50 %). Other hernias (lateral
abdominal wall and white line) showed slight females preference (60.0 %). By studying the structure of hernia appearance depending on
the age of the pigs there were found significant differences between the age groups: 92.2 % of patients were weaned piglets, 4.8 % –
rearing pigs, 2.7 % - fattening pigs and only 0.6% – sows. There were established significant differences as to localization of hernias
among different age groups in pigs. In particular, the inguinal scrotal hernia was recorded in 92.2 % piglets before weaning, umbilical –
in 7.8 %. At the same time in rearing piglets umbilical hernias were recorded in 73.3 % of the group, inguinal-scrotal – in 20.0 % and
other hernias – in 6.7 % of animals. Among the fattening group umbilical hernia was found in 55.6% of pigs, inguinal-scrotal and others
hernias – in 22?2% of animals in each subgroup.
Out of all piglets with inguinal-scrotal hernias, 17.9% were diagnosed with insertible hernia, 76.8 % with un-insertible and fixed
and 5.3 % – with un-insertible jammed hernia. Out of all piglets with umbilical hernias, 83.3 % were diagnosed with insertible hernia,
12.5 % with un-insertible and fixed and 4.2% – with un-insertible jammed hernia. Thus, among the affected piglets before weaning there
was recorded mainly fixed inguinal-scrotal hernias.
The results of the present studies indicate the larger share of piglets with hernias at the time before weaning. At this age in the piglets there were found mainly inguinal-scrotal, and some isolated cases of umbilical hernias. The predominance of fixed un-insertible
cases among inguinal-scrotal hernias was due to the fact that at the time of castration (open-closed method) together with the testes there
were removed a significant portion of the total vaginal membrane. In such situation, in cases of the internal organs protrusion in the inguinal canal (not paved by the total vaginal membrane) they form adhesions with fascia.
We believe that an important area of future research is to examine the relationship of various etiologic features and pathogenic factors of hernia formation pigs on the modern industrial farms and propose on this basis effective measures of its prevention and treatment.
Key words: pigs, hernias, inguinal-scrotal, umbilical, fixed, distribution, etiology, age, sex.
The antibiotic resistance of microorganisms-causal organisms of non-contagious bacterial diseases of young animals of cattle and pigs
I. Kotsyumbas, V. Muzyka, T. Stets’ko
The conditionally pathogenic microflora causes the outbreak of non-contagious diseases of agricultural animals, this microflora is
present in healthy organism and does not cause infectious diseases. It usually concerns the diseases of respiratory system and intestinal
tract. On the basis of decrease of general organism resistance in consequence of inappropriate feeding or bad keeping conditions and
handling of animals conditionally pathogenic organisms are becoming pathogenic that can cause clinically expressed course of disease.
The application of antibiotic therapy is aiming at depression of pathogenic bacteria activity. Nowadays there is large quantity of antibacterial medicinal products belonging to different pharmacological groups with broad and narrow spectrum of action. Despite this fact, the
application of this or that antibiotic does not have desired medicinal effect. It is the result of progressive development of antibiotic resistance among microorganisms that are able to cause infectious diseases.
That is why the selection of antimicrobial medicinal product for the treatment of bacterial infections should be based on the sensitivity of causal organism or causal organisms of disease to antibiotics. The most simple and available determination method of antimicrobial sensitivity of microorganisms is the method of agar diffusion with application of standard disks with antibiotics. This method
determines whether animal microflora of sick animal is sensitive to the effect of this or that antimicrobial medicinal product.
This article presents the results of the determination of conditionally pathogenic microflora sensitivity of sick animals with noncontagious diseases of internal organs of piglets and calves (pneumonia of piglets, bronchial pneumonia and gastroenteritis of calves)
that belonged to agricultural enterprises of different form of property in Lviv region. Enterococcus faecalis, Streptococcus suis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Diplococcus pneumoniae were extracted and identified as conditionally
pathogenic bacteria. The obtained results showed that causal organisms showed the resistance to some antibacterial substances. The
sensitivity level of microflora to this or that antibiotic depended on its specific composition and was different for each animal species at
different diseases. It shows that the development of antibiotic resistance of microorganisms depends on genetic mechanism of each antibiotic and acquirement time and resistibility level are different for separate antimicrobial agent and for specific microorganism strain.
The monitoring of organism sensitivity, main causal organisms of non-contagious diseases of bacterial etiology of young animals
of cattle and pigs will help the veterinarian to select the effective mean of etiotropic therapy. The test of antimicrobial sensitivity of microbial population of animals conducted on the regular basis will facilitate the rational application of antimicrobial medicinal products
that will prevent the appearance and distribution of antibiotic resistant microorganism strains and will increase the efficacy of antibiotic
therapy under conditions of farm and agricultural enterprise.
The regular monitoring over the dynamics of antibiotic resistance of microorganisms, causal organisms of non-contagious diseases
of bacterial etiology of agricultural animals will facilitate the development of certain measures of risk management connected with the
development of antibiotic resistance in separately taken husbandry, region and the whole country.
Key words: non-contagious diseases, piglets, calves, antibiotics, microorganisms, antibiotic resistance.
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Intensity of lipid and protein peroxidation and its regulation in rats after prolonged peroral administration of nanocomposites of metals (Ag, Cu, Fe, Mn dioxide)
O. Kutsan, M. Roman’ko, O. Orobchenko
The paper presents the results of 60-day oral exposure nanocomposite of metals (NcMe) consisting of aliquots amounts of colloid
nanoparticles Ag, Cu, Fe and Mn dioxide, in different doses on the intensity of lipid and protein peroxidation and antioxidant status
parameters of white rats’ blood plasma . Research has established that long-term per oral administration of compositional mixture of
metals in different dispersed forms has caused in the blood of experimental rats multidirectional changes in formation of lipid peroxidation (LPO) products in the dynamics of the experiment.
In the blood plasma of rats treated with NcMe at a dose of 0,3 mg/kg body weight, only on the 90th day of the experiment there
was determined the reduction of content of diene conjugates (DC) to 15,9% (p≤0,05), and at a dose of 4,0 mg/kg body weight, starting
from the 30th day of the experiment – the content of both products of lipid peroxidation, which was the average for dine conjugates 30,0
%, and malondialdehyde (MDA) – 30,4% (p≤0,05) respectively relative values of these parameters in the control animals.
In rats treated with a mixture of metals in macro disperse form, there was set the reverse picture of the intensity of oxidative processes in comparison with after action of the mixture of metals in nanoparticle form. Thus, in the blood plasma of rats in this group there
was determined the gradual strengthening of intensity of lipid peroxidation, which acquired the likely level of growth on the 60th and the
90th day of the experiment by increasing DC and MDA values by an average of 29,9 and 34,8 % and 50,3 and 28,0 % respectively relative to their control values.
In the blood of rats of experimental group the strengthening of intensity of lipid peroxidation was accompanied in the dynamics of
research by an increase activity of catalase, which was gradual, and on the 30 -, 60 - and 90th day of the experiment, its percentage has
averaged 25,3 %, 49,2 % and 42,6 % (p≤0,05) in accordance with its values relative to control animals.
It is known that the rapid decomposition and degradation of proteins may be caused by the formation of products of oxidative modifications that is just excessive formation of carbonyl derivatives is considered the primary marker of protein oxidation.
It was established that the maximum expression of prooxidant action of NcMe at a dose of 4,0 mg/kg body weight during longterm oral exposure in rats was established on the 30th day of the experiment, which was irreversible and preserved even in 30 days after
cessation of mixtures of nanoparticles administration. The mechanism of prooxidant action NcMe was in the formation of oxidative
stress in rats through an initial excess of toxic derivatives OMP within 15 days after the beginning of the experiment.
Thus, in blood plasma of rats in the absence of excessive formation of lipid peroxidation products there was determined growth of
derivatives of neutral character on average on 22,3%, and derivatives of the main character – 41,6% (p≤0,05) respectively relative to
their reference level.
In blood plasma of rats which were orally administered with the mixture of metal salts in the macro-and nanoparticle forms at a
dose of 0,3 mg/kg body weight, likely changes of the intensity of OMP processes in terms of the formation of derivatives during the
experiment were not registered. As a result of NcMe oral administration at a dose of 4,0 mg/kg body weight there was determined that
the gradual reduction of lipid peroxidation products has been accompanied by spending antioxidant capacity resources by inhibition of
catalase activity (from the 15th day of the experiment) by an average of 22,4% (p≤0,05) and total AOA (from the 30th day of the experiment) by 38,0% (p≤0,05) respectively relative to control values of these parameters. That is, based on the nature of intensity of OMP
derivatives formation and content of lipid peroxidation products in the blood of rats at oral administration both a mixture of metal salts at
a dose of 0,3 mg/kg body weight, and NcMe in the maximum dose (4,0 mg/kg body) there were not enough own resources of antioxidant capacity of the body of experimental animals to prevent exposure of active oxygen metabolites and appropriate inclusion of protective mechanisms.
But we can make a conclusion about the possible induction of antioxidant resources under the per oral NcMe actions at a dose of
0,3 mg/kg body weight for 30 days, that is illustrated by the increased activity of endogenous AOA on average by 15,6% (p≤0,05) relative to its control values, under the background of keeping the physiological levels of intensity of lipid and protein oxidation in the blood
of experimental rats.
On the other hand, considering that the NcMe dose of 0,3 mg/kg body weight is biotic, in subsequent studies we consider it is necessar
nutraceutical of adaptogenic orientation, to take into account these facts when creating nanocomposiite of adaptogenic orientation.
Key words: antioxidant sysyem, metal nanocomposite, oxidative modification of proteins, lipid peroxidation, metal salts, plasma,
chronic toxicity, rats.
Study of detoxifying properties of veterinary drug Polyvisolum (experimental sample) on a model of toxic hepatitis in rats
M. Kuchinsky, L. Kalyuta
The article highlights results of preclinical evaluation of detoxifying properties of veterinary drug Polyvisolum. Polyvisolum is a
povidon containing solution for intravenous fluid therapy. The specific activity of the drug was investigated in treatment of toxic hepatitis in rats.
Pathological statement was modeled by intragastric administration of carbon tetrachloride in 50% solution in olive oil at a dose of 5
ml/kg body weight. Rats were divided into three groups of 12 animals each. Further manipulations were carried out as follows. Rats of
the 1st experimental group received no treatment. Rodents of the 2nd group treated with Ringer-Lactate solution, rodents of the 3rd group
– with Polyvisolum. Both drugs were injected intraperitoneally at dose of 15 ml/kg body weight, twice a day (every 8–9 hours between
doses) for two days in a row.
During the experiment clinical status and mortality of rodents were registered. Samples of blood serum and plasma were obtained
in all experimental rats in 12 hours after last administration of drugs to rodents of the 2nd and 3rd groups. In serum were determined concentration of total protein, albumin, glucose, total bilirubin, creatinin, urea and activity of GGT, ALT, AST, ALP. Rates of mean molecular weight substances were determined in blood plasma. Statistical analysis was performed with program “StatBiom 2720”, with
definition of the arithmetic mean (M), the mean error (m) and criterion validity Student's (p). Differences were determined at confidence
level p<0,05.
During the observation, it was found that the clinical symptoms of intoxication in rats of experimental groups were revealed in 6–8
hours after its administration. The animals mentioned depression, decreased activity and response to external stimuli, loss of appetite,
increased water consumption. The survival rate of rats in the group that used polyvisolum amounted to 91,7 %, whereas in the group of
animals that used Ringer-Lactate solution – 75,0 % and in the group of animals without treatment – 58,3 %.
Concentration of albumin in serum of rats treated with Polyvisolum was higher than in rodents of 1st and 2nd experimental groups,
respectively 14,22% (p<0,05) and 12,17% (p<0,05). Activity of ALT in rats of the 3rd experimental group was 28,81% and 25,39%
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lower than rates in rodents of 1st and 2nd groups respectively; activity of AST – lower 29,88% (p<0,01) and 37,56% respectively
(p<0,01). The enzyme activity of GGT in rats, which have been administered Polyvisolum, was 42,21% lower than rates of the 1st group
and 33,89% (p<0,05) lower, than rates of 2nd group; concentration of bilirubin was lower respectively 44,44% (p<0,01) and 29,04%.
Concentration of glucose in serum of rodents of the 3rd group was higher, than in rats of 1st and 2nd groups respectively 57,23% (p<0,01)
and 48,00% (p<0,05). Level of mean molecular weight substances in rats, treated with Polyvisolum was 38,99% (p<0,001) lower, than
in group without treatment and 26,93% (p<0,001), than in group treated with Ringer-Lactate solution; concentration of creatinin lower
respectively 34,57% (p<0,01) and 28,66% (p<0,01).
Thus, as a result of the study it was found that intraperitoneal administration of Polyvisolum at dose of 15 ml/kg body weight, twice
daily for 2 days decreases mortality of rats poisoned with carbon tetrachloride, contributes to the preservation of the functional activity of
the liver and kidneys, normalization of biochemical profile and reduces laboratory markers of endogenous intoxication.
Key words: rats, carbon tetrachloride, toxic hepatitis, polyvisolum, detoxifying therapy, survival rate, biochemistry profile.
The safety aspects of the use of the experimental sample veterinary preparation based on nanoparticles
M. Kuchinskiy, S. Nikolaenko, D. Borisovets, D. Fedotov
The mineral-deficiency diseases of animals are widespread in animal husbandries of the Republic of Belarus. The traditional use in
the prevention of hypo-microelementhoses of the solutions and preparations based on the inorganic salts for a number of reasons not
always gives the desired effect. Consequently in recent years a big attention is paid to the research of new means of mineral-deficiency
disease prevention, based on nanoparticles of microelements as well. According to native and foreign clinical studies the preparations of
next generation based on the microelements in the form of the nanoparticles of Fe, Co and Cu are considered to be promising in that
direction. However in animal breeding their use raises requirements to the quality and safety of the products received.
In connection therewith the aim of this work is the study of the safety of use of the experimental sample veterinary preparation
based on nanoparticles Co, Cu, Fe.
According to the results of studies it was found that the experimental sample preparation based on such nanoparticles as Co, Cu and
Fe possesses mild cytotoxic properties and low hazard for the single-celled test organisms, has a beneficial effect on the contents of
erythrocytes and the Hb level in blood from rabbits. Meat and products of slaughter of rabbits which have been treated for 15 days before the slaughter with synthesized drug at a dose of 2 ml /head, are benign from organoleptic, physical and chemical parameters and do
not differ from control samples, morphological changes in rabbit liver under action of experimental sample were not found.
The results confirm that it's possible to use nanoparticles of microelements in creation of the safe preparations for treatment and
prevention of hypo- microelementhoses of farm animals. However, the implementation of this direction requires a detailed and comprehensive study of the mechanisms of the interaction of nanoparticles of microelements and the cells of organism, and also the ways of
their biotransformation and excretion, that is planned for further studies.
Key words: nanoparticles of microelements, cytotoxic properties, blood indexes, physical and chemical parameters, relative biological value and harmlessness, morphological ground.
Metabolism of individual prooxidant-antioxidant balance components in different functional state of the liver
V. Levchenko, A. Kharchenko
This paper presents the results of research performance non-enzymes (zinc, copper, manganese, cobalt, selenium, tocopherol) units
of AOP in heifers and cows firstborn (clinically healthy and sick hepatodystrophy), correlations between individual citizens and functional status indicators liver. It was established that during heavy flow hepatodystrophy cows firstborn 30–40 day of lactation copper
content increases, compared to before calving and clinically healthy, but its correlation with total antioxidant activity (ТAOA) was reversed.
Zinc levels in clinically healthy heifers two weeks before calving averaged – 128,0±2,20 mkg/100. In patients with hepatosis and
cows with severe course of zinc levels were lower by 4,1 and 6,3 %, respectively (p<0,1 and p<0,05).
2–3 days before calving zinc content tended to decrease, but the changes compared with the previous study, minor and not likely.
After calving observed the opposite trend. In clinically healthy first-calves content of zinc 5–7 and 10–12 days of lactation has not
changed, and the 30–40th observed trend towards its growth from baseline, and significantly (p<0,001) increase compared with the level
at 10−12 days of lactation (7,1 %). Over the course of the hidden hepatodystrophy (second group) zinc levels gradually decreased, the
difference from the original was likely already at 10–12 days of lactation (p<0,001). Further changes in the trace element were not observed.
A somewhat different trend established in the first-calves third group. They change more dynamic and 5–7 day zinc content was
significantly (p<0,01) lower compared with clinically healthy (6,4 %), 10–12 – the difference was 10,8 % (p<0,001) and selenium level
was lower not only compared to the original (120,5 ±2,25; p<0,01), but with the figure for the previous study ( p<0,05) by 5,2%.
On the 30–40 day of lactation zinc content continued to decline to 91,8±3,69 mmol/l , the difference with those in clinically healthy
firstborn and first-calvers of the same group at baseline was, respectively, 30,8 (p<0,001) and 23.8 % (p<0,001).
The level of copper in the serum of healthy animals during the experiment remained stable, and in animals with severe levels of pathology even in the prenatal period was significantly different: its content was 7,2 % lower than in healthy heifers. The development of
liver disease in postnatal period slightly reduced level of copper in all animals. However, in 30–40 day of study, when changes in the
hepatobiliary system were maximum level of copper in sick animals significantly increased in second and third groups of first-calvers:
the difference compared to the original was 20,7 (p<0,001) and 10,4% (p<0,05), and from clinically healthy in the second – 19,1 %
(p<0,001). In first-calvers with severe copper content did not differ significantly from that of healthy animals (p <0,1).
Increasing the concentration of copper in sick animals is explained by its sharing feature. Excretion of copper is in the feces, and
liver dysfunction reduces the excretion of bile, which is released and much of its quantity.
The content of manganese in the blood serum of healthy heifers and first-calvers throughout the study period remained stable. Two
weeks before calving , he averaged 12,8±0,26 mkg/100 ml (11,4-13,6), 5–7 days of lactation – 12,1±0,10; 10–12th – 11,3±0,20, 30–40
days – 12,7±0,12 mkg/100 ml. Only 10–12 days observed significantly (p<0,001) reduction in selenium, but in the period of peak performance, it rises to the original.
The content of manganese is closely correlated with the total antioxidant activity of blood plasma: correlation coefficient is positive
both before (r = 0,65), and after calving: 5–7 days – r = 0,81, 30–40 − day r = 0, 90. In contrast, the correlation with the DC in the latest
study reverse highly (r = -0,81).
294

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2014. Випуск 13 (108)
Other changes manganese in cows suffering from hepatodystrophy. In the second group of heifers manganese levels significantly
(p<0,05) decreased before calving from 12,5±0,17 to 11,9±0,17 ng/ml, and after calving trend progresses and are 5–7 day manganese
less than 12 % compared to the original, and the 10–12th – 30,4 % (p<0,001). Only 30–40 day lactation level of manganese is reduced to
13,9±0,19 ng/ml. The content of cobalt in the serum of healthy heifers and first-calvers throughout the study period remained stable and
even tended to increase at the beginning of 2 weeks before calving, it averaged 0,57±0,036 ng/ml (0,48–0,68), 5–7 days of lactation –
0,54±0,032, 30–40 – 0,61±0,037 ng/ml.
