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З'ясування клініко-морфологічних закономі-

рностей етіопатогенезу вродженої та посттрав-

матичної патології кульшового суглоба у собак 

і розробка на цій основі раціональних методів 

її лікування - одна з фундаментальних проблем 

сучасної ветеринарної хірургії. Особливої ак-

туальності її вирішення набуває у зв'язку з 

прогресуванням частоти виникнення артропа-

тій кульшового суглоба, що обумовлює втрату 

його функціональної придатності і кінцівки в 

цілому. 

Одним з раціональних прийомів лікувальної 

корекції артропатій кульшового суглоба різної 

етіології є його тотальна артропластика, яка 

забезпечує надійну фіксацію проксимального 

епіфіза стегнової кістки, запобігає нестабіль-

ності і ротації дистально розташованих сугло-

бів, що оптимізує біомеханічну ситуацію в 

ушкодженому суглобі і призводить до розвит-

ку репаративної регенерації за типом неоарт-

розу. Виявлено морфологічні особливості но-

воствореної западини – висока потенційована 

адаптивна пластичність сполучної тканини в 

місці її формування, яка знаходить відобра-

ження у структурно-функціональному дифере-

нціюванні таких анатомічних складових сугло-

ба, як хрящ западини і зв'язки. Присутність на 

дні западини і параартикулярно неоформленої 

сполучної тканини може свідчити про її компе-

нсаторну гіпертрофію, обумовлену стато-

механічною ситуацією. 

Незважаючи на успіхи в розробці методич-

них підходів до хірургічного лікування патоло-

БІЛИЙ Д.Д., к. вет. н., доцент 
ГЕРГАУЛОВ М.В., студент 

Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет, 

м. Дніпропетровськ 

dmdmbeliy@mail.ru  

Проведено вивчення ефективності резекції голівки стегнової кістки за хірургічної патології, 

яка супроводжується порушенням співвідношення голівка-суглобова западина. Доведено її високу 

ефективність, яка складала від 71 до 100 %, що у більшості випадків залежало від ступеня 

ураження та наявності супутньої патології, обумовленої порушенням функціонування 

кульшового суглоба. Отримані результати доводять доцільність впровадження зазначеного 

хірургічного втручання у практичну діяльність лікарів ветеринарної медицини 

 Собаки, артропатія, голівка кульшового суглобу, хірургічне втручання, резекція  

гічних станів кульшового суглоба, в даний час 

відсутня оптимальна методика тотальної ар-

тропластики, що не дозволяє отримувати ста-

більні позитивні результати. 

Враховуючи актуальність зазначеної тема-

тики та доцільність подальших досліджень в 

даному напрямку, була поставлена мета до-

слідження – визначити ефективність резекції 

голівки стегнової кістки за хірургічної патоло-

гії кульшового суглоба у собак. 

Матеріал та методи дослідження. Дослі-

дження проводили на базі ветеринарного 

центру «Ветсервіс» (м. Дніпропетровськ) та 

кафедри хірургії і акушерства с.-г. тварин 

Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету. 

Після проведення дослідження тварин із 

використанням клінічних і спеціальних мето-

дів дослідження (рентгенографія) та постанов-

ки діагнозу, який слугував показанням до про-

ведення хірургічного втручання, здійснювали 

резекцію голівки стегнової кістки. Оперативне 

лікування у собак різного віку, порід та статі з 

патологією кульшового суглоба, проводили 

за: некрозу голівки стегнової кістки, перелому 

шийки стегнової кістки,  травматичного виви-

ху голівки стегнової кістки, дисплазії кульшо-

вого суглоба 2-, 3- і 4-ої стадії.  

Зазначена маніпуляція проводилась шляхом 

відсічення голівки стегнової кістки в ділянці 

шийки за допомогою хірургічної пилки,  з по-

дальшим з’єднанням м`яких тканин та накла-

данням швів на шкіру. В післяопераційний 

УДК  619.617:636.7  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ ЗА ПАТОЛОГІЇ КУЛЬШОВОГО 
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період застосовувався антибіотик пролонгова-

ної дії «Амоксициллін 15% ЛА» - підшкірно, із 

розрахунку 1 мл на 10 кг маси тіла, дворазово, 

1 раз на 48 годин та нестероїдний протизапаль-

ний препарат «Аїніл 10 %» (у якості діючої 

речовини містить кетопрофен 100 мг/мл), який 

вводився підшкірно із розрахунку 1 мл на 25 кг 

маси тіла протягом 7 діб. Для попередження 

небажаних побічних реакцій, пов’язаних із 

введенням кетопрофену, застосовувався блока-

тор шлункової секреції – «Рантак» із розрахун-

ку 1мл на 10 кг маси тіла. 

Всього було прооперовано 22 собаки: по сім 

– з дисплазією кульшового суглобу та некро-

зом голівки стегнової кістки, по чотири – з пе-

реломом шийки стегнової кістки та випадін-

ням голівки стегнової кістки. 

Результати досліджень та їх аналіз. При-

ймаючи до уваги проведений аналіз літератур-

них джерел щодо даної проблеми, нами було 

обрано оперативний підхід до лікування даних 

порушень кульшового суглоба, а саме – резек-

ція голівки стегнової кістки. Цей метод був 

обраний з декількох причин, а саме: простота 

виконання оперативного втручання у різних 

видів тварин, низька собівартість всієї проце-

дури, швидкий відновлювальний період після 

операції, мінімальний догляд і реабілітаційні 

заходи в післяопераційний період. 

Клінічна ефективність резекції голівки стег-

нової кістки за зазначеної хірургічної патології 

в післяопераційний період наведена у таблиці.  

Аналіз даних, представлених у таблиці свід-

чить про те, що із 22 тварин, у яких проводили 
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Таблиця - Оцінка ефективності резекції голівки стегнової кістки за різних патологій  

Термін, до-

ба 

Опорна фу-

нкція 
Болючість Скутість рухів Кульгавість 

Повне віднов-

лення 

Дисплазія кульшового суглобу 

1 0 7 7 0 0 

7 2 5 5 2 0 

14 4 2 1 2 3 

28 6 0 0 1 5 

Некроз голівки стегнової кістки 

1 0 7 7 0 0 

7 3 5 5 3 0 

14 5 1 0 2 4 

28 7 0 0 0 7 

Перелом шийки стегнової кістки 

1 3 1 0 1 1 

7 2 3 2 2 0 

14 3 1 0 1 1 

28 4 0 0 0 4 

Вивих голівки стегнової кістки 

1 0 4 4 0 0 

7 1 0 1 1 0 

14 3 0 0 1 2 

28 4 0 0 0 4 
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резекцію голівки стегнової кістки, у 20 собак 

по проходженню 28 діб реєстрували повне від-

новлення функції кінцівки. Таким чином ефек-

тивність хірургічного втручання складала 91 

%. У двох інших пацієнтів відновлення конста-

тували на 46 та 62 добу, що пояснюється роз-

витком у них міозиту (у якості супутнього за-

хворювання) на тлі прогресування дисплазії.  

Ефективність оперативного втручання за 

різної хірургічної патології характеризується 

наступними особливостями. За дисплазії куль-

шового суглоба повне відновлення функції кі-

нцівки визначали у трьох тварин на 14 день 

спостереження (43 % від загальної кількості 

прооперованих), п’яти пацієнтів – на 28 добу 

(71 %). За некрозу голівки стегнової кістки по 

проходженню 14 днів ефективність складала 

57 %, 28 діб – 100 %. Здійснення хірургічного 

втручання забезпечувало одержання позитив-

них результатів: за перелому шийки стегнової 

кістки на 14 добу – у 25 % собак, на 28 добу – 

у 100 % пацієнтів; за вивиху голівки стегнової 

кістки відповідні показники складали 50 та 

100%.  

Враховуючи наведене вище, вважаємо за 

доцільне звернути увагу на той факт, що отри-

мання високої ефективності лікування можли-

ве лише за умов правильного виконання опера-

тивного втручання, яке передбачає мінімальне 

травмування м’яких тканин і видалення голів-

ки стегнової кістки органокомплексом із ший-

кою стегнової кістки таким чином, щоб повер-

хня прилягання шийки була «зачищена» гладе-

нько, в один рівень із кісткою.  

Також, на нашу думку, важливу роль має 

застосування в післяопераційний період несте-

роїдних протизапальних засобів на основі кар-

профену або кетопрофену, вибір між цими 

препаратами залежить від індивідуальної пе-

реносимості компонентів.  

Таким чином, резекція голівки стегнової 

кістки являє собою ефективний спосіб хірургі-

чного лікування за патології суглобового суг-

лоба у собак, в одних випадках виступаючи 

єдиним ефективним способом досягнення по-

зитивного результату (зокрема, за некрозу го-

лівки стегнової кістки),  в інших – альтернати-

вним способом із високим рівнем ефективнос-

ті. Тому, незважаючи на відносну складність 

техніки оперативного втручання зазначена ме-

тодика заслуговує на увагу та подальше удо-

сконалення.  

Висновки. Патологія кульшового суглобу є 

широко розповсюдженою хірургічною патоло-

гією у собак різних вікових та породних груп, 

яка важко піддається лікуванню при застосу-

ванні консервативних методів лікування. 

Ефективність оперативного лікування 

(повне відновлення функції кінцівки), в основі 

якого лежить резекція голівки стегнової кіст-

ки складає: за дисплазії кульшового суглоба – 

71 %, некрозу, травматичного вивиху  голівки 

стегнової кістки та її переломі – 100 %. 

Отримані результати дозволяють рекомен-

дувати резекцію голівки стегнової кістки, як 

альтернативний консервативному метод ліку-

вання за хірургічної патології кульшового суг-

лобу, для впровадження у практичну діяль-

ність лікарів ветеринарної медицини. 

Перспективи подальших пошуків. Ре-

зультати, отримані при вивченні ефективності 

резекції голівки кульшового суглоба обґрун-

товують доцільність подальшого удоскона-

лення методики її проведення та апробації її 

за подібної патології, яка слугує показанням 

до хірургічного втручання. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАВТИНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ПАТОЛОГИИ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У СОБАК 

Белый Д.Д., Гергаулов М.В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет 

Проведено изучение эффективности резекции головки бедренной кости при хирургической патологии, 

которая сопровождается нарушением соотношения головка—суставная впадина. Доказана её высокая 

эффективность, которая составляла от 71 до 100 %, что в большинстве случаев зависело от степени 

поражения и наличии сопутствующей патологии, обусловленной нарушением функционирования тазобед-

ренного сустава. Полученные результаты доказывают целесообразность внедрения указанного хирурги-

ческого вмешательства в практическую деятельность врачей ветеринарной медицины 

Собаки, артропатия, головка тазобедренного сустава, хирургическое вмешательство, резекция 

THE EFFECTIVENESS OF SURGERY FOR HIP PATHOLOGY IN DOGS 

D. Beliy, M. Gergaulov 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

The hip joint is one of the major organ systems of the hind limb, whose participation a leading role in Staten-

locomotoract of animal plays. Opening the basic laws of biomechanics of the hip joint is one of the fundamental 

tasks of clinical morphology, as steadily growing number of diseases of the joints, and post-traumatican cestral 

origins. There are research of particular concern on the species-specific features of the joints, particularly in 

dogs, and the lack of common definitions in deciphering the morphological and biomechanical prerequisites for 

the development of articular pathologies, is a consequence of insufficient knowledge of the issues of structural 

and functional status of the joint in normal and pathological conditions. There is no doubt that the information on 

structural and biomechanical characteristics of the hip joint, based on the analysis of the functional anatomy of 

individual muscle groups, providing biomechanical perfection Staten—locomotoract and the first to get involved 

in arthropathy hereditary determination and post-traumatic origin, are fundamental in the development of new 

methods of surgical correction at pathologies of joints. 

Surgical intervention was performed in 22 dogs of different breeds, ages, sex. Postoperatively, we paid 

attention to the character and setting extremity range of motion in the operated joints and distal portions of the 

patient limb, integrity and para-articular tissue trophism, as well as the presence of vascular and neurological 

disorders from the operated limb, infectious complications after surgery performed, cosmetic defects caused by 

treatment-operated functionality of the joint and limbs in general. Also we evaluated leveling symptoms: 

lameness, difficulty in landing a dog violation linear motion, the degree of pronation hip, foot roll. The most 

effective method was surgery at the femoral neck fracture sand traumatic dislocation of the femoral head and 

necrosis of the femoral head: the passage of 28 days, the animals completely restored the function of the limb. 

Holding said at dysplasia surgery depended on herdegree, and comorbidity. Thus аt the end of the observation 

period the efficiency was 71%. The obtained results allow us to recommend resection of the femoral head in dogs 

with joint disease, which is accompanied by a violation of the ratio of head-glenoid cavity. This technique 

produces positive results in most cases (as opposed to conservative methods of treatment) 

Dog, head hip, surgery, resection  
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Клоакальна сумка (КС) належить до центра-
льних органів кровотворення та імуногенезу 
птахів. У ній утворюються В-лімфоцити, які 
мігрують до периферичних органів кровотво-
рення та імуногенезу (селезінка, лімфоїдна 
тканина асоційована із стінкою трубчатих ор-
ганів, мигдалики та лімфатичні вузли) у яких 
під впливом антигенної стимуляції диференці-
юються у ефекторні клітини, що забезпечують 
гуморальний імунітет [1;2;3;4;5]. У спеціальній 
літературі є відомості, що КС може виконува-
ти також функції притаманні периферичним 
органам імуногенезу [6;7;8,9,10].  

Відомо, що у багатьох видів птахів з настан-
ням статевої зрілості відбувається фізіологічна 
інволюція КС [6;7;8;11;12]. Є дані, що інволю-
ція цього органа може відбуватись також за 
впливу на організм птахів індукуючих атрофію 
біологічних та хімічних речовин, інфекційних 
агентів (вірус хвороби Ньюкасла, інфекційного 
бронхіту, хвороби Гамборо, тощо) 
[6;8;11;13;14;15;16;17]. Для диференціації змін 
у будові КС при інволюції, викликаної вище 
згаданими агентами, а також для розуміння 
особливостей її розвитку, необхідні знання про 
морфологічні зміни цього органа за фізіологіч-
ної інволюції. Останні, у свійських птахів порі-

КОСТЮК А.В., аспірант * Національний університет біоресурсів  

і природокористування України, м. Київ  
artemkostiuk@ukr.net  

Проведеними дослідженнями встановлено, що клоакальна сумка у свійського індика породи 

місцева бронзова постійно виявляється до 330-добового віку. В птиці віком 360 діб цей орган 

відсутній. Перші морфологічні ознаки фізіологічної інволюції клоакальної сумки свійського індика 

виявляються у 210-добовому віці. Вони проявляються на макро- і мікроскопічному рівнях. 

Макроскопічно ознаки інволюції проявляються зменшенням абсолютної маси і розмірів органа, 

зміною його консистенції, форми і втратою складчастості слизової оболонки. Мікроскопічні 

ознаки характеризуються вакуольною дистрофією поверхневого епітелію слизової оболонки, 

кістозом і некрозом часточок органа, заміщенням паренхіматозних і стромальних структур 

щільною волокнистою сполучною, або жировою тканиною 

Свійський індик, фізіологічна інволюція, клоакальна сумка, макроскопічні морфологічні 

ознаки, мікроскопічні морфологічні ознаки 

вняно добре описані у курки, качки і перепела 
[18,19,20]. У доступних літературних джере-
лах ми не знайшли відомостей про макро- і 
мікрозміни будови КС при її фізіологічній ін-
волюції у свійського індика, що і стало метою 
наших досліджень. 

Мета роботи. З’ясувати морфологічні про-
яви фізіологічної інволюції клоакальної сумки 
у свійського індика. 

Матеріал та методи досліджень. Матеріал 
для дослідження був відібраний у приватних 
господарствах Черкаської області від 102 го-
лів свійського індика породи місцева бронзова 
віком 1, 7, 14, 21, 28, 35, 60, 90, 120, 150, 180, 
210, 240, 270, 300, 330, 360 діб (по шість осо-
бин у кожній віковій групі). Всі птахи були 
клінічно здоровими, профілактичних щеплень 
їм не проводили. При виконанні роботи були 
використані класичні макро- і мікроскопічні 
методи морфологічних досліджень [21;22;23]. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Проведеними дослідженнями підтверджено 
результати інших авторів, що КС є тимчасо-
вим органом. За нашими спостереженнями 
вона постійно реєструється у свійського інди-
ка віком від однієї до 330 діб. У птиці віком 
360 діб цей орган відсутній. 

УДК 619:611.018:591.435:636.592 
МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ІНВОЛЮЦІЇ КЛОАКАЛЬНОЇ СУМКИ У 
СВІЙСЬКОГО ІНДИКА (MELLEAGRIS GALLOPAVO [VAR. DOMESTICUS])  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.2.№3, 2014 

* Науковий керівник: д. вет. н., професор, Хомич В.Т. 

10 



За даними наших попередніх досліджень 
[24], більшість макроскопічних показників КС 
свійського індика досягають максимальних 
значень у 210- добовому віці. У цьому ж віці 
починають виявлятися перші морфологічні 
прояви фізіологічної інволюції КС. Вони хара-
ктеризуються макро- і мікроскопічними озна-
ками.  

Макроскопічні ознаки проявляються зміною 
консистенції КС, зменшенням її абсолютної 
маси (АМ) та розмірів, втратою складчастості 
слизової оболонки. У 210-добової птиці конси-
стенція КС змінюється із пухкої на більш 
щільну. АМ органа починає зменшуватись з 
240-добового віку птиці. Особливо значне зме-
ншення цього показника зареєстроване у 270-
добової птиці (на 48,1% порівняно із 210-
добовими). У птиці віком 330 діб цей показник 
зменшується на 69,4%. Довжина КС теж почи-
нає зменшуватись у 240-добового віці. Порів-
няно з таким показником 210-добового індика 
у 240-добових вона зменшується на 3,1 %, а у 
330-добового – на 43,1%. Слизова оболонка 
КС у свійського індика віком 210 та 240 діб 
утворює від 16 до 20 складок. Їх кількість по-
чинає зменшуватись  у 270 добового індика і 
становить 12-15. У свійського індика віком 300 
діб реєструються 4-6 складок. У свійського ін-

дика віком 330 діб слизова оболонка окремих 
КС не утворює складок, а в інших виявляється 
одна складка.  Форма КС з овальної, або куляс-
тої змінюється на видовжено-овальну з загост-
реним краніальним кінцем. У 330-добовому 
віці вона стає паличкоподібною. 

Гістологічними дослідженнями встановле-
но, що перші мікроскопічні ознаки інволюції 
КС свійського індика теж виявляються у 210-
добовому віці. Вони проявляються гострим 
некрозом окремих часточок (лімфоїдних вуз-
ликів) КС та виникненням у них кіст. У часто-
чках кісти розміщені переважно ексцентрично, 
заповнені мукоїдною речовиною, яка фарбу-
ється еозином, їх стінку вкриває простий кубі-
чний епітелій (рис. 1).  

При гострому некрозі ділянка ураження пе-
реважно розміщена в центрі часточки. Навколо 
некротичної маси сконцентровані макрофаги у 
вигляді мультиядерних клітин (рис. 2).  Макро-
фаги фагоцитують некротичну масу, яка зго-
дом повністю заміщується волокнистою сполу-
чною тканиною (рис. 3). 

Також із ранніх мікроскопічних ознак хара-
ктерних для фізіологічної інволюції КС свійсь-
кого індика віком 210, 240 та 270 діб, можна 
відмітити потовщення ділянок субепітеліаль-
ної волокнистої сполучної тканини, яка розта-
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Рис. 1. Кіста (К) часточки клоакальної сум-

ки у свійського індика віком 210 діб. 

