Т.2.№3,2014

Науково-технічний бюлетень
НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК

4

ЗМІСТ

CONTENTS

Ветеринарна морфологія та патологія

6

D. Beliy, M. Gergaulov
The effectiveness of surgery for hip pathology in dogs

Костюк А.В.
Морфологічні ознаки фізіологічної інволюції
клоакальної сумки у свійського індика
(MELLEAGRIS GALLOPAVO
[VAR. DOMESTICUS])

10

A. Kostiuk
Morphological features of physiological involution of
bursa Fabricii in domestic turkeys
(MELLEAGRIS GALLOPAVO [VAR.
DOMESTICUS])

Перепечаєва Н.Г.
Закономірності структурно-функціональної
спеціалізації паренхіми лімфатичних вузлів у
великої рогатої худоби в ранньому
постнатальному онтогенезі

17

N. Perepechayeva
Reguliarities of structural and functional specialation
parenchyma limph nodes in cattle in early postnatal
ontogeenesis

Самойлюк В.В., Білий Д.Д., Шевченко Є.Є.
Особливості лікування новоутворень молочних
залоз із ознаками вираженого запалення у собак

26

V. Samoylyuk, D. Beliy, E. Shevchenko
Features of treatment of tumours of mammary glands
with signs of the expressed inflammation for dogs

Хомич В.Т., Дишлюк Н.В.
Субмікроскопічна будова клітин поверхневого
епітелію стравохідного мигдалика курей

33

V. Khomich, N. Dyshlyuk
Submicroscopic structure of superficial epithelium of
chickens oesophageal tonsil

Яблонський В.А., Желавський М.М.
Стан апоптозу імунокомпетентних клітин секрету
молочної залози корів у різні періоди лактації

39

V. Yablonsky, M. Zhelavsky
The apoptosis status of cows mammary glands' secretion during different periods of lactation

Білий Д.Д., Гергаулов М.
Ефективність оперативного втручання за
патології кульшового суглобу у собак

Фізіологія і біохімія тварин
Єфімов В.Г., Софонова Д.М.
Вікова динаміка концентрації вітамінів А і Е в
сироватці крові поросят в період дорощування

46

V. Yefimov, D. Sofonova
Age dynamics of concentrations vitamins a and e in
the serum of piglets during a rearing period

Клінічна біохімія, фармакологія та токсикологія у ветеринарній медицині
Головко Н.П., Яценко І.В., Гетьманець О.М.
Моделювання процесів росту курчат-бройлерів із
застосуванням цитрату наномолібдену
під час відгодівлі

51

N. Golovko, I. Yatsenko, O. Getmanets
Modeling the growth processes of broiler chickens
using the nanomolybdenum citrate during fattening

Музика В.П., Стецько Т.І., Остапів Н.В.
Антибіотикотерапія ензоотичної пневмонії свиней

55

V. Musyka, T. Stetsko, N. Ostapiv
Antibiotic treatment of enzootic pneumonia of swine

Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині
Біла Н.В., Глебенюк В.В., Зубков В.В.,
Воронов Т.В.
Епізоотологічні особливості дерматомікозів
у місті Дніпропетровськ

63

N. Bila, V. Glebenyuk, V. Zubkov,
T. Voronov
Epizootological aspects of dermatophytoses
in Dnipropetrovsk city

Бибен И.А.
Иммунокорекция организма цыплят культурой
пробиотика Вас. Subtilus Bi-12, как альтернатива
антибиотикопротекции

68

I. Biben
Immunocorrection organism chicken vith probiotic
culture Bac. subtilis BI-12, as an alternative to
preventive antibiotics

Брошков М.М.
Ефективність проведення противірусної
імунокорекції у собак на підставі оцінки рівня
сенсибілізації “активних” Т-лімфоцитів до
герпетичного антигену

76

M. Broshkov
Antiviral effectiveness of immunotherapy in dogs
under evaluation of "active" T-lymphocytes
sensitization to herpetic antigen