The content of cobalt is closely correlated with the total antioxidant activity of blood plasma: a positive correlation coefficient as before (r = 0,62), and after calving: 5–7 days – r = 0,67, 30–40 – r = 0,73. In contrast, the correlation of DC and malondialdehyde (MDA)
for the latest research reverse (r = -0,54 and r = -0,64), respectively.
Similar changes in the metabolism of cobalt in cows suffering from hepatodystrophy. In the second group of heifers cobalt levels
tended to decrease before and after calving. At 30–40 days of lactation increased its level, but on average it is 9,8 % lower compared
with the group of healthy.
In animals with severe hepatodystrophy that later were forced to put to death, cobalt levels tended to decrease immediately for 5–7
days, and significant difference was 10–12 (p<0,05) and 30–40 days (p<0,001). Lactation compared with clinically healthy. During the
section of cobalt in the serum of patients firstborn was 34,4 % less (0,36−0,44 ng/ml; 0,40±0,014).
Thus, the deepening of liver disease in primiparous leads to reduction of cobalt in serum, apparently due to the violation of assimilation primarily cyanocobalamin, because liver disease decreased appetite, and its synthesis takes place in the rumen.
In heifers, patients hepatodystrophy, selenium content did not change, but for 10–12 days after calving it decreased (p<0,001) compared before calving. In patients with severe hepatodystrophy changes likely not only to 10–12, but especially pronounced at 30–40 days
of lactation (8,1±0,11 and 7,5±0,09 mkg/100 ml, respectively). For comparison, in clinically healthy these days selenium level was
9,2±0,12 and 9,6±0,07 mkg/100 ml.
Key words: selenium, tocopherol, zinc, copper, manganese, cobalt.
Ultrasonography using in diagnostic of hepatolipidosis of domestic cats
T. Lokes-Krupka
This study found out that the use of ultrasonography allows to increase information content of diagnostic of liver lipidosis of domestic cats. In clinical practice changes ultrasonographic indicators are often uses as starting point for differential diagnosis and identify
forms of liver disease. Based on ultrasonography results we can talk about the severity of the pathological process in the liver and predict
the disease course considering research results of biological substrates.
The most informative method for diagnosis of liver lipidosis of domestic cat is considered a liver biopsy but as a result the severity
of execution and possible difficulties of this method a small number of hosts agree on this manipulation. Because of this more widely
used safer methods of diagnosis. Therefore, identify of degenerative changes of the liver it is advisable to use ultrasonography as main
and convenient method of investigation.
On liver lipidosis often get sick animals with overweight, so we pay attention to the large number of visceral fat, which is located in
the region of metasternum between the abdominal wall and a liver. This fat can distort the size of the liver and impair visualization of
organ parenchyma, due to absorption of ultrasound in fat cells. For differentiation should pay attention to the fact that fat is not moving
during breathing, in contrast to the organs of abdominal cavity.
Normal liver is echogenic, although the gallbladder and bile ducts can be visualized as not echogenic. Liver parenchyma looks
grainy and has a homogeneous structure. The edges of organ levels hepatic fate clearly delineated. Typical changes include stretching of
partial or complete obstruction of the common bile duct. The gallbladder and intra-hepatic bile duct echogenic with not echogenic content. The size of the gallbladder depends on the presence of animals with anorexia. The degree of changes in the liver of cats depends on
the duration and severity of the disease. Hepatic vessels are normally not visualized except hepatic vein which can be observed as a line.
Cats that sick on liver dystrophy has uniform, diffuse increase of echogenicity of the liver parenchyma, which also was accompanied by a marked loss of signal in remote areas. Most of animals that has liver dystrophy also has enlarged liver, and the edges of the
organ go beyond the costal arc. The edges of the liver, especially the right and square particles are rounded and ehostruсture capsule –
dense. Vascular pattern is disturbed. Ehostructure of liver is uniform and coarse.
At later stages, in addition to the before mentioned sonographic symptoms visualized single areas of parenchyma with much increased echogenicity and eclipse in remote areas. Domestic cats, besides the before mentioned changes, frequently have symptoms of
cholangitis and cholecystitis: increased echogenicity of the walls of the gallbladder and bile ducts.
The gallbladder had a rounded shape, while clinically healthy animals – pear-shaped. This is explained by the presence of anorexia
as a characteristic clinical feature for this disease. Parallel study of morphological and laboratory parameters of blood of these animals
confirmed the presence of liver lipidosis.
Key words: cats, liver, liver lipidosis, ultrasonography.
Dynamics of some humoral immunity cats indices for purulent keratoconjunctivitis
S. Maslykov, V. Izdepskiy
Available in numerous publications on the assessment of the immune status of man in various pathological states, and in recent
years the study of the immune system has become a priority in veterinary medicine. Indicators of the immune system have reasonable
diagnostic and prognostic value, especially in the case of the presence of microbial factors.
To be sure, a more or less complete immunity system studied only in farm animals. In small animals, such as cats, parameters of the
immune system have been insufficiently studied, especially in surgical diseases and local infections.
One of the common local infections in cats is staphylococcal keratoconjunctivitis (29,2 % of eye pathology).
Given the purulent keratoconjunctivitis in the conjunctiva and cornea of cats destructive changes occur, characterized by proliferation of epiteliomorfly layer, lymphoid infiltration and the presence of multiple foci of necrosis. It is characteristic that the abnormally
altered epiteliomorfly front layer of the cornea shows a tendency to keratinization.
Certainly the influence of microbial factors (mostly Staphiliococcus aureus) and expressive destructive changes affected tissues can
not remain without attention of the immune system.
In their studies, we have aimed to assess the presence and nature of the humoral immune response in cats staphylococcal lesions of
the conjunctiva and cornea. To achieve the goal task was to determine the dynamics and direction of the main indicators of humoral
immunity in cats suffering from purulent keratoconjunctivitis.
The study was conducted on 5 clinically healthy and 15 patients with purulent (staphylococcal) keratoconjunctivitis cats.
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The animals were determined proteins fraction content of immunoglobulin A, E, G, M, the content of circulating immune complexes, complement system performance.
The evaluation of biochemical markers of response of animals to the development of purulent inflammation of the conjunctiva and
cornea, we have not seen too expressive of their shifts, but observed a trend towards reduction in albumin and increase in globulin in the
background improbable increase in total protein.
The dynamics of the studied immunological parameters was more an illustrative and characterized in patients with purulent keratoconjunctivitis cats reliable (except IgG) rising on the third day of the inflammatory process and content of IgG circulating immune complexes (CIC): IgA – to 102,0 %, IgE – 40,3 %, IgM – by 54,2 %, CIC – 74,5 %, activation of the complement system. The seventh day
was marked by similar studies of these parameters changes, but increase in IgG (36,4 %) have been credible.
Such way, the development of purulent keratoconjunctivitis in the cat comes amid distinct humoral response to an infectious agent.
Dynamics of immunological parameters in cats with purulent keratoconjunctivitis characterized by significant growth immunoglobulin content, circulating immune complexes, distinct activation of the complement system mainly traditional way.
Key words: cat, keratoconjunctivitis, immune system, immunoglobulins, complement system.
Biochemical changes in the blood of horses with different course of uveitis
A. Mezhensky
The aim is to study the biochemical changes in the blood serum of horses with acute, subacute and chronic course of uveitis. Serum
was examined from clinically healthy warm blood horses (n=10) and horses with acute (n=29), subacute (n=17) and chronic uveitis
(n=41). Blood samples were collected by conventional methods.
Serum was tested on biochemical analyzer Stat Fax 1904 production Awareness technology INC (USA), using the appropriate reagents of company «Global Scientific» (USA). Sample preparation and identification of specific indicators were performed according to
the instructions to the instrument and reagents.
Total protein, albumin, urea, creatinine, glucose, cholesterol, total and conjugated bilirubin, calcium, phosphorus, iron, magnesium,
aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), creatine kinase (CK), lactate dehydrogenase (LDH), γglutamiltransferring enzyme (GGT), amylase, alkaline phosphatase (ALP), potassium, sodium were determined in serum. The resulting
numeral material was processed statistically using a computer program Microsoft Office Excel.
These results suggest that inflammation of the uvea in horses, regardless of course, accompanied by a change of some biochemical
parameters. In animals with an acute uveitis found significant (p<0,01) increase in total protein content up to 83,4±6,4 g/l as compared to
the control group – 60,1±6,5 g/l. Also in this group of horses found a decrease of 11,1 g/l (p<0,05) the amount of albumin.
Urea content in sera of diseased horses of all groups significantly (p<0,05) decreased as compared with the clinically healthy horses, but did not go beyond the lower boundary of the reference values.
In horses with acute and subacute uveitis found hyperbilirubinemia, and in acute disease course it showed a significant increase of 2fold to 16,9±2,3 mmol/l (p<0,001) compared with control. Conjugated bilirubin content was not significantly altered in diseased horses.
Established a significant increase (p<0,01) in AST activity 409,5±36,6 U/l in the acute course of uveitis and a slight but significant
(p<0,05) increased ALT to 18,3±3,7 U/l. Also in sick horses GGT activity was significantly high (above 25 U/l).
A significant (p<0,001) increase in alkaline phosphatase activity to 288,2±12,6 U/l was installed in acute uveitis as compared with
the control group.
A significant increase (p<0,05) of iron to 36,6±2,7 mmol/l during acute uveitis was identified compared with the control group. The
remaining biochemical parameters of blood serum of horses at various courses of uveitis changed slightly and insignificantly.
Studies have shown that reliable biochemical changes in the blood serum of horses develop mainly in acute uveitis. In subacute and
chronic course of the disease they are minor (decrease of urea, increase in total bilirubin and GGT), which may be due to the activation
of compensatory mechanisms of the body.
Changes in biochemical parameters of blood serum of horses with acute uveitis syndrome characterized by inflammation (hyperpoteinemia and hypoalbuminemia) and hepatocyte cytolysis syndrome (hyperbilirubinemia , increased activity of AST, ALT, GGT and
alkaline phosphatase), which constitutes a violation of the functional state of the liver under the influence of infectious agents or their
toxins which is one of the etiological factors of uveitis.
Key words: horse, eye disease, uveitis, biochemical parameters.
Laying-hens metabolitic profile correction due to egg-eating
A. Melnyk
The article reported that re-density, delayed birds, regrouping insufficient air, reduced humidity, excess ammonia, a sharp increase
in light intensity at the beginning of oviposition is the root origin of birds flock cannibalism. First, there is discomfort in the body of
young and adult birds, then – egg-eating and plucking feathers, and later – eating some other individuals. Unfortunately, the intensification of production poultry industry has led to an appearance in the list of etiologic factors and inefficient use of protein feed (deficiency,
excess), lack of vitamins, micro and macro, no gravel, etc.
In order to prevent egg-eating caused by disorder of metabolism of uric acid and retinol, we have piloted a number of schemes.
Laying hens were divided into two experimental groups. In order to replenish the vitamin A in both groups of birds were transferred to a
diet composed of premix “Intrako Ukraine company”. Study potential properties of drugs and Tsianofor Karnivet L to stimulate metabolism and prevention of liver disease was performed with water in the watering doses: Kurama and research groups – karnivet L 1,5 ml
and 0,5 ml tsianofor while poultry from second experimental group received 0,5 karnivet ml and 2 ml L tsianofor. As a universal antistress medication to eliminate the aggressive behavior of bird in research groups to the main feeding fumaric acid was added at a rate of
2 g per 1 kg of feed. Farmacoprofylaxis egg-eating drugs Tsianofor and L Karnivet performed twice for 5 days with 12- day intervals.
Each unit preventive hens watered with amino acid, vitamins A+ Introvit dose of 1 ml per 1 liter of water.
On the 29 day of experiment (chicken 206-day old) clinical trials established the disappearance of aggression among the birds. Laying hens had satisfactory general condition. Alopecia in the area of the back and around the cloaca changed to shiny, plump feather.
Recovery plumage is directly linked to increased biosynthesis of methionine, which is provided cyanocobalamin. The skin around the
cloaca practically not viewed. Chickens are active, eating good food and drinking water. Comb and gills are bright red. Conjunctiva is
shiny, moderately moist, pink. On palpation will feel mushy mass, indicating a good appetite at chickens.
Farmacoprofylaxis egg-eating had most pronounced effect on the A- vitamin metabolism, as evidenced by an increase (p<0,05),
retinol content of 24 % (113,3±8,93 mkg/100 ml) in the serum of chickens II group (2,0 tsianofor ml and 0,5 ml karnivet L), compared
with the index and the experimental group (0,5 ml and 1,5 ml tsianofor karnivet L) – 86,1±5,12 ml mkg/100. Exchange of minerals
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characterized by an increase of total calcium in birds from II experimental group 21,5 % (p <0,05; 7,56±0,41), ionized – 8 % (p<0,05;
1,25±0,02 mmol/l) compared with the index 177-day birds, phosphorus – by 12,8 % (p<0,05; 1,87±0,07 mmol/l) on the values in the
experimental group chickens and 206-day ages. Normalization of uricemia was better expressed in laying hens and the experimental
group that received 1,5 ml karnivet L and 0,5 ml tsianofor. This is confirmed by the smaller (1,7 times, p<0.05) the concentration of uric
acid in the experimental group І – 0,24±0,02 mmol/l (Lim 0,13–0,38) compared with the rate of 177 – the daily bird (0,41±0,04 mmol/l
0,17–0,64).
Key words: metabolism, cannibalism, laying-hens, vitamins, macro- and micronutrients.
Non-specific resistance, hematopoiesis and protein-building liver function in Simmental bulls-reproducer
V. Nadtochyi
The use of bulls-sires with high breeding value is the main component increase the genetic potential productivity of meat and dairy
cattle in the modern system of large-scale breeding. The main product received from bulls-sires is sperm, so a quality of it, which is one
of the important indicators to assess it, you must take into account the health status of animals. The efficiency of breeding use reproducer
largely depends on the functional state of different systems, which are can affect the quantity and quality production of sperm. Impaired
function of some organs and systems in the bulls-reproducer in different physiological periods of maturity lead to their rejection, which
in many cases are valuable breeding animals that haven’t opportunities to realize their potential. Important conditions that lead to decrease of indexes of bulls’ sperm production, and further – to their rejection are the adverse conditions, feeding, care and service life of
the manifestations of disorders of the functional state of some body systems, including hematopoiesis and nonspecific resistance.
Depending of age, operation and use of bulls-reproducer were divided their into three age groups. The first carried the bulls that are
evaluated the quality semen. Age of animals ranged from 1 to 2 years on average – 1,98±0,08. The second group included animals that
had been selection on the quality of sperm and secured by a herd of cows. The age of these animals was within 3 to 5 years and an average of 3,64±0,19. In the third group were bulls aged 6–10 years (8,0±1,15). Body weight of animals of the first age group ranged between 375–560 kg (458,3±15,98 kg), the second – 450–1050 kg (792,5±62,9 kg), third – 1110–1250 kg (1189,5±64.5 kg).
The total number of the red cells in bulls-reproducer in the second and third groups was at the upper physiological limits for cattle
(7,2±0,35 and 7,6±0,57 T/l), the first had a tendency to increase (8,0±0,32 T/l, p<0.5). The total number of leukocytes in bulls of the first
and second groups were below that minimal index for cattle (5,9±0,29 and 5,7±0,28 G/l). With age, leukocytes’ count increased to
7,1±0,40 G/l, which corresponds to the standard index for cattle. The level of hemoglobin in bulls of the first group was 118,2±3,84 g/l,
with age index increased (136,6±3,39 and 148,3±2,02 g/l). In bull-reproducer of the first group noted the broad limits of the color index:
0,8–1,44 (1,14±0,06), the second – 0,6–1,4 (1,0±0,07), the third – 0,98–1,22 (1,07±0,08). The average content of hemoglobin in the one
erythrocyte of the first group was in the range 12,6–20,7 pg (15,4±0,62), of the second and third groups were tendency to increase and
amounted to 19,0±1,26 and 19,7±1,36 pg.
In the first group of bulls the level of total protein was (80,3±1,73 g/l), with age, the amount of protein in bull-reproducer increases
– the average in the second group was at the higher limit of normal for cattle – 86,7±1,21 g/l. Seven research bulls-reproducer of this
group established hyperproteinemia (more than 86 g/l). In the third group (over 6 years) the level protein probable more than in the first
and second groups (96,9±5,60 g/l) and in 100 % were higher 86,0 g/l. The total number of antibodies tended to increase with age: in the
first (20,9±1,49 mg/ml) and 25 % of the animals noted immunoglobulin deficiency state. In the second the content of Ig was 21,5±1,28
mg/ml, the third – 25,7±2,15 mg/ml.
The relative amount of albumin in the bulls-reproducer of the first and second groups respectively was 38,1±2,83 and 38,0±2,49 %,
in the third – more less the normal index – 27,2±1,99 %. The less albumin level characterized the liver pathology, since all of albumins
synthesis in hepatocytes. The content of alpha-globubulines in all animals was upon level, and according was 8,4±1,41; 8,8±1,31 and
9,5±0,26%. On the contrary, the proportion of beta-globulin in the bulls was high: the average number of the first, second and third age
group was 20,7±3,01, 20,2±2,27 and 30,0±1,00 %. The content of gamma-globulines in groups corresponds standard rates for cattle: in
the first group – 32,7±3,06; second – 32,9±2,86, third – 32,7±2,95 %.
The absolute amount of albumin in the blood serum of bulls-reproducer had been decrease in the third group (26,0±1,21 g/l). The
absolute amount of beta-globulin tended to increase in the third age group of bulls to average 28,7±0,08 g/l , which is significantly higher
than in the first (16,2±2,19 g/l) and the second – 17,4±2,04 g/l (p<0,001). The level of gamma-globulines in the bulls-reproducer of all
age groups was higher and amounted respectively: in the first – 26,3±2,84, the second – 28,4±2,48, third – 31,5±3,97 g/l.
So analyzing the results of the research should be noted that the average number of red blood cells and leukocytes was on the higher
standard value for cattle in the all age groups of bulls-reproducer. In bulls third age group (6–10 years old) was founded hyper- and disproteinemia due to reduction of albumin level, which is index of liver pathology. Summarizing the results of our researches consider
promising performance analysis during clinical examination to extend the learning process and effective monitoring of performance
hemocytopoesis and nonspecific resistance of the organism of bulls-reproducer of different age groups.
Key words: bull-reproducer, production of sperm, hemocytopoesis, total protein, total number of immunoglobulines, protein fractions.
Acetylcholinesterase isoform content and activity in bull sperm during incubation
N. Nasedkina
It is proved, that acetylcholine and acetylcholinesterase (AChE) affect motility and stimulate acrosome reaction in germ cells. In
bull semen AСhE activity is provoded by its isoforms, quantity of them can variate from 3–11 of active enzyme proteins. During spermatozoa’s life it metabolizm changes: substrate utilization and ATP resynthesis increases, activates processes of free-radical oxidation.
Purpose of the work is to examine the AChE activity and isoforms during sperm incubation.