Фарбування за Ван-Гізон. ×400  

Рис. 2. Казеозний некроз часточки 

клоакальної сумки (Н) у свійського індика 

віком 240 діб. Інфільтрація макрофагами 

ділянок навколо некротичної маси (М). Пролі-

ферація волокнистої сполучної  тканини на 

периферії часточки (Ф). Фарбування за Ван-

Гізон.×400  
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шована між часточками та поверхневим епіте-
лієм складок слизової оболонки (рис. 4). У 
свійського індика віком 270-діб стає вираже-
ним фіброз власної пластинки слизової оболо-
нки КС у якій розміщені часточки. У власній 
пластинці 270-добової птиці в окремих КС ре-
єструються скупчення жирової тканини (рис. 
5).  

В індика свійського віком 300 діб значні 
зміни відбуваються у поверхневому епітелії 
складок слизової оболонки КС. Відбувається 
з’єднання поверхневого епітелію бічних повер-
хонь складок, з утворенням тяжів епітеліоци-
тів, які впинаються глибоко у власну пластин-
ку слизової оболонки (рис. 6). Поверхневий 
епітелій, у місцях де складки не з'єднані між 
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Рис. 3. Гістіоцитоз та фіброз часточки 

клоакальної сумки у свійського  індика віком 

240 діб. В центрі розміщені мультиядерні 

клітини – макрофаги (стрілка). Фарбування 

гематоксиліном та еозином. ×400  

Рис. 4. Клоакальна сумка свійського індика 

віком 210 діб. Потовщення ділянок субепітелі-

альної волокнистої сполучної тканини.  ПЕ – 

поверхневий епітелій, СТ – сполучна тканина, 

Ч – часточка. Фарбування гематоксиліном та 

еозином. ×400 

Рис. 5. Фіброз (Ф) власної пластинки слизової 

оболонки клоакальної сумки 270-добового 

свійського індика. Ч – часточки. Фарбування 

гематоксиліном та еозином. ×200 

Рис. 6. З’єднання поверхневого епітелію 

складок слизової оболонки (стрілочки), та 

субепітеліальний фіброз (Ф) у клоакальній 

сумці свійського індика віком 300 діб. Фарбу-

вання гематоксиліном та еозином. ×400 
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собою, та на верхівці складок містить велику 
кількість вакуоль різного розміру, частина 
яких з’єднана з порожниною КС. Внаслідок 
цього формуються мікроскопічні псевдосклад-
ки (рис. 7). 

У птиці цього віку продовжує збільшува-
тись кількість часточок КС з явищами некрозу 
і кістами. Значна кількість часточок не містить 
лімфоцитів, вони повністю заміщені макрофа-
гами та сполучною тканиною (рис. 8). Залишки 
окремих часточок представлені неправильної 
форми та невеликого розміру вогнищевими 

скупченнями лімфоцитів та епітеліоцитів (так 
званими "епітеліальними гніздами"), які роз-
міщені на одному з їх полюсів (рис. 9).  

У 330-добового свійського індика слизова 
оболонка КС утворена щільною волокнистою 
сполучною або жировою тканиною, у якій 
трапляються поодинокі тонкостінні кісти, що 
спались, епітеліальні гнізда та залишки скуп-
чень лімфоцитів (рис. 10; 11). 

Висновки. 1. Клоакальна сумка у свійсько-
го індика породи місцева бронзова постійно 
виявляється до 330-добового віку. У птиці ві-

Рис. 7. Вакуольна дистрофія поверхневого епі-

телію (стрілочки) складок слизової оболонки у 

клоакальній сумці свійського індика віком 

300 діб. Фарбування гематоксиліном та еози-

ном. ×200 

Рис. 8. Клоакальна сумка свійського індика 

віком 300 діб. Мозкова речовина часточки 

представлена залишками епітеліоцитів (1), 

макрофагами (2). Кіркова речовина 

(стрілочки) не містить лімфоцитів.  Фарбу-

вання гематоксиліном та еозином.×400  

Рис. 9. Клоакальна сумка свійського індика 

віком 300 діб. «Епітеліальне гніздо» (Е), яке 

розміщене на одному з полюсів часточки. Фар-

бування гематоксиліном та еозином. ×400 

Рис. 10. Залишки епітеліальної кісти 

(стрілка) у слизовій оболонці КС свійського 

індика віком 330 діб. Фарбування за Ван-Гізон. 

×90 
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ком 360 діб цей орган відсутній. 
2. Перші морфологічні ознаки фізіологічної 

інволюції клоакальної сумки свійського індика 
виявляються у 210-добовому віці. Вони прояв-
ляються на макро- і мікроскопічному рівнях.  

3. Макроскопічно ознаки інволюції проявля-
ються зменшенням абсолютної маси і розмірів 
органа, зміною його щільності, форми і втра-
тою складчастості слизової оболонки. 

4. Мікроскопічні ознаки характеризуються 
вакуольною дистрофією поверхневого епіте-
лію слизової оболонки, кістозом і некрозом 
часточок органа, заміщенням паренхіматозних 
і стромальних структур щільною волокнистою 
сполучною, або жировою тканиною.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНВОЛЮЦИИ 
КЛОАКАЛЬНЫЙ СУМКИ У ДОМАШНЕЙ ИНДЕЙКИ (MELLEAGRIS 

GALLOPAVO [VAR. DOMESTICUS]) 

Костюк А.В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Проведенными исследованиями установлено, что клоакальная сумка у домашней индейки по-

роды местная бронзовая постоянно регистрируется до 330-суточного возраста. У птицы воз-

растом 360 суток этот орган отсутствует. Первые морфологические признаки физиологиче-

ской инволюции клоакальной сумки домашней индейки происходят в 210-суточном возрасте. Они 

проявляются на макро- и микроскопическом уровнях. Макроскопически признаки инволюции про-

являются уменьшением абсолютной массы и размеров органа, изменением его консистенции, 

формы и потерей складчатости слизистой оболочки. Микроскопические признаки характеризу-

ются вакуольной дистрофией поверхностного эпителия слизистой оболочки, кистозом и некро-

зом долек органа, замещением паренхиматозных и стромальных структур плотной волокнистой 

соединительной, или жировой тканью 

 

Домашняя индейка, физиологическая инволюция, клоакальная сумка, макроскопические 

морфологические признаки, микроскопические морфологические признаки 
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF PHYSIOLOGICAL  
INVOLUTION OF BURSA FABRICII IN DOMESTIC TURKEYS (MELLEAGRIS 

GALLOPAVO [VAR. DOMESTICUS]) 

A. Kostiuk  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 

 

Based on the research conducted, it is found that the bursa Fabricii in domestic turkey breed local 

bronze is present to the 330 days of age. At 360 days of age this organ disappears. The first 

morphological signs of physiological involution of bursa Fabricii in domestic turkey take place at 210 

days of age. They appear on the macro- and microscopic levels. Macroscopically evident signs of 

involution include decrease in absolute weight and size, change of concistency, shape and matting or 

total loss of identity of the mucosal plicae. Microscopic features include vacuolar degeneration of 

surface epithelium, follicular cyst and necrosis, organ parenchymal and stromal structures replacement 

by dense fibrous connective or adipose tissue 

 

Domestic turkey, physiological involution, bursa Fabricii, macroscopic morphological features, 

microscopic morphological features 
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Постановка проблеми. Завдяки застосуван-

ню в останні десятиріччя імуногісто- та цито-

хімічних методик, був встановлений факт спе-

ціалізації окремих ділянок паренхіми перифе-

ричних лімфоїдних органів ссавців за реаліза-

ції імунобіологічної функції [3, 4]. Згідно з су-

часними уявленнями лімфатичні вузли у ссав-

ців складаються з трьох основних компонентів 

– сполучнотканинного каркасу (капсула і тра-

бекули, ворітне потовщення капсули), системи 

лімфатичних просторів або синусів та лімфоїд-

ної паренхіми [12]. До теперішнього часу у ве-

теринарній морфології основними морфологіч-

ними критеріями функціонального статусу лі-

мфатичних вузлів, як антигенреактивних стру-

ктур, є співвідношення кіркової та мозкової 

речовин, а також наявність у їхній паренхімі 

лімфатичних вузликів [1, 5, 6]. За сучасними 

ПЕРЕПЕЧАЄВА Н. Г., аспірант * Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет, 

м. Дніпропетровськ 

Встановлено, що морфологічні ознаки функціональної спеціалізації в паренхімі лімфатичних 

вузлів (ЛВ) великої рогатої худоби (ВРХ) формуються протягом останніх місяців пренатального 

онтогенезу. У ЛВ новонароджених телят лімфоїдна тканина чітко поділяється на 

компартменти (лімфоїдні часточки) та функціональні зони, найбільш розвиненими з яких є 

одиниці глибокої кори (ОГК) та мозкові тяжі. Лімфатичні вузлики (ЛВУЗ) у невеликій кількості 

локалізуються вздовж крайових синусів вузлів. Розвиток компартментів ЛВ протягом 

постнатального онтогенезу відбувається внаслідок збільшення кількості ЛВУЗ, 

розповсюдження ЛВУЗ у глибокі шари паренхіми органів, розвитку та мультиплікації ОГК. 

Доведено, що найбільш лабільним компонентом компартментів ЛВ є лімфатичні вузлики, 

відносна площа яких інтенсивно зростає від народження до 30-добового віку. Відносна площа 

ОГК в ЛВ ВРХ з віком помірно збільшується, а характер локалізації суттєво змінюється. У 120-

добових телят ОГК в паренхімі ЛВ розташовується в декілька шарів, як й компартменти в 

цілому. Вікові зміни будови та гістоархітектоніки компартментів супроводжується змінами 

клітинного складу та архітектоніки ретикулярного остова окремих функціональних зон, 

основними з яких є збільшення відносної кількості плазматичних клітин в мозкових тяжах та в 

крайових зонах ОГК та загальне зростання «концентрації» лімфоїдних клітин у всіх без винятку 

функціональних зонах паренхіми ЛВ 

Велика рогата худоба (ВРХ), лімфатичні вузли (ЛВ), лімфоїдна паренхіма, лімфоїдні 

часточки, одиниці глибокої кори, лімфатичні вузлики, ретикулярні волокна, морфогенез 

концепціям [7, 8], лімфатичні вузлики є зона-

ми, які чітко реагують на наявність в організмі 

чужорідного агента, що яскраво доводиться їх 

відсутністю у лімфоїдній тканині тварин [9]. 

При цьому деякі автори [5,6] вважають, що в 

центрах розмноження здійснюється проліфе-

рація клітин, які специфічно реагують на ан-

тигенну стимуляцію. У сучасній науковій лі-

тературі субодиниці паренхіми лімфатичних 

вузлів позначаються як лімфоїдні часточки 

[12, 13, 14] або компартменти [15, 16]. Встано-

влено, що лімфоїдні часточки ЛВ складаються 

з комплексу клітинних зон, серед яких виділя-

ють високоспеціалізовані Т- і В- клітинні зони 

(одиниці глибокої кори (ОГК) і лімфатичні 

вузлики, відповідно), та низько спеціалізовані 

з гетерогенною популяцією лімфоцитів 

(коркове плато, периферія ОГК, мозкові тяжі). 

УДК: 621.41+612.42:636.21 

ЗАКОНОМІРНОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПАРЕНХІМИ 
ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В РАННЬОМУ 
ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ   
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Вагоме значення у з’ясуванні закономірностей 

формування морфологічних ознак імунологіч-

ної реактивності у ВРХ  в ранньому постната-

льному онтогенезі являються дослідження осо-

бливостей морфогенезу паренхіми цих органів, 

структурно-функціональної організації компа-

ртментів ЛВ, закономірностей постнатальних 

структурно-функціональних перетворень окре-

мих зон і сегментів паренхіми ЛВ, залежно від 

їх локалізації та віку тварин, періодизація рос-

ту і розвитку ЛВ у ВРХ  на ранніх етапах пост-

натального онтогенезу, з урахуванням законо-

мірностей формування морфологічних ознак 

їхньої імунокомпетентності. Серед них біль-

шість аспектів постнатальної морфофункціона-

льної адаптації до теперішнього часу залиша-

ються остаточно не з’ясованими. 

Аналіз останніх досліджень та постановка 
завдання. З точки зору сучасних концепцій 

про структурно-функціональну організацію 

будови паренхіми периферичних лімфоїдних 

органів ссавців, можна сказати, що досліджені 

вони вкрай недостатньо. Що в значному ступе-

ні знижує інформативність даних про особли-

вості морфогенезу та реактивних змін при реа-

лізації ЛВ імунобіологічної функції. Недостат-

ньо визначені закономірності структурно-

функціональної спеціалізації паренхіми лімфа-

тичних вузлів у ВРХ на тканинному та клітин-

ному рівнях організації, з точки зору концепції 

її часточкової будови та закономірностей змін 

лімфоїдної тканини ЛВ, у період від народжен-

ня до настання фізіологічної зрілості. 

Матеріал і методи дослідження. Матеріа-

лом досліджень були соматичні та вісцеральні 

лімфатичні вузли, відібрані від клінічно здоро-

вих новонароджених (добових), 10-, 30-, 120- 

добових телят та 16-місячних телиць червоної 

степової породи. Серед соматичних лімфатич-

них вузлів відбирали поверхневі шийні та під-

клубові (колінної складки), а серед вісцераль-

них – портальні (печінкові), клубовоободові та 

каудальні середостінні. Тварин відбирали за 

стандартною для породи та віку масою тіла та 

середньодобовим приростом. Відібрані органи 

фіксували у 10%-му розчині формаліну з пода-

льшим заливанням у парафін. Виготовляли то-

тальні парафінові (товщиною 3-10 мкм) та за-

морожені (товщиною 15-20 мкм) гістозрізи згі-

дно загальноприйнятих методик [17]. Зрізи фа-

рбували гематоксиліном Ерліха та еозином, 

азур II- еозином та імпрегнували сріблом за 

Футом у модифікації П.М. Гавриліна [10]. Під-

рахунок клітин у кірковій та мозковій речовині 

ЛВ та їхніх окремих функціональних зонах 

(кіркове плато, ОГК, мозкові тяжі, лімфатичні 

вузлики з центрами та без центрів розмножен-

ня) проводили з використанням світлового мі-

кроскопа “Olympus CH-20” при тисячократно-

му збільшенні. Цитограми ЛВ визначали шля-

хом підрахунку не менше ніж 100 клітин в ко-

жній окремій функціональній зоні в 5 препара-

тах кожного органа в кожній віковій групі. На 

основі одержаних даних визначали середній 

відсотковий вміст або відносну кількість різ-

них видів клітин (великих,середніх і малих лі-

мфоцитів, плазматичних і ретикулярних клі-

тин, макрофагів та інших клітин) в тій чи ін-

шій функціональній зоні . Статистичну оброб-

ку цифрових показників виконували з викорис-

танням стандартних програмних пакетів 

„Microsoft Excel”. 

Результати досліджень. Встановлено, що 

ознаки морфо-функціональної спеціалізації 

паренхіми чітко виражені в усіх групах ЛВ но-

вонароджених телят, а їх вікова динаміка є ха-

рактерною як для окремих ЛВ, так і тих чи ін-

ших структур компартментів. Кількісна дина-

міка тканинних компонентів в ЛВ телят у не-

онатальний та молочний періоди характеризу-

ється значним збільшенням відносної площі 

(ВП) лімфоїдної тканини з відповідним послі-

довним зменшенням ВП сполучної тканини, 

що характерне для новонароджених телят. Ма-

ксимальна кількість паренхіми міститься у віс-

церальних ЛВ новонароджених телят, розта-

шованих у черевній порожнині – в печінково-

му та клубовоободовому ЛВ (78,47±1,05 % і 

77,96±1,59 %, відповідно) (табл. 1). У 10-

добових телят співвідношення тканинних ком-

понентів в більшості ЛУ суттєво змінюються, 

при цьому збільшується відносна площа як лі-

мфоїдної тканини паренхіми, так і сполучної 

строми. У ЛВ телят до 30-добового віку збері-

гається тенденція до перерозподілу співвідно-

шення площі між сполучною та лімфоїдною 

тканинами. Соматичні ЛВ 30-добових телят 

містять сполучної тканини більше, ніж вісце-

ральні. ВП лімфоїдної тканини і максимальна 

ВП сполучної тканини спостерігається у 120-

добових і дорослих тварин, що свідчить про 

зрілість їх лімфопоетичних структур (табл. 1).  
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У паренхімі ЛВ новонароджених телят бі-

льшість лімфатичних вузликів (ЛВУЗ) мають 

центри розмноження, а менша їх кількість без 

центрів розмноження. Виключенням є поверх-

невий шийний та печінковий  ЛВ, де переважа-

ють ЛВУЗ без центрів розмноження (табл. 2). 

В соматичних ЛВ 10-добових телят, як і у 

новонароджених, ВП ЛВУЗ без центрів роз-

множення значно перевищує ВП ЛВУЗ з 

центрами розмноження. Але у вісцеральних 

ЛВ 10-добових телят ВП ЛВУЗ з центрами 

розмноження значно зростає по відношенню 

до ВП ЛВУЗ без центрів розмноження. 

ВП вузликової лімфоїдної тканини в сома-

тичних та вісцеральних ЛВ 30-добових телят 

зростає виключно за рахунок розвитку ЛВУЗ з 

центрами розмноження (табл. 2). У всіх без 

винятку ЛВ 120-добових телят і 16-місячних 

телиць стабільно продовжує зростати ВП вуз-

ликової лімфоїдної тканини за рахунок ЛВУЗ 

зі світлими центрами, на тлі різкого зменшен-

ня ЛВУЗ без центрів розмноження (табл.2). 

Кіркове плато та ОГК в соматичних ЛВ но-

вонароджених телят розташовуються порівня-

но вузькою смугою впродовж капсули крайо-

вого синуса, а також капсулярних трабекул. 

Найбільшого розвитку ВП ОГК серед соматич-

них ЛВ новонароджених телят досягає в під-

клубовому ЛВ, а ВП кіркового плато більш 

розвинена у поверхневому шийному ЛВ) (табл. 

3).У телят з 10-добовий по 30-добовий вік спо-

стерігається відносне збільшення ВП кіркового 

плато і ОГК у вcих групах ЛВ. Але при досяг-

ненні тваринами 120-добового віку, в їх  ЛВ 

відмічається тенденція до зменшення показни-

ків ВП кіркового плато і ОГК, включно до 16-

місячного віку (табл.3).  

Між ОГК і ворітним потовщенням у ЛВ но-

вонароджених телят локалізуються тонкі, ви-

довжені мозкові (м’якотні) тяжі і розташовані 

між ними, добре виражені, міжмозкові синуси. 

В усіх, без виключення ЛВ 10-добових телят 

ВП мозкових тяжів стабільно збільшується, а 

до 30-добового віку спостерігається зменшен-

ня їх ВП (табл. 4). Серед соматичних ЛВ 120-

добових та 16-місячних тварин ВП мозкових 

тяжів  збільшується у поверхневому шийному 

ЛВ і зменшується у підклубовому ЛВ. У вісце-

ральних ЛВ 120-добових телят ВП мозкових 

тяжів зменшується, лише в печінковому ЛВ 

цей показник залишається незмінним. А у 16-

місячних телиць ВП мозкових тяжів різко зме-

ншується в печінковому ЛВ і збільшується в 

клубовоободовому ЛВ (табл. 4). 

При дослідженні гістоархітектоніки парен-

хіми ЛВ у ВРХ було встановлено, що паренхі-

ма ЛВ , як й у всіх інших ссавців має часточко-

ву структуру. При цьому часточки паренхіми 

ЛВ є в основному сформованими вже на мо-

мент народження, але ступінь розвитку спеціа-
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Таблиця 1. Вікові зміни відносної площі строми і паренхіми в деяких соматичних і вісцера-
льних лімфатичних вузлах ВРХ, %.  