Т.2.№3,2014

Науково-технічний бюлетень
НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК

5

ЗМІСТ

CONTENTS

Глебенюк В.В., Чумак Є.В., Говоруха В.А.
Мікотоксикологічна оцінка кормів для свиней у

82

V. Glebenyuk, E. Chumak, V. Govoruha
Mycotoxicological description feed for pigs in Dnipropetrovsk region

Гомзиков А. В., Cацька Л.В.
Каліцивірусна інфекція котів: епізоотологічні
особливості прояву інфекції в умовах мегаполісу

86

A. Gomzykov, L. Satska
Cats calicivirus infection: epizootic features of
infection in a metropolis

Давиденко П.О., Зажарський В.В., Бібен І.А.,
Гоцуля А.С., Панасенко О.І., Книш Є.Г.
Вплив препарату ГКП-305 на культуральні
властивості М. bovis патогенних штамів
та дисоціативних форм

90

P. Davydenko, V. Zazharskiy, I. Biben,
A. Gotsulya, O. Panasenko, Y. Knysh
The influence of GKP-305 on the cultural properties
of M. bovis of pathogenic strains and dissociative
forms

Зажарський В.В., Ткаченко М.В.
Порівняльний аналіз ефективності класичних та
новітніх методів лікування каліцивірусної
інфекції котів

95

V. Zazharskiy, M. Tkachenko
Сomparative analysis of classical and new treatment
methods of feline calicivirus infection

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції
Зажарська Н.М., Коновалова К.С.
Підвищення якості та безпечності молока кіз в
умовах фермерського господарства

101

N. Zazharska, K. Konovalova
Improving the quality and safety of goats milk in farm

Котелевич В.А., Згозінська О.А.
Ветеринарно-санітарна оцінка молока, отриманого
від корів у дослідному господарстві “Городецьке”,
Володимирецького району, Рівненської області

106

V. Kotelevich , O. Zgozynska
Veterinary-sanitary estimation of milk, which has got
from cows in exploratory farm "Gorodetcke" of Volodymirets district of Rivne region

Яценко І.В., Абузнайд Карем Р.С.,
Гетьманець О.М.
Судово-ветеринарне визначення віку та статі великої
рогатої худоби за лінійними
остеометричними параметрами потиличної
поверхні черепа

111

I. Yatsenko, Р.С. Abuznayd Karem,
O. Getmanets
Cattle for linear osteometrichnih occipital surface
parameters nose cerebral jf the skull

Яценко І.В., Шевченко К.О., Гетьманець О.М.
Судово-ветеринарне значення динаміки маси, об'єму
та щільності нижньощелепної кістки великої рогатої
худоби для визначення віку та статі

120

I. Yatsenko, K. Shevchenko, O. Getmanets
Judicial veterinary importance of weight, volume and
density dynamics of the mandibular bone in cattle for
determination of age and gender

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин
Гаврик К.А.
Терапевтична ефективність лікарських засобів за
демодекозу собак

126

K. Gavryk
Therapeutical efficacy of medicinal products
at demodecosis of dogs

Гончаров С.Л.
Методика роботи з метацеркаріями
Paracoenogonimus ovatus (Trematoda, Cyathocotylidae)

130

S. Goncharov
Features of methods of working with metacercaria
Paracoenogonimus ovatus (Trematoda, Cyathocotylydae)

Євстаф’єва В.О., Сорокова С.С., Сорокова В.В.
Поширення дирофіляріозу собак в умовах
Полтавської області

135

V. Yevstafieva, S. Sorokova, V. Sorokova
Distribution of dirofilariosis in dogs in conditions of
poltava region

Мельничук В.В.
Гематологічні показники інвазованих свиней за
трихурозу

139

V. Melnichuk
Hematological parameters of infested pigs by
trichurosis

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
Антоненко П.П., Пушкар Т.Д.
Озонування виробничих приміщень на підприємствах
молочної промисловості

143

P. Antonenko, T. Pushka
Ozonation industrial premises dairy industry