Researches were conducted at the Institute of animal biology NAAS and Lviv’s research and production center "Zahidplemresursy". Freshly obtained ejaculates of bull were divided into two parts: one was studied after receiving (fresh sperm), and the rest
was incubated for 48 hours in 2–4 ºC. In sperm, plasma and spermatozoa suspension of incubated and freshly obtained semen the total
protein content (mg/ml), the AChE activity — during the rate of fast acetylcholine hydrolysis (nmol/min×mg protein). AChE isoforms
were detected after electrophoresis in 7,5 % polyacrylamide gel (PAGE) followed by staining with a mixture of alpha-naphthylacetate
with blue diazoliyem C. Foregram copies were received by direct PAGE plates scan. Isoforms relative content (%) was calculated using
software Soft Spectr 1.3. Isoforms were marked depending on the speed of migration in PAGE — from less to more mobile.
Freshly obtained bull semen contains 51,7±3,52 mg/ml protein and characterizes by AChE activity — 48,3±8,72
nmol/min×mg protein. Also, sperm plasma total protein content and enzyme activity are, respectively, 32,3±0,82 mg/ml protein and
33,7±5,50 nmol/min×mg protein AChE, which is higher than that of sperm 30,6 % (p<0,01) and 44,6 % (p<0,05). In incubated for 48
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hours sperm, comparing to freshly obtained, values of total protein are lower on 23,2 % (p<0,05) in semen, on 17,9 % (p<0,01) in plasma and on 41,5 % (p<0,05) in spermatozoa, and the activity of AChE, respectively, on 17,9 %, 13,0 % and 41,2 % (p<0,05).
Thus, bull ejaculates incubation leads to a decrease in total protein content and AChE activity as in sperm and its components —
plasma and spermatozoa.
AChE analysis in fresh semen, spermatozoa and plasma indicates unequal number of enzyme isoforms, their different motility in
the electric field and shading intensity. In addition, foregrams visual assessment showed that enzyme isoforms main amount and its
intensely manifests in semen plasma, lesser — spermatozoa. For freshly obtained bull ejaculates 5-6 major AChE isoforms and 3-4
minor are typical.
Sperm incubation — leads to a decrease in the number of isoforms in 7,5 % PAGE, reducing the intensity of shading and manifestations of active enzyme protein in concentrating gel (3,5 % PAGE ).
By studing relative isoform content in freshly obtained ejaculates it is found that in sperm almost 30,0 % are AChE1, AChE2 and
AChE3 content is lower compared to AChE1, respectively, on 12,4 % and 15,0 %, AChE4, AChE6 and AChE7 on 17,9–20,2 % and
AChE5 — 23,1 %. The smallest difference between the content of AChE1 and AChE8 — 10,6 %. Unlike, sperm in sperm plasma and
spermatozoa AChE4 has the largest number, respectively, 34,1±9,78 and 29,3±1,89 %. The same sperm plasma content (5,0-6,4 %) is of
AChE1, AChE2 and AChE7, higher (10,0-11,3 %) of AChE5, AChE6 and AChE8 and even more (17,7 %) — AChE3. In sperm, like
plasma, the smallest content of (1,9±0,58 %) AChE1, more (6,6-7,3 %) of AChE6 and AChE7 and highest content of (16,2-18,0 %)
AChE3, AChE5 and AChE8.
In the incubated sperm content isoform differs from freshly obtained. Almost 1/3 of the content occupies AChE1 (28,5±7,66 %),
40,9 % — two isoforms AChE4 and AChE5 (18,7±4,95 and 22,2±7,42 %), lesser (4,6-8,0 %) AChE2, AChE3 and AChE6, and the
least (3,2±0,36 %) — AChE7. The peculiarity of incubated sperm is the presence of AChE0 (6,9±1,06 %). Unlike sperm, in semen
plasma two isoforms AChE4 and AChE5 (respectively, 21,1±4,43 and 25,6±5,16 %) occupy 46,7 % of the total isoform content,
AChE1 — 18,8±6,54 %, and AChE2 and AChE6 respectively, 4,8±1,16 and 4,03±0,41 %. In spermatozoa AChE0 and AChE1 occupy
40,9 % (respectively, 16,0±1,26 % and 24,9±2,05 %) of the total isoform content, lesser (16,0-18,6 %) — AChE2, AChE4 and AChE5,
the least — AChE6 (6,6±0,72 %). AChE isoform content peculiarity in spermatozoa is AChE3 absence.
Thus, during spermatozoa existence (sperm incubation) reduce not only the activity of AChE, but also changes the number of
isoforms of the enzyme.
Key words: acetylcholinesterase, isoforms, sperm, bull.
The ethological activity of dairy cows as their reproductive health indicator
A. Nezhdanov, E. Smirnova
The problems of physiology and reproduction pathology of highly productive dairy cattle from the position of behavioral typological peculiarities by example of black and white Holstein Friesian breed under non-tether technology of their keeping are considered in
the article. According to the ethological activity indexes the animals were distributed into the following populations: ultraactive – 22,7
%, active – 29,6 %, passive – 16,9 %, infrapassive – 30,8 %. Their average annual dairy productivity (efficiency) was 8152±478,
8311±486, 7704±474 and 6741±437 kg, accordingly. It is stated that the greatest resistance to reproductive organs and mammary gland
diseases development is associated with the cows of an active type, and the least resistance occurs in infrapassive cows. The latter have
1,62 times more frequent gestosis evidences, 2 times more frequent uterine inertia and placenta detention, 1,67 times more frequent
uterus postnatal subinvolution and endometritis, 2,4 times more frequent chronic uterus pathologies, 1,68 times more frequent ovarian
dysfunction, 3 times more frequent inflammatory processes in mammary gland and 4 times more frequent atrophic processes in mammary gland. The animals of passive and ultraactive behavioral classes occupy intermediate position according to the resistance degree to
the obstetric-gynecologic diseases. It means that the organism of cows with weak higher nervous activity types is the least adapted to the
reproductive potential manifestation in stressing livestock industry environment. It is shown that reproductive system organs pathology
development risk, connected with higher nervous activity and behavioral typological peculiarities, is determined by different levels of
their common and local immune protection.
The detection of ethological status of uterine livestock population provides a high probability prediction of the animals’ reproductive health state and fertility.
Key words: cows, ethological activity, immune protection, reproductive health.
The content of total protein and its fractions in blood serum of young quails in the incubation eggs solution akvahelatae selenium
N. Nischemenko, V. Kaplunenko, A. Emelianenko, A. Emelianenko
It is known that proteins are structural and functional basis of a living body; they are the major components of cells and have many
physico-chemical and biological properties. Why change the quantitative composition of proteins in the blood is an important and universal index of functional state of organism. Our research found that the solution to akvahelatae selenium affects the content of total
protein and its fractions in blood serum of research birds depending on the dose.
The content of protein in the serum one-day age quail in the second group, was 2,8 % more in comparison with the control
(p<0,01), but this increase was within the physiological norm (30–60 g/l). This indicates that the dose aquaculture solution selenium 0,05
mg/kg probably demonstrates a positive effect, stimulating metabolic processes in the body of the bird. In the third group the content of
protein in the serum was by 6,5 % lower (p<0,05) compared with the control group. One may assume that the dose aquaculture solution
selenium 0,1 mcg/kg causes a decrease in the synthesis of protein in the body. In the first group of indicators total protein content in the
blood serum, and only had a tendency to increase in comparison with the control group.
In quail before five day age increased the total protein content in blood serum in the second group by 20,0 % compared with control
(p<0,001). This testifies to the growth of intensity of protein metabolism in the body birds due to increasing activity of links protein
system in the liver and other organs. In the first group, the content of total protein in serum compared with control had no reliable difference. In the third experimental group, this index decreased by 7,0 % in comparison with the control group (p < 0,05), which is probably
characterizes the decrease in the activity of protein system in the liver.
A characteristic change of protein fractions in blood serum of the quail is reduced depending on the age of the content of albumin
and increased globulins. So, in quail one-day age concentration of albumin and alpha-globulins in the blood serum of the experimental
groups were not significant difference compared with control and was within norm. In quail of research groups at the age of five days is
also not noted significant difference in the concentration of albumin and alpha-globulins, compared with control. Changes of these indi298
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cators in the quails the control and experimental groups in comparison with the previous survey period can be explained by the gradual
transition of power youngsters from the yolk, on nutrients.
The content of β-globulin in the blood serum of the experimental groups quails of one-day age was significantly different. In the
first group observed a tendency of increase of their level, in comparison with the control group. In the second group noted the likely
growth of level β-globulin in the blood serum at 3,06 % compared with controls (p<0,05), which probably indicates their active synthesis
in the liver. In the third group, the concentration of β-globulin was 2,45 % less in comparison with the control group, indicating a reduction of their synthesis (p<0,01).
On the fifth day at quail research groups, we found that the increase of content of b-globulin in the second group by 2,48 %, compared to control, that testifies to strengthening of protein metabolism in the tissues under the influence of chelate compounds selenium.
In quail from first group the content of β-globulin in the blood serum, and was at a level of control, and in the third group the content of
β-globulin in the blood serum of quail on 1,6 % less, than in the control that shows negative impact aquaculture solution of selenium in
the dosage of 7,5 mg/kg
Fraction γ-globulin contains the bulk of antibodies (immunoglobulin’s), which provide humoral protection of the organism. Our research found that in the first group one-day young quails, content γ-globulin in the blood serum of birds was almost level with the control group. In the second group this indicator was significantly longer at 3,75 %, than in the control, which is evidence of the positive
influence of a solution to akvahelatae selenium on the synthesis γ-globulin. In the third experimental group content γ-globulin was 1,28
% less in comparison with the control group, probably characterizes the negative impact of this solution on the formation of proteins and
in particular the synthesis γ-globulin. In five-one age in young quail’s indicators content γ-globulins in the blood serum were higher in all
groups compared with the previous research. However, in the second group content γ-globulins in the blood serum of young animals
was 10,06 % more, than in control due to the formation of specific and non-specific immune gamma-globulins.
Key word: young quails, incubation processing, the solution akvahelatae selenium, serum, protein, protein fraction.
The dependence digestibility of nutrients on the activity digestive enzymes during feeding the complex of essential amino
acids
N. Nischemenko, O. Poroshinskay, N. Samoray, L. Stovbetskay
The functional state of the intestine depends on the allocation of pancreatic and intestinal enzymes. The pancreatic enzymes are
mainly involved in digestion, resulting hydrolyses to 20–50 % of macromolecular compounds to more simple nutrients that experience
splitting during membrane digestion. Secretory the ability of the pancreas determines the intensity of the digestive processes and in other
areas of the digestive tract and has a direct connection with the general metabolism of the whole organism of bird.
Many studies have proved the influence of different types of feed and BAR, as substrates, on the functional activity of intestines.
So, methionine is an important source of sulfur, which is part mucositis, substances, preventing the digestion of the walls of the stomach
and intestines with digestive enzymes. Lack of lysine in the diet affects the activity of digestive enzymes, especially of pancreatic enzymes, protein content of which varies from 0,1 to 10,0 %, and the vast majority (72 %) are proteolytic enzymes. When lack of lysine
decrease in their activity birds are stunting. Threonine also plays an important role in the digestive system. High concentrations are found
in the mucous membrane of the digestive tract, where this amino acid is involved in the synthesis of mucin, which protects from dehydration lower layers of the mucous membrane and the bowel wall from influence of microorganisms, and also promotes the synthesis of
digestive enzymes.
During the research activity of enzymes in the tissues of the pancreas, it was established that during the experiment, it was greater in
quails from the experimental group compared to control. In the pancreas quails, which was added to the diet amino acid complex, proteolytic enzyme activity on the 25th day of the studies had a tendency to increase, On the 40th and 55th day of the experiment was significantly more respectively 22,9 % and 18,4 %, than the birds of the control group.
The study amilaze activity of pancreatic tissue is found that in quail in the diets added lysine, methionine and threonine, it was also
somewhat higher. In particular, the likely growth of the activity of amylase in the pancreas quail research group was observed on the
40th day by 25,9 % (p<0,01) and the 55th – by 18,4% (p<0,01). In our opinion, this fact can testify that the activity of the enzyme is
increased by increasing its synthesis tissue of the pancreas.
In the pancreas quail research group lipolytic activity was significantly longer in the 40-th day by 7,9 % (p<0,05) and the 55th – by
12,1 % (p<0,01) compared to the control. This may indicate that the addition to the ration of amino acid complex impact on the biosynthesis and activity of lipolytic enzymes of the digestive system quail.
The definition of digestibility of feed nutrients, and the study of the nature of metabolic processes in the organism of a bird, is one
of the important methods of evaluation of the use of various biologically active additives to the food. The degree of provision birds nutrients, in addition to having their necessary amount in the diet, as determined by the level of digestion and absorption into the body. Therefore, largely objective assessment of the value of amino acids in the processes of functioning of the digestive system can be given based
on the study of the digestibility of nutrients in the body of quail.
The data analysis should be noted that the bird research group digestibility of most of the nutrients of the diet has improved compared with quails in the control group. Thus, the ratio digestibility of organic matter increased by 5,9 % (p<0,05) and protein 5,2 %
(p<0,05). On the digestibility of fat, fiber there was only the tendency to improvement in the experimental group.
The results of physiological studies have found a positive effect of lysine, methionine and threonine on the activity of digestive enzymes by the pancreas. Established improve the digestibility of organic matter and protein, which will ensure the normal course of physiological processes and maximize performance of the quails.
Key words: quail, lysine, methionine, threonine, digestive enzymes, protease, amylase, lipase, digestion, absorption of nutrients.
The change of the fund of free amino acids blood quail for the feeding of the complex of essential amino acids, vitamin E
M. Nishchemenko, L. Stovbetska
It is known that the role of amino acids in the body of birds in General, and quails in particular, is determined by their participation
in the regulatory, biochemical and energy processes. In the tissues of quails amino acid content depends on many factors, including age,
physical condition, speed and recycling of biosynthesis, as well as from the quality of food that enters the body. Especially important is
complete protein nutrition for quail hens during oviposition that clutch eggs, they spend a large amount of various substances, but the
major part of them are proteins.
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Under messages of many researchers, the greatest impact on the need for amino acids in animal and poultry are age, gender, physiological state, genotype, the rate of their utilization and biosynthesis, performance, and, especially, the quality of the feed consumed.
Especially important are the essential amino acids lysine, methionine and threonine.
In particular, lysine affect the transport of substances through cell membranes, tissue distribution of key electrolytes, encourages
gluconeogenesis. It also activates haematopoiesis and synthesis of hemoglobin in the blood and protein in blood plasma, as evidenced by
the results of our research in hemoglobin and protein, which are consistent with the data of other authors. In addition, lysine is one of
major irreplaceable amino acid, which is a part of all the proteins of animal and plant origin. In the process of catabolism lysine experiencing deamination or methylation, resulting in the formation of important intermediate compounds used macroorganizms. In laying
hens it promotes absorption of calcium in the digestive tract, and a deficiency in the diet reduces the use of nitrogen feed, resulting in
reduced egg production.
An essential amino acid methionine plays an important role in metabolism, takes an active part in the synthesis of tissue proteins, as
well as in many processes in the synthesis of vitamins, hormones and enzymes that are needed to sustain growth and fatigue. Also, this
amino acid is actively involved in processes. It prevents oxidation of proteins, fatty liver, promotes the growth of muscle tissue in animals and is associated with hematopoietic activity of the body.
It is known that the amino acid threonine participates in the processes of synthesis not only protein but also the synthesis of cholesterol, fatty acids, carbohydrates. This amino acid in the body birds cannot sitesubtitle and therefore necessarity have to deal with food. In
the body threonine turns into glycine and acetic aldehyde, and its deficiency in the feed birds leads to fatty infiltration of the liver.
Number of authors have shown that feeding of vitamin E stimulates the inclusion of amino acids as leucine, lysine, methionine,
phenylalanine, glycine proteins in mitochondria and microsomes and the cytoplasm of liver cells. Additionally, vitamin E (tocopherol)
has antioxidant properties. It contributes to increasing the fertilization of the eggs, activeness of the sperm of the male, the normal development of the embryos and calves. With insufficient amount of vitamin E in the diet of poultry reduced egg laying and hatching eggs.
The aim of the study was to investigate the influence of different doses of amino acids lysine, methionine, threonine in combination
with vitamin E on the amino acid composition of blood.
The General level of free amino acids in the blood of quails and the amount of essential and nonessential amino acids had a tendency to decrease. One may assume that the amino acids of blood quail had been used by their body. In addition, the growth level of the
amino acid lysine, methionine, threonine and vitamin E in diets quail hens compared with a standard diet control group significantly
increased biological value of feeds and boosted their egg production.
Key words: blood, quail, essential amino acids, vitamin E, lysine, methionine, threonine, production.
Application of the constellation method of cows diagnosis health status
M. Pavlov, A. Mitrofanov, V. Mogilyovskyy, V. Рasechnik, Y. Schepetilnikov, E. Matsenko, A. Mitrofanov
Dispensary examination of cows, physiological condition which 10–20 days after calving, using group methods, combined finder metabolic disorders and subclinical forms diseases (general search constellation), it was establish that adopted in the farm feeding of cows, designed for an annual output of 4000 kg of milk animals with a body weight of 400 kg, according to their level of performance. The ration of
the animals was not enough for digestible protein, crude fiber, sugar and starch, phosphorus, copper, zinc, manganese and cobalt. Sugar/protein ratio in ration is 0,5, and the ratio of calcium/phosphorus 1,75. This is insufficient and unbalanced by a several important elements
of nutrition and biologically active substances of feeding cows cause them disturbance of digestion in rumen and metabolism.
Clinical examination of cows were established: the general condition of all cows satisfactory, average fatness, thyroid gland was not
enlarged, are available for research lymph nodes were not enlarged, mobile, painless, mucous membranes was pale pink, moist and
shiny. However, in individual animals were noted diseases that ran subclinical. Thus, the deafness heart tones, sometimes splitting the
first tone noted in 13,6 % of cows that are characteristic myocardiodystrophy, weak force reductions rumen – 20 %, which is feature
rumen hypotony, increased liver percussion boundaries as is the case with hepatodystrophy – 6 %, softening of the last 2 caudal vertebrae – 20 % , indicating that disturbances of mineral metabolism characteristic osteodystrophy. In 13 % of cows were to determine positive for ketone bodies in the urine.
Biochemical research of serum was to determine low content of total protein in 26,6 % of samples, albumin in 20 % of samples.
This usually occurs in violation of protein synthesis in tissues, primarily the liver, and is the hallmark of hepatodystrophy. Violations of
the functional state of the liver evidenced by increased activity of AST in 26,6 % of samples. Increased cholesterol content was found in
13.3 % of serum samples, which may be consequently amplification of lipogenesis and gluconeogenesis, as is the case with ketosis, and
in violation of the processes of formation of bile acids and bile (cholestasis). Below the reference value content of total calcium and
inorganic phosphorus was set at 26,6 % and 13,3% of serum samples, respectively. Hypocalcemia is usually diagnosed during prolonged
deficiency of calcium in the ration, contravention its assimilation due to a deficiency of vitamin D and at osteodystrophy. In 20% of serum
samples was found increased activity of alkaline phosphatase, which is often recorded in the pathology of bone and liver. In blood serum
creatinine increases with worsening renal function. This increase in creatinine was found in 20 % of samples of blood serum.