Лімфатичні вузли Вік тварин 

новонароджені 10-діб 30-діб 120-діб дорослі 

Поверхневий 

шийний 

Строма 9,75±0,37 11,48±1,63 10,8±1,17 14,7±1,65 24±1,16 

паренхіма 74,32±1,96 81,4±1,25 82,35±0,92 74±0,92 68,76±0,66 

Підклубовий Строма 6,45±0,74 11,04±0,93 9,65±1,68 16,80±1,93 13,6±0,27 

паренхіма 78,17±1,57 80,56±1,5 82,1±0,92 72,9±0,88 79,43±0,95 

Каудальний 

середостінний 

Строма 7,8±0,69 10,70±1,68 10,00±1,21 12,9±0,57 13,8±1,63 

паренхіма 71,99±1,54 83,10±1,56 82,75±0,88 79,2±0,88 80,2±0,77 

Печінковий Строма 9,3±1,13 9,90±1,48 10,35±1,38 11,3±1,1 26,2±1,16 

паренхіма 78,47±1,052 83,07±1,54 82,4±0,87 81,29±0,83 65,1±0,85 

Клубово-

ободовий 

Строма 9,9±0,25 9,44±0,84 10,2±1,19 8,9±0,38 11,6±0,74 

паренхіма 77,96±1,59 85,4±0,6 81,6±1,22 84,86±0,88 80,1±0,69 
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Таблиця 2. Вікові зміни відносної площі лімфатичних вузликів в лімфатичних вузлах, %  

Лімфатичні вузли Вік тварин 

новонароджені 10-діб 30-діб 120-діб 16-місяців 

Поверхневий 

шийний 

вузлики без центрів 

розмноження 

1,18±0,61 1,3±0,73 1,98±0,02 1,3±0,07 1,16±0,17 

вузлики з центрами 

розмноження 

0,36±0,02 0,64±0,09 1,07±0,7 2,1±0,12 1,8±0,21 

Підклубовий вузлики без центрів 

розмноження 

0,3±0,08 0,76±0,01 0,80±0,01 0,5±0,09 0,93±0,04 

вузлики з центрами 

розмноження 

1,67±0,32 3,62±0,62 3,9±0,37 5,6±0,12 5,7±0,17 

Каудальний 

середостінний 

вузлики без центрів 

розмноження 

0,77±0,06 1,02±0,48 2,5±0,08 0,4±0,03 0,7±0,12 

вузлики з центрами 

розмноження 

1,07±0,50 3,1±0,57 3,55±0,47 8,7±1,17 1,8±0,26 

Печінковий вузлики без центрів 

розмноження 

0,50±0,08 0,86±0,03 0,90±0,06 0,63±0,08 0,46±0,07 

вузлики з центрами 

розмноження 

0,37±0,05 0,59±0,08 0,90±0,06 0,36±0,04 1,6±0,23 

Клубово-

ободовий 

вузлики без центрів 

розмноження 

0,36±0,03 1,08±0,74 2,45±0,56 0,56±0,08 0,4±0,06 

вузлики з центрами 

розмноження 

0,88±0,06 3,77±0,23 3,75±0,12 11,8±0,37 7,9±0,48 

Таблиця 3. Вікові зміни відносної площі коркового плато (КП) і паракортикальной зони 
(ОГК) в соматичних і вісцеральних лімфатичних вузлах, %  

Лімфатичні вузли Вік тварин  

новонароджені 10-діб 30-діб 120-діб 16-місяців 

Поверхневий 

шійний 

ОГК 32,34±1,71 20,1±1,46 29,5±1,13 19,3±1,26 21,00±0,93 

КП 15±3,9 11,76±2,06 13,8±1,23 14,00±0,69 16,5±1,23 

Підклубовий ОГК 35,6±1,28 38,54±0,78 40,50±2,44 35,8±0,19 34,3±1,46 

КП 14±2,26 9,64±1,24 14,60±0,61 10,1±0,34 6,9±0,56 

Каудальний 

середостіння 

ОГК 30,45±1,12 32,38±1,79 30,00±1,57 26,2±0,88 38,2±1,38 

КП 8±1,68 16,9±1,07 15,2±0,46 14,6±1,71 10,00±0,49 

Печінковий ОГК 36,5±2,92 31,6±1,81 12,7±1,37 16,4±1,76 20,3±1,34 

КП 4,2±0,54 5,52±0,13 11,7±0,76 6,6±0,26 10,4±0,38 

Клубово-

ободовий 

ОГК 33,6±2,77 32,4±1,13 31,35±2,13 35,8±2,3 19,6±0,53 

КП 10,27±0,33 6,84±0,40 10,4±0,42 11,7±1,32 9,5±0,84 
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лізованих клітинних зон в межах часточок є 

мінімальний, що обумовлено дуже низьким 

ступенем антигенної стимуляції вторинних лім-

фоїдних органів у ссавців в період внутрішньо-

утробного розвитку [11]. 

Постнатальний розвиток часточок паренхі-

ми ЛВ великої рогатої худоби пов’язаний, на-

самперед, із інтенсивним розвитком ЛВ, споча-

тку на основі кіркового плато, до 10-добового 

віку, потім на периферії ОГК, до 120- добового 

віку, а в деяких вісцеральних ЛВ - на основі 

мозкових тяжів (починаючи з 10-добового ві-

ку). Слід зазначити, що поряд з формуванням 

чисельних ЛВУЗ відбуваються зміни кількіс-

них та якісних характеристик ОГК, які на пер-

шому етапі, до 30-добового віку, збільшуються 

з розмірах без суттєвих змін характеру локалі-

зації (в один ряд вздовж кіркового плато). В 

п о д а л ь ш о м у  в і д б у в а є т ь с я  п р о ц е с 

«мультиплікації» ОГК з формуванням в парен-

хімі ЛВ додаткових часточок, що розташовані в 

товщі паренхіми вузлів на межі з ворітним си-

нусом. 

У результаті паренхіма ЛВ телят старше 30-

добового віку набуває мозаїчної гістоархітекто-

ніки, на відміну від пошарової, описаної в літе-

ратурі у людини та лабораторних тварин. 

При дослідженні клітинного складу функці-

ональних зон паренхіми ЛВ у телят від новона-

родженого до молочного періоду включно, 

встановлена специфічність співвідношення клі-

тинних компонентів та вікової динаміки кілько-

сті лімфоїдних клітин. Основну масу клітин 

кіркового плато і ОГК в соматичних ЛВ ново-

народжених телят складають середні та малі 

лімфоцити (46,20%; 48,40%), а також ретику-

лярні клітини (22,40%). Клітинний склад 

ЛВУЗ, як без центрів розмноження, так і з 

центрами, в соматичних і вісцеральних ЛВ 

новонароджених телят представлений, в осно-

вному, популяцією малих лімфоцитів 

(82,70%). Популяція середніх лімфоцитів та 

ретикулярних клітин (14,80% та 5,60%, відпо-

відно) в ЛВУЗ соматичних і вісцеральних ЛВ 

новонароджених телят, в порівнянні з парако-

ртикальною зоною та корковим плато, значно 

менше. Клітинний склад мозкових тяжів всіх 

груп ЛВ новонароджених телят відрізняється 

від усіх інших функціональних зон паренхіми 

значним вмістом ретикулярних клітин 

(55,50%) і зменшенням відносної кількості ма-

лих і середніх лімфоцитів (25,30% та 15,30%). 

До 10-добового віку у телят в корковому 

плато і ОГК  виникають зміни клітинного 

складу функціональних зон паренхими тільки 

в соматичних ЛВ. Отже, спостерігається змен-

шення кількості середніх лімфоцитів на 0,50-

1,70% і збільшення кількості малих (на 1,10-

1,24%) і великих (на 2,20-3,30%) лімфоцитів, а 

також ретикулярних клітин (на 1,19-2,08%), 

з’являються плазмоцити та збільшується від-

носна кількість макрофагів (на 1,25-2,33%). 

Клітинний склад ЛВУЗ без центрів розмно-

ження і з центрами розмноження соматичних 

ЛВ 10-добових телят характеризується збіль-

шенням кількості ретикулярних клітин і вели-

ких лімфоцитів, стабільністю малих лімфоци-

тів та відсутністю плазмоцитів. 

Клітинний склад мозкових тяжів в сомати-

чних ЛВ 10-добових телят, в порівнянні з но-

Таблиця 4. Вікові зміни відносної площі  мозкових (м’якотних) тяжів у деяких соматичних і 
вісцеральних лімфатичних вузлах ВРХ, % 

Лімфатичні вузли Вік 

новонароджені 10-діб 30-діб 120-діб 16-місяців 

Поверхневий шийний 
34,5±3,30 47,60±0,75 35,00±1,43 37,30±1,83 28,30±0,78 

Підклубовий 26,80±1,84 35,00±1,57 23,30±1,09 21,10±1,49 31,60±1,63 

Каудальний середостінний 
31,70±1,93 45,00±3,95 33,50±1,64 29,30±0,62 29,50±1,62 

Печінковий 
36,69±1,27 44,50±1,68 56,80±1,92 57,30±1,68 32,40±2,16 

Клубовоободовий 32,85±3,89 45,00±0,72 33,70±1,87 28,00±0,24 42,70±1,57 
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вонародженими, характеризується зменшен-

ням відносної кількості більшості клітин, на 

тлі зростання ретикулярних клітин та макрофа-

гів. 

У функціональних зонах ЛВ 30-добових 

телят зберігається тенденція до збільшення кі-

лькості  більшості клітин, як в соматичних, так 

і в вісцеральних ЛВ. В корковому плато ЛВ 

30-добових телят серед лімфоїдних клітин спо-

стерігається збільшення великих та середніх 

лімфоцитів, а також макрофагів на тлі змен-

шення малих лімфоцитів та ретикулярних клі-

тин. В ОГК ЛВ 30-добових телят зменшується 

кількість малих (на 1,24-1,28%) та великих лі-

мфоцитів (на 2,12%), ретикулярних клітин (на 

1,40%) та плазмоцитів (на 5,00%), а середніх 

лімфоцитів та макрофагів значно збільшується 

(на 1,75%). В ЛВУЗ, як соматичних, так і віс-

церальних ЛВ 30-добових телят спостерігаєть-

ся збільшення середніх лімфоцитів, макрофа-

гів, плазмоцитів та ретикулярних клітин, на тлі 

зменшення великих та малих лімфоцитів. В 

мозкових тяжах соматичних ЛВ 30-добових 

телят відзначається стабільне збільшення вели-

ких та середніх лімфоцитів і зменшення малих 

лімфоцитів та ретикулярних клітин.  

У 120-добових телят, практично у всіх фун-

кціональних зонах ЛВ, спостерігається помітне 

збільшення клітинних елементів, порівняно з 

такими у 30-добових телят. В корковому плато 

та в ОГК соматичних ЛВ 120-добових телят 

серед клітин лімфоїдного ряду спостерігається 

помітне збільшення великих та середніх лім-

фоцитів (на 3,05% та 1,10%), а також плазмо-

цитів (на 1.18%), при зменшенні макрофагів 

(на 1,50%-4,80%), популяція ретикулярних же 

клітин зростає. В ЛВУЗ та мозкових тяжах 

120-добових телят в соматичних ЛВ, продов-

жує зменшуватися відносна кількість малих та 

середніх лімфоцитів, при стабільному збіль-

шенні великих лімфоцитів, плазмоцитів, рети-

кулярних клітин та макрофагів. 

У 16-місячних телиць клітинний склад в 

усіх функціональних зонах ЛВ продовжує змі-

нюватись, тобто збільшуватися кількість вели-

ких та середніх лімфоцитів, макрофагів, і змен-

шуватися відносна кількість малих лімфоцитів. 

В корковому плато у 16-місячних телиць в со-

матичних ЛВ збільшується відносна кількість 

великих та середніх лімфоцитів, макрофагів, 

гранулоцитів, на тлі зниження відносної кіль-

кості малих лімфоцитів та ретикулярних клі-

тин. Але в корковому плато вісцеральних ЛВ 

16-місячних телиць, навпаки, відмічається збі-

льшення великих лімфоцитів, ретикулярних 

клітин та зменшення середніх та малих лімфо-

циті.  В ОГК соматичних ЛВ спостерігається 

тенденція до збільшення великих лімфоцитів, 

ретикулярних клітин, макрофагів та зменшен-

ню середніх та малих лімфоцитів. В ЛВУЗ і 

мозкових тяжах соматичних ЛВ відзначається 

збільшення відносної кількості великих та се-

редніх лімфоцитів, ретикулярних клітин, на 

тлі зменшення усіх клітин лімфоїдного ряду 

паренхіми ЛВ. В вісцеральних ЛВ 16-

місячних телиць, порівняно з соматичними 

ЛВ, більш нестабільний характер змін клітин-

ного складу в усіх функціональних зонах ЛВ. 

В ОГК вісцеральних ЛВ спостерігається збіль-

шення відносної кількості великих та середніх 

лімфоцитів і зменшення малих лімфоцитів та 

ретикулярних клітин. Відносна кількість клі-

тин лімфоїдного ряду ЛВУЗ гетерогенна. В 

мозкових тяжах вісцеральних ЛВ 16-

місячних телиць у клітинному складі спостері-

гається стабільне збільшення великих лімфо-

цитів, макрофагів та гранулоцитів, на тлі зни-

ження відносної кількості малих лімфоцитів 

та ретикулярних клітин. 

Висновки. За весь новонароджений, молоч-

ний та початок періоду молочної продуктив-

ності в ЛВ телят суттєво змінюється структура 

лімфоїдної тканини їх паренхіми. ВП корково-

го плато та ОГК в соматичних і вісцеральних 

ЛВ телят найбільш значно збільшується в пер-

ші десять діб життя. Потім, до кінця молочно-

го періоду та початку періоду молочної проду-

ктивності, ВП коркового плато та ОГК суттє-

во не змінюються. Незначні зміни спостеріга-

ються лише до 30-добового віку, де даний по-

казник помітно зменшується, а до 120-

добового віку телят, навпаки, збільшується і 

стабільний до 16-місячного віку. Паренхіма 

ЛВ ВРХ має часточковий характер будови. 

Кожна лімфоїдна часточка є сукупністю висо-

ко-та низько спеціалізованих клітинних зон зі 

специфічною для кожної з них архітектонікою 

ретикулярного остова, розташованих у певній 

закономірності. Всі без винятку високоспеціа-

лізовані клітинні зони (ОГК, ЛВУЗ ) мають 
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сфероподібну форму, а низькоспеціалізовані – 

циліндроподібну (кіркове плато, мозкові тяжі). 

Основними особливостями структурно-

функціональної організації паренхіми ЛВ 

ВРХ є різнорівнева (наскрізна) локалізація 

ЛВУЗ у межах часточок (від кіркового плато 

до мозкових тяжів) та мозаїчна гістоархітекто-

ніка, що обумовлена  багатошаровим розташу-

ванням компартментів (часточок паренхіми) 

від крайового до ворітного синусів.  

Вікові перетворення лімфоїдних часточок у 

ЛВ ВРХ худоби в постнатальному онтогенезі 

пов’язані з інтенсивним розвитком ЛВУЗ та 

ОГК, та їх розповсюдженням у напрямку від 

крайового до ворітного синусів вузлів. 

Гетерогенність клітинного складу у функці-

ональних зонах паренхими ЛВ ВРХ проявля-

ється вже з моменту народження та характері-

зується переважанням лімфоїдних клітин по-

над стромальними. Вікова кількісна динаміка 

клітин лімфоїдної паренхіми ЛВ у телят від 

народження до початку молочної продуктив-

ності характеризується інтенсивним збільшен-

ням вмісту плазматичних клітин у всіх функ-

ціональних зонах, починаючи з 30-добового 

віку. Збільшення кількості плазматичних клі-

тин відбувається на фоні зменшення малих 

лімфоцитів, з помірним збільшенням великих 

та макрофагів, супроводжуючи зміни гістоар-

хітектоніки компартментів ЛВ. Що характері-

зується поступовим «проникненням» ЛВУЗ 

вглиб лімфоїдної паренхими в напрямку від 

краєвого синусу до воротного.  

Перспективи подальших досліджень. Для 

створення концепції постнатальної спеціаліза-

ції паренхіми ЛВ великої рогатої худоби, не-

обхідно провести комплекс імуногістохіміч-

них досліджень з метою встановлення вікової 

динаміки лімфоїдних клітин із мембранними 

маркерами в межах окремих компартментів та 

паренхіми вузлів в цілому.  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗА-
ЦИИ ПАРЕНХИМЫ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Перепечаева Н.Г. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Установлено, что морфологические признаки функциональной специализации в паренхиме 

лимфатических узлов (ЛУ) крупного рогатого скота (КРС) формируются на протяжении по-

следних месяцев пренатального периода онтогенеза. В ЛУ новорожденных телят лимфоидная 

ткань четко разделена на компартменты (лимфоидные дольки) и функциональные зоны, наибо-

лее развитыми из которых есть единицы глубокой коры (ЕГК) и мозговые тяжи. Лимфатиче-

ские узелки в небольшом количестве локализируются вдоль краевых синусов узлов. Развитие ком-

партментов ЛУ на протяжении постнатального пери ода онтогенеза происходит вследствие 

увеличения количества лимфатических узелков, распространения лимфатических узелков в глу-

бокие слои паренхимы органов, развития и мультипликации ЕГК. Доказано, что наиболее лабиль-

24 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.2.№3, 2014 

ными компонентами компартментов ЛУ есть лимфатические узелки, относительная площадь 

которых, интенсивно увеличивается от рождения до 30-суточного возраста. Относительная 

площадь ЕГК в ЛУ КРС с возрастом постепенно увеличивается, а характер локализации суще-

ственно изменяется. У 120-суточных телят ЕГК в паренхиме ЛУ  размещаются в несколько 

слоев, как и компартменты в целом. Возрастные изменения строения и гистоархитектоники 

компартментов сопровождаются изменениями клеточного состава и архитектоники ретику-

лярного остова отдельных функциональных зон, основными из которых есть увеличение относи-

тельного количества плазматических клеток в мозговых тяжах и в краевых зонах  ЕГК и общее 

увеличение «концентрации» лимфоидных клеток во всех без исключения функциональных зонах 

паренхимы ЛУ 

Крупный рогатый скот (КРС), лимфатические узлы (ЛУ), лимфоидная паренхима, лимфо-

идные дольки, единицы глубокой коры (ЕГК), лимфатические узелки, ретикулярные волокна, 

морфогенез 
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PATTERNS OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL SPECIALATION PARENCHYMA 
LIMPH NODES IN CATTLE IN EARLY POSTNATAL ONTOGENESIS 

N. Perepechayeva 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

Established that the morphological features of functional specialization in the parenchyma of the 

lymph nodes (LN) bovine (cattle) are formed during the last months of prenatal ontogenesis. In lymph 

nodes newborn calves lymphoid tissue clearly divided into compartments (lymphoid particles) and 

functional areas, the most advanced of which is the unit of deep crust (UDC) and brain tissue bands. 

Lymph nodules in a little localized along the boundary nodes sinuses. The development of lymph nodes 

compartment during postnatal ontogenesis is due to the increase in the number L Nod, distribution L 

Nod in the deeper layers of parenchyma, development and animation UDC. It is proved that the most 

labile component compartment lymph nodules LN is the relative area which rapidly increases from birth 

to 30-day age. The relative area in UDC L Nod cattle moderately increases with age, localization and 

character changes significantly. In 120 daily calves UDC in the parenchyma LN is in several layers and 

compartments as a whole. Age-related changes in the structure and histoarchitectonics compartment 

accompanied by changes in cellular structure and architectonics reticular core individual functional 

areas, the main of which is to increase the relative amount of plasma cells in the brain chord and 

boundary areas and overall growth UDC “concentration” of lymphoid cells in all the functional areas 

of the parenchyma LN 

Cattle, lymph nodes (LN), lymphoid parenchyma, lymphoid particles unit deep crust, lymph 

nodules, reticular fibers, maritime fohenez 



У наш час кількість собак в містах постійно 
збільшується. У зв’язку з цим, збільшується і 
кількість тварин хворих на хірургічні захворю-
вання. Особливо поширеною є пухлинна пато-
логія, серед якої провідне місце займають но-
воутворення молочних залоз [1, 2]. 

За останні роки захворюваність на злоякісні 
пухлини та смертність від них зросли. Скоріше 
за все це зумовлено погіршенням екологічного 
стану довкілля, а у собак, за даними літератур-
них джерел, із значним подовженням тривало-
сті життя, що пов’язано із підвищенням якості 
умов утримання тварин. Собака знаходиться у 
найбільш близьких з людиною кліматичних та 
побутових умовах, а також підлягає дії одних і 
тих же негативних чинників довкілля, особли-
во за умов великих, промислових міст. Ново-
утворення у собак мають багато спільних із 
пухлинами людини чинників ризику, особли-
востей клінічного перебігу, деяких патогенети-
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Під час гістологічної ідентифікації встановлено, що 46 % пухлин є доброякісними, 44 % – 

злоякісними та 10 % складають дисплазії молочної залози. Серед доброякісних пухлин частіше 

зустрічаються аденоми, фіброаденоми та фіброми. Пухлини з ознаками вираженого запалення 

мають певні особливості морфоструктури. Відзначають мазоплазії і мастопатії різного 

ступеня, а також фіброзно-кістозну гіперплазію. Серед злоякісних пухлин частіше 

зустрічаються аденокарциноми, фібросаркоми та внутрішньопротоковий папілярний рак. 

Попереднє застосування консервативного лікування у дослідних групах значно полегшує 

оперативне видалення пухлин. Особливо це стосується доброякісних новоутворень. У деяких 

випадках під час проведеного консервативного лікування, новоутворення зникають майже 

повністю. Гірший результат отримали під час терапії злоякісних новоутворень. Порівняно з 

контрольною групою, попереднє консервативне лікування значно попереджає кровотечу під час 

операції та зменшує інвазивність оперативного втручання. Набряк після операції в дослідних 

групах, менш виражений порівняно з контрольною, а також швидше проходить загоєння 

операційних ран. Встановлено, що оперативний метод лікування собак з пухлинами молочних 

залоз і ознаками їх вираженого запалення є досить ефективним у комплексному використанні з 

консервативними протизапальними засобами, зокрема кращий результат отримали під час 

попереднього застосування 4% розчину АСД ІІ фракції. Дещо гірший ефект має попереднє 

передопераційне здійснення новокаїнових блокад з цефтриаксоном 

Пухлина, собаки, молочна залоза, хірургічне втручання 

чних, біохімічних характеристик та прогнос-
тичних факторів [3]. 

Існують багато методів лікування новоутво-
рень молочних залоз у собак. З не хірургічних 
методів лікування пухлин застосовують про-
меневу терапію, хіміотерапію. Основною ме-
тою променевої терапії є повне руйнування 
клітин шляхом впливу як на основне вогнище, 
так і на регіонарні лімфатичні вузли. Успішне 
променеве лікування грунтується на різному 
ступені чутливості до іонізуючого випроміню-
вання клітин злоякісної пухлини і клітин здо-
рових тканин [5]. 

В якості хіміотерапії застосовують сполуки, 
що володіють протипухлинною дією і здатні 
гальмувати розподіл клітин. Вони діють як на 
пухлинні, так і на здорові клітини (побічна 
дія). Хіміотерапія в широкому розумінні 
включає також гормонотерапію. Для досяг-
нення терапевтичного ефекту слід пригнічува-

УДК: 619.617:636.7 
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ти або припиняти вироблення в організмі гор-
монів які стимулюють пухлинний ріст. Досяг-
ти цього можна хірургічним, променевим, гор-
мональним впливом. Є повідомлення про ви-
користання імунотерапії в післяопераційному 
періоді під час раку молочної залози [4]. 

Але основним методом лікування новоутво-
рень молочної залози у собак залишається хі-
рургічний. Він являється ключовим та най-
більш важливим. Особливо ефективним він є 
під час лікування початкових стадій розвитку 
пухлини. Хірургічному видаленню доступні 
практично всі локалізації пухлин [10, 11]. 

Оперативне втручання з видалення ново-
утворень повинно проводитися з дотриманням 
правил абластики, тобто із здійсненням ком-
плексу заходів які запобігають можливості по-
падання в рану окремих пухлинних елементів, 
що можуть викликати метастази. Під час опе-
рації пухлину не слід травмувати, здавлювати 
або захоплювати гострими гачками, розрізати і 
видаляти окремими частинами. Екстирпацію 
пухлин слід проводити з мінімальною кровоте-
чею. Остання особливо є рясною під час вида-
лення пухлин які мають ознаки суттєвого запа-
лення навколишніх тканин і самого новоутво-
рення. 

Аналіз літературних джерел показав, що 
консервативне і оперативне лікування ново-
утворень потребують нових підходів і методів. 
Особливо це стосується пухлин з вираженими 
ознаками запалення, видалення яких супрово-
джується більш вираженими кровотечами і має 
більший ризик післяопераційних ускладнень 
включаючи післяопераційний набряк та мета-
стазування. 

У зв’язку з цим, пошук нових методів ліку-
вання цієї дуже поширеної патології є достат-
ньо актуальною проблемою [6, 8, 9]. 

Метою досліджень було удосконалити та 
розробити методи лікування пухлин молочних 
залоз із ознаками вираженого запалення у со-
бак.  

Матеріал і методи дослідження. Матеріа-
лом дослідження слугували собаки з пухлина-
ми молочних залоз із ознаками вираженого за-
палення в ділянці пухлини. Було сформовано 
дві дослідні та одну контрольну групи. У пер-
шій дослідній групі перед проведенням опера-
тивного втручання проводили консервативну 

терапію, яка включала застосування компресів 
4% розчину АСД ІІ фракції в ділянці пухлини 
протягом двох тижнів. У другій дослідній гру-
пі перед видаленням пухлини дворазово протя-
гом тижня здійснювали новокаїнову блокаду з 
цефтриаксоном. У контрольній групі оператив-
не втручання проводили без попереднього кон-
сервативного лікування. 

Під час обстеження тварини звертали увагу 
на наявність або відсутність асиметрії певних 
пар молочних залоз, стан шкіри і сосків 
(втягнення або виразка, розташування на різ-
них рівнях, виділення з сосків - кров'яні, сероз-
ні, гнійні). Пальпацію здійснювали легким на-
тисканням пальцями на вражену молочну зало-
зу, встановлювали наявність вузлуватої або 
дифузної форми новоутворень. Пальпували 
також регіонарні лімфатичні вузли, визначали 
їх розміри, рухливість або ступінь зрощення з 
навколишніми тканинами. Визначали розміри, 
форму, консистенцію, рухливість молочної за-
лози і пухлини, стан шкіри над нею, локаліза-
цію, стан навколишніх тканин які межують з 
новоутворенням, наявність запалень та вира-
зок. У цей час виявляли асиметрію молочних 
залоз, розвиток підшкірної судинної мережі, 
стан шкірного покриву.  

Видалення пухлини в усіх групах проводили 
під загальною анестезією за загальноприйня-
тою методикою. Післяопераційне лікування 
включало антибіотикотерапію і обробку шва 
левоміколем. Шви знімали через два тижні піс-
ля операції. 

Під час оперативного втручання враховува-
ли наявність набряку і ступінь кровотечі, а в 
післяопераційний період спостерігали за швид-
кістю загоєння операційної рани та слідкували 
за виникненням можливих ускладнень. 

Зразок тканини з видаленої пухлини фіксу-
вали в 4% розчині формаліну. Виготовлення 
гістологічних препаратів здійснювали за моди-
фікованою парафін-целоїдиновою методикою 
за М.С. Козієм. Після видалення пухлини 
отриманий зразок тканини промивали водою, 
знежирювали в спирт-ксилолі, проводили теп-
лову обробку в ксилол-парафіні 37 градусів і 
парафіні 55-60 градусів за Цельсієм та готува-
ли парафінові блоки. Гістологічні зрізи отри-
мували за допомогою мікротома, промивали 
спиртом різної концентрації. Заливали тонким 
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шаром канадського бальзаму і накривали по-
кривним скельцем. Далі препарат досліджува-
ли під мікроскопом, проводили гістологічну 
ідентифікацію зразків отриманих від різних 
собак з пухлинами молочної залози.  

Результати досліджень та їх аналіз. 
У породному аспекті новоутворення молоч-

ної залози частіше реєстрували у пуделів, ні-
мецьких вівчарок, ротвейлерів і безпорідних 
собак. Середній вік хворих тварин складав – 
9,8 років. Частіше патологія реєструвалася у 
тварин які народжували мало або не народжу-
вали взагалі. Локалізувалися пухлини частіше 
в 4-й і 5-й парах молочної залози.  

У результаті гістологічної ідентифікації пу-
хлин було встановлено, що 46 % пухлин є доб-
роякісними, 44 % – злоякісними та 10 % скла-
ли дисплазії молочної залози. Серед доброякіс-
них пухлин частіше зустрічалися аденоми, фіб-
роаденоми та фіброми.  

Під час гістологічного дослідження пухлин 
з ознаками вираженого запалення на препара-
тах відзначалася мазоплазії і мастопатії різного 
ступеня, а також фіброзно-кістозна гіперпла-
зія. Серед злоякісних пухлин частіше зустріча-
лися аденокарциноми, фібросаркоми та внутрі-
шньопротоковий папілярний рак.  

Під час вивчення морфологічних змін у клі-
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Рис. 1. Аденокарцинома першого ступеня. 
Гематоксилін Бьомера—Фуксемін Харта ×120 

Рис. 2. Аденокарцинома другого ступеня. 
Гематоксилін Бьомера—Фуксемін Харта ×120  

Рис. 3. Аденокарцинома третього ступеня. 
Гематоксилін Бьомера—Фуксемін Харта ×120 

Рис. 4. Фіброзно-кістозна мазоплазія. 
Гематоксилін Бьомера—Фуксемін Харта ×120 
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тинах злоякісних пухлин молочної залози спо-
стерігали нерівномірний колір ядер в одному і 
тому ж клітинному комплексі, різний ступінь 
поліморфізму ядер, збільшення ядер і ядерець, 
появу багатоядерних клітин мітозу і амітозу 
(рис. 1, 2, 3). 

Для мазоплазії характерним є мікроскопіч-
не виявлення на гістологічних препаратах різ-
ко збільшених, правильно сформованих часто-
чок залози. Клінічно ці зміни проявляються 
різким набряком верхньо-зовнішніх квадратів 
молочних залоз, больовим синдромом (рис. 4). 

Попереднє застосування консервативного 
лікування у дослідних групах значно полег-
шило оперативне видалення пухлин. Особли-
во це стосувалося доброякісних пухлин. У де-
яких випадках під час проведеного консерва-
тивного лікування пухлини зникали майже 
повністю. Гірший результат був отриманий 
під час терапії злоякісних новоутворень. Але 
порівняно з контрольною групою попереднє 
консервативне лікування значно попереджува-
ло кровотечу під час операції та зменшувало 
інвазивність оперативного втручання. Набряк 
після операції був не наскільки вираженим, як 
у контрольній групі, та швидше проходило 
загоєння операційних ран.  

Таким чином, можна стверджувати, що 
оперативний метод лікування собак з пухли-
нами молочних залоз з ознаками вираженого 
запалення є досить ефективним у комплексно-
му використанні з консервативними протиза-
пальними засобами, зокрема кращий резуль-
тат був отриманий з попереднім застосуван-
ням 4% розчину АСД ІІ фракції. Дещо гірший 
ефект мало попереднє передопераційне здійс-
нення новокаїнових блокад з цефтриаксоном. 

Висновки. 1. Новоутворення молочної за-
лози частіше реєструють у пуделів, німецьких 
вівчарок, ротвейлерів і безпорідних собак. Се-

редній вік хворих тварин складає – 9,8 років. 
Частіше патологія реєструється у тварин які 
народжували мало або не народжували взага-
лі. Локалізуються пухлини частіше в 4-й і 5-й 
парах молочної залози.  

2. Серед доброякісних пухлин частіше зу-
стрічаються аденоми, фіброаденоми та фібро-
ми. У пухлин з ознаками вираженого запален-
ня відзначаються мазоплазії і мастопатії різно-
го ступеня, а також фіброзно-кістозна гіпер-
плазія. У 46 % пухлини є доброякісними, 44 % 
- злоякісними та 10 % складають дисплазії мо-
лочної залози. Серед злоякісних пухлин часті-
ше зустрічаються аденокарциноми, фібросар-
коми та внутрішньопротоковий папілярний 
рак.  

3. Оперативний метод лікування собак з 
пухлинами молочних залоз з ознаками вира-
женого запалення є досить ефективним у ком-
плексному використанні з консервативними 
протизапальними засобами, зокрема з попере-
днім застосуванням 4 % розчину АСД ІІ фрак-
ції.  

4. Для мазоплазії характерним є мікроскопі-
чне виявлення на гістологічних препаратах 
різко збільшених, правильно сформованих ча-
сточок залози. Клінічно ці зміни проявляють-
ся різким набряком верхньо-зовнішніх квадра-
тів молочних залоз, больовим синдромом.  

5. У клітинах злоякісних пухлин молочної 
залози спостерігають в одному і тому ж клі-
тинному комплексі нерівномірний колір ядер, 
різний ступінь їх поліморфізму, збільшення 
ядер і ядерець, появу багатоядерних клітин, 
фігур мітозу і амітозу.  

Перспективи подальших пошуків. 
На перспективу планується проведення до-

сліджень з метою удосконалення оперативних 
прийомів під час хірургічного видалення но-
воутворень молочних залоз у собак. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С 
ПРИЗНАКАМИ ВЫРАЖЕННОГО ВОСПАЛЕНИЯ  

У СОБАК 

Самойлюк В.В., Белый Д.Д., Шевченко Е.Е. 

Днепропетровский государственный аргарно-экономический университет, г. Днепропетровск 

 

При гистологической идентификации установлено, что 46 % опухолей являются доброкаче-

ственными, 44 % – злокачественными и 10 % составляют дисплазии молочной железы. Среди 

доброкачественных опухолей чаще встречались аденомы, фиброаденомы и фибромы. Опухоли с 

признаками выраженного воспаления имеют особенности морфоструктуры. Были отмечены 

мазоплазии, мастопатии и фиброзно-кистозные гиперплазии. Среди злокачественных опухолей 

чаще встречались аденокарциномы, фибросаркомы и внутрипротоковый папилярный рак. Пред-

варительное применение консервативного лечения в опытных группах значительно облегчает 

оперативное удаление опухолей. Особенно это касается доброкачественных опухолей. В некото-

рых случаях после проведенного консервативного лечения опухоли исчезали почти полностью. 

Хуже результат был получен во время терапии злокачественных новообразований. В сравнении с 

контрольной группой предварительное консервативное лечение значительно предотвращает 

кровотечение во время операции и уменьшает инвазивность хирургического вмешательства. 

Отек после операции в опытных группах был менее выражен в сравнении с контрольной и быст-

рее проходило заживление операционных ран. Установлено, что оперативный метод лечения 

собак с опухолями молочных желез с признаками выраженного воспаления является достаточно 

эффективным в комплексном использовании с консервативными противовоспалительными сред-

ствами, лучший результат был получен во время предварительного использования 4% раствора 

АСД ІІ фракции. Несколько хуже результат отмечен после предварительного предоперационно-

го проведения новокаиновых блокад с цефтриаксоном 

Опухоль, собаки, молочная железа, хирургическое вмешательство 
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FEATURES OF TREATMENT OF TUMOURS  OF MAMMARY GLANDS WITH 
SIGNS OF THE EXPRESSED INFLAMMATION FOR DOGS 

V. Samoylyuk, D. Beliy, E. Shevchenko 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk 

 

The aim of researches was an improvement and development of methods of treatment of tumours of 

mammary glands with the signs of the expressed inflammation for dogs. Research material dogs served 

as with the tumours of mammary glands with the signs of the expressed inflammation in the area of 

tumour. It was formed two experience and one control groups. 

In the first experience group before realization of operative intervention conducted conservative 

therapy that included application of compresses of 4 % solution of АSD ІІ to faction in the area of 

tumour during two weeks. In the second experience group before an oncotomy doubly on the draught of 

week carried out a novocaine blockade from antibiotic. In a control group operative intervention was 

conducted without previous conservative treatment. 

During an inspection animals paid attention to presence or absence of asymmetry of certain pairs of 

mammary glands, state of skin and nipples (a presence of ulcers, location is on different levels, selection 

from nipples - blood, serosal, festering). Palpation was carried out by easy pressure by fingers on the 

staggered mammary gland, set the presence of the knotted or diffuse form of new formations. 

Regional lymph nodes palpated also, their sizes, mobility or degree of union, determined with 

surrounding tissues. Sizes determined, form, consistency, mobility of mammary gland and tumour, state 

of skin above her, localization, the state of surrounding tissues that abut upon new formation, presence 

of inflammation. At this time found out asymmetry of mammary glands, development of hypodermic 

vasoganglion, state of the cutaneous covering. 

Oncotomies in all groups conducted under general anaesthesia on the generally accepted 

methodology. Postoperative treatment included antibiotic and treatment of guy-sutures by ointment of 

Levomekol. Guy-sutures took off in two weeks after an operation. During operative intervention took 

into account the presence of edema and bleeding degree, and in a postoperative period watched speed 

the operating wound healing and watched after the origin of possible complications. 

Conducted histological authentication of tumours. A sam-cloth from a remote tumour was fixed at 4 

% solution of formalin. Making of histological preparations carried out on the modified methodology. 

After an oncotomy the got sam-cloth was washed by water, deprived of fat in alcoholic and prepared 

paraffin blocks. The got sam-cloth was cut on a microtome, washed the alcohol of different 

concentration. Inundated the skim of the Canadian balsam and covered integumentary glass. Farther 

preparation was looked over under a microscope, conducted histological authentication of standards 

got from different dogs with mastoncuss. 

As a result of undertaken studies it was set following. In the pedigree aspect of new formation of 

mammary gland more often registered oneself for poodles, German shepherds, rottweilers and dogs 

without a breed. Middle age of sick animals folded - 9,8. More often pathology registered oneself for 

animals that rarely bore or not bore posterity. Tumours were localized more often in 4 and 5 pairs of 

mammary gland. 

It was set as a result of histological authentication of tumours, that 46 % tumours is of high quality, 

44 % malignant and 10 % laid displazys of mammary gland. Among of high quality tumours more often 

there were adenomas, fibroadenomas and fibromata. 

During histological research of tumours with the signs of the expressed inflammation on preparations 

mazoplathys was marked and mastopathys of different degree, and also fibrotic-cystophorous 

gyperplasy. Among malignant tumours more often there were adenocarcinomas, fibrotic sarcomas and 

cancer of into channels papilliferous. 
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During the study of morphological changes in the mews of malignant mastoncuss looked after the 

uneven color of kernels in a the same cellular complex, different feet of polymorphism of kernels, 

increase of kernels and karyonucleus, appearance of multinuclear mews of mitosisу and amitosis. For 

mazoplathys characteristic is a microscopic exposure on histological preparations of sharply 

megascopic, correctly formed particles of gland. Clinically these changes show up the sharp edema of 

overhead-external squares of mammary glands, pain syndrome. 

Previous application of conservative treatment in experience groups considerably facilitated the 

operative removal of tumours. Especially it touched of high quality tumours. In some cases during the 

conducted conservative treatment of tumour disappeared almost fully. 