The obtained results of biochemical research confirm the clinical diagnosis, expand understanding about health status of cows, reveal a violation of breach in their protein, lipid and mineral metabolism disorders, abnormal liver function, kidney, heart, bone, having
simultaneous flow and common etiology. According to the research were set connected by the following diseases: hepato- and myocardiodystrophy, ketosis, osteodystrophy.
As revealed comorbidity is common etiology (disturbance of feeding cows) were appointed means of adjuvant therapy and prevention. To optimize the ratio of sugar/digestible protein and sugar + starch/digestible protein increased feeding fodder beet molasses and
under 10 kg and 1.0 kg. Patients with ketosis and hepatodystrophy cows were appointed propylene glycol in 400 ml of the head per os
and a 20% glucose solution with ascorbic acid intravenously during seven days. In addition, cows with osteodystrophy, during 14 days
daily in a mixture of concentrated feed in recommended doses ascorbate copper, manganese, cobalt. Intra muscular injected vitamins A,
D3, E (solution for injections) in 10 ml.
Key words: diagnostic, internal diseases, metabolism.
The content of interleukin-1 and interleukin-4 in the blood of cows under different sexual cycles and the state of sexual
function
I. Paraschenko
In order to determine the dynamics of interleukin -1 and interleukin- 4 in the serum of cows at different stages of the sexual cycle,
the animals aged 3-10 years were divided into groups. The 1st group (n=11) consisted of cows, which were recorded in the estrus (a
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manifestation of reflex estate) to group 2 (n=20), animals for 7–8 days of sexual cycle (flowering yellow body), and the 3rd group
(n=19), cows at 17–18 days of the sexual cycle (estrus predictable). In addition, we have formed two groups of healthy cows that recover
from endometritis (n = 17) and litter delay (n=14) and were able anafrodyziya.
In the serum of animals of experimental groups were determined concentrations of interleukin-1 (IL-1) and interleukin-4 (IL-4) by
solid phase ELISA analysis using ELISA test kits Peninsula laboratories Inc (USA). The resulting digital material processed by methods
of variation statistics using parametric Student t-test.
Content of Interleukin -1 in serum of cows during estruation was significantly higher at 52,8% (p<0,01) compared with 7–8 era
sexual cycle (flowering yellow body) and 49,1% (p<0,01) in animals with respect to the sexual cycle of 17–18 days (estimated proestrus). There was no significant difference in the animals with predictable proestrusom compared with the rate of 7–8 day sexual cycle.
Content of Interleukin -1 in animals that recover from endometritis and detention litter was significantly lower by nearly 49,1%
(p<0,01) and 46% (p<0,01), respectively , than that of cows in the estruation.
The upward trend in the level of interleukin -1 in the serum of animals that recover from endometritis and detention litter, compared
with the rate of cows during the heyday of the corpus luteum by 3,5% and 12,7%, respectively, in our opinion explains the process of
disorganization of connective tissue matrix endometrium.
The content of interleukin-4 in the serum of cows during estruation only showed a tendency to increase relative to the 7–8th day of
the sexual cycle by 25,8%, but was significantly higher by 59% (p<0,01) relative index animals of 17–18 day sexual cycle (proestrus
predictable). Significant difference was recorded also in animals with predictable proestrusom compared with the rate of 7–8 day sexual
cycle (reduction of interleukin-4 to 44,8%).
The level of interleukin-4 in animals recover from endometritis and detention litter was lower at 58,0% and 54,75%, relative to the
same index cows in the state of estrus.
It was established that the ratio between interleukin -1 and interleukin -4 during hunting cows is 0,05 , while for 17 to 18 days the
sexual cycle (proestrus predictable) – 0,08 , and during the heyday of the corpus luteum - 0,04, respectively.
Value of interleukin-1 and interleukin-4 in the serum of animals that recover from endometritis and detention of the litter, was 0,04
for both groups of cows was 2 times higher than that of the 7–8th day of the sexual cycle of animals which had a history of gynecological pathology, which is obviously associated with a significant decrease in the metabolic and secretory activity of the endometrium in
postmorbidnomu period and therefore lack regeneratively-reduction reactions of the endometrium.
Thus, the prospect for further research is the need to clarify the role of interleukin-4, interleukin-1 for infertility of cows and elaboration of the basis of gender-based methods for correcting cycling cows.
Key words: cows, excitation stage, estrus, proestrus, interleukin-1 end interleukin-4.
The effectiveness of an integrated approach to the diagnosis of strongyloidosis
S. Ponomar, V. Goncharenko, A. Kruchynenko, H. Shendryk
At present, the helmintocoprologic research is mainly used for the diagnosis of Strongyloidosis in pigs. Recently there was also
demonstrated the importance of the testing of duodenal contents, sputum, vomit, skin, blood, urine and milk. Information on invasive
level is also important in determining the clinical condition of the animal and the choice of preventive and treatment regime. That is why
the main purpose of the work was to improve the diagnosis of Strongyloidosis in pigs.
To achieve the goal there were performed experimental and theoretical investigations. The integrated approach for diagnosis of
Strongyloidosis in pigs included quantitative methods of coprohelmintoovoskopy, coprohelmintolarvoskopy, helminthological studies of
blood, milk, nasal leakage and sputum, gastroduodenoscopy, inspection of environmental pollution with stronhiloyids.
There was confirmed the acceptability of the method of quantitative coprohelmintoovoskopy using the author's camera. Its diagnostic efficiency was higher than the base line method LD Mihachovoyi and G. Nyquist for 9,61±1,05%.
The proposed standardization of the method of helmintocoprolarvoskopy by T.I. Popova allows determining the intensity of infestation. The number of strongiloyid larvae isolated from feces by the method of T.I Popova was 5,3–20,7 % higher than while using the
method of Berman-Orlov. According to results of our research, the percentage of larvae isolated from feces differed depending on the
method by which the study was conducted. When there were used coprohelmintolarvoskopy rings 97,9–99,1 % were counted, with the
use of T.I. Popova method – 95,1, with the Berman-Orlov method – 65,9–76,5 and with Shilnikov method – 61,1–71,2 %.
There was found the high efficiency of the authors' helmintologic quantitative research methods for milk, colostrum and blood taken from pigs with Strongyloidosis. The developed methods of helmintologic examination have identified larvae in milk in 98,9 % of
cases, in colostrum – 99,2 and blood – 99,6%, and by T.P. Maxine – respectively in 95,4 %, 94,8 and 94,1 % of cases.
Assessment of gastroscopic duodenoscopy and microscope sediment washings pictures in pigs suffering from strongyloidosis allowed in vivo retrieve the pathomorphological changes in the stomach and intestines, to determine the intensity of invasion by the number of parasitic females strongiloyids. The number of adults strongiloyids identified in endoscopic duodenal washings correlated with
depth of pathological changes in the wall of the stomach and duodenum of infested pigs. The higher was the intensity of infestation, the
deeper there were the changes in the organs of pigs: 2–41 females per 1 sm3 of duodenal washings caused catarrhal-hemorrhagic inflammation, 29–51 – catarrhal-hemorrhagic inflammation and erosion, 37–51 – catarrhal-hemorrhagic inflammation, mucosal erosions
and ulcers of the duodenum. 21–25 females per 1 sm3 of washings caused the catarrh inflammation in the lining of the stomach.
The studies show the effectiveness of the integrated approach in the diagnosis of Strongyloidosis in swine and appropriateness of its
usage for the evaluation of the epizootic situation, diagnosis and determining the effectiveness of the preventive measures.
There were developed quantitative methods which are efficient and can determine the intensity of Strongyloidosis invasion in
swine. The methods will improve the effectiveness and objectivity of further studies which aim on improving control and preventive
measures for Strongyloidosis in swine.
Key words: Strongyloidosis, diagnosis, coprohelmintoovoskopy, coprohelmintolarvoskopy, helminthological studies of blood,
milk, nasal leakage and sputum, gastroduodenoscopy.
Comprehensive treatment of foot rot in cattle
M. Rublenko V. Andriiets, A. Berezovsky
In today's dairy cattle’s hooves disease is one of the main problems of the milk industry as they have a significant spread. Globally,
digital lesions of cows range from 10 to 30 %, with an average rejection about 27% of affected animals, and economic losses ranged
from 90 to 100 € per sicked cow. This indicates a failure and inadequacy of health care activities due to the presence of a number of
etiological factors, which often simply cannot be eliminated.
The purpose was to develop and test a comprehensive treatment of foot rot lesions in cattle.
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Studies were conducted on a bull weighing 250–350 kg suffering by foot necrobacteriosis (n=40). Sick animals were divided on a
three experimental and one control group. Animals of the first experimental group have treated with antibiotic Ceftioklin (1 ml per 50 kg
subcutaneously, one time a day, 3 days in a row) and immunomodulating drug Avestym (0,3 ml per kg subcutaneously, 1 time a day,
three times). Animals of the second experimental group have received only antibiotic Ceftioklin and third animals group – the immunomodulatory drug Avestym in the above mentioned doses. A fourth experimental group consisted of control animals treated with only
topical (ointment Levomekol).
The study has found that clinical features changing most rapidly in the animals of first and second groups. The full recovery term
was reduced in 1,5 times (p<0.001) compared with controls. That animal hasn’t shown any relapses after treatment. However, in the
third group (Avestym) there was epithelization a bit slower, but had significant differences (p<0,05).
That bull had recovered due in 11 days, while control – 13,2±0,58. Further, in some calves of the control group was recorded recurrent disease.
Necrobacteriosis influences on a blood cell. It decreased the hemoglobin in 1,1 times (p<0,05) and increased white blood cell count
in 1,3 times (p<0,01) compared with clinically healthy animals. The changes were significant in the first and second experimental groups
after treatment. Thus, red blood cells in the first group increased to 6,58±0,27 T/l, p<0,05, in the second group – up to 6,48±0,24 T/l,
p<0,05; hemoglobin – to 124,3±2,47, p<0,01 and 135,4±4,82 g/l, p<0.001, respectively, compared with sick patients. At the same time,
the highest content of hemoglobin occurred in the second experimental group, which was higher at 1,1 times (p<0,05) than that of the
control – 118,7±3,09 g/l. Such action caused by the bactericidal effect of antibiotics on microorganisms. It decreased resorption of toxins
in blood, including hemolysin. On the other hand the antibacterial effect weakened infectious- inflammatory process that reduced the
persistence of inflammatory mediators.
A white blood cells significantly reduced after treatment in animals of first group – 8,04±0,66 thousand/l (p<,.05).
The increasing tendency of white blood cells and platelets in animals received only Avestym (III experimental group). Therefore,
Avestym using could be enhanced the immune capacity through moderate activation of the cellular components because these cells are
the key elements of inflammation and immunity.
This also indicated parameters of the immune status of animals – circulating immune complex (CIC), especially in bull treated with
Avestym. In particular, the lower amount of high molecular weight CIC found in the first group – 114,8±15,36 (Avestym & Ceftioklin)
and third group – 124,0±18,13 (Avestym). Nevertheless, the small circulating immune complexes were more important. It number decreased to 1,1 times (p<0,05) in Avestym treated animals compared with control – 413,9±40,5, while the group showed it increasing. In
addition, its number increased at 1,3 times (p<0,05) in the second experimental group. Reducing the number of circulating immune
complexes influenced by Avestym is evidence of the positive (stimulatory) effect on the cellular immune system. Since it is known, the
CIC elimination is provided by a system of mononuclear macrophages.
In the study of endogenous intoxication found that medical schemes, which included an antibiotic predetermined slight increase of
the average molecular weight of the animals first – 0,14±0,015 (p<0,001) and the second group – 0,11±0,006 (p<0,001) compared with
patients before treatment. This may suggest a strengthening of proteolysis and excretion of the pathogen of animals.
Therefore, complex treatment scheme using Ceftioclin and Avestym and a combination of local treatment provides causal, pathogenetic and therapeutic immunomodulating effect that speeds the healing of animals by 1,5 times without recurrence. Thus, systemic
antibiotic therapy with Ceftioklin reduces infectious and toxic effects on the body and promotes rapid recovery of blood parameters.
Along the other side Avestym exhibits an immunomodulatory effect, which is to strengthen the immune capacity through activation
cellular components of the immune system.
Keywords: foot rot, fusobacteriosis, cattle, Ceftioklin, Avestym.
Pharmacological correction of reparative osteogenesis in dogs
M. Rublenko, V. Vlasenko, O. Eroshenko
Today in veterinary orthopedics and traumatology is a small amount of drugs, which are used for the optimization of reparative osteogenesis. In most cases, this vitamin and mineral preparations and only recently some studies proved the feasibility of bone fractures
after osteosynthesis metabolitotropnyh, antioxidant and immunomodulating drugs.
At the same time we know that most inflammatory response is excessive in nature and are an integral part of the pathogenesis of
bone trauma and reparative regeneration, but its mediator mechanisms and peculiarities of acute phase proteins, metabolism of connective tissue are not well known. Therefore there is a need to optimize the flow of inflammation to accelerate regeneration and prevention
of postoperative complications. Recently this purpose used nonsteroidal anti-inflammatory drugs. However, data on their use to optimize
reparative osteogenesis few and they are debatable.
The results of the studies found that fractures of long bones in dogs is accompanied by increased content ilkiv acute phase (haptoglobin, ceruloplasmin , fibrinogen). Peak concentrations spoposterihalys on the 3rd day of reparative osteogenesis , and the last level in
control animals was significantly higher compared to the research . Later in dogs in the control group contents in serum haptoglobin and
ceruloplasmin remained elevated during all stages of reparative osteogenesis and constituted on the 60th day 1,77±0,02 g/l and
109,9±6,5 mg/l, respectively. In addition, the use of atselizyn rather eliminates excessive expression of inflammatory response, accompanied by lower levels of acute phase proteins. With the combined use tuhina and atselizyn ceruloplasmin and haptoglobin levels normalized in 30 th day at a reasonable level hiperfibrynohenemiyi.
By reparative osteogenesis of fractures of long bones in dogs changing metabolism of connective tissue are of a biphasic nature. It
first wave coincides with the phase of the inflammatory bone resorption injured, the second – with its remodeling after fracture consolidation (60th day). With the first of osteosynthesis of the femur reaches a peak at the 10th day, and by conservative treatment on the 3rd.
The method of osteosynthesis atselizyn at the 10th day reduces markers of connective tissue, and in combination with tuhina GAG levels
normalized.
Thus, the use of NSAIDs Atselizyn after osteosynthesis of long bones in dogs limits the intensity and duration of the acute phase
response, which contributes to reducing the catabolic processes of reparative bone formation and shorten the consolidation of fractures in
1.4 times. The additional use before osteosynthesis drug tranexamic acid Tuhina not only reduces the amount of intraoperative blood
loss, but also with atselizyn contributes to a more complete bone regenerate.
Key words: fixation, tranexamic acid, atselizyn, acute phase proteins, markers of connective tissue, dogs.
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Acute phase response in the nekrobakteriozis treatment lesions of Аvestim end Тseftioklin hooves of cattle
M. Rublenko, V. Vlasenko, A. Yaremchuk, V. Andryets, A. Berezovsky
The results on the acute phase response of inflammation in nekrobakteriozis limb lesions in cattle. A modern and highly effective
treatment regimen of nekrobakteriozis limb lesions in fattening bulls using Тseftioklin and Аvestim. Their application is accompanied by
a rapid return to the levels of ceruloplasmin rules against the high indices of lipid peroxidation.
Leading pathogenetic factor in the early development of the disease is the primary inflammatory reaction at the site of damage and
penetration of the pathogen which is often not sufficient to neutralize it and localization of the pathological process. In most studies dealing with this disease focuses on bacteriological research, clinical testing different treatments , often without their proper pathogenetic
basis. However, researchers remain unnoticed acute phase of inflammatory response, the major proteolytic system and the immune
reactivity. Currently proposed methods of treatment often focused only on local antibacterial treatment. The use of systemic treatment is
often a mixed review from the owners and processors of animal products. The analysis shows the need for systemic antibiotic therapy
and additional correction of the immune status sick animals. However, in the literature there are no data regarding the characteristics of
the main indicators of acute phase inflammation in nekrobakteriozis limb lesions in calves.
In clinical observations revealed that the beginning of regenerative processes of nekrobakteriozis lesions delayed until the fifth day
the animals of the control group, whereas in animals the first experimental group on the third day is celebrated pronounced regenerative
processes. It is conditioned by rapid neutralization of pathogenic factors and establishment in areas of lesions of the optimal conditions
for the growth of young granulation tissue. The disappearance of the affected limb lameness usually coincided with the completion of
epithelialization and was in the first group by 8,1±0,58 days, had a different rate of the second experimental group was 8,4 ± 0,54 whereas in groups where no causal treatment that is used in the third and control epithelization much lasted to 10,6±0,6 and 12,4±0,67 days ,
respectively.
Conducted studies found that the development of purulent-necrotic lesions of the extremities is a formation of the acute phase response in which increases or decreases the concentration of protein in the blood of different groups. Defining the contents of the latter, it
is extremely important to consider the total protein concentration in the blood, as it allows to fully assess acute phase response – whether
it is formed under conditions of hyper- or hypoproteinemia , and therefore has a positive or negative.
It should be noted that in all groups of animals observed upward trend albuminosis compared to clinically - healthy, but it is not
probably. This confirms that the concentration of total protein in the blood is not enough information indicators and should be interpreted
in conjunction with other indicators guests reaction phase.
Determination of fibrinogen in plasma is an important diagnostic and prognostic indicators of the severity of the inflammatory process. Increasing the concentration of fibrinogen in the healing process of purulent- necrotic lesions of the extremities may indicate the
formation of a proper granulation barrier, the positive dynamics of the course of the inflammatory process and the lack of conditions for
development of consumption coagulopathy.
By the eighth day of treatment in all groups was observed, expressed in varying degrees, positive dynamic current purulent necrotic
lesions on the extremities, granulation defects and progressive epithelization, which is reflected in the dynamic growth of the activity of
factor XIII in experimental and control groups.
One of the main functions of ceruloplasmin is to neutralize free radicals that are released outside of macrophages and neutrophils
during phagocytosis, as well as the intensification of free radical oxidation in inflammation. According to numerous literature data in
various pathological processes ceruloplasmin levels in plasma as increases and decreases. In our studies in patients revealed that the
simultaneous use of antibiotics and immunostimulation accompanied the first experimental group rapid return to normal levels of ceruloplasmin. In the second and third experimental group dynamics mentioned index was similar, but its decline was not as significant,
whereas in the control group, likely decline is not registeredюю. The MDA level did not differ significantly among these groups, while
in the control it was much less .
The analysis of the concentration of major acute phase proteins can be concluded fast and efficient inhibition of the inflammatory
response in the combination Тseftioklin - Аvestim.
Past studies indicate poor performance of local treatment with nekrobakteriozis limb injuries and the need for additional tools and
application etiotropic immunostimulation therapy.
Тseftioklin antibiotics and immune-boosting drug Аvestim accompanied by a rapid return to the levels of ceruloplasmin rules
against the high indices of lipid peroxidation. However, elevated levels of fibrinogen and growth fibrinasa activity indicate the growth
potential of tissue coagulation and neutralization of excess tissue proteinase activity to accelerate the regenerative treatment process.
Application proposed scheme can significantly reduce the duration of treatment, an average of 4 days accelerates epithelization of the
defect compared with control.