A worst result was got during therapy of malignant new formations. But as compared to a control 

group previous conservative treatment considerably warned bleeding during an operation and 

diminished  invasiveness of operative intervention. It was swollen after an operation was not as far as 

expressed as in a control group and cicatrization of operating wounds passed quicker. 

Thus, it is possible to assert that an operative method of treatment of dogs with the tumours of 

mammary glands with the signs of the expressed inflammation is effective enough in the complex use 

with conservative antiinflammatory facilities, in particular the best result was got with previous 

application of 4 % solution of АSD ІІ to faction. Previous before an operation realization of novocaine 

blockades had a some worst effect from antibiotic. 

On a prospect realization of researches is planned with the aim of improvement of operative 

receptions during the surgical removal of new formations of mammary glands for dogs 

 

Tumour, dogs, mammary gland, surgical interference 
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Відомо, що стравохідний мигдалик пта-
хів, у тому числі і курей, розташований у 
ділянці переходу стравоходу в залозисту 
частину шлунка [2, 6]. За будовою він подіб-
ний до стінки стравоходу, однак містить добре 
розвинуту лімфоїдну тканину, яка формує ос-
нову периферичних органів імуногенезу. В 
зв’язку з цим стравохідний мигдалик відно-
сять до цих органів [3]. У них, під впливом 
антигенів лімфоцити диференціюються в ефек-
торні клітини, які забезпечують специфічний 
імунітет [5]. 

Поверхневий епітелій вкриває слизову обо-
лонку стравохідного мигдалика. Його клітин-
ний склад у птахів вивчений недостатньо. З 
цього питання є тільки окремі повідомлення 
[1, 4]. У доступній нам літературі ми також не 
знайшли даних про субмікроскопічну будову 
клітин поверхневого епітелію стравохідного 
мигдалика курей.  

Мета дослідження. Встановити клітинний 
склад поверхневого епітелію стравохідного 
мигдалика курей та виявити особливості його 
субмікроскопічної будови. 

Матеріал і методи дослідження. Об’єктом 
дослідження був епітелій стравохідного мигда-
лика 3 голів курей кросу Шевер 579 віком 6 
місяців. При виконанні роботи використовува-
ли загальноприйняті класичні методи електро-
нно-мікроскопічних досліджень [7]. Дослі-
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Встановлено, що поверхневий епітелій, який вкриває слизову оболонку стравохідного 
мигдалика курей багатошаровий плоский частково зроговілий. Його клітини формують 
базальний, шипуватий (остистий) і поверхневий шари. Клітинний склад шарів поверхневого 
епітелію неоднаковий. Серед них найбільше епітеліоцитів, а в базальному і в шипуватому шарах 
виявляються ще й лімфоцити, імунобласти, клітини Лангерганса, проплазматичні і плазматичні 
клітини та М-клітини. Клітини поверхневого епітелію мають різну субмікроскопічну будову 

Кури, електронна мікроскопія, епітелій, стравохідний мигдалик, епітеліоцити, 

лімфоцити, імунобласти, клітини Лангерганса, проплазмоцити, плазмоцити, М-клітини 

дження проводили за допомогою електронно-
го мікроскопа SELMI ПЕМ -125К.  

Результати дослідження. Проведеними до-
слідженнями встановлено, що поверхневий 
епітелій, який вкриває слизову оболонку стра-
вохідного мигдалика – багатошаровий плос-
кий частково зроговілий. Він складається із 
трьох шарів клітин: базального, шипуватого 
(остистого) і поверхневого. Вони мають неод-
наковий склад. 

Базальний шар клітин розташований на ба-
зальній мембрані, яка утворена гомогенною 
основною речовиною і ніжною сіткою воло-
кон. Він утворений базальними епітеліоцита-
ми, поодинокими лімфоцитами, імунобласта-
ми і клітинами Лангерганса.  

Базальних епітеліоцитів найбільше. Вони 
розташовані в один ряд і мають циліндричну 
(стовпчасту) форму та округле, рідше овальне 
ядро, яке міститься в ділянці базального по-
люса (рис. 1). Ядро може мати від одного до 
трьох ядерець, гетерохроматин у ньому рівно-
мірно розподілений в нуклеоплазмі. В цито-
плазмі епітеліоцитів виявляються тонофібри-
ли, елементи ендоплазматичної сітки, рибосо-
ми і мітохондрії. З’єднані ці клітини між со-
бою десмосомними контактами, а з базальною 
мембраною - напівдесмосомами. Окремі епіте-
ліоцити знаходяться в стані мітозу (рис. 2).  

Між епітеліоцитами базального шару вияв-
ляються поодинокі лімфоцити, які представле-
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ні малими і середніми формами (рис. 3). Вони 
мають видовжено-овальну форму і велике 
округле ядро, яке розташоване в центрі кліти-
ни та займає значний її об’єм. У ньому розта-
шоване одне ядерце і грудочки гетерохромати-
ну, які переважно фіксовані до внутрішньої 
мембрани оболонки ядра і рідше розташовані 
вільно в нуклеоплазмі. Цитоплазма лімфоцитів 
електронно-світла. В ній помітні нечисленні 
мітохондрії округлої форми, елементи грану-

лярної ендоплазматичної сітки і рибосоми. 
Імунобласти локально розташовані на база-

льній мембрані. Вони мають значні розміри  і 
більші за лімфоцити (рис. 3). Об’єм цитоплаз-
ми імунобластів значно перевищує такий цито-
плазми лімфоцитів. Ці клітини мають форму, 
яка нагадує трикутник. Ядро округлої форми, з 
одним ядерцем. Більша частина гетерохрома-
тину фіксована до внутрішньої мембрани обо-
лонки ядра, а інша рівномірно розподілена в 
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Рис. 3. Лімфоцит і імунобласт між епітелі-

оцитами базального шару поверхневого епі-

телію стравохідного мигдалика курки. Елек-

тронограма, ×4800: 1 – епітеліоцити; 2 – 
лімфоцит; 3 – імунобласт 

Рис. 4. Клітина Лангерганса в базальному 

шарі поверхневого епітелію стравохідного 

мигдалика курки. Електронограма, ×8000:  
1 – епітеліоцит; 2 – клітина Лангерганса 400  

Рис. 1. Епітеліоцити базального шару повер-

хневого епітелію стравохідного мигдалика 

курки. Електронограма, ×4500: 1 – ядро; 2 – 
цитоплазма 

Рис. 2. Мітоз епітеліоцита базального шару 

поверхневого епітелію стравохідного мигда-

лика курки. Електронограма, ×8000.  
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нуклеоплазмі. Цитоплазма світла, у ній трапля-
ються нечисленні органели, такі як крупні мі-
тохондрії із світлим матриксом і слабо вираже-
ними кристами, полірибосоми, елементи 
(канальці і цистерни) ендоплазматичної сітки, 
лізосоми, елементи комплексу Гольджі.  

Клітини Лангерганса, як відомо відносять до 
макрофагічної системи організму. Вони похо-
дять від моноцитів крові, фагоцитують антиге-
ни та беруть участь  у розвитку імунних реак-
цій. Ці клітини розташовані поодиноко між 
епітеліоцитами базального шару епітелію. Во-
ни мають переважно овальну або округлу фор-
му з нерівними краями (рис. 4). Ядро овальне, 
невелике, розташоване дещо ексцентрично. В 
ньому виявляється значна кількість гетерохро-
матину. Цитоплазма електронно-щільна, за-
ймає значний об’єм і утворює вирости різної 
форми та величини. У ній є багато крупних 
лізосом округлої та видовженої форми і дрібні 
фагосоми.  

Шипуватий шар поверхневого епітелію 
утворений 9-16 рядами епітеліоцитів. Серед 
них виявляються також поодинокі проплазмо-
цити, плазмоцити, М-клітини, лімфоцити і клі-
тини Лангерганса. 

Епітеліоцити шипуватого шару мають ова-
льну або неправильну форму з нерівними кон-
турами (рис. 5). Їх цитоплазма утворює вирос-
ти (шипики) за допомогою яких сусідні кліти-

ни контактують за типом демосом. Ядро оваль-
не, рідше округле, містить одне або два ядерця. 
В нуклеоплазмі помітні невеликі грудочки ге-
терохроматину, частина яких фіксована до 
внутрішньої мембрани ядерної оболонки. Кон-
тури ядра нерівні, перинуклеарний простір та-
кож нерівномірної ширини, місцями значно 
розширений. В цитоплазмі багато тонофібрил, 
які не мають певної орієнтації і сконцентрова-
ні переважно біля плазмолеми. В ній також 
помітні мітохондрії з матриксом середньої 
щільності і слабо вираженими кристами, рибо-
соми та поодинокі елементи гранулярної ендо-
плазматичної сітки. 

Проплазмоцити невеликих розмірів і непра-
вильної форми (рис. 5). Ядро цих клітин також 
має неправильну форму. В ядрі одне – два яде-
рця, а у нуклеоплазмі багато гетерохроматину, 
який переважно фіксований до оболонки ядра. 
У цитоплазмі є багато елементів гранулярної 
ендоплазматичної сітки і мітохондрій із світ-
лим матриксом і слабо вираженими кристами. 

Плазмоцити, як відомо є ефекторними клі-
тинами В-лімфоцитів. Вони мають значні роз-
міри і кубоподібну або округлу форму (рис. 6). 
Ядро в них округле, займає ексцентричне по-
ложення. В ньому є одне ядерце. Розміщення 
конденсованого хроматину в цих клітинах спе-
цифічне. Його грудочки формують характер-
ний малюнок – колесо зі спицями, або цифри 
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Рис. 6. Клітини шипуватого шару поверхне-

вого епітелію стравохідного мигдалика кур-

ки. Електронограма, ×3200: 

1 – плазмоцит; 2 – лімфоцит; 3 – М-клітина  

Рис. 5. Клітини шипуватого шару поверх-

невого епітелію стравохідного мигдалика 

курки. Електронограма, ×2400: 

1 – епітеліоцити; 2 – проплазмоцит 
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на циферблаті годинника. Цитоплазма майже 
вся заповнена гранулярною ендоплазматичною 
сіткою, канальці якої значно розширені і розта-
шовані концентрично навколо ядра. У ній та-
кож помітні нечисленні мітохондрії із слабо 
вираженими кристами та світлим матриксом, 
рибосоми та комплекс Гольджі. Останній роз-
ташований у світлій перинуклеарній зоні, яка у 
вигляді смужки охоплює частину ядра.  

Відомо, що М-клітини (мікроскладчасті) є 
спеціалізованими епітеліальними клітинами, 
які здатні захоплювати антигени із просвіту 
травного каналу і передавати їх лімфоцитам. 
М-клітини мають неправильну форму і елект-
роннопрозору світлу цитоплазму, яка утворює 
заглибини – глибокі ямки і мікроскладки (рис. 
6, 7). У цитоплазмі з органел є мітохондрії, ри-
босоми, елементи ендоплазматичної сітки. Яд-
ро овальне, рідше паличкоподібне розташова-
не переважно ексцентрично. Його гетерохро-
матин у вигляді грудочок фіксований до внут-
рішньої поверхні ядерної оболонки, а в центра-
льній частині ядра у вигляді дрібних зерен рів-
номірно розподілений у нуклеоплазмі. У ядрі є 
одне або два ядерця, які розташовані на пери-
ферії. 

Лімфоцити  і клітини Лангерганса мають 
подібну будову тим, що описані вище.  

Поверхневий шар епітелію представлений 
плоскими видовженими переважно без'ядерни-

ми епітеліоцитами, які розташовані у 4-6 ря-
дів. Вони з’єднані між собою десмосомними 
контактами, які місцями зруйновані. Окремі з 
епітеліоцитів мають одне ядро з ознаками ка-
ріорексису (рис. 8). Воно розташоване в 
центрі, має овальну форму і нерівні контури. 
В ядрі є гетерохроматин, який розпилений в 
нуклеоплазмі і частково фіксований до нукле-
олеми. Ядерце не виражене. Перинуклеарний 
простір помітний лише в окремих ділянках. В 
цитоплазмі цих клітин є багато тонофібрил і 
окремі мітохондрії, елементи гранулярної та 
aгранулярної ендоплазматичної сітки, рибосо-
ми та лізосоми. Межі клітин хвилясті. Міжклі-
тинні простори місцями значно розширені і 
заповнені електроннощільною речовиною.  

Висновки: 
1. Поверхневий епітелій, який вкриває сли-

зову оболонку стравохідного мигдалика курей 
багатошаровий плоский частково зроговілий. 
Його клітини формують базальний, шипува-
тий (остистий) і поверхневий шари. 

2. Клітинний склад шарів поверхневого епі-
телію неоднаковий. Серед них найбільше епі-
теліоцитів, а в базальному і в шипуватому ша-
рах виявляються ще й лімфоцити, імуноблас-
ти, клітини Лангерганса, проплазматичні і 
плазматичні клітини та М-клітини.  

3. Клітини поверхневого епітелію мають 
різну субмікроскопічну будову.  

Рис. 7. М-клітина в шипуватому шарі по-

верхневого епітелію стравохідного мигдали-

ка курки. Електронограма, ×9600: 
1 – ядро; 2 – цитоплазма 

Рис. 8. Епітеліоцити поверхневого шару 

епітелію стравохідного мигдалика курки. 

Електронограма, ×4000: 
1 – ядро; 2 – цитоплазма  
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СУБМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КЛЕТОК ПОВЕРХНОСТНОГО 
ЭПИТЕЛИЯ ПИЩЕВОДНОЙ МИНДАЛИНЫ КУР 

Хомич В.Т., Дышлюк Н. В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Установлено, что поверхностный эпителий, который выстилает слизистую оболочку пище-
водной миндалины кур многослойный плоский частично ороговевающий. Его клетки формируют 
базальный, шиповатый (остистый) и поверхностный слои. Клеточный состав слоев поверхност-
ного эпителия неодинаковый. Среди них больше всего эпителиоцитов, а в базальном и в шипова-
том слоях выявляются еще и лимфоциты, иммунобласты, клетки Лангерганса, проплазматиче-
ские и плазматические клетки и М-клетки. Клетки поверхностного эпителия имеют различное 
субмикроскопическое строение 

Куры, электронная микроскопия, эпителий, пищеводная миндалина, эпителиоциты, лим-

фоциты, иммунобласты, клетки Лангерганса, проплазмоциты, плазмоциты, М-клетки  

SUBMICROSCOPIC STRUCTURE OF SUPERFICIAL EPITHELIUM OF 
 CHICKENS OESOPHAGEAL TONSIL 

V. Khomich, N. Dyshlyuk 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine  
 
The aim of our research was to evaluate cell content of superficial epithelium of mucous membrane in 

chicken esophageal tonsil and determine the features of its submicroscopic structure. Common electron-
microscopic methods were used during investigation.  

We found that the surface epithelium of the mucous membrane of chickens esophageal tonsil is 
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squamous stratified partially keratinized. Its cells form a basal, spinous and superficial layers. Cell con-
tent of layers of surface epithelium varies. Epithelial cells are widespread. The basal cell layer is lo-
cated on the basement membrane, which is built with a homogeneous basic substance and delicate net-
work of fibers. This layer is formed by basal epithelial cells, isolated lymphocytes, immunoblasts and 
Langerhans cells. Spinous layer of surface epithelium formed by 9-16 rows of epithelial cells. There are 
also rare proplasma cell, plasma cells, M-cells, lymphocytes and Langerhans cells. The superficial layer 
of epithelium is presented mainly by nuclear-free flat elongated epithelial cells that are arranged in 4-6 
rows. The cells of all three layers of the surface epithelium have different submicroscopic structure 

 

Chickens, electron microscopy, surface epithelium, esophageal tonsil, epithelial cells, lymphocytes, 

immunoblasts, Langerhans cells, proplasma cells, plasma cells, M-cells 
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Наявними дослідженнями достатньо вивче-

но цитологічний склад молока корів, його хі-

мічні та фізичні властивості, проте імунні фак-

тори захисту вим’я ще розкриті недостатньо 
[1–6], тому нині вчені прискіпливо зосереди-

лись на детальному дослідженні локального 

імунітету молочної залози корів, його змінах 

впродовж лактації [7, 8] та при розвитку пато-
логії [9–11]. Загальновідомо, що регуляція ме-

таболічних процесів в організмі тварин відбу-

вається за участю нервової та ендокринної си-

стеми шляхом складних біологічних механіз-

мів (передачею імпульсів, регуляторним впли-

вом гормонів, нейропептидів, інтерлейкінів, 

цитокінів; взаємодією із специфічними рецеп-
торами тощо) [12–14]. Попри це досі немає 

повного розуміння механізмів імунної регуля-

ції в організмі людини і тварин, імунобіологіч-

них аспектів онтогенезу та особливостей про-
яву локальних імунних реакцій [15–17]. Акту-

альною проблемою в клінічній імунології є 

вивчення апоптозу імунокомпетентних клітин 
(ІКК) – фізіологічного феномену їх старіння та 

смерті; його значення у формуванні імунного 
гомеостазу [5–8, 15–21]. 

Метою роботи було дослідити основні по-

казники локального імунітету вим’я корів та 

стан апоптозу імунокомпетентних клітин сек-

рету їх молочної залози у різні періоди лакта-

ції. 
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У статті розглянуто імунобіологічні механізми клітинних факторів захисту локального 

імунітету молочної залози корів. Встановлено фізіологічні особливості імунних реакцій в 

організмі тварин у різні періоди лактації; наведено оригінальні дослідження апоптозу 

імунокомпетентних клітин секрету молочної залози корів; здійснена інтерпретація отриманих 

результатів експериментальних досліджень і зроблено логічні висновки 

Корови, молочна залоза, лактація, імунокомпетентні клітини, клітинні фактори 

імунного захисту, протимікробний потенціал фагоцитів, апоптоз, імунний гомеостаз 

Матеріал і методи досліджень. Клініко-

експериментальні дослідження проводили на 

коровах-аналогах української молочної чорно-

рябої породи (n=32) методом періодів на різ-

них стадіях лактації: в період секреції молози-
ва (3–5-та доба), в середній період лактації (3–

5-й міс), під час запуску (5–7-ма доба) та сухо-

стою (15–20-та доба). 

Імунологічні дослідження проводили у спе-

ціалізованій лабораторії імунології відтворен-

ня тварин Подільського державного аграрно-

технічного університету. Локальний імунітет 

молочної залози корів оцінювали за допомо-

гою комплексної імунологічної тест-карти (В. 

А. Яблонський, О. О. Боднар, М. М. Желавсь-

кий, 2001) [19] із використанням власної запа-

тентованої методики [20]. Стан клітинної лан-

ки імунного захисту визначали за цитохімічни-

ми показниками Оксигензалежних факторів 

фагоцитарного захисту (ОНФЗ) клітин секрету 

молочної залози. Функціональну активність 

фагоцитів оцінювали в метаболічній реакції з 

нітросинім тетразолієм (НСТ-тест). Протимік-

робний потенціал інтрацелюлярної мієлоперо-

ксидази (МПО) фагоцитарних клітин визнача-

ли в цитохімічній реакції з бензидином. Імуно-

граму оцінювали за інформативними показни-

ками ступеневої реактивності фагоцитарних 

клітин, які в подальшому використовувались 

для детальної інтерпретації цитохімічних пока-

зників. При цьому визначали: цитологічний 
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індекс (ЦЛІ), індекс активації нейтрофілів 

(ІАН), сумарний цитохімічний показник 

(СЦП) протимікробної реактивності фагоци-

тів. Для визначення балансу імунокомпетент-

них клітин та характеру змін параметрів іму-

нологічного гомеостазу досліджували також 

індекс міграційної активності лімфоцитів 

(ІМАЛ), індекс міграційної активності нейтро-

філів (ІМАН) та індекс макрофагальної транс-

формації (ІМТ) [21].  