Key words: Аvestim, Тseftioklin, nekrobakteriozis, inflammation, bulls
The role of vascular-platelet hemostasis in necrobacteriosis lesions limbs and different methods of treatment in cattle
M. Rublenko, V. Shaganenko, S. Vlasenko, A. Berezovsky
Purulent-necrotic lesions in the extremities of cows cause significant economic industry loss. Last consist of reduced yield, product
quality and premature culling cows. Often purulent-necrotic processes in the area of fingers in cattle involving obstetric and gynecological disease, which affects herd reproduction .
The causative agent of the disease is F. necrophorum, its cells isolated from lesions in association with aerobic microorganisms.
Last insensitive to drugs that act on F. necrophorum and therefore treatment by traditional means has the desired effect. Contributing
factors in the development of necrobacteriosis is to reduce the immune status and disturbance of microcirculation in the tissues of the
extremities, deterioration of rheological properties of blood.
In experiments on animals (40 patients) it was found that orthopedic pathology of necrobacteriosis character in cattle is accompanied by progressive deficiency of natural anticoagulants, reduced fibrinolytic properties of blood and the development of coagulopathy.
Using traditional treatment (surgical and aseptic processing of affected areas, application wipes impregnated with ointment "Levomekol") promotes healing of animals at 12–14 days.
Application of Tseftioklin or its combination with Аvestym for orthopedic pathology in calves increased effectiveness of traditional
treatment. Thus, full recovery of animals from first and second groups are noted for 7–9 days, with the addition of treatment regimens
«Аvestym» (3rd experimental group) animals recovering in 10–11 days, respectively.
In the study of platelet aggregation properties, it was found that with purulent necrotic lesions of the extremities in bovine coagulation processes are enhanced by vascular-platelet hemostasis system level, as indicated by increased total index of platelet aggregation
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(TIPA) – 71,8±2,39 %. However, the animals of first and second experimental group was reduced TIPA – 42,5±4,15, and 47,3±4,19 %
(p<0,001), respectively. This suggests that treatment of bulls with Тseftioklin and its combination with Аvestym fixes in recent intensification of coagulation processes by reducing the intensity of the inflammatory process.
The use of the Аvestym contributed to increased synthesis of natural anticoagulant – nitric oxide (NO), animals in second experimental group (NOx – 18,1±1,76 mсmol/l, p<0.01) and predetermined decrease platelet aggregation.
Supplement of Тseftioklin and Аvestym had a positive effect on fibrinolytic activity of blood plasma of sick animals, including the
activity of tissue plasminogen activator produced by the vascular endothelium. This indicated that with purulent necrotic lesions in the
region of the fingers in cattle developing degenerative changes in the vascular wall. Application Аvestym eliminates negative effects on
vascular endothelium, because it is a drug of triazole series, which has high membranostabilizing, antioxidant and detoxifying properties.
Application of Тseftioklin and immunomodulator Аvestym in the treatment of limb necrobacteriosis injuries in cattle prevents the
development of coagulopathy in sick animals by increasing levels of nitric oxide and protein C. Under the influence of these drugs improves the functional state of the vascular endothelium and increases fibrinolytic activity of blood plasma clinically evident in the brief
term recovery of patients (5–7 days) compared to traditional treatment.
Key words: necrobacteriosis, cattle, Аvestym, hemostasis.
Complex of action directed on the prevention of local anesthetic toxicity regional anesthesia in dogs
S. Rublenko, A. Melnikov
In article clinical signs of spinal injection are investigated by a method of median access that gives the chance correctly differentiate
necessary for input local anesthetic space and to execute anaesthesia of the necessary department of a backbone.
Features of influence on organism cardiotoxicity actions of lidocaine and bupivacaine are described. So occurrence of clinical signs
was preceded by changes on the electrocardiogram. The analysis of changes of an electrocardiogram characterised features of a current
cardiotoxicity local anesthetic. At spinal application of lidocaine it was observed: AV-conductivity delay (lengthening of interval P–Q),
paroxysmal tachycardia (reduction of intervals R–R, deformation of tooth P), AV-blockade of II degree (lengthening of complex QRS,
periodic loss of complex QRST).
Bupivacaine showed strong cardiotoxicity action, namely: infringement atrioventricular conductivity (reduction of interval P–Q
that is connected with a syndrome of premature excitation ventricular), ventricular paroxysmal tachycardia (reduction of interval R–R,
deformation and expansion of complex QRS with discordant an arrangement of segment RS–T and tooth T), sinoatrial blockade (periodic loss of separate warm cycles: teeth P and complexes QRST), and then full AV-blockade (tooth P is not connected with complex
QRST). The above-stated changes quite often led to fibrillation ventricular hearts (various on amplitude, the form and the duration, wide
waves passing each other behind fluctuations).
Describe harbingers and clinical signs of local anesthetic toxicity which noticed behind indicators of the resuscitative-surgical
monitor: expansion, lengthening or losses of complex QRST, changes of intervals P–Q, R–R, P–T, deformation of tooth P.
Monitoring of clinical indicators of a life-support systems condition is carried out at reanimation. So changes on the monitor were
quite often accompanied by simultaneous changes in the central nervous system: nistagm, anxiety, vocalisation, reduction of obverse
muscles, time lengthening perfusion fabrics (haemodynamics infringement). Breath became frequent, superficial with possible apnoe or
even a full stop.
Local anesthetic toxicity the last possibly caused by high concentration in blood that is caused by a casual intravenous injection,
overdose, or fast absorption in strong vascularized fabrics (soft and arachnoid covers the dense vascular grid of a web cover, presence
"venous textures – rings" at level of each vertebra) is local nontight for medicinal substances.
The presented algorithm of carrying out of actions of the consequences of an intoxication directed on prevention local anesthetic at
performance of techniques regional anesthesia with epidural, spinal (subdural, subarachnoid) and casual intravascular introduction of the
last. The specified safe doses amide local anesthetic.
It is investigated that addition to the standard scheme reanimation (oxygen therapy the humidified oxygen mix, necessarily artificial
lung ventilators with the help a bear of Ambu, introduction every 5 minutes 0,1% of a solution of adrenaline of a hydrochloride in a dose
of weight of a body of 0,01 mg/kg (at heart fibrillation), intravenous introduction of 0,1% of a solution of atropine of sulphate in a dose
of weight of a body of 0,05 mg/kg (at a bradycardia), at occurrence hypovolemia – infusion by a physical solution) with the introduction
of lipid rescue therapy (20% a solution intralipid in the maximum dose of 2 g/kg, thus on one bolus introduction no more than 0,3 g/kg
of weight of a body at injection through intravenous infusion cannula is decided in jugular vein) and reduction of the general dose local
anesthetic (2% a lidocaine solution in a dose of 5 mg/kg or 0,5% bupivacaine in a dose of weight of a body of 2,3 mg/kg) has not broken
work of cardiovascular system, has led to loading decrease on system of breath and avoidance of excitation of the central nervous system, it was reflected in reduction of duration of spasms. In groups where applied fatty lipid emulsion (intralipid) it was possible to prevent cardiotoxicity influence aforementioned local anesthetic. Thus, level cardiotoxicity bupivacaine has considerably decreased that is
possibly caused by the best lipophilic anesthetic longer action – bupivacaine.
The specified optimum points spinal injection at performance regional anesthesia. So at simultaneous epidural and subdural introduction local anesthetic in lumbar sacral region of the spine, namely between vertebras L4–L5 and L7–S1 it was necessary to reach the
minimum loading on life-support systems of an organism of a dog.
The further researches in this direction will allow to optimise reanimation at occurrence of an intoxication owing to local anesthetic
overdose.
Keywords: bupivacaine, lidocaine, intralipid, an intoxication, reanimation.
Efficiency of enalapril monotherapy in dogs with primary stage of dilated cardiomyopathy
A. Rudenko
Dilated cardiomyopathy is a disease that is characterized by the expansion of both left and right heart chambers, by decreased contractility and systolic dysfunction. Dilated cardiomyopathy leads to lower quality of life of dogs and their death. Permanent therapy by
the drugs of angiotensin converting enzyme inhibitors class given to the dogs with dilated cardiomyopathy, has a beneficial effect on the
course of chronic cardiovascular disease.
Enalapril is a medicine that has influence on the renin-angiotenzine system. In animals enalapril is hydrolyzed with formation of active metabolite – enalaprylate. Last inhibits angiotensin-converting enzyme blocks the transformation of angiotensin I to angiotensin II.
The block of angiotensin-converting effect is accompanied by antihypertensive effect associated with peripheral vasodilation, by decreased blood concentration of angiotensin II and aldosterone, by inhibition of pressor (sympathoadrenal) and by activation of depressor
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body systems (kallikrein- kinine and prostaglandins), by increased secretion of endothelin. Enalapril causes a gradual decrease in systolic
and diastolic blood pressure without changes in heart rate, reduces left ventricular hypertrophy, improves coronary circulation, increases
myocardial resistance to hypoxia and reduces the incidence of dangerous ventricular arrhythmias. Enalapril increases renal blood flow,
improves kidney function.
The study is aimed at investigation of the efficiency of monotherapy with enalapril in dogs with initial stages of dilated cardiomyopathy.
Dilated cardiomyopathy in dogs was diagnosed considering anamnesis, clinical examination, instrumental and laboratory studies on
the criteria of M.S Miller et al., 1989. In the experiment was used enalapril maleate (ENAP, Tab. 5,0 or 10,0 mg number 20. "KRKA dd,
Novo mesto", Slovenia). It was prescribed in an initial dose of 0,125 mg/kg, which gradually (every 7–14 days) was increased to 0,5
mg/kg, 1–2 times a day. Enalapril therapy was a lifelong treatment in dogs with dilated cardiomyopathy.
Efficacy of treatment was divided into three stages (after 1, 3 and 6 months) using general clinical methods, electro and echocardiography, morphological and blood biochemical parameters.
Statistical calculations were done by the tests of the Shapiro-Wilks, Mann-Uitni and Wilcoxon. The difference between the experimental groups was considered significant at p<0,05, p<0,01, p<0,001.
Therapeutic efficacy was evaluated in 34 dogs with dilated cardiomyopathy at initial stages (HSSN I–II functional class). The dogs
were divided into 2 groups, in particular: I (n=7) – animals which owners refused to provide treatment; II (n=27) – animals which ran
enalapril monotherapy. Efficacy of treatment was assessed by the following indicators: life expectancy, the dynamics of the disease, the
body temperature, heart rate, respiratory rate movements, the rate of filling with blood capillaries, P-wave duration of interval PQ and
QT, complex QRS, end-diastolic volume, end-systolic volume, ejection fraction of the left ventricle, the anterior- posterior size of the left
atrium, hemoglobin concentration, erythrocyte count and white blood cell count, erythrocyte sedimentation rate, the activity of alanine
and aspartate aminotransferase.
Continuous treatment by enalapril in dogs with dilated cardiomyopathy at initial stages (chronic cardiovascular failure and II functional classes ) at a daily dose of 0,5 mg/kg contributed to the increase in life expectancy, general stabilization of the clinical condition,
reduce of heart rate, frequency of respiratory movements and speed of filling the capillares by blood.
In the treatment of sick dogs with dilated cardiomyopathy serum urea and creatinine decreased that points to nefroprotectional
properties of enalapril. The activity of alanine and aspartate aminotransferase in the serum of blood in the dogs with dilated cardiomyopathy didn’t change in the course of their enalapril treatment that tell about lack of hepatoxical properties in this medicine.
Perspective direction for the future researches is to study the effectiveness of treatment in dogs with cardiomyopathy, a combination
of enalapril with losartan.
Key words: dogs, dilated cardiomyopathy, heart failure, treatment, enalapril.
The structure of bone fractures in dogs in a metropolis
S. Semenyak, S. Rublenko, Y. Danyleyko
In cities in recent years has increased the number of small animals. Also increased the number of different diseases, so there is a
need to carry out their monitoring. Monitoring will provide an opportunity to assess the structure of certain diseases , which contribute to
their in-depth study of doctor of veterinary medicine.
The purpose of research is monitoring structure veterinary care, surgical pathology and structure of bone fractures in dogs in a city.
Monitoring studies conducted in clinical veterinary medicine "Aibolyt" in Odessa. The animals performed a clinical examination
performed by the need for laboratory, x-ray, ultrasound or laparoscopy study. There was processed electronic database of taking animals
to veterinary clinics for 2013.
It was established that during the period from January 1 to December 31, 2013 to the clinic veterinary medicine "Aibolyt" in Odessa received 4073 dogs and 4541 cats.
The structure of veterinary care the largest share amounted dispensary examinations and vaccinations – 18.1%. Skin diseases were
15.8, infectious and invasive – 7.7, alimentary canal – 7.3, respiratory – 3.7 and the cardiovascular system – 2.2 % of the animals that
came to the clinic.
With surgical pathology for the study period received 2444 animals, representing 60.0% of all studied dogs. Injuries and surgical infection of soft tissues in the structure of surgical pathology was 26.4 %. Among the surgical pathology in dogs are very common skin
disease (allergic dermatitis, pyoderma, tinea), they constitute 29.9 %. Other diseases that relate to the surgical pathology of osteoarticular pathology is 13.4 %. Eye disease (konyuktyvity, keratitis, eyelid entropion and ektopion) – 7.8, neoplasia (tumors of the breast,
lymphoma, osteosarcoma ) – 6.7%. Diseases of the ear ( otitis , trauma ears ) – 6.1, abdominal surgical pathology ( hernia, intestinal
obstruction, volvulus of the stomach) – 4.8 %. Diseases of the genital organs ( pyometra, orchitis ) – 3.2, and the nervous system (paresis, paralysis, encephalopathy) – 1.7%.
Articular pathology (dyskopatiyi, dysplasia, less arthritis, arthritis and sprains), the structure of bone and joint pathology is 81.4% (n
= 267). Bone pathology is 18.6% (n = 61). Bone pathology is divided into the fractured bone – 85.2% (n = 52), osteosarcoma – 9.8% (n
= 6), and osteomyelitis – 5.0% (n = 3).
The most complex bone fractures include fracture range – 7.7 %, they are often accompanied by a significant euthanasia percentage. Fractures of long bones is – 78.9, and 21.1% of plate.
Localization fracture long bones are divided into diaphyseal 90.2 (n = 37), epiphyseal – 4.9 (n = 2) and metaphyseal – 4.9% (n = 2)
(Table 4). Fractures are divided into simple and fragmentation , the latter according to our studies is 39 % (n = 16) among the total number of fractures.
Anatomically fractures of long bones are divided into fracture stylopodia - shoulder – 7.3 and femur – 26.9 %. Zeyhopodia – the
bones of the forearm and lower leg 39.0 – 14.6 %. Metapodia – pastern and metatarsus 0 and 4.9 % and akropodia – phalanges of fingers
– 7.3%. According to studies, more common fractures of the forearm 39,0% (n = 16). This is due to the dwarf breeds, they share these
bone fractures among the largest and fracture forearm is 25 % (n = 4).
Fractures of the bones are more common in metis – 31.7 %. Dog dwarf breeds in second place – 22.0 %. Among these yorkshire
terrier – 9.9, toy terrier – 7.3, dwarf poodles and chyhua – hua by 2.4%. Dogs hunting breeds, among others, the number of fraktur
ranked third – 19.5 %. Among them, swearing and 5,0 spaniel – 7.3%. Share fraktur in german shepherds is 12.2 %.
By age more fractures occur in puppies 3–6 months – 29.2 %. Rarely aged 1–3 and 4–7 years 22.0 %. In dogs older than 7 years –
17.0% , and at age 7–12 months. – 9.8 %.
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It should be noted that in males the frequency of bone fractures is much higher – 63.4 % than in dogges – 36.6 %. This is due to
sexual dominant males.
Depending on body weight fractures of long bones often recorded in dogs weighing 25–45 kg – 31.7 %. Weighing 4 to 10 kg –
29.3 %. Up to 4 kg and 11 to 25 kg – by 19.5 %.
There fore fractures are often recorded in dogs aged 3 to 6 months. Among the various species dominate mestizo – 31.7 %. Fracture
often recorded in dogs weighing 25–45 kg – 31.7 %. Localization occupy the first place forearm fractures – 39.0, followed by the femur
– 26.9 , in third place tibia – 14.6 %. In males fracture frequency much higher – 63.4 % than in dogges – 36.6 %. Yes, broken bones
have the features distribution and localization. Healing time can vary considerably fracture in dogs of all ages, breeds and weights.
Therefore, physicians who work in veterinary clinics of the city must consider these features and constantly analyze the prevalence of
diseases including surgery.
Key words: dogs, surgical pathology, bone fractures, monitoring.
Comparative evaluation of the immunostimulatory therapy used for osteosarcoma in dogs
K. Synyahovska, D. Sarbash, P. Zaika
In the report are briefly described comparative methods of anticancer therapy with immunostimulatory agents in the treatment of
dogs suffering from osteosarkomas long bones with a view to extending the lifetime of sick animals. All sick dogs were divided into
three treatment groups. In the first group of animals as a treatment was carried out by two courses of adjuvant and neoadjuvant chemotherapy and amputation of limbs. The second group received 6 courses of chemotherapy combined with immunostimulation and third
experimental group of animals was carried out by two courses of chemotherapy, the amputation of limbs and immunostimulation. To
make immunostimulation used Cykloferon or Intron A. Immunocorrective drugs were administered intramuscularly and subcutaneously
− for 21 days. Monitoring the effectiveness of immunostimulating therapy was performed on 7–10 th day after immunostimulation by
the criterion of increasing the number of large granular lymphocytes (LGL) and the number of granules in them. Content LGL in peripheral blood from 5–10 % and above all the number of lymphocytes, and there are at least 5-7 pellets each, showed the highest AC activity
and effectiveness of the treatment. The animals of all groups were performed by the clinical and morphologic examination of blood. All
animal studies were performed during the initial and readmission, and in the second and third experimental groups after the additional
application of immunostimulants .In determining the general condition of the animals during the test after the application of immunostimulants temperature, pulse and respiration were within normal limits. In the analysis of morphological parameters of blood of
dogs II and III research groups deserves special attention LGL index number, which in the experimental group II compared with the
initial examination, increased 13,2 times, and III − to 16,4 fold, and the number of granules in their cytoplasm ranged from 4 to 15.
However, it should be noted that in 9 animals after tsikloferon application found no significant increase in the number and amount of
HSV granules in them. These animals were assigned to different immune correcting preparation − Intron A. This specific response from
the system canser vessstance of animals gives substitute argued that selection immunostimulating agents should be carried out in each
case individually and tally the number of LGL and granules in their cytoplasm allows you to monitor the effectiveness of appointed
agents. During the re-admission on clinical examination of their general condition was satisfactory. In hematologic studies significantly
increased the proportion of monocytes in animals II and III research groups who underwent immunostimulation compared to the experimental group I, indicating a positive effect immunostimulation in the complex of therapeutic measures. Of particular note is the number
of LGL figure that no additional immunostimulation was 0,4±0,2%. In animals undergoing immunostimulation, the figure was 8,1±0,5
and 9,3±0,9%. Comparison of percentage changes in the number of LGL during the second survey with those after immunostimulation
can talk about positive trend. After completing the treatment in dogs a while watching the development of metastases as a result of tumor
progression. In this regard, some dogs were entonized. Analysis of data on the lifetime of the animals suggests that the life expectancy of
dogs and therapeutic group averaged 158,1±4,0 days, the second group of dogs − 248±5,5 days, and the third group of dogs − 376±5,2 days.