Морфологічні ознаки апоптозу імунокомпе-

тентних клітин (лімфоцитів, нейтрофілів та 

моноцитів) оцінювали мікроскопічним мето-

дом (G. M. Cohen et al., 1992) із визначенням 

індексу апоптозу (ІА) ІКК [22].  

При статистичній обробці масивів даних 

визначали середнє арифметичне, середньоари-

фметичну похибку, t-критерій Стьюдента. Біо-

метричний аналіз та біометричну інтерпрета-

цію отриманих результатів проводили за допо-

могою статистичного софту прикладних про-

грам Stastistica v. 5.5 A.  

Результати досліджень та їх обговорення. 
Нині дослідження клітинних факторів імунно-

го захисту та вивчення апоптозу імунокомпе-

тентних клітин є одним з актуальних питань 

прикладної клінічної імунології. Адже для до-

слідника надзвичайно важливо провести ком-

плексне імунологічне тестування, а також 

здійснити правильну інтерпретацію імуногра-

ми як необхідну умову для об’єктивної оцінки 

стану регуляції імунного гомеостазу, ранньої 

діагностики субклінічної патології та прогно-

зування її подальшого перебігу. До таких ін-

формативних методів належать комплексні 

імунологічні дослідження функціонального 

стану (у.т.ч. апоптозу) імунних клітин, їх здат-

ності взаємодіяти в каскаді розгортання імун-

ної відповіді. Загальновідомо, що такі процеси 

можуть виникати в організмі як на ефекторно-

му (мікро- та макрофаги), так і афекторному 

(за участю лімфоцитів) рівні імунного захисту.  

Як показали наші клініко-експериментальні 

дослідження, клітинний імунний захист лока-

льного імунітету молочної залози корів має 

свої особливості. Так, при детальному вивчен-

ні цитограми секрету молочної залози корів у 

різні періоди лактації ми виявили певні зміни 

у балансі та перерозподілі імунокомпетентних 

клітин, а в період секреції молозива було вияв-

лено виражену активацію міграційної активно-

сті лімфоцитів (ІМАЛ 0,93±0,02, p<0,001). У 

цей період також високою була і міграція ней-

трофільних гранулоцитів (1,34±0,04, p<0,001). 

Такі зміни відбувались на тлі зростання 

(p<0,001) лімфоцитарно-гранулоцитарного ін-

дексу (рис. 1).  

Надалі, в середній період лактації встанов-

лено різкі зміни основних параметрів цитоло-

гічного балансу ІКК: достовірне зниження 

ІАМЛ, ІМАН та ЛГІ. Попри це було відзначе-

но активізацію процесу трансформації макро-

фагів (ІМТ 1,26±0,03, рис. 2). 

Наприкінці лактації і початку запуску та 
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Рис. 1. Зміни співвідношення популяцій імунокомпетентних клітин секрету молочної за-
лози корів у різні періоди лактації (n=32)  
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впродовж сухостою відбувалось зворотне збі-

льшення міграційної активності нейтрофіль-

них гранулоцитів (p<0,01), дещо знижувалося 

трансформаційне перетворення макрофагів. 

Найвищий пік міграційної активності нейтро-

фільних гранулоцитів встановлено в період 

сухостою (1,54±0,02, р<0,05), при цьому про-

цес трансформації мікрофагальних клітин де-

що стабілізувався (1,25±0,04), а баланс ЛГІ 

становив 0,05.  

Отже, цитологічний баланс імунокомпетен-

тних клітин молочної залози корів характери-

зується динамічним коливанням, яке на нашу 

думку, пов’язане із специфічною морфологіч-

ною та функціональною перебудовою в органі-

змі корів (і в молочній залозі, зокрема) в дослі-

джувані періоди. Нами встановлено, що напри-

кінці лактації (в період запуску і сухостою) 

відбувається інтенсивна міграція нейтрофіль-

них гранулоцитів у паренхіму молочної залози, 

а також зростає кількість трансформованих 

макрофагів − гістіоцитів, тобто відбувається 

процес активізації клітинних факторів локаль-

ного захисту молочної залози, що було підтве-

рджено при оцінці функціональних параметрів 

імунного захисту. 

Більш динамічні процеси відбувалися у ци-

тохімічних показниках клітинного імунітету 

молочної залози корів. Так, у серійному експе-

рименті було встановлено, що на 3-5-ту добу 

лактації у молозиві корів фагоцитарні клітини 

проявляли найвищий протимікробний потенці-

ал. Загальна кількість МПО + (82,12±0,78 %) 

та НСТ + (77,72±0,87 %) нейтрофілів у цитог-

рамі молозива в цей час була найбільшою. В 

подальшому, в період запуску і сухостою, за-

гальна кількість фагоцитарних клітин із грану-

лами мієлопероксидази поступово зростала 

(p<0,001), що супроводжувалось паралельним 

зростанням ЦЛІ (2,53±0,17 %, р<0,01). В цей 

же період відбувалась також інтенсивна акти-

вація фагоцитарних клітин і в НСТ-тесті 

(27,7±1,23 %, p<0,001). У сухостійний період 

(15-20-та доба) цитохімічна реактивність фаго-

цитарних клітин секрету молочної залози ко-

рів на МПО та в НСТ-тесті повторно нароста-

ла (p<0,001), а сумарний показник цитохіміч-

ної реактивності був зафіксований на макси-

мальній позначці (0,55±0,02, p<0,001).  

Отже, впродовж лактації корів відбувають-

ся динамічні коливання функціональних пока-

зників протимікробного захисту їх молочної 

залози. Найбільший протимікробний потенці-

ал фагоцитів секрету молочної залози корів в 

реакціях МПО та НСТ-тесту встановлено на 

початку лактації, в період запуску і сухостою.  

Відповідно до карти імунологічного тесту-

вання подальші наші дослідження стосувались 

вивчення апоптозу − феномену фізіологічного 

старіння та загибелі імунокомпетентних клі-

тин секрету молочної залози. 

На початку функціонування молочної зало-

зи, поряд із особливим клітинним складом мо-

лозива, ми відзначали й характерні зміни в си-

стемі регуляції старіння та загибелі імуноком-

петентних клітин. Як ми попередньо відзначи-

ли, в цей період відбувався інтенсивний при-

плив крові до вим’я та активна міграція нейт-

рофільних гранулоцитів у паренхіму молочної 

залози. Індекс апоптозу нейтрофілів у цей пе-

ріод становив 40,36±0,50 %, що було найви-

щим значенням за весь період спостереження. 

Зазвичай нейтрофіли є ефекторами запалення, 

які запускають механізм захисної реакції, але в 

період секреції молозива вони виконують ли-

ше превентивний захист у локальному імуніте-

ті органу і здебільше зорієнтовані на виконан-

ня своєї місії у колостральній імунізації ново-

народженого. Інтенсивний апоптоз нейтрофі-

льних гранулоцитів у молозивний період ми 

пов’язуємо із своєрідним «самозахистом» ор-

ганізму, оскільки наявні клітини є носіями по-

над 35 ферментних компонентів, при залучен-

ні (екскреції) яких відбуваються серйозні де-

 

Рис. 2. Гістіоцит секрету молочної залози корів  
(х 2000). Фарбування за Романовським-Гімзою 
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структивні процеси в клітинах паренхіми орга-

на.  

Надалі, в період переходу вим’я до секреції 

зрілого молока, відбувались також зміни регу-

ляції клітинного апоптозу поліморфоядерних 

нейтрофільних клітин. Відсоток загиблих мік-

рофагів при цьому поступово знижувався і сяг-

нув значення 35,39±0,57 % (р<0,01), що позна-

чилося на зворотному наростанні ІА досліджу-

ваних мікрофагальних клітин. Кількість апоп-

тозних клітин поступово зростала до 

37,03±0,88 % в період запуску і 43,59±0,59 % в 

період сухостою корів. Це явище ми пов’язує-

мо з інволюцією вим’я, коли активовані мікро-

фаги першочергово здійснюють захист молоч-

ної залози від мікробної атаки, а також відігра-

ють важливу роль в елімінації метаболітів, які 

ще залишились в молочній залозі в постлакта-

ційний період (рис. 3).  

У період становлення лактоґенезу апоптоз 

лімфоцитів проявлявся лише на рівні 0,54±0,02 

%. Вочевидь, це зв’язане із їх клональною се-

лекцією, що є основою специфічного колост-

рального (імунного) захисту телят, коли зали-

шаються лише окремі клони Т-лімфоцитів, які 

в процесі трансформації регулюють імунні ре-

акції, а В-лімфоцити, відповідно, після пролі-

ферації у плазматичні клітини, виробляють не-

обхідні антитіла. В період секреції молока кі-

лькість апоптозних лімфоцитів знижувалась до 

0,32±0,04 (р<0,01), а в період запуску та сухо-

стою зростала: спочатку повільно, а тоді істот-

но (0,41±0,05 та 0,63±0,04 %, p<0,001). Ознаки 

апоптозу ІКК часто проявлялися фрагментаці-

єю ядра; діагностували вакуолізацією ядра та 

цитоплазми, токсичну зернистість цитоплазми. 

Часто в мікропрепаратах виявляли ознаки ци-

толізу (плазмолізу) імунокомпетентних клітин 

секрету молочної залози (рис. 4). 

Як показали наші подальші дослідження 

пролонгація запальної реакції, що проходила 

на тлі інтенсивної цитохімічної реактивності, 

часто призводила до прояву субклінічного за-

палення вим’я, і надалі − до розвитку клініч-

ного маститу. Цей процес ми пов’язуємо з 

тим, що активовані мікрофаги після міграції у 

паренхіму молочної залози вивільняють медіа-

тори запалення та екскретують із лізосом знач-

ну кількість протимікробних сполук (О•, О2
•-, 

H2O2, OH) та інші медіатори запалення, які 

здатні потенціювати не тільки кілінг мікро-

бних клітин, а й альтерацію секреторних клі-

тин паренхіми молочної залози з подальшим 

розвитком маститу [22−28].  

Висновки. 1. У корів впродовж лактації від-

буваються динамічні зміни локального імуні-

тету їх молочної залози. Найбільша міграційна 

активність лімфоцитів (p<0,001) та нейтрофі-

льних гранулоцитів (p<0,001) відбувається на 

початку лактації, в період запуску і сухостою, 

що пов’язане із морфологічними змінами та 

фізіологічними особливостями функціонуван-

ня вим’я у зазначені періоди.  

2. Клітинні фактори імунного захисту молоч-

ної залози корів представлені популяцією ІКК. 

Протимікробний потенціал Оксигензалежних 

механізмів захисту фагоцитарних клітин вим’я 

має певні особливості. Найбільша цитохімічна 

 

Рис. 4. Цитоліз нейтрофільного гранулоциту 
(візуалізується ознаки розпаду ядерної субстанції, 

х1500) 

 

Рис. 3. Спонтанний апоптоз нейтрофільних гра-
нулоцитів (а) секрету молочної залози корів в 

період сухостою (х 1800). Візуалізується вакуолі-

зація ядра (б) та цитоплазми (в) мікрофагів 

а 

б 

б 

а 

в 

в 
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реактивність бактерицидних систем в реакції 

НСТ-тесту та МПО-реактивних систем проявля-

ється в період секреції молозива та наприкінці 

лактації (запуск та сухостій). 

3. Впродовж всієї лактації у корів відбуваєть-

ся апоптоз імунокомпетентних клітин секрету 

молочної залози. Найбільш чутливі до індукції 

апоптозу виявились нейтрофільні гранулоцити. 

Більш стійкими були моноцити та лімфоцитарні 

клітин. Апоптичні зміни  відбувались у ІКК, які 

втратили (цілком чи частково) свою функціона-

льну активність, що динамічно змінювалась у 

всі періоди лактації. Отже, з таких позицій, апо-

птоз ІКК слід розглядати як фізіологічний фено-

мен, який відображає постійну заміну та онов-

лення клітинної популяції, що є основою імун-

ного гомеостазу. 
Перспективи подальших досліджень. В 

подальшому плануємо дослідити Оксигеннеза-

лежні механізми протимікробного потенціалу 

фагоцитів молочної залози корів у різні пері-

оди лактації та при розвитку патології.  
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СОСТОЯНИЕ АПОПТОЗА ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК СЕКРЕТА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОРОВ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЛАКТАЦИИ 

Яблонский В.А., Желавский Н.Н.  

В статье рассмотрены иммунобиологические механизмы клеточных факторов защиты ло-

кального иммунитета молочной железы коров, определены физиологические особенности им-

мунных реакций в организме животных в разные периоды лактации, приведены результаты ори-

гинальных исследований апоптоза иммунокомпетентных клеток секрета молочной железы ко-

ров, осуществлена интерпретация полученных результатов экспериментальных исследований, 

сделаны логические выводы 

Коровы, молочная железа, лактация, иммунокомпетентные клетки, клеточные факторы 

иммунной защиты, противомикробный потенциал фагоцитов, апоптоз, иммунный гомео-

стаз 

David Male, Jonathan Brostoff, David Roth, 

Ivan Roitt (Oct 1, 2012) ‒ http://

www.amazon.com/I mmu nology—STUDENT—

C O N S U L T — O n l i n e :  A c c e s s /

dp/0323080588#reader_0323080588 

THE APOPTOSIS STATUS OF COWS MAMMARY GLANDS' SECRETION DURING DIF-
FERENT PERIODS OF LACTATION 

V. Yablonsky*, M. Zhelavsky** 

*National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine  
**State Agrarian and Engineering University in Podilya, Kamyanets-Podilsky, Ukraine 

Cell factors of immune protection and the research of immunocompetent cells is very important for 

applied clinical immunology nowadays. Modern scientific data about main factors and immune mecha-

nisms of local immune protection of cows’ mammary gland are represented in this article.  

The aim of out study was to analyse some indications of immune mechanisms of udder protection dur-

ing different lactation periods as well as apoptosis immunocompetent cells. 

It was stated by scientists that cytological balance of these cells has dynamical fluctuation, which as 

we believe is connected with the morphological and functional restructuring in cows’ bodies (and in 

particular in udder) during lactation. It was also proved that at the end of lactation (during dry off time) 

the intensive migration of neutrophil granulocytes takes place into the mammary gland’s parenchyma. 

What is more the number of transformed macrophages (histocytes) increases. It means that cell factors 

and immune mechanisms of local immune protection of mammary gland are being activated that was 

proved during the estimation of functional characteristics of immune protection. 

The authors have found out, that during the 3rd-5th day of lactation phagocyte cells had the highest 

antimicrobial potential. The total amount of MPO + (82.12±0.78 %) and NBT + (77.72±0.87 %) neutro-

phils in cytoplasm of colostrum was at that time the highest. Later during the dry off time the total num-

ber of phagocyte cells with the granules of myeloperoxidase was slowly increasing (p<0.001), together 

with CLI (2.53±0.17 %, р<0.01). It was confirmed that during the whole lactation period the apoptosis 

of immunocompetent cells takes place. Neutrophil granulocytes were the most sensitive to apoptosis in-

duction. Monocytes and lymphocytic cells were firmer. Apoptosal changes were in immunocompetent cells, 

which have lost its functional activity, that was dynamically changing during all periods of lactation. The 

signs of apoptosis were presented by the core cytoplasm fragmentation and vacuolization. Traces of cytoly-

sis of immune cells were found very often in microslides 

Cows, mammary gland, local immunity, cellular and humoral factors of protection, immunocom-

petent cells, mastitis, apoptosis, immune homeostasis 
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Відтворна здатність, продуктивність та ре-

зистентність поросят залежить від забезпечен-

ня їх достатньою кількістю поживних та біоло-

гічно активних речовин. До останніх належать 

вітаміни А і Е, які забезпечують нормальний 

перебіг біохімічних та фізіологічних процесів 

в організмі, проявляють вплив на ріст і розви-

ток тварин [1]. 

Для контролю за забезпеченням тварин ві-

тамінами, при своєчасній діагностиці гіповіта-

мінозів аналізують не тільки забезпеченість 

раціонів вітамінами, а й визначають їх склад в 

крові, молоці, молозиві, що є більш показовим 

і дозволяє діагностувати субклінічні форми 

гіповітамінозів [2]. 

В літературі наводяться поодинокі дані що-

до вмісту вітамінів А і Е в сироватці та плазмі 

крові поросят, а наявні норми не враховують 

вікові особливості. В доступних нам джерелах 

відсутні дані щодо змін концентрації токофе-

ролу та ретинолу у поросят в післявідлучний 

період, під час якого спостерігається висока 

захворюваність та загибель тварин. Водночас, 

доведено, що додавання до корму поросятам 

вітамінів А і Е після формування групи на до-

рощування із різних гнізд відразу після відлу-

чення від свиноматок підвищує рівень антиок-

сидантного захисту та резистентності їх орга-

нізму [4].  

Показано, що у промислових умовах поро-
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Визначено вікову динаміку концентрації вітамінів А і Е в сироватці крові поросят в період 

дорощування. Дослідження проводилися на помісних поросятах, відлучення яких проводили в 21-

добовому віці. Кров відбирали з інтервалом в 5 діб впродовж періоду дорощування. В сироватці 

крові визначали рівень токоферолу і ретинолу методом обернено-фазової ВЕРХ. 

Показано, що вміст вітамінів А і Е в сироватці крові поросят змінюється з віком: рівень 

токоферолу знижується після відлучення і досягає мінімальних значень на 30-у добу після нього, 

а ретинолу – знаходиться на низькому рівні до 25-ої доби періоду дорощування, після чого 

зростає до нормальних значень, що може пояснюватися віковими особливостями травлення і 

наслідком відлучення 

Поросята, період дорощування, вітаміни А і Е, ВЕРХ 

сята на ранньому етапі розвитку не можуть 

отримати фізіологічно необхідну дозу жиро-

розчинних вітамінів навіть із використанням 

ряду вітаміновмісних препаратів. Існують су-

перечливі погляди щодо можливостей організ-

му поросят у ранньому онтогенезі трансфор-

мувати отримані вітаміни [3]. Тому в ранній 

період життя після народження і відлучення 

поросят виникає можливість розвитку гіпові-

тамінозів А і Е. 

Метою наших досліджень було вивчити 

динаміку вмісту в сироватці крові вітамінів А і 

Е у поросят в період дорощування. 

Матеріал і методи досліджень. Для дослі-

дження було сформовано  групу помісних по-

росят-аналогів після відлучення в кількості 

180 тварин, які утримувалися груповим мето-

дом у станках. Відлучення проводили на 21-

добу життя. Для досліджень відбирали кров у 

5 поросят з інтервалом у 5 діб. Відбір проб 

крові для досліджень проводився до враніш-

ньої годівлі із орбітального синуса. В отрима-

ній сироватці крові досліджували вміст вітамі-

нів А і Е методом обернено-фазової ВЕРХ в 

НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ре-

сурсів АПК. 

Обладнання. Дослідження проводили на рі-

динному хроматографі Agilent Technologies 

1260 Infinity фірми «Agilent Technologies», ко-

лонка С18 зі спектрофотометричним детекту-

УДК 577.16:591.015.3:636.4 
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ванням. Довжина хвилі детектування для ви-

значення вітаміну А складала 328 нм, для віта-

міну Е – 286 нм. Швидкість потоку складала 

0,750  мл/хв., температура термостату колонки 

+ 30,0°C.  

Реагенти. Для виготовлення компонентів 

елююючої системи використовували реагенти 

виробництва «Sigma», Німеччина та виробни-

цтва «LabScan», Польща.  