Key words: osteosarcoma, large granular lymphocyte (LGL), granules, immunostimulation.
Development and testing of in vivo selection method for saliva from wild boars to the possibility of african swine fever monitoring studies
M. Sytiuk
This paper presents data on the development and testing in 2013 year in vivo method of selection of saliva from wild boars with a
view to the possibility of monitoring diagnostic studies in african swine fever.
Selected materials for keeping baits – fabrics made of cotton and rough natural fabric (burlap) that absorb moisture well and resistant to tearing. These fabrics were produced 18 sacks width of 30 cm and a height of 50 cm. As baits were used acorns and grains
corn. Corn is used in dry and fermented. The experiment testing the method with respect to the selection of saliva from wild boars agreed
with the head of the State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine and the Chief of Veterinary Medicine in Kyiv region. Approbation of the experiment carried out in the forestry and hunting grounds of Brovarsky district, Kyiv region. Experiments carried out
twice for the purpose of testing in different seasons (winter and summer). The first experiment was conducted in winter from 09.02 to
17.02, and the second – in the summer from 09.06 to 21.06.2013 year. In the first experiment, after placing baits within five days of daily
observation, eating was not observed. Only on the 6th day were reported characteristic of wild boar tracks approach baits and eating for 2
days. Detailed examination of the testifying of the experiment fairly easy access to the delights of wild boars as cotton fabric was torn
with no signs of chewing.
In the second experiment, after placing baits within 7-days of daily observation was not seen them eating. But on the 8th day were
reported to approach wild boar baits and eating them for 4 days. Careful examination of the place of the experiment, evidence of no easy
access to the delights of wild boars as burlap fabric on all bags were crumpled with the presence of one or several (2–3) gaps in bands up
to 12 cm by 5 or holes the size of a chicken egg to child head. In the field of tissue chewing latter was similar to the carefully tousled
mass fibers which were irregularly intertwined in various ways. In the experiments after eating delights with scissors, cut off the parts of
the fabric, where it was the biggest eye contact (damage) of oral boars. With each bag were taken 2 tissue samples ranging from 1,0 to
3,0 cm each tissue sample were collected in a sterile plastic container (tubes, vials), and placed under labeling to thermos with coolant.
After sampling remains pouches were removed from the trees. Selected samples delivered to the swine diseases laboratory and biotechnology IBM NAAS and stored at –20º C.
Species identification of biological material (saliva) in selected tissue samples was performed by analysis of mitochondrial DNA in
the department of breeding and genetics. Institute of pig and agroindustrial production of the National Academy of Agrarian Sciences of
Ukraine. At the same equipment used for setting the PCR and specific oligonucleotide primers – forward MITPRO2F: СATACAAA306
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TATgTgACCCCAAA and reverse MITPROR: gTgAgCATgggCTgATTAgTC. In order to identify the species in paper presents data
on the detection by polymerase chain reaction the presence of mitochondrial DNA in tissues of wild boars for keeping baits (in six tissue
samples from nine investigated). The results of the study it can be concluded, however, that in the process of eating baits, animals, chewing and tearing cloth bags left saliva, which was annexations epithelium of the mouth and snout skin epithelium. We believe that this
mitochondrial DNA of epithelial cells was detected by PCR setting. Application of the developed method of selection of saliva from
wild boar as monitoring studies on african swine fever is a basis, as the agent of infection in the pathogenesis of the disease is able to
accumulate and stand out from all the secrets and excreta from the body of sick animals and animals infected. Thus it should be noted
that our proposed method of producing lifetime of saliva from wild boars using baits are effective.
Key words: wild boars, baits, saliva, polymerase chain reaction, mitochondrial DNA.
Influence of Remivital on the functional state of the liver in cows with ketosis
M. Simonov, I. Petruh, V. Vlizlo
Ketosis is a severe pathological process with complex symptoms and disturbances in lipids, carbohydrates and proteins oxidation.
Main functions of liver and other organs are also often affected in sick animals. Dairy cows of Holstein breed in their second to fourth
lactation with milk yield above 8000 kg per previous lactation were taken as material for the study. Clinical examination was done using
common methods 2 weeks after calving. Blood was withdrawn from jugular vein. Content of ketone bodies in urine was detected with
diagnostic strips (Ketophan, Pliva). Animals with clinical signs of ketosis during postpartum period, which had positive express-test for
the presence of ketone bodies in urine, were divided into two groups. Animals from the 1st study group orally were given propylene
glycol for five days in dose 400 ml/head/day. Moreover, intravenously they got glucose solution (20%, in dose 500 ml/head/day) and
intramuscularly they received insulin (200 U/head/day). Animals from the 2nd study group were given propylene glycol for five days in
the same dose as in the 1st group, and intravenously they were administered Remivital in dose 500 ml/head/day. The agent Remivital
was developed in Institute of Animal Biology of the NAAS and contains fructose, amino acids and B-group vitamins (В3 and В12). Following parameters were determined in serum: total protein according to Louri and protein fractions by protein fractionation in polyacrylamide gel. Activity of asparagine aminotransferase, gamma-glutamyl aminotransferase, content of urea, cholesterol and bilirubine
were measured using biochemical analyzer Humalyzer 2000 (Germany).
Disturbances in the functional state and structure of liver were revealed in affected with clinical ketosis dairy cows. Development of
dysproteinemia, hypoalbuminemia, hyperbilirubinemia, hypercholesterolemia and an increase in activity of cytolytic and cholestatic
enzymes was also observed. After conducted medicamentous therapy improvement of functional liver state was recorded in dairy cows
in study groups. In particular, improvement of protein-synthetizing function of liver takes place, which manifests through increase of
albumin level and decrease of globulins content that leads to an increase of albumin to globulin ratio up to 0.68 in comparison with 0,41
in ketotic cows. Moreover, significant decrease in the level of direct and indirect bilirubin was detected. Significantly lower content of
total and esterified cholesterol was detected in blood serum, which caused an increased esterified/total cholesterol index from 0,34 to
0,89. Significant decrease of aspartate aminotransferase and gamma-glutamyl aminotransferase is indicative of gradual regeneration of
liver structure. After comparison of efficacy of two medicamentous therapy regimens it was established that administration of Remivital
in combination with propylene glycol is more effective than scheme of treatment with combination of glucose solution, insulin and propylene glycol. This is also confirmed by quicker restoration of investigated parameters toward physiological limits.
Key words: cows, ketosis, Remivital, total protein, protein fractions, aspartate aminotransferase, gamma-glutamyltransferase, cholesterol, bilirubin.
Sanitary and hygienic evaluation of drinking water sources for animals on the farms in Ukraine
V. Sokoluk
Water intended for drinking by animals should have epizootic and radiation safety, favorable organoleptic properties and harmless
chemical composition. The underground water sources are preferred for the supply of water to animals. The water from this source is
generally protected from biological, chemical and radiological contamination. Hygienic evaluation of the safety and quality of water is
carried out using indicators of epizootic safety (microbiological, parasitological), sanitation safety (sensory, physical, chemical, sanitary
and toxicological indexes) and radiological parameters. The aim of the study was to carry out sanitary and hygienic evaluation of water
sources and quality of water used for watering livestock cattle in different biogeochemical zones of Ukraine. The study was conducted
during 2011-2012 years on the twenty dairy farms with different anthropogenic load, located in the north-eastern, western, central and
southern zones of Ukraine. Samples of water used in the farms were taken from two points (wells and drinking bowls), twice a year
according to the methodology. Water was taken in clean glassware with the volume of 1,5 dm3, hermetically closed and signed. The
label included the following data: location (region, area, industry, farm), date of sampling and sample number. The study was conducted
jointly with the employees of the Bila Tserkva Veterinary Laboratory, Chemical and Bacteriological Department CP BIS "Bilotserkivvodokanal" and SI "Volyn RDLVM". The selected water was studied by 30 parameters: sensory, smell, taste, coloration, turbidity and
microbiological indexes, circle-code MAFAM, mineral and sanitary chemistry indexes, the content of calcium, magnesium, sodium,
potassium, chlorides, sulfates, nitrates, nitrites, iron, zinc, manganese, copper, lead, cadmium, ammonia nitrogen, total hardness, mineral
and dry residue, pH, alkalinity, permanganate oxidizing.
It was established that the organoleptic, bacteriological, sanitary and chemical indices of water used for animals does not meet the
state hygiene standards. In most farms of all biogeochemical zones the water content of iron exceeded on average 1,2−4 times, and manganese content was in excess from two to four times. The water with excess content of iron acquire a yellow-brown color, becomes
cloudy and sticky and has a metallic taste. Manganese turns the water pink, giving it a bad taste.
The study of organoleptic characteristics of water (smell, taste, color intensity, which is caused by organic matter content and the
presence of suspended particles) showed that on the most farms, except for those from Western biogeochemical zone, the water did not
meet sanitary requirements. The excess of the MCL averaged 1,2−4 times. It especially apply to the farms of north-eastern zone.
The studied water samples also did not meet sanitary and microbiological parameters. The total number of mesophylic, aerobic and
facultative anaerobic microorganisms in the water of all farms exceeded permissible level in 1,1−1,5 times. Water content of iron and
manganese exceeded the permissible limit values as well.
We believe that a promising area of future research is the study of economically viable methods of the correction of sanitary and
hygienic parameters of water used for watering animals.
Key words: supply sources, artesian wells, drinking water for animals, health indicators.
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The role of metabolic osteopahty in pathological fractures in reptiles
A. Stepanenko
Among the reptiles that are kept out of wild nature, disturbances of mineral metabolism typically occur more frequently than in
mammals, where they can be observed in animals of any age). In violation of mineral metabolism accounts for most of the metabolic
diseases of reptiles (in a mild form found in 70 % of aquatic turtles, 90 % and 32 % – iguanas ). To designate the primary pathology of
mineral metabolism in reptiles foreign literature usually use the term MBD – metabolic bone disease («Metabolic Bone Desease»). The
etiology of diseases in this group is about the same (initial breach of nutritional supply and distribution of calcium and phosphorus in the
body), and the pathogenesis and clinical course may differ. However, in all cases, it causes chronic irritation of the parathyroid glands
with hyper parathyroid hormone (PTH). Therefore, in modern literature instead MBD commonly used english abbreviation NSHP (Nutritional Secondary Hyperparathyroidism). This group of diseases includes independent nosology as rachitis, osteomalacia and osteoporosis. Degenerative processes in the bones at the primary Osteopathy can be characterized as "fibrousis osteodystrophy" and "ectopic
mineralization". They may also be accompanied by other diseases, such as nephritis . However, if these changes are systemic, they
sometimes give the status of nosology and speak of fibrousis osteodystrophy and metastatic mineralization as a separate disease. It also
features the skeletal system reptiles include pnevmatyzatsiyu long bones of the extremities, which have a wide medullary canal and
resemble the bones of birds, non-vascular structure of compact bone periosteal origin and limited distribution of trabeculae in diaphyseal
areas of long bones [2 ]. In a shortened limbs lizards (scinks) curved bone and medullary canal developed in the distal half of the tubular
bones [3]. Non-vascular type of cortical bone in lizards neither stimulates reparative processes [4]. However, pathological fractures,
mainly in the osteopenia of various etiologies, reparative regeneration, however, is faster, unlike mammals [5]. Also, there are secondary
bony fusion or even pathological regeneration of preferred formation of fibrous, less cartilage or excessive production of osteoid, mineralization, which even with timely treatment occurs within 6–8 weeks [6]. Thus, disturbances of mineral metabolism that contribute to the
occurrence of pathological fractures are a common problem in the class of reptiles and need further investigation to identify the primary
etiological factor and purpose of timely and adequate therapy. In reptiles, patients with metabolic osteopathy, clinical fractures were
diagnosed without a history of trauma, which is also accompanied by paresis of the extremities, dysphagia, tremor of the fingers, which
corresponds to the third stage of the severity of NSHP by D.B. Vasiliev [6]. As a result of densitometric study found that animals with
fractures of different bone density of the jaws – animals with fractures is statistically significantly lower (p<0,01). So, if we consider the
fracture as a secondary manifestation of possible metabolic disorders leading to increased bone fragility, we determine the density of the
upper jaw it is a valuable predictor of pathological conditions. As can be seen in the table, the groups studied reptiles, despite the specific
features of the metabolism of connective tissue, observed the same clinical and biochemical trends of the pathological process. Namely,
found that patients iguanas (Iguana iguana) was a significant increase of 2.9 times the HST concentration in serum (p<0.001), with 5.8
times the rate increased Agam (Pogona vittiseps) (p<0.001 ) and 3.1 times – in bluetongued scinks (Tiliqua scincoides). There was an
increase in all fractions of GAG. At the same time, the content of GP in patients with specimens probably did not change, indicating the
absence of inflammatory reactions and may reduce the overall reactivity in patients with reptiles, as well as chronic pathological process
in skeletal tissues. This supports the growth of all GAG fractions in the serum of different species of reptiles. The increase in GAG fraction III iguanas (Iguana iguana), agamas (Pogona vittiseps) and scinks (Tiliqua scincoides), containing mainly keratansulfat , heparansulfats and heparin, 1.7 , 10.9 and 2.8 times, respectively is evidence of metabolic disorders in the body of reptiles, including the tissue, as animals age does not match the signs of aging.
Key words: metabolic osteopathy, reptiles, bone density, biochemical, pathological fractures.
The maintenance of total fraction phospholipids and phosphorylcholine in plasma of blood of horses at purulent wounds
A. Stotskiy, L. Lazorenkola A. Stotskiy
The contents of a total fraction of phospholipids and phosphorylcholines in blood plasma of the horses after operation.
The data of mass-spectrography, as for the total fraction of phospholipids and phosphorylcholine in blood plasma of horses during
the process of treatment using different therapeutic techniques, gives evidence that their concentration in the test sediments increases on
the 2nd day of usage.
In the second test group of horses, at the same time, because of the progressing process of wound infection, increase of the mentioned rates was higher.
Comparing the rates of FPL concentration of the second group with the same of the first it is clearly seen that they were 1,92 times
higher.
On the 5th day of treatment, registered, possible, increase of FPL rate, in the first test group in 3,05 times, and rate of PC in 2.14
times.
Animals of the second test group the rate of FPL increased in 1,93 times and rate of PC increased in 2.08 times.
The 9th day of treatment, during the period of inflammatory processes decay, both rates stabilize gradually, but the first test group
shows more expressed stabilization.
The rate of FPL in the first test group showed 21% decrease, the decrease in the second group was 28%.
The rate of PC showed the decrease in both test groups 21 % in the first and 16,8 % in the second.
Wound healing (the 14th day of treatment), accompanied with the further decrease of FPL rate per 39,7 % in the first test group, and
per 36,9% in the second.
The rate of PC during the same period also decreased per 36,3 % in the firs group and per 38,7 % in the second.
The 20th day of treatment with the cuticularization of wound the testing rates showed further decrease, getting closer to the rate of
intact animals.
So, the rate of FPL in both test groups decreased per 33,8% in the first and per 41,8% in the second. It is worth being mentioned
that their rate differed from the intact animals per 7,09 a.u. in the first group, and per 8,34 a.u. in the second.
The rate of PC during this period decreased per 18,5% in the first and per 25% in the second test group, overcoming the first rate
per 3,28 a.u. in the first group and per 5,55 a.u in the second.
The increase of phospholipids rate may be caused by tissue destruction that is the cause of lipid appearance from the structural elements of the cells. Moreover lipids being the main partners of enzymatic processes, cause the increase of enzymatic activity during the
phase of wound self cleansing and decrease the process of granulation and cuticularization of wounds, that was shown by the experiment.
Key words: phospholipids, phosphorylcholines, horses, purulent wounds.
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Determination of Na, K, Ca, Mg in cow’s serum and lohia during postnatal period and their significance in the development of subinvolution of uterus
Y. Stravskyy
The current information in the literature regarding the pathogenesis of subinvolution of cow’s uterus does not fully reveal the essence of this phenomenon. Some authors point out that under the influence of etiological factors weakening of uterine contractions (hypotension) or their absence (atony) occurs leading to deceleration of myometrium retraction. At the same time the disclosing of pathogenesis of subinvolution of cow’s uterus is extremely important since this pathology is considered to be the initial stage of endometriosis,
and in some cases as its hidden course.
The purpose of the work was to determine the level of certain minerals in a cow’s body and lohia and to clarify their role in the development of subinvolution of uterus. To achieve this goal, we set the tasks: to identify the contents of Ca, Mg, K, and Na in cow’s serum and lohia on the 7th day of the postnatal period.
The experiment was conducted on the cows of Ukrainian black and white dairy breed 4–6 years-old, body weight 490–500 kg,
5000 kg of performance. On the basis of the farming company “Agrocomplex” Ltd. (registered at Dubivtsi, Ternopil district, Ternopil
region) the cows were divided into two groups. The first group included cows (n=10) after the 6th–7th postnatal day with physiological
course of postnatal period. The second group of cows (n=10) included those diagnosed with subinvolution of uterus. Blood samples
were taken from the jugular vein of cows and lohia samples were taken after their self-discharge during rest or after rectal massage of the
uterus.
Determination of Ca, Mg, K, and Na content in serum and lohia was carried out according to the conventional veterinary methods.
Statistical analysis of the results was performed using standard computer software for determining arithmetic mean (M), statistical
error of arithmetic mean (m), probability of the difference (p) between the mean of the two variation series according to the random
coefficient for the difference of means (t). The difference between the two values was considered the probable by *р<0,05, **р<0,01,
*** р<0,001.
Macro- and micronutrients play an important role in the course of many biochemical reactions occurring in cow’s body, therefore,
determining their level in blood and other animal fluids and secretions is of practical and theoretical interest.
We found that the cows with subinvolution of uterus have the level of magnesium and total calcium in blood lower by 27,9 %
(р<0.01), potassium by 10,3% (р<0,05) against increase of sodium content by 10,9 % (р<0,05) compared to cows with physiological
course of postnatal period.
Clinical examination of cows with physiological course postnatal period revealed thick light brown, odourless, homogeneous lohia
after the 7th postnatal day. At rectal examination of cows the cervix was palpated as a cylinder with the diameter of 5,0 to 6,0 cm. Uterine
horn that did not contain fetus was located in the pelvic cavity, and the horn, that contained the fetus corresponded to 2–2,5 month of incalf. The uterus contracted. Cows’ ovaries were round or oval shape, and one of them had the remains of the corpus luteum.
At rectal examination of the cows with the signs of subinvolution of uterus the vibration of middle uterine artery was felt, uterine
cervix open and the uterus was 1,5–2 times bigger than the one of the first group of the cows, it was also two-thirds lowered into the
abdominal cavity. Myometrium tone and rigidity decreased. The ovary had corpus luteum on the side of the horn that contained fetus.
Lohia of the cows with the signs of subinvolution of uterus was observed to have decrease of calcium 39,0 % (р<0,001), magnesium
15,0 % (р<0,01), potassium 9,0% (р<0,05) against increase of sodium by 20,0 % (р<0,01).