Підготовка зразків для визначення вмісту 

вітамінів А та Е. У мікропробірки типу 

«Епіндорф» вносили зразки сироватки крові у 

кількості 0,2 мл та етиловий спирт 90 % у кіль-

кості 0,5 мл, після чого ретельно струшували 

впродовж 1 хв за допомогою Vortex Mix. Після 

осадження білків додавали 1,4 мл гексану і 

знову струшували впродовж 5 хв, після чого 

зразки центрифугували при 1000 об./хв. впро-

довж 5 хв. Відбирали органічну фазу в мікро-

пробірки (у кількості 1-1,2 мл) та висушували 

за температури 45 °С під вакуумом до отри-

мання сухого залишку.  

Після цього сухий залишок розчиняли в 100 

мкл гексану безпосередньо перед проведенням 

хроматографічного аналізу. Для розділення 

застосовували запропоновану нами елююючу 

систему. 

Біометричну обробку експериментальних 

даних проводили статистично з розрахунком 

критеріїв достовірності та коефіцієнту кореля-

ції за допомогою програмного забезпечення 

Microsoft Excel з використанням вбудованих 

статистичних функцій. Результати середніх 

значень вважали статистично вірогідними при 

* - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Як видно з рис. 1, час утримання зразку вітамі-

ну А в середньому становив на 3,425±0,004 хв, 

а вітаміну Е – на 6,893±0,007 хв.  

Отже,  можна зробити висновок, що вико-

ристання в якості розчинника гексану та за-

пропонованої елюючої системи дає змогу од-

ночасно визначати обидва вітаміни. 

Нами було встановлено, що спостерігається 

вірогідна різниця між середніми значеннями 

концентрації вітаміну Е в період дорощування 

поросят (рис.2).  

Зокрема через 10 діб після відлучення його 

вміст зменшився з 5,72±0,96 до 3,08±0,39 мкг/

мл (р<0,05). В подальшому він зберігався на 

відносно постійному рівні до 25-ої доби, після 

чого різко зменшувався до концентрації 

1,69±0,31 мкг/мл (р<0,05) у відношенні до по-

переднього вікового періоду. Проте, вже через 

5 діб рівень вітаміну зростав в 2,63 рази 

(р<0,001) і надалі вірогідно не змінювався. 

Аналізуючи наведені дані, варто відзначи-

ти, що відразу після відлучення концентрація 

вітаміну Е в крові поросят була в межах нор-

ми. В подальшому, вже на 10-у добу періоду 

дорощування, рівень токоферолу зменшувався 

до нижньої межі норми. Можливо, це поясню-

ється значними витратами вітаміну Е, отрима-

ного з молозивом і молоком матері, а також 

запасів плодного періоду, під час інтенсивного 

росту і розвитку поросят під свиноматками і, 

особливо, для ліквідації негативних наслідків 

стресу відлучення, провідною ланкою якого, 

як відомо, є оксидативний стрес.  

Крім того, нами не виключається також ін-
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Рис. 1. Хроматограма вітамінів А і Е в сироватці крові поросят в період дорощування 

Вітамін А 

Вітамін Е 
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ша фізіологічна особливість: недосконалість 

системи травлення. Відомо, що вона характе-

ризується віковою (до 21-ої доби життя) ахлор-

гідрією і недостатнім розвитком епітелію тон-

кого кишечника (до 35-42-ої доби життя). Це 

мало значно зменшити засвоюваність вітаміну 

Е, із комбікорму, який мав достатню концент-

рацію токоферолу. Починаючи з 30-ої по 50-ту 

добу після відлучення вміст в крові поросят 

вітаміну Е знаходився в межах норми, тобто 

відновлювався він на 50-ту добу життя.  

Як видно з рис. 3, концентрація в крові віта-

міну А з 5 по 25 день після відлучення в орга-

нізмі поросят була недостатньою. Підвищення 

рівня ретинолу в сироватці крові поросят до 

показників норми спостерігалося на 30-ту до-

бу після відлучення (28,1±1,5 мкг/мл порівня-

но з 8,4±0,67 мкг/мл на 25-ту добу періоду до-

рощування, що в 3,34 рази (р<0,001) більше).  

Як відомо, до часу відлучення від свиномат-

ки порося вживає, порівняно, невелику кіль-

кість твердого корму. Але індивідуальна по-

треба у споживанні корму залежить від молоч-

ності свиноматки, кількості поросят у опоросі, 

росту поросят.  

Рис. 2. Вміст вітаміну Е (мкг/мл) у сироватці крові поросят в період дорощування (n=5)  

Рис. 3. Вміст вітаміну А у сироватці крові поросят в період дорощування (n=5) 
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Використання добавок дає можливість ско-

ротити період перебування поросят під свино-

маткою, підготувати їх шлунково-кишковий 

тракт для перетравлення твердого корму, а та-

кож сприяє швидкому росту і розвитку молод-

няку свиней, забезпечує їх здоров’я.  

Проте, як показують наші дослідження, на-

віть за умови повної забезпеченості комбікор-

мів свиноматок і поросят вітамінами А та Е, в 

їх організмі за раннього відлучення спостеріга-

ється віковий дефіцит. На нашу думку, його 

причини пов'язані, в першу чергу, із недостат-

нім розвитком травної системи поросят на пе-

ріод відлучення, а також з негативними наслід-

ками стресу відлучення. Встановлені нами за-

кономірності до певної міри підтверджуються 

літературними даними [4], а також обґрунтову-

ють необхідність застосування препаратів ві-

тамінів А і Е для поросят в період дорощуван-

ня. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Вміст вітамінів А і Е в сироватці 

крові поросят змінюється з віком: рівень токо-

феролу знижується після відлучення і досягає 

мінімальних значень на 30-у добу після нього, 

а ретинолу – знаходиться на низькому рівні до 

25-ої доби періоду дорощування, після чого 

зростає до нормальних значень.  

Подальші дослідження можуть бути спря-

мовані на вивчення профілактичної ефектив-

ності вітамінних препаратів та встановлення 

взаємозв’язку між вітамінним статусом свино-

маток і забезпеченістю вітамінами отриманих 

від них поросят.  
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ВИТАМИНОВ А И Е В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ ПОРОСЯТ В ПЕРИОД ДОРАЩИВАНИЯ 

Ефимов В.Г., Софонова Д.Н. 

Определена возрастная динамика концентрации витаминов А и Е в сыворотке крови поросят 

в период доращивания. Исследования проводились на поросятах, отъем которых производили в 

21-дневном возрасте. Кровь отбирали с интервалом в 5 дней в течении периода доращивания. В 

сыворотке крови определяли уровень токоферола и ретинола методом обращенно-фазной 

ВЭЖХ. 

Показано, что содержание витаминов А и Е в сыворотке крови поросят меняется с возрас-

том: уровень токоферола снижается после отъема и достигает минимальных значений на три-

дцатый день после него, а ретинола - находится на низком уровне до двадцать пятого дня пе-

риода доращивания, после чего возрастает до нормальных значений, что может объясняться 

возрастными особенностями пищеварения и последствиями отлучения 

Поросята, период доращивания, витамины А и Е, ВЭЖХ 
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AGE DYNAMICS OF CONCENTRATIONS VITAMINS A AND E IN THE SERUM 
OF PIGLETS DURING A REARING PERIOD  

V. Yefimov, D. Sofonova  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

 

Age dynamics of concentrations vitamins A and E in the serum of piglets during the growing period 

are determined. The studies were conducted on pigs, weaning of piglets were performed at 21 days of 

age. Blood was collected with an interval of 5 days during the growing period. In the blood serum level 

of retinol and tocopherol was determined by reversed-phase HPLC.  

It is shown that the content of vitamins A and E in the blood serum of piglets changed with age: 

tocopherol level decrease after weaning and reaches its minimum value on the thirtieth day after 

weaning, and the content of retinol is at a low level until the twenty-fifth day of the growing period and 

then increases to the normal values, that can be explained by age characteristics of the digestive system 

and the effects of weaning 

 

Piglets, growing period, vitamins A and E, HPLC 

50 



Як відомо, курчата-бройлери відіграють 

значну роль в загальному виробництві курячо-

го м’яса в Україні. У зв’язку з цим підвищення 

продуктивності курчат-бройлерів має надзви-

чайно важливе значення. Важливим сучасним 

перспективним напрямом в птахівництві Укра-

їни є застосування наноаквахелатів біогенних 

та біоцидних металів Ag, Cu, Zn, Mg, Co, котрі 

не лише заміняють антибіотичні стимулятори 

росту, але й надають суттєвий комплексний 

стимулюючи-біологічний ефект під час відго-

дівлі курчат-бройлерів [1]. Дослідження пози-

тивного впливу наноаква-хелатів металів на 

продуктивність курчат-бройлерів було прове-

дено в цілому ряді робіт [2-4]. Але порівняль-

ний ефект від вживання окремих видів аквахе-

латів з їх широкого спектру та визначення оп-

тимальних доз застосування цих препаратів в 

наш час є ще мало дослідженими. 

Тому метою роботи є дослідження впливу 

цитрату наномолібдену на динаміку живої ма-

си курчат-бройлерів в процесі їх відгодівлі.  

Матеріал і методи дослідження. Тварини 

для дослідження – курчата-бройлери, голланд-

ського кросу «Росс 380» забійного віку (42 до-

би). Годували курчат сухими повноцінними 

комбікормами (основний раціон) у відповідно-

сті до норм ВНДТІП. Для птиці з 1-ї до 14-ї 

доби використовували передстартовий, з 15-ї 

до 35-ї доби – стартовий і з 36-ї до забою – фі-

нішний комбікорм. 

Для досліджень використовували цитрат 

наномолібдену, отриманий методом Каплуне-

нка-Косінова [5]. Для цього було сформовано 

три дослідні і одну контрольну групи по 30 

однодобових курчат-бройлерів у кожній групі. 

ГОЛОВКО Н.П., здобувач, 
ЯЦЕНКО І.В., д. вет. н., професор, академік 

АНВО України, 

ГЕТМАНЕЦЬ О.М., к. фіз.-мат. н., доцент  

Харківська державна  зооветеринарна  

академія, м. Харків 
yacenko-71@yandex.ru 

Проаналізовано вплив цитрату наномолібдену на продуктивність курчат-бройлерів в процесі 

їх відгодівлі. Встановлено, що додавання до раціону курчат-бройлерів цитрату наномолібдену у 

концентраціях від 0,24 до 0,40 мг/дм3 призводить до суттєвого позитивного ефекту  збільшення 

їх живої маси 

Курчата-бройлери, цитрат наномолібдену, жива маса 

Курчатам першої дослідної групи випоювали 

цитрат наномолібдену з питною водою у дозі 

1,20 мг на 1 дм3 води; курчатам другої дослід-

ної групи – 0,40 мг/дм3; третьої групи – 0,24 

мг/дм3, три доби поспіль з інтервалом 3-и до-

би. Курчата контрольної групи отримували 

основний раціон. Всі курчата-бройлери як ко-

нтрольної, так і дослідної груп мали вільний 

доступ до води і до корму. 

Протягом всього періоду дослідження про-

водили моніторинг приросту живої маси  пого-

лів’я курчат-бройлерів шляхом зважування на 

5 - у, 15, 25 і 42-у доби. 

Статистичну обробку отриманих результа-

тів виконували із застосуван-ням методів варі-

аційної статистики, регресійного та кореляцій-

ного аналізу, а також методів перевірки стати-

стичних гіпотез.  

Результати дослідження. Отримані резуль-

тати оброблено із застосуванням методів нелі-

нійного регресійного аналізу. Для залежності 

живої маси курчат М (у грамах) від застосова-

ної концентрації цитрату наномолібдену d (у 

мг/дм3) та терміну відгодівлі t (у добах) було 

одержано наступне рівняння регресії 3-го по-

рядку за концентрацією (d) та терміном відго-

дівлі (t): 

М=34,52+5,16t+720,55d+32,58d×t +0,89t2–

3396,63 d2–0,42d×t2–16,11d2×t + 0,0041t3 

+2290,79d3 

Це рівняння має високе значення коефіцієн-

та детермінації, нормованого на кількість сту-

пенів свободи: R2=0,994. Стандартна помилка 

регресії: 65,67 г. Значимість усього рів-

няння регресії (1) за Фішером: р ≤ 0,001. Зале-

=S

УДК 619:617.5 (075.8)  

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОСТУ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
ЦИТРАТУ НАНОМОЛІБДЕНУ ПІД ЧАС ВІДГОДІВЛІ  
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жність живої маси курчат (М) від концентрації 

(d) та терміну відгодівлі (t), яка відповідає рів-

нянню регресії (1), наведено на рисунку 1 у 

вигляді 3d-площини.  

На рисунках 2 а–г наведено експеримента-

льні дані відносно залежності живої маси кур-

чат (М) від терміну відгодівлі (t) за різних за-

стосованих концентрацій цитрату наномоліб-

дену (точки), які порівнюються з рівняннями 

регресії 3-го ступеня за часом (t) (криві на ри-

сунках): 

 (2)  

Залежність живої маси курчат (М) від термі-

ну відгодівлі (t) за різних застосованих конце-

нтрацій цитрату наномолібдену порівнюються 

з рівняннями регресії 3-го ступеня за часом (t): 

 (2) 

Значення коефіцієнтів рівняння регресії  а0, 

а1, а2, а3, а також відповідного коефіцієнту де-

термінації R2, нормованого на кількість ступе-

нів свободи, та рівень значущості рівняння ре-

гресії (р) за Фішером за різних застосованих 

концентрацій цитрату наномолібдену (d) наве-

дено в таблиці 1.  

Як свідчать рисунки 2 а–г та дані таблиці 1, 

усі одержані рівняння регресії (2) є значущими 

і тому можуть бути надійно застосовані для 

прогнозування росту курчат-бройлерів під час 

3
3

2
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Рис. 1. Залежність живої маси курчат-бройлерів 
М (г) від застосованої концентрації цитрату нано-

молібдену d (мг/дм3) та терміну відгодівлі t (діб) 

Рис. 2. Залежність живої маси курчат-бройлерів  
М (г) від терміну відгодівлі t (діб) за різних кон-
центрацій цитрату наномолібдену: а) 1 дослідна 

група (d=1,20 мг/дм3); б) 2 дослідна група (d=0,40 

мг/дм3); в) 3 дослідна група (d=0,24 мг/дм3); г) кон-

троль 

а 

в 

б 

г 
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їх відгодівлі із збагаченням раціону різними 

концентраціями цитрату наномолібдену. Ці 

прогнози наведені на рисунку 3.  

Таким чином, додавання до раціону курчат-

бройлерів цитрату наномолібдену у концентра-

ціях від 0,24 мг/дм3 до 0,40 мг/дм3 (криві 1, 2) 

призводить до позитивного ефекту збільшення 

живої маси відносно контрольної групи (крива 

4), яка не отримувала цієї добавки. Але підви-

щення концентрації цитрату наномолібдену до 

1,20 мг/дм3 (крива 3) вже спричиняє негатив-

ний ефект зменшення живої маси. Це може бу-

ти пов'язано з тим, що за надмірного підви-

щення вмісту молібдену в організмі курчат-

бройлерів, сполуки молібдену витісняють мідь 

і фосфор, внаслідок чого порушується обмін 

АТФ, білковий обмін, блокується синтез амі-

нокислот [6]. 

Висновки. 1. Додавання до раціону курчат-

бройлерів цитрату наномолібдену у концентра-

ціях до 0,40 мг/дм3 призводить до суттєвого 

позитивного ефекту збільшення їх живої маси. 

2. Доведено можливість зменшення концен-

трації цитрату наномолібдену у складі раціону 

курчат-бройлерів до 0,24 мг/дм3, що не змен-

шує продуктивності, але суттєво впливає на 

економічну ефективність їх вирощування. 

Таблиця 1. Значення коефіцієнтів рівняння регресії, детермінації та параметрів рівняння регресії (2) 

Коефіцієнти і пара-

метри 

Контрольна група Дослідні групи 

1 

(1,20 мг/дм3) 

2 

(0,40 мг/дм3) 

3 

(0,24 мг/дм3) 

а0 –9,239 11,911 –12,293 –19,968 

а1 14,109 7,435 14,910 17,437 

а2 0,588 1,221 0,534 0,452 

а3 0,00614 –0,00869 0,00744 0,0113 

R2 0,999 0,999 0,999 0,999 

р≤ 0,001 0,001 0,001 0,001 

Рис. 3. Порівняння живої маси курчат-
бройлерів на останніх добах відгодівлі за 
різних концентрацій цитрату наномолібде-
ну: 1 – третя дослідна група (d=0,24 мг/дм3); 2 

– друга дослідна група (d=0,40 мг/дм3); 3 – пе-

рша дослідна група (d=1,20 мг/дм3); 4 – конт-

роль 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ РОСТА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРІВ С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ЦЫТРАТА НАНОМОЛИБДЕНА ВО ВРЕМЯ ОТКОРМА  

Головко Н.П., Яценко И.В., Гетманец А.Н. 

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков 

Проанализировано влияние цитрата наномолибдена на продуктивность цыплят-бройлеров в 

процессе их откорма. Установлено, что добавление в рацион цыплят-бройлеров цитрата нано-

молибдена в концентрациях от 0,24 до 0,40 мг/дм3 приводит к существенному положительному 

эффекту увеличения их живой массы 

 

Цыплята-бройлеры, цитрат наномолибдена, живая масса 

MODELING THE GROWTH PROCESSES OF BROILER CHICKENS USING THE 
NANOMOLYBDENUM CITRATE DURING FATTENING 

N. Golovko, I. Yatsenko, O. Getmanets 

Kharkiv State Academy Zooveterinarian, Kharkov, Ukraine 

The effect of nanomolybdenum citrate on broiler chickens productivity during their feeding has been 

analyzed. It has been shown, that the addition nanomolybdenum citrate to the diet at concentrations less 

than 0,40 mg per dm3 leads to  essential increase their body weight 

Broiler chickens, nanomolybdenum citrate, body weight 
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Свинарство є однією з найбільш важливих 
галузей промислового тваринництва. Виріши-
ти проблеми забезпечення населення високо-
якісною свининою можна шляхом створення 
великих свинокомплексів. Проте, по мірі зрос-
тання концентрації поголів’я свиней збільшу-
ється і захворюваність тварин.  Найбільш по-
ширеними патологіями у промисловому сви-
нарстві залишаються респіраторні захворю-
вання. Однією із найрозповсюдженіших леге-
невих хвороб свиней є ензоотична  пневмонія 
(мікоплазмоз). В основному захворювання ре-
єструється в країнах із розвинутим свинарст-
вом. Мікоплазмоз протікає у вигляді ензоотії, 
уражуючи до 60-80 % поросят, в окремих гос-
подарствах захворюваність може сягати 100 
%, а смертність, яка спостерігається серед 3-6-
тижневих  поросят, коливається від 0,5 до 20 
% [1]. Зараженість стада мікоплазмами може 
зберігатися роками. Зважаючи на високу за-
хворюваність свиней і хронічний перебіг ензо-
отична пневмонія свиней завдає великої еко-
номічної шкоди, яка складається не тільки з 
прямих втрат, а й з зниження маси тіла, зни-
ження племінних якостей, а також із значних 
витрат на лікування та оздоровчі заходи. 

Ензоотична пневмонія у свиней викликаєть-
ся бактерією Mycoplasma hyopneumoniae.  Во-
на може спричинити як самостійне захворю-
вання свиней [2], а може супроводжувати інші 
(як бактеріальні, так і вірусні) хвороби [3]. 
Клінічно мікоплазмоз здебільшого перебігає в 
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Проведений аналіз зареєстрованих в Україні (станом на 01.01.2014 р.) антимікробних 

препаратів, показаних для застосування свиням, у спектр антимікробної дії яких, входить 

Mycoplasma hyopneumoniae. Наведений перелік іньекційних препаратів, препаратів для 

перорального застосування та препаратів для перорального застосування із питною водою, які 

можна використовувати при лікуванні ензоотичної пневмонії свиней із зазначенням назви 

препарату, виробника, діючої речовини, дозування та застережень при застосуванні 

Ензоотична пневмонія, свині, антибіотики, антимікробні препарати 

хронічній формі у вигляді катаральної пневмо-
нії (незначне підвищення температури тіла, 
кашель, порушення апетиту) [4]. Але у біль-
шості випадків типові симптоми хвороби від-
сутні. Специфічних засобів лікування мікопла-
змозу свиней немає. Антибіотики залишають-
ся чи єдиними засобами ефективної боротьби з 
ензоотичною пневмонію свиней, хоча антибіо-
тикотерапія не досягає повної елімінації пато-
генного мікроорганізму з організму хворої 
тварини, і, скоріш за все, вона лише попере-
джує розвиток клінічних симптомів захворю-
вання, не даючи хворобі перейти в затяжний 
(хронічний) перебіг. 