We know that calcium is essential for maintaining the normal function of the nervous system, and ions Ca ++ found in sarcoplasmic reticulum contribute to muscle fibres contraction. This effect occurs due to presence of Mg. The cows with subinvolution of uterus
have lower content of Ca and Mg both in serum and in lohia. Taking into account that delivering is stressful for a body some animals in
such conditions develop hypokaliemia (probable potassium decrease to 3,65±0,02 mmol/l in serum and to 3,89±0,09 mmol/l in lohia).
Therefore, potassium influenced by adrenocorticotropic hormone discharged with urine. All this led to excitability of myometrium cells
developing subinvolution of uterus. Sodium has the prime importance for maintaining the osmotic pressure of extracellular fluid being
more than 90 % of all plasma cations. This depends for 92 % on its level and distribution of water between the extracellular and intracellular fluids. Sodium loss always leads to the loss of water. We found that sodium in serum and lohia of the cows with subinvolution of
uterus significantly higher by 20,4 % compared to the cows with physiological course of postnatal period showing the retention of this
element in the body and sexual system as the consequence of development of edema.
Key words: cows, postnatal period, lohia, subinvolution of uterus, macro- and micronutrients.
The dynamics of content of phospholipides of blood in cattle breed gray Ukrainian at different stages of postnatal ontogenesis for various systems maintenance
N. Suslova, T. Spitsina
Dependend phospholipid content was established in the blood of animals of gray Ukrainian cattle from systems maintenance, season and animal productivity. The content of phospholipids in the blood of cows per stall retention was higher than for the camp-pasture.
Comparing the indicators characterizing the content of phospholipids in the blood, it is clear that animals in the stall system maintenance,
this figure was higher by 15–20 %. The level of the blood phospholipids of animals changed during lactation. The lowest level of phospholipids in the blood of cows found dead in a period , and this difference proved to be statistically significant.
The content of phospholipids in the blood of animals 3–4 years of age are also dependent on the physiological state of the organism.
Under these conditions, we found that due to the decrease in milk yield level of phospholipids in the blood of cows decreased.
The lowest content of these compounds for pasture maintenance system was installed in the dry period and the first month of lactation 1,71±0,02 g/l and 1,60±0,07 g/l. But the cows on the fourth and seventh months of lactation, compared to the first month of lactation, the content of phospholipids in the blood was higher: in the fourth month of lactation it was 1,95±0,04 g/l, while seven months
1,79±0,07 g/l.
The maximum concentration of phospholipids in the blood of cows 6–7 years old was found in the fourth month of lactation. This
figure was 1,83±0,05 g/l. Then, their concentration decreased and was in the seventh month of lactation 1,73±0,04 g/l in the dry period
1,53±0,04 g/l.
Regarding the influence of the season on the concentration of phospholipids in the blood of animals it was found that their highest
level observed in the summer, regardless of content, and the lowest – in the winter. In particular, the phospholipids content of cows in
stalls in summer was higher by 22,7 %, and pasture of 24.1 % compared with winter months.
The content of phospholipids in the blood of cows per stall retention was higher than with the content and pastures. Under these
conditions, cows with highest phospholipids content in the blood was more significantly. Comparing the indicators characterizing the
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content of phospholipids in the blood of stall maintenance, it is clear that in heifers compared to the first-born of their level was higher
than the seasons: spring – 5,7 % in the summer – 4,2 %), the fall in 1.6 % in the winter – 4,5 % ). In animals 3–4 and 6–7 years old, the
figure on the contrary, was higher, and the largest value content of phospholipids in the blood of cows observed in 3–4 years of age who
exceed their levels in heifers by 7,1 % in the spring and summer 4 %.
The content of phospholipids in the blood of cows firstborn was lower than in heifers and this difference by month of lactation was
the first month of lactation 0,09 g/l or 5,75 in the fourth month of 0,08 g/l or 4,07 %, to seventh month of 0,03 g/l or 1,89 in the dry period of 0,07 g/l or 4,02 %. As to the content of phospholipids in the blood of 6–7 year cows, it should be noted that the quantity was higher
in cows 3–4 years of age compared with older cows. We also found that the content of phospholipids in the blood of cows per stall system maintenance was higher than in the camp-pasture. Comparing the indicators characterizing the content of phospholipids in the
blood, it is clear that animals in the stall system maintenance, this figure was higher by 15–20 %.
Thus, the content of phospholipids in the blood of cows Ukrainian gray breed depends on the season and the highest performance
and he was in the cows in the stall period, namely winter. During lactation the highest level of phospholipids observed between the highest average daily milk yields. We believe that the phospholipids that are donor fatty acids required for the biosynthesis of lipid components of milk. The highest level of phospholipids at the stall of the processes associated with a decrease in milk formation dry period and
used them for growth and development of the fetus.
Key words: system maintenance, phospholipids, lactation, season, animal performance.
Treatment of open fractures of long tubular bones in dogs through metal nanoparticles
A. Telyatnikov
Open fractures can be divided into three degrees (1, 2, 3), based on diversity of tissue damage and infections. First- and second- degree open wounds within 6-8 hours may be treated by primary intention using conventional osteosynthesis techniques. In contrast,
treatments for the third- degree fractures include to remove the necrotic tissue and to eliminate infection. The open fractures are most
common reason for osteomyelitis in small animals. Open fractures may also form sequesters because of infection bone fragments in the
fracture zone. Soft- tissue wounds and fractures bones in open fractures of long bones in dogs have significant pathogenetic influence not
only in the pathological zone, but also in overall animal organism. Open fractures can also be life - threatening, because it can cause to
complications such as pseudoarthrosis, purulent osteomyelitis, and sepsis, so the treatment of open fractures of the bones of the extremities must combine antiseptic and stimulating therapy.
Achievements of nanotechnology since 2007, began intensively implementing in veterinary - medical practice. However, are most
rational to use nanoaquahelats of metals because of its high antibacterial properties and considerable regenerative activity. The
nanoaquahelate therapy of open fractures in dogs it is necessary to complement the robust immobilization damaged segment and immobilization of proximal and distal joints. As expressed in an open fracture the whole system reacts connective tissue, the determination of
its response and reparative capacity has important theoretical and practical significance.
The purpose of this study was to investigate the changes in connective tissue and regenerate hard time forming callus in wound
healing of open fractures of long bones in dogs under the influence of nanoaquahelats metals: Ag, Cu, Zn, Mg, Co.
Experiments were performed on two groups of dogs - analogs with open fractures of radial and tibial bones. Following the treatment, animals were housed under identical experimental conditions and on standard diet. We carried out a debridement, osteosynthesis
of bone fragments, topical antiseptic and imposed fenestrated bandage hardens. Through the cannula was introduced in the wound: for
the control animals Clamoxyl solution (prolonged broad-spectrum antibiotic) at a dose of 0,1 ml/kg body weight once a day; for test
animals – complex nanoaquahelats of metals (Ag, Cu, Zn, Mg, Co) at a dose of 10 ml, in a concentration of 70–100 mg/l (50–70 nm,
nanosize).The experiment lasted 40 days. During the experiment conducted regularly measuring body temperature, heart rate and breathing. In the serum of animals the level of glycoproteins, glycosaminoglycans and sialic acids was determined. Small fragments were
obtained from different parts of the fracture gap radius and tibia economical method trepanobiopsy from 10 days to 25 minutes, with an
interval of 5 days. Bioethical standards have been met. There were a total of 10 dogs in the study with fractures of the forearm and lower
leg. The fragments were fixed in 10% neutral formalin and decalcified in 7 % nitric acid. Were prepared, frozen and paraffin sections.
Sections were stained with hematoxylin and eosin, Van Gieson. Study of pathogenetic mechanisms of the reaction of connective-tissue
in the open bone fractures, include accounting for changes in specific markers of connective tissue metabolites in serum blood (glycoproteins, proteoglycans, sialic acids).
The examination of the status of metabolism connective tissue showed a significant increase in the level of the destruction markers
in control dogs throughout the experiment. The destruction of connective tissue caused by wound healing and regenerate connectivetissue restructuring processes in dogs of the experimental group was less pronounced, that is leaking more favorably.
A zone of fracture, on the background dystrophic and necrobiotic changes in end portions of the wreckages, characterized by abundant infiltration of neutrophils, monocytes and lymphocytes, that in the control after 16–20 days was changing of expressions proliferation of fibroblasts, followed accompanied by the production of a base material (matrix) of the connective tissue.
In the experiment, the corresponding changes were accelerated by 3–5 days, after which the fracture gap noted intense proliferation
of fibrous mesh fibers.
Appropriate changes were accelerated by 3–5 days in the experiment, after which the fracture gap noted intense proliferation of fibrous mesh fibers.
The formation well structured callus tissue with vascular constriction channels were observed in the control after 22–25 days. A callus fracture is painted paler hematoxylin and eosin due to pronounced sclerosis and hyalinosis.
A callus fracture appeared as a dense bone on the 19–20th day of the experiment and its density is much higher than the density of
all bone fragments that it is firmly connected to each other, which marked the formation Callus durum.
Application of metal nanoparticles in open fractures in dogs reduces the time adjustment regenerate connective-tissue due to less
severe destruction of connective tissue.
Slow recovery of the histopathological characteristics of callus fracture bone tissue in the diaphyseal radius and tibia observed in
control animals. Meanwhile, in dogs used nanoaqahelate therapy normalization observed histopathological indicators much earlier: as a
rule, by 19–20 per day.
Application of nanoparticles of metals: Ag, Cu, Zn, Mg, Co; with open fractures in dogs reduces the time adjustment regenerate
connective-tissue due to less severe degradation of connective tissue restores the histopathological characteristics of solid callus at an
earlier date.
Keywords: nanoaquahelats of metals, open fractures of long bones, connective-tissue of regenerate, hard callus, dog.
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The indexes of lipids and lipoproteins metabolism in serum blood of domestic cats at the mammary breast cancer
O. Timoshenco, J. Kuzmina
Last time the interest of practicing veterinaries to the problem of clinical oncology has increased very much. The mammary breast
cancer was selected as this disease has been the most common (the second place in another oncological diseases). In Ukraine, in contrast
to many countries of the world, across-animals castration does not involved in breeding and that is a reason why the incidence of mammary breast cancer is too much higher. In human medicine there are not numerous dates about the change in the spectrum of lipids and
the relationship of these changes to the nature of the mammary breast disease. So, the highest values of total cholesterol and triglycerides
in the serum of women are tested in mammary breast cancer. There is information about the special role of high-density lipoproteins
(HDL) concentrations in mammary breast diseases. The high level of this fraction is observed while testing mastopathy and mammary
breast cancer. Although the reason for these changes is still not clear, some authors propose to consider HDL as one of metabolic markers in mammary breast cancer.
The aim of our study was to determine the level of lipids and lipoproteins in the serum blood of cats with malignant neoplasm, and
comparison of these data with the nature of lipidogramme of clinically healthy cats.
The blood serum of patients animals with mammary breast cancer was taken from lateral vein. Serum was determined for the content of total cholesterol, triglycerides, cholesterol HDL (high density lipoprotein), cholesterol LDL (low density lipoprotein), cholesterol
VLDL (very low density lipoprotein). Each of the analysis of blood serum was run on the biochemical analyzer Cobas INTEGRA 400
plus, reagent Swiss company «Hoffman – La Roche LTD. Forty five domestic cats were examined with mammary breast cancer and 20
clinically healthy pets.
The concentration of total cholesterol in serum blood of the domestic cats with mammary breast cancer is increasing 2 times
(p<0,001) in comparison with parameters of clinically healthy animals. In some animals indicator reaches the significant value that exceeds the average value in this group, as can be seen by the variety of indices limits (upper limit is 12,41 mmol/l). The analysis of lipid
shows that the concentration of HDL cholesterol increases compared with the control group in 2,1 times with a high degree of reliability
(p<0.001), and shows significant variation in the values of these indicators in the entire study group (Lim 1,54–9,95 mmol/l). The concentration of HDL cholesterol is increasing 2,1 times too in comparison with the control group (p<0,01). As well as in the analysis of the
above indicators there is determined a wide range of fluctuations of this test values (0,19–5,56 mmol/l). The concentration of LDL cholesterol is 1,5 times higher than in the control group (p<0,01), with a significant range of fluctuations (0,04–1,20 mmol/l).
The concentration of triglycerides in serum blood of the animals with mammary breast cancer exceeds the value of the control
group in 1,47 times (p<0,01), while the fluctuation range (0,08–2,62 mmol/l).
Similar data are found in humane medicine. So it was reported that women with neoplasm parameters of lipid metabolism were
significantly higher then those for the women with in malignant. From point of view, the nature of the disease mammary breast cancer
(malignant course of cancer) has a much stronger influence on the metabolism of lipids and lipoproteins than age and the presence of
menopause. The level of LDL increases largely and that can be considered as one of the criteria of malignant tumor growth. Thus, the
statistically significant increase of the level of serum lipids and lipoproteins in 1,5–2 times is found at the domestic cats with the mammary breast cancer compared with clinically healthy animals.
The research results will be used in the study of the pathogenesis and diagnosis of benign and malignant mammary breast tumors in
domestic cats.
Key words: domestic cats, mammary breast tumors, lipids, lipoproteins, diagnostic.
Obstetrical pathology of sows under the modern conditions of hog breeding
M. Kharenko, A. Chernenko, N. Afanasieva, O. Kostuchenko
The research presents informative and analytical data as for the results and reasons of rejection of spawning school on pig farms
with the implemented modern techniques of breeding, dynamics of rates and reasons of pathology during pregnancy, delivering and
postnatal period in sows after first farrowing and sows of the main herd.
The main reasons for rejection for sows were age, hipo- and agalactia, surgical pathology, repeated and unsuccessful inseminations,
clinical abortion, postnatal obstetrical pathology (inflammatory processes), delivering pathology, mastitis (in different forms), birth canals injuries, septicemia, MMA syndorm, frigidity or nymphomania, low fertility and cannibalism.
During two years on the pig farms of LLC “AX”, 105 first farrowing sows were rejected (54 in 2012 and 51 in 2013), the main reasons for it were low fertility (42.59 % and 21.56 %), delivering pathology (22.22 % and 19.6 %), postnatal inflammatory processes (3.7
% and 5.88 %), nymphomania (7.4 % and 9.8 %). Thje reasons for rejection of sows from the main herd (during 2 years 167 sows were
rejected – 60 in 2012 and 107 in 2013) were age (13. 3% and 11.21 %) hypo- and agalactia (11.6 % and 5.6 %), repeated and unsuccessful inseminations (1.66 % and 10.28 %), postnatal inflammatory processes (1.66 % and 3.7 3 %), frigidity (11.66 % and 4.67 %), nymphomania (10.0 % and 7.47 %), MMA syndrome (1.66% and 15.88 %), and low fertility (1.66 % and 11.21 %).
During two years on the pig farms of LLC “Temp”, 88 first farrowing sows were rejected (33 in 2012 and 88 in 2013), the main
reasons for it were hipo- and agalactia (9.09 % and 7.27 %), surgical pathology (6.06 % and 5.45 %), delivering pathology (30.3 % and
9.09 %), postnatal inflammatory processes (3.0 % and 5.45 %), nymphomania (15.15 % and 23.63 %), MMA syndrome (15.15 % and
5.45 %), low fertility (0 % and 18.18 %), cannibalism (0 and 7.27 %) The reasons for rejection of sows from the main herd (during 2
years 153 sows were rejected – 62 in 2012 and 91 in 2013) were age (1.61 % and 9.89 %) hypo- and agalactia (8.06 % and 6.59 %),
surgical pathology (4.83 % and 2.19), repeated and unsuccessful inseminations (3.22 % and 3.29 %), postnatal inflammatory processes
(9.67 % and 8.79 %), frigidity (3.22 % and 3.29 %), nymphomania (6.45 % and 10.9 8%), MMA syndrome (20.96 % and 14.28 %), and
low fertility (0 % and 5.49 %).
The main reasons during pregnancy pathology of sows of first farrowing on the pig farms of LLC “AX” and “Temp” were surgical
pathology and clinical abortions. As for the main pathology of the sows from the main herd LLC “AX” has subclinical abortions – 12.5
%, clinical abortions – 18.75 %, vagina reversing – 6.25 %, uterine prolapsed and hernia of uteris -6.25 % and surgical pathology –
18.75 % in 2012, and in 2013 subclinical abortions – 6.25 %, clinical abortions – 12.5 %, pre delivery long laying – 6.25 %, vagina reversing – 6.25 % and surgical pathology – 25 %.
On the pig farms of LLC “Temp” it’s in 2012 subclinical abortions – 9.7 %, clinical abortions – 22.5 %, vagina reversing – 19.4 %,
uterine prolapsed and hernia of uteris – 3.2 % and surgical pathology – 9.7 %, and in 2013 subclinical abortions -7.1 %, clinical abortions 17.9 %, pre delivery long laying -7.1 %, vagina reversing – 14.3 % and surgical pathology – 21.4 %.
Having analyzed the rates of pathology delivering in sow it has been determined that LLC “AX” had 1996 farrowings (601 fist
time farrowings and 1395 farrowings of sows from the main herd). In 2012, 80.3 % first time farrowing sows had physiological deliver311
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ing and 19,7 % had pathological delivering. In 2013 thereafter 82,9 % and 17,1 %. Sows from of the main herd in 2012 had 79,3 % of
physiological delivering and 11,7 % pathological. In 2013 these rates were 82,9 % and 17,1 % thereafter.
LLC “Temp” the rates of sows of first farrowing were 72.7 % and 27.3 % in 2012 and 75.3 % and 24,7 % in 2013. The sows of the
main herd – 70,0 % and 30,0 % in 2012 and 77,7 % and 22,3 % in 2013.
The main reasons for pathologic delivering of sows in both enterprises, during the analyzed periods, were pathology of delivering,
pathology of birth canals, pathology of parodynia and placenta delay.
The dynamics of rates of postnatal pathology of sows is presented in table 1. During two years in LLC “AX” physiologic postnatal
period had 91,3 % in 2012 and 92,4 % in 2013, pathologic postnatal period had 8.7 % in 2012 and 7.6 % sows of first farrowing. Sows
of the main herd showed the rate of physiological postnatal period varied from 92.4 % in 2012 to 77.2 % in 2013, and rate of pathologic
postnatal period varied from 7.6 % in 2012 to 9.0 % in 2013.
During two years in LLC “Temp” physiologic postnatal period had 91,0 % in 2012 and 89.7 % in 2013, pathologic postnatal period
had 9.0 % in 2012 and 10.3% sows of first farrowing. Sows of the main herd showed the rate of physiological postnatal period varied
from 87.9 % in 2012 to 87.1% in 2013, and rate of pathologic postnatal period varied from 10.1% in 2012 to 12.9% in 2013.
The main reasons for pathologic postnatal period for first farrowing sows and for the sows of the main herd were (for both enterprises)
injuries of birth canals, vulvo-vestibulitis, vaginitis, endometritis, sepsis, subinvolution of uterus, postnatal paresis, postnatal long laying.
Key words: pregnancy, births, postnatal period, farrowing, vulvo-vestibulitis, endometritis, subinvolution.
Pharmacotherapy of seizures in dogs and cats. Brief overview of drugs and first hand experience
M. Tsvilikhovskiy, О. Jakimchuk, N. Ivanchenko
In recent years the attention to companion animal neurology in Ukraine has perceptibly increased. Such importance is considered
on the complexity of the central nervous system itself and the mechanism of pathogenesis of brain diseases. Additional complexity is
provided by a great variety of ethiological factors of paroxysmal disorder of cerebral function. In contemporary circumstances of companion veterinary medicine development even a general practitioner veterinarian must perfectly know general principles of management
of neurological disorder cases in animals and be able to provide them the first aid. In addition a doctor of veterinary medicine has to
consider the antiepileptic drug interactions.
Successful treatment of seizure disorders in small animals requires proper patient assessment, understanding the principles of antiepileptic drug (AED) therapy, designing a strategy for pharmacotherapy, and plans for emergency treatment.
In this article main principles of seizure management (paroxysmal disorder of cerebral function management) in dogs and cats are
considered. Particular attention is dedicated to canine and feline epilepsy treatment.
The anticonvulsants (also commonly known as antiepileptic drugs) are a diverse group of pharmaceuticals used in the treatment of
epileptic seizures. Drugs that are used for seizure management is given. Drugs of first choice in cases of seizures and epistatus are mentioned. The list of medications include such drugs as Phenobarbital (Luminal), Primidone, Potassium bromide, Diazepam (Valium),
Clonazepam, Dipotassium clorazepate, Valproic acid, Felbamate, Gabapentin, Topiramate, Zonisamide, Levetiracetam (Keppra), Mephobarbital, Paramethadione, Phenytoin, Vigabatrin, Carbamazepin, Lamotrigine. Also there are given peculiarities of their administrating in dogs and cats, their advantages and disadvantages, recommended dosages and ways of administration. Protocol for treatment of
status epilepticus in dogs and cats is given.
Also in this article some caveats of antiepileptic drug therapy are mentioned, as well as general principles of drug choice and dosage adjustment. Such vital questions as recommendations for drug withdrawal, changing medications and choice of alternative drugs are
considered.
Antiepileptic drugs can be classified into three broad mechanistic categories: enhancement of inhibitory processes via facilitated action of gamma amino-butyric acid (GABA); reduction of excitatory transmission; modulation of membrane cation conductance.
Factors to consider when choosing an add-on medication include the mechanism of action, with preference given to drugs with a
differing mechanism, side effects, the potential for drug interactions among antiepileptic drugs and the required frequency of administration, which in turn may influence compliance. Antiepileptic drugs should be used carefully, with consideration of medication interactions and possibility of undesirable complications. Regardless of which drug is used, optimal treatment results are best achieved by
adopting a systematic approach to seizure management.
A clinical case study of epilepsy in male dog is held on (3-year-old Cane Corso, body weight was 47 kilograms, not castrated).
With the help of the case analysis the authors would like to accentuate importance and expediency of following the protocol of neurologically sick animal checkup and to make an appeal to practitioners not to ignore the detailed animal’s history taking and to conduct
all routine (which sometimes seem to have little importance) examinations and analysis without fail.
Treating each animal as an individual, applying the philosophy that seizure prevention is better than intervention, and encouraging
veterinarians to revise treatment plans will lead to improved success in treating seizure disorders in the dog and cat.
Key words: seizure, epilepsy, treatment, dogs, cats
Dynamics of rates and reasons for pathologic deliveries of sows according to the seasons of the year and depending
of the age
O. Chekan, Y. Musienco, I. Toderyuk
The informative and analytical data for the reasons of pathologic deliveries of sows of different age and disorders of delivery process dynamics stipulated by weak or excessive throes has been presented in the research. Modern techniques of work on the pig farms
have been researched according to the season.
LLC “AX” during 2012 registered 153 cases of pathologic deliveries of sows including 47 30,71 % in winter, 33 (21,56 %) in
spring, 43 (28,1 %) in summer and 30 (19,6 %) in autumn. The main reasons for pathologic deliveries were disorders of dynamics of
delivery process (53 cases), pathology of birth canals (37 cases), pathology of fetal development (43 cases) and wrong relation of fetus to
birth canals (20 cases). General analysis doesn’t include cases of placenta delay in sows – the pathology of the third delivery stage.
The results of studying the disorders of delivery process dynamics according to the season, show the fluctuation of the results from
18,87 (10) in autumn and spring to 33,96 %(18) cases in winter; pathology of birth canals from 18,92 (7) in autumn and spring to 32,43
% (12) cases in summer; pathology of fetal development from 20,93 % (9) in autumn and spring to 30,23 % (13) cases in winter; wrong
relation of fetus to birth canals from 20,0 % (4) in summer and autumn to 35,0 % (7) cases in spring.
The results of studying the running number of farrowing show the fluctuation of the disorders of delivery process dynamics number
from 6 (11,32 %) – with 2nd farrowing to 13 (24,53 %) with the 6th farrowing; pathology of birth canals from 5 (13,51%) with 3d, 4th and
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5th farrowing, to 8 (21,62 %) with 1st farrowing; wrong relation of fetus to birth canals from 1 (5 %) with 4th farrowing to 5 (25,0 %) with
1st and 2nd farrowing.
During 2013, on the pig farms of LLC “AX”, 165 cases of pathologic deliveries have been recorded, among them 49 (29,69 %) in
winter, 43 (26,06 %) in spring, 48 (29,09 %) in summer and 25 (15,15 %) in autumn. Number of disorders of dynamics of delivery process varied from 10,64 (5) in autumn to 34,04 % (16) in summer, pathology of birth canals from 22,22 %, 10 cases in winter and 10 in
autumn, to 28,89 % (12) in summer; pathology of fetal development from 13,73 % (7) in autumn to 35,3 % (18) cases in winter; wrong
relation of fetus to birth canals from 13,64 % (3) in autumn to 36,66 % (8) cases in winter.
The results of studying the running number of farrowing show the fluctuation of the disorders of delivery process dynamics number
from 5 (10,64 %) – with 4th farrowing to 20 (21,28 %) 10 with the 5th farrowing and 10 with the 6th; pathology of birth canals from 4
(8,89 %) with 4th farrowing, to 20,0 % – 9 with 1st, 9 with 3d and 9 with 4th farrowing; wrong relation of fetus to birth canals from 2
(9,09 %) with 5th farrowing to 22,73 % – 5with the 1st and 5 with the 2nd farrowing.
LLC “Temp” during 2012 registered 132 cases of pathologic deliveries of sows including 34 (25,75 %) in winter, 32 (24,24 %) in
spring, 40 (30,3 %) in summer and 26 (19,69 %) in autumn. Disorders of dynamics of delivery process varied from 15,0 % (6) in autumn to 32,5 (13) in summer; pathology of birth canals from 20,0 % (7) in winter to 34,28 % (12) in summer, pathology of fetal development from 21,22 % − 9 cases in winter and 9 in autumn, and wrong relation of fetus to birth canals – from 4,17 % – 1 case in summer,
1 in spring and one in autumn to 8,33 % (2) in winter.
The results of studying the running number of farrowing in 2012 show the fluctuation of the disorders of delivery process dynamics
number from 10,0 % (4) – with the 3d farrowing to 22,5 % (9) with the 6th farrowing; pathology of birth canals from 11,43 % 4 cases
with 3d, and 4 cases with the 4th farrowing, to 22,86 % 8 cases with 1st and 8 cases with the 2nd farrowing; pathology of fetal development from 9,1 % (1) with the 3d farrowing to 27,27 % (9) with the 6th farrowing; wrong relation of fetus to birth canals from 12,5% 3
cases with 4th farrowing and 3 cases with 5th farrowing to 20.83% 5 cases with the 1st and 5 cases the 6th farrowing.
During 2013, on the pig farms of LLC “Temp”, 128 cases of pathologic deliveries have been recorded, among them 31 (24,21 %)
in winter, 32 (25,0 %) in spring, 45 (35,15 %) in summer and 20 (15,62 %) in autumn. Number of disorders of dynamics of delivery
process varied from 16,67 % (7) in autumn to 33,33 % (14) in summer, pathology of birth canals from 10,0 %, 3 cases in autumn and 10,
to 40,0 % (12) in summer; pathology of fetal development from 20,59 % (7) in autumn to 32,35 % (11) cases in summer; wrong relation
of fetus to birth canals from 13,64 % (3) in autumn to 36,66 % (8) cases in winter.
The results of studying the running number of farrowing in 2013 show the fluctuation of the disorders of delivery process dynamics
number from 9,52 % (4) – with the 3d farrowing to 26,19 % (11) with the 6th farrowing; pathology of birth canals from 3,33 % 1 case
with 4th, to 26,67 % 8 cases with the 5th; pathology of fetal development from 8,82 % two cases with the 2nd the 3d farrowing each to
32,35 % (11) with the 6th farrowing; wrong relation of fetus to birth canals from 4,55 % 1 case with the 2nd farrowing to 22,73 % 5 cases
with the 1st and 5 cases the 4th farrowing.
Data of the disorders of delivery process dynamics of sows on pig farms of LLC “AX” and LLC “Temp”, according to the season
have been presented in tables 1 and 2.
The main reasons for disorders of delivery process dynamics of sows were stipulated by weak or excessive throes. During 20122013 the parameters of the disorders of delivery process dynamics of sows on both farms varied from 15,0 % to 33,34 % in LLC
“Temp” and from 10,64 % to 33,96 % in LLC “AX”. The results of studying the running number of farrowing in 2012-2013 in LLC
“Temp” from 8,7 % with 3d farrowing to 33,34 % with the 1st farrowing in 2013, in LLC “AX” from 8,7 % with the 3d farrowing to
26,1 % with the 6th farrowing in 2012.
Key words: farrowing process, uterus contractions, sows and gilts.
Decreasing of negative Cadmium and Lead compounds influence on functional condition of liver
P. Sharandak, V. Levchenko
Ukrainian territory has a big environmental pollution and changing the landscape by many reasons. The 1 % of earth’s population
has a 5 % of total contamination by industrial polutantion.
The aim of estimations is to learn functional condition of liver and kidney of ewes one of the agracultural enterprises of Lutugino
district Lugansk Region and possibility of its correction.
All estimations made in educational-scientific-agrarian complex «Kolos» Lugansk NAU in Lugansk region. For treatment of ewes
we use such medicines as 10 % sollution of glucose, as energetic material in dose 200 ml, E-selen medicine of antioxidal action to restore hepatocytes function 1 ml, Introvit is the coplex vitamin medicine 2 ml, Minerol is the medicine on ceolyte basis, that use as a mineral supplement 5 g. In serum blood of estimated animals we determine content of total protein, its fractions, activity of AsAT and
AlAT, GGTP.
Soils of Lutugino district Lugansk region are characterized by average content of Copper (6,1 mg/kg), Manganese (403 mg/kg) and
increasing level of Zinc (12,2 mg/kg). In this district we found high level contamination teritory by Lead and Cadmium on 8,0 and
10,7 % accordingly higher of maximum allowable level (10,0 and 0,7 mg/kg). Average concentration in soil of these elements is 8,1 and
0,46 mg/kg.
The feeding ratio of estimated animals consists of lucern hay 2,0 kg, Sudan grass hay 0,5 kg, oat middlings 0,3 kg. Roughage consists of 86,5 % of common energy ratio in mJ.
The forage of ratio have increasing level of raw and digestive protein (125,6 and 144,4 % of necessity) but lack of starch and sugar
(135 and 89 g under necessity of 320 and 125 g).
Content of raw protein in dry substance decreased to 13,3 % against 15,6 %, when concentration of digestive protein didn’t change
9,8 against 10,0 %. Content of cellulose in 1 kg of dry substance was increasing 32,3 %.
Correlation between sugar and digestive protein and sugar with starch and digestive protein in ratio feeding of ewes is decrease, according to nominative parameters.
It has been found by clinical estimations of sheep, that changes in condition of animals, liver and kidney didn’t found before and after treatment.
Estimations of protein metabolism show hypoproteinemia in 90,9 % of animals in the beginning of treatment on the level
63,1±0,58 g/l. Particularity of protein metabolism in this period were hypoalbuminemia in 90,1 % of chances (34,2±1,3 %, less than
nominative 40 %), hyperbeta- and hypergammaglobulinemia (15,4±1,04 and 36,5±1,85 %). Increasing level of beta-globulins more than
12,0 % we observed in 81,8 % of estimated animals, and gamma-globulins more than 35,0 % in 72,7 %.
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Content of common protein after using of medicines significant (p<0,05) grows in 63,6 % of animals (66,0±1,05 g/l). It has been
found increasing the level of albumins in 6,1 % (p<0,01). But using complex treatment forward significant (p<0,001) increasing level of
beta-globulins (10,6±0,62 %) in 72,7 % of animals.
The level of gamma-globulins had a tendence for decreasing in average, according with beginning of estimations 33,8±1,5 %, but
hypergammaglobulinemia leaves in 3 animals from 11.
The indexes of liver functional condition are activities of indicated enzymes. Most of the organism’s enzymes are located inside of
the cells, that’s why increasing content and activity of enzymes affirm about cytolisys.
Complex treatment makes to improve the metabolism of liver cells, reduces the activity of alanine (p <0,001) and aspartic (p<0,05)
aminotransferase. Increased GGT activity is one of the most sensitive indicator of liver enzymes to 102,4 ± 6,8 U/l was observed in all
investigated animals. Under the influence of complex drugs happened probable reduction in the activity of the enzyme in 36,4% of
sheep.
Alkaline phosphatase is a zinc content metal protein, that take part in mineral metabolism that decompose ether of ortophosphoric
acid with formation of nonorganic phosphorus. This enzyme has the bone-liver-intestine origin.
In estimated sheep of Lutugino district after using of medicines complex observe sagnificant (p<0,01) decreasing activity of alkaline phosphatase (277,0±22,13 U/l), but its activity was on high level.
Using complex of medicines conduce to normalization of biochemical indexes of protein metabolism, activity of indicated enzymes, that affirm about improvement liver function in ewes, that keep on territory of industrial contaminated region.
Complex using of Minerol, vitamins and glucose concur increasing in serum blood of ewes with liver pathology level of common
protein on 4,6 % on account of increasing content of albumen on 6,1 %, but part of beta- and gamma-globulins decreasing on 4,8 and
2,7 % each.
Activity of AsAT and AlAT decreasing on 34,1 and 58,5 % each, according to indexes before using complex of medicines, that
concur about reconstruction structure of liver cells.
Using complex of microelements, vitamins and glucose decrease activity of serum GGTP of ewes with liver disfunction on 60,3 %
and alkaline phosphatase on 29,4 % according to imprint datas.
Key words: soil contamination, ewes, serum blood, proteinogramm, enzymes, complex of vitamin-mineral substances.
Deinfectant Bi-dez тм effect on clinical and biochimical status of pigs
O. Shkromada
The aim of our investigation was to prove the safety of medicines Ecocid C and Bі-dez тм for desinfection at the pig farms. For this
purpose investigated of morphological and biochemical markers of swine peripheral blood. In-process testing took place at Rivnopillia
LLC Huliaipole district Zaporizhia region, Nadia LLC Rudnia village and Ulianovo LLC Zhukhove village Sereduna-Buda district
Sumy region. Two groups of swine, 100 heads per each, were made for the experiment. Preventive disinfection was conducted in the
first room with the use of 1 % Ecocid C (control) and the second room was disinfected with Bі-dez тм with 0,25 % concentration.
Blood of control and experimental groups was the material for hematologic investigations. It was selected from swine orbital sinus
before the morning feeding. Blood drawing took place before medicine introduction and also in 14, 30, 60 days after the first introduction. Animals' number of erythrocytes, hemoglobin, leucocytes was identified and markers of white blood cells were estimated according to the generally accepted methods. Total amount of proteins and protein fractions, urea, creatinine, total amount of glucose, cholesterol, inorganic calcium, inorganic phosphorus, total bilirubin, activity of aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase and general content of lactate dehydrogenase isoenzyme, activity of alkaline phosphatase in animal blood serum were identified with the help of
photoelectric colorimeter KFK-3 with the use of reagent Simko-LTD Lviv for biochemical investigations. Content of hemoglobin and
erythrocytes in the experimental and control groups was the same and within the limits of physiological norm. The use of Bі-dez тм
medicine for disinfection of pigsties influenced the increase of neutrophils content.
During the research it was necessary to prove the safety of Ecocide C and Bi- dezтм drugs for disinfection, that is why the morphological parameters of blood of experimental animals have been investigated. The contents of hemoglobin, the number of erythrocytes
and leukocytes in experimental pigs and control groups were similar and in normal limits. The use of the Bi-dez тм drug for the disinfection of pig sty did not influence on the increase of neutrophils. It has been established that in the experimental groups of piglets total
protein content had the tendency to increase in rearing and feeding, but the difference with those in the control groups of pigs statistically
improbable (p <0,5). An important indicator of the functional state of the liver is the level of albumin in serum , but their fraction has not
been changed and it does not differ from the origin It is concerned to some globulins fractions. Thus, the drug does not caused the adverse effect on protein synthesized function of the liver. There was no difference in the content of glucose in the blood of pigs in the
control and experimental groups. The activity of cellular enzymes is a thin indicator between the structure of membranes and cytoplasmic organelles of cells of different organs. Aspartate and alanine aminotransferase are the indicators for hepatocytes pigs. It was the
tendency in the experimental groups of increasing AST ( aspartate aminotransferase ) activity in the rearing – 11,3 % (p <0,1 ), fattening
– 9,3 % (p<0,5 ) comparing to control. Similar changes in activity of other cytolytic enzymes – alanineaminotransferase (ALT), which is
in contrast to AST, has been localized only in the cytoplasm and therefore it easily penetrates into blood if the cells have a pathology
including hepatocytes.
As any changes of the ferment activity have not been detected, it makes possible to conclude that the use of the drug does not negatively influence the hepatocytes. Alkaline phosphatase activity remains unchanged, so we can confirm that the membrane of the epithelial tract do not react to medication. Lactate dehydrogenase (LDH ) is located mainly in the cytoplasm of cells of various organs and has 5
isoforms, some isoforms are localized in certain organs that determines their specificity. LDG1 and LDG2 are located in the myocardium, LDG4 and LDG5 are located in the liver and skeletal muscle.All isoenzymes in equal quantity are concentrated in the lungs. No
changes in enzyme activity in pigs of all groups enables us to conclude that the drug Bi- dez тм does not cause changes in the organs (
myocardium, liver, lungs ) and skeletal muscles, where it is localized. Creatinine and urea in serum peripheral blood of piglets in experimental groups did not differ from that in control groups. The lack of changes suggests that the drug Bi- dez тм for disinfection in the
presence of pigs in the pig sty does not adversely affect the filtering and excretory renal function and the syntesis of urea of the liver. An
important indicator of the functional state of the liver is the content of bilirubin in the serum, but the difference between experimental and
control groups of pigs are not detected. Thus, the drug Bi- dez тм does not adversely affect the absorption of bilirubin and its conjugation
and excretion in bile. According to the results, we can conclude that the use of the drug in the experimental areas Bi-dez тм does not cause
any negative effects on morphological and biochemical composition of the blood.
Key words: biochemical investigation of blood, globulins, aspartateaminotransferase, alanineaminotransferase, creatinine, urea,
cholesterol, bilirubin, disinfection.
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