Нами був проведений аналіз зареєстрованих 
в Україні (станом на 01.01.2014 р.) антимікро-
бних препаратів, показаних для застосування 
свиням, у спектр антимікробної дії яких вхо-
дить Mycoplasma hyopneumoniae (таблиця).  

Наведений перелік препаратів свідчить про 
наявність широкого вибору хіміотерапевтич-
ного засобу для лікування ензоотичної пнев-
монії у свиней. Ця інформація  допоможе вете-
ринарному лікареві орієнтуватися в ринку за-
реєстрованих в Україні антимікробних препа-
ратів для лікування ензоотичної пневмонії 
свиней при виборі ефективного терапевтично-
го засобу відповідно до своїх потреб та мож-
ливостей.  Проте, не треба забувати про часто 
хронічний та субклінічний перебіг захворю-
вання, що може певною мірою сприяти селек-
ції антибіотикорезистентних штамів мікоп-
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Ін’єкційні препарати 

1. Флуорфенікол: 
15 мг/кг м. т. внут-
рішньом’язово двічі 
з інтервалом 48 го-
дин. 

Не застосовувати 
поросним і лактую-
чим свиноматкам. 
Період каренції – 

14 діб. 

Фловет 30 % (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Флорфенікол 30 % (ТОВ УПВКФ «Ветлон», Україна) 
ФлосанТМ 30 % (ТОВ «АТ Біофарм», Україна) 
Флоцин – 300 (ТОВ НВП «Біо-Тест-Лабораторія», Україна) 
Флорджект 400 (Вуген Б&Г Ко. Лтд, Південна Корея) 
Флорон, розчин для ін’єкцій 300 мг/мл (КРКА, Словенія) 
Флорофарм 30 % (Фармавет фо Ветерінарі Продактс, Сирія) 

2. Окситетрациклін 
гідрохлорид: 
10-20 мг/кг м. т. 
внутрішньом’язово 
раз у добу впро-
довж 3-5 діб або 
одноразово при 
пролонгованій дії 
(у разі необхідності 
ін’єкцію повторю-
ють через 

3 доби). 

Період каренції – 

18 діб. 
Оксимікол® 10 %, 20 % (ПП фірма  «Фарматон», Україна) 
Окситетравет 10%, 20 % (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Окситетрациклін 100, Окситетрациклін 200 для ін’єкцій 
(ТОВ фірма «Продукт», Україна) 
Окситроксан 200 (ТОВ «АТ Біофарм», Україна) 
Окси-100 (Інтерхемі веркен «де Аделаар» Есті А.С., Естонія) 
Оксидіма 20 % П.Д. (АКДІВЕТ, Сирія) 
Окси-кел 20 П.Д. (КЕЛА Н.В., Бельгія) 
Окситетрациклін 10 % (Альфасан Інтернешнл Б.В. Нідерлан-
ди) 
Окситетрациклін Л.А. 200 (Біовета А.С., Чеська Респбліка) 
Окситетра 10 % (Сева Санте Анімаль, Франція) 
Окстра Лонг Ектінг (Фатро С.п.а., Італія) 
Лімоксин-200 ЛА (Інтерхемі веркен «де Аделаар» Есті А.С., 
Естонія) 

3. Окситетрациклін 
дигідрат: 
20 мг/кг м. т. внут-
рішньом’язово раз у 
добу впродовж 3-5 
діб або одноразово 
при пролонгованій 
дії 
(у разі необхідності 
ін’єкцію повторю-
ють через 3 доби). 

Період каренції – 

28 діб. 
Оксипрол (ТОВ «Бровафарма», Україна) 
Препарат ветеринарний окситетрациклін 20 % (ПАТ «ВНП 
«Укрзооветпромпостач», Україна) 
Окси 20 % ЛА (Кепро Б.В., Нідерланди) 
Оксиветрін 200 (ТОВ «Белекотехніка, Республіка Білорусь) 
Окситетра 20 % П.Д. (Сева Санте Анімаль, Франція) 
Окситетрациклін 10 % (Хювефарма АД, Болгарія) 
Окситетрациклін 200 Л.А. (Індустріал Ветерінаріа С.А., Іспа-
нія) 
Оксірала 20 % П.Д. (Аджіо Фармас’ютікалз Лтд, Індія) 
Авіциклін 20 % Л.А. ін. (Авіко ветеринарі фармацевтікалс 
фекторі, Сирія) 
Егоцин Л.А. (КРКА, д.д., Ново место, Словенія) 
Геоміцин ретард 20 % (Ветеріна Інк., Хорватія) 
Тетравет П.Д. (Сева Санте Анімаль, Франція) 
Фортиклін-Ретард (Сіва Лабораторіос С.А., Іспанія) 

4. Тіамулін гідроген 
фумарат: 
10-15 мг/кг внутрі-
шньом’язово раз у 
добу впродовж 3-4 
діб. 

Не застосовувати 
поросним свиномат-
кам. 
Не застосовувати 
одночасно  з іонофо-
рними антибіотика-
ми 7 діб до, під час і 
7 діб після лікування 
тіамуліном. Період 
каренції – 10 діб. 

Тіаплазмін – 100 (ТОВ НВП «Біо-Тест-Лабораторія», Украї-
на) 
Тіамун 10 % (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
ТімТіл (ТОВ «Бровафарма», Україна) 
Тамовет 200 ін’єкційний (Ветоквінол Біовет Сп. З.о.о., Поль-
ща) 
Тімукотин (ТОВ «НВЦ Агроветзащіта», Російська Федера-
ція) 
Родотіум® 10 % (Хювефарма АД, Болгарія) 
Денагард 10% (Новартіс Енімал Хелс, Словенія) 

5. Лінкоміцин гідро-
хлорид: 
10 мг/кг м.т. внутрі-
шньом’язово раз у 
добу впродовж 3-7 
діб. 

Період каренції –  7 
діб. 

Лінкоміцин 10 % (Альфасан Інтернешнл Б.В. Нідерланди)  

Таблиця. Рекомендації по застосуванню антимікробних препаратів у лікуванні ензоотичної 
пневмонії свиней  
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6. Спектиноміцин ди-
гідрохлорид: 
10-20 мг/кг м.т. вну-
трішньом’язово раз 
у добу впродовж 3-
4 діб. 

Період каренції –  
18 діб. 

Спектам (Сева Санте Анімаль, Франція) 
  

7. Лінкоміцин гідро-
хлорид/спектино-
міцин сульфат: 
5 мг/кг м. т. лінко-
міцину і 
10 мг/кг м.т.  спек-
тиноміцину внутрі-
шньом’язово раз у 
добу впродовж 3-7 
діб 

Період каренції –  
21 доба. 

СпеліміксТМ розчин для ін’єкцій 200 (ТОВ «АТ Біофарм», 
Україна) 
Лінко-Спектин (Файзер Ейч.Сі.ПІ. Корпорейшн, США) 
Лінкоміцин-Спектиноміцин  5/10 (Альфасан Інтернешнл Б.В. 
Нідерланди) 
Мікроспектон розчин для ін’єкцій (ФАТРО С.п.а., Італія) 
 

8. Тулатроміцин:                           
2.5 мг/кг м. т.  внут-
рішньом’язово од-
норазово. 

Період каренції –  
33 доби. 

Драксин (Файзер ПіДжіЕм,  Франція і Лабораторіос Файзер 
Лтд, Бразилія) 

9. Тилозин тартрат: 
10 мг/кг  м. т. внут-
рішньом’язово раз у 
добу  впродовж 3 
діб. 

Період каренції – 

8 діб. 
Тиловет 5 %, 20 % (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Тилозин 50, Тилозин 200 (ТОВ фірма «Продукт», Україна) 
Тилозин 20 % (Альфасан Інтернешнл Б.В. Нідерланди) 
Тілозин 5 %, 20 % (ТОВ «Бровафарма», Україна) 
Тілозомікол 20 % (ПП фірма  «Фарматон», Україна) 
Розчин тилозину 5 %, 20 % (ТОВ ВФ «Базальт», Україна) 
Фармаксин-200 (ТОВ «Біо-Тест-Лабораторія», Україна) 
Фарматил–50, Фарматил-200 (ПАТ «ВНП 
«Укрзооветпромпостач», Україна) 
Тилозин 50,  Тилозин 200 (НІТА-ФАРМ, Російська Федера-
ція) 
Фармазин® 50, Фармазин® 200 (Хювефарма АД, Болгарія) 
Тільбіан 20 % ін’єкційний (Ветоквінол Біовет Сп. З.о.о., Поль-
ща) 
Білозін 200 мг/мл (Бімеда МТС Лтд, Канада) 
Елтіло (Сунвет Фарма ПВТ Лтд, Індія) 
Макролан 200 (Інтерхемі веркен «де Аделаар» Есті А.С., Ес-
тонія) 
Норотіл ЛА (Норбрук лабораторієс Лімітед, Північна Ірлан-
дія) 

10. Тилмікозин: 
10 мг/кг м.т. внутрі-
шньом’язово одно-
разово. 

Не застосовувати 
поросним свинома-
ткам. 
Період каренції – 

14 діб. 

Тилмікон - 300 (ТОВ «Біо-Тест-Лабораторія», Україна) 

11. Апраміцин сульфат: 
10 мг/кг  м. т. внут-
рішньом’язово раз у 
добу  упродовж 5-7 
діб. 

Період каренції – 

40 діб. 
Апраміцин ін’єкційний ( Хювефарма АД, Болгарія) 
  

Таблиця. Рекомендації по застосуванню антимікробних препаратів у лікуванні ензоотичної 
пневмонії свиней  
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12. Енрофлоксацин: 
2,5 мг/кг м.т.  внут-
рішньом’язово раз у 
добу  упродовж 5 
діб 

Не застосовувати 
поросним і лакту-
ючим свиноматкам. 
Період каренції – 

10 діб. 

Енрофлоквет 5 %, 10 %  (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Енроксан-100, Енроксан Макс (ТОВ НВП «Біо-Тест-
Лабораторія», Україна) 
Енрофлоксацин-І (ТОВ ВФ «Базальт», Україна) 
Енрофлоксацин розчин для ін’єкцій 5 %, 10 % (ТОВ УПВКФ 
«Ветлон», Україна) 
Енрофлоксацин-50, -100 для ін’єкцій (ТОВ фірма «Продукт», 
Україна) 
Енрофлоксацин – К 5 % для ін’єкцій (ПАТ «ВНП 
«Укрзооветпромпостач», Україна) 
Енроцин (ПАТ «Реагент», Україна) 
Біофлок 5 %,10 % (ПП фірма «Фарматон»,Україна) 
Енрофлок® 5 % (ТОВ НВФ «Укрветфарм», Україна) 
Норфлокс 10 % (ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс», Україна) 
Енробіофлокс 5 % ін’єкційний (Ветоквінол Біовет Сп. з.о.о., 
Польща) 
Енроксен 5 % (Солітарі Трейд Лінк Приват Лімітед, Індія) 
Енроксил® 5 %, 10 %, Енроксил® Макс (КРКА, д.д., Ново мес-
то, Словенія) 
Енромік 5 % (Лабораторіо Центровет Лтд, Чилі) 
Енрофлокс 5 % (Індустріал Ветерінаріа С.А., Іспанія) 
Ветофлок 5 %, 10 % (Генера Інк., Хорватія) 
Байтрил® 5 % (Байєр Енімал Хелз ГмбХ, Німеччина) 
Норотріл Макс (Норбрук лабораторієс Лімітед, Північна Ірла-
ндія) 
Авітрил 10 % ін. (Авіко ветеринарі фармацевтікалс фекторі, 
Сирія) 
Сіваквінол 100 (Сіва Лабораторіос С.А.,Іспанія) 

13. Марбофлоксацин: 
2 мг/кг м. т. внутрі-
шньом’язово раз у 
добу  упродовж 3 
діб. 

Період каренції – 

4 доби. 
Марбофло 2 % (Вуген Б&Г Ко. Лтд, Південна Корея) 
Марбоцил 2 %, 10 %  (Ветоквінол Біовет Сп. з.о.о., Польща) 
Марфлоксин®, розчин для ін’єкцій для телят і свиней, 
20 мг/мл (КРКА, д.д., Ново место, Словенія) 

Препарати для перорального застосування з кормом 

1. Флуорфенікол: 1,5-
2 мг/кг м.т. на добу 
впродовж 7 діб. 

Не застосовувати 
поросним і лакту-
ючим свиноматкам. 
Період каренції – 

3 доби. 

Флорпан-С® (Вуген Б&Г Ко. Лтд, Південна Корея) 
Флорон, порошок оральний 2 г/100 г (КРКА, д.д., Ново место, 
Словенія) 
  

2. Окситетрациклін 
гідрохлорид: 20-30 
мг/кг м.т. на добу 
впродовж 4-5 діб. 

Період каденції –   
10 діб. 

Мепатар (ТОВ «Укрветпромпостач», Україна) 
Порошок окситетрацикліну 5 %, Порошок окситетрацикліну 
50 % (ТОВ УПВКФ «Ветлон», Україна) 
Егоцин 20 (КРКА, д.д., Ново место, Словенія) 

3. Доксициклін гіклат: 
10 мг/кг м.т. на до-
бу впродовж 5 діб 

Період каренції – 

4 доби. 
Метацин 50 (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Доксициклін 75 %  водорозчнний порошок (КЕЛА Н.В., Бель-
гія) 
Доксипрекс (Індустріал Ветерінаріа С.А., Іспанія) 

4. Доксициклін гідро-
хлорид: 
10 мг/кг м.т. на до-
бу впродовж 5-7 діб 

Період каренції – 

7 діб. 
Порошок доксицикліну 20 % (ТОВ УПВКФ «Ветлон», Украї-
на) 
Доксікол 60 % водорозчинний порошок (СЦ Кріда Фарм СРЛ, 
Румунія) 
Тіациклін® (ТОВ «ВІК-здоров’я животних» , Російська Феде-
рація) 

Таблиця. Рекомендації по застосуванню антимікробних препаратів у лікуванні ензоотичної 
пневмонії свиней  
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5. Тіамулін гідроген 
фумарат: 8-10 мг/кг 
м.т. на добу впро-
довж 3-7 діб 

Не застосовувати 
поросним свинома-
ткам. 
Не застосовувати 
одночасно  з іоно-
форними антибіоти-
ками 7 діб до, під 
час і 7 діб після лі-
кування тіамуліном. 
Період каренції – 

7 діб. 

Тіамукол порошок (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Бровамулін 100 (ТОВ «Бровафарма», Україна) 
Тіатрікс 100 (Фарматека Бт., Угорщина) 
Тіамовет гранулят (Ветоквінол Біовет Сп. З.о.о., Польща) 
Тіаклор (Сева Санте Анімаль, Франція) 
Тіаген 80 % водорозчинний порошок (СЦ Кріда Фарм СРЛ, 
Румунія) 
Родотіум® 10% (Хювефарма АД, Болгарія) 
Родотет® гранулят  (Хювефарма АД, Болгарія) 
Родотіум® 80 % (Хювефарма АД, Болгарія) 
Тіамулокс–комбі (ТОВ «НВЦ Агроветзащіта», Російська Фе-
дерація) 

6. Лінкоміцин гідро-
хлорид: 
15-20 мг/кг м.т. на 
добу впродовж 4-7 
діб 

Період каренції –    
6 діб. 
  

Лінкомікс 60 % (СЦ Кріда Фарм СРЛ, Румунія) 
Лінкотрікс 800 (Фарматека Бт., Угорщина) 
Лінкоспетин 880 (Файзер Енімал Хелс ем ей і ай джі, велика 
Британія) 
Спелімікс 44тм (ТОВ «АТ Біофарм», Україна) 

7. Тилозин тартрат: 
10 мг/кг м.т.  на 
добу впродовж 3-5 
діб. 

Період каренції –    
7 діб. 
  

Фарматил 10 % (ПАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач», Украї-
на) 
Тилоциклінвет (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 

8. Тилозин фосфат: 
8-10 мг/кг на добу 
упродовж 8 діб 

Період каренції –    
0 діб. 
  

Фармазин® 25 % (Хювефарма АД, Болгарія) 

9. Тилмікозин: 10-20 
мг/кг м.т. на добу 
впродовж 7-10  діб. 

Період каренції –   
14 діб. 
  

Тилоплюс 20 % (СЦ Кріда Фарм СРЛ, Румунія) 
 Тілмовет® 200 (Хювефарма АД, Болгарія) 
Пулмотил  G 200 (Еланко Енімал Хелз, Австрія) 

10. Енрофлоксацин: 
5 мг/кг м.т.  на добу  
впродовж 5 діб 

Не застосовувати 
поросним і лакту-
ючим свиноматкам. 
Період каренції – 

 5 діб. 

Енроксил® 5 %, порошок для перорального застосування 
(КРКА, д.д., Ново место, Словенія) 
Енрофлок-М (ТОВ НВФ «Укрветфарм», Україна) 

Препарати для перорального застосування з питною водою 

1. Флорфенікол: 
1,5-2 мг/кг м.т. на 
добу впродовж 7 
діб. 

Не застосовувати 
поросним і лактую-
чим свиноматкам. 
Період каренції – 

3 доби. 
  

Фловет 5 % (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Флосантм 4 % (ТОВ «АТ Біофарм», Україна) 
Авікол 10 % розчин (Авіко ветеринарі фармацевтікалс фекто-
рі, Сирія) 
Флорон оральний розчин (КРКА, д.д., Ново место, Словенія) 
Флорфенікол 2,5 % розчин (СЦ Кріда Фарм СРЛ, Румунія) 
Флустоп 20 Сол® (Вуген Б&Г Ко. Лтд, Південна Корея) 
Фармафенікол 10 % (Фармавет фо Ветерінарі Продактс, Си-
рія) 

2. Окситетрациклін 
гідрохлорид: 20-30 
мг/кг м.т. на добу 
впродовж 4-5 діб. 

Період каренції –   
10 діб. 

Мепатар (ТОВ «Укрветпромпостач», Україна) 
Порошок окситетрацикліну 5 %,  50 % (ТОВ УПВКФ 
«Ветлон», Україна) 
Егоцин 20 (КРКА, д.д., Ново место, Словенія) 
Медітек ОТС 200 (Текро спол. с.р.о., Чеська Республіка) 

Таблиця. Рекомендації по застосуванню антимікробних препаратів у лікуванні ензоотичної 
пневмонії свиней  
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№ 
п/п 

Діюча речовина, 
дозування 

Застереження Назва препарату (фірма-виробник) 

3. Доксициклін гіклат: 
10 мг/кг м.т. на до-
бу впродовж 5 діб 

Період каренції – 

7 діб. 
Метацин 50 (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Порошок доксицикліну 20 % (ТОВ УПВКФ «Ветлон», Украї-
на) 
ДокситилТМ (ТОВ «АТ Біофарм», Україна) 
Амікс вет Д 500 мг/г (Симедіка спол. с.р.о., Чеська республі-
ка) 
Доксивіт® 50 (Сева Санте Анімаль Романія СРЛ, Румунія) 
Доксивіт® 100 (Сева Санте Анімаль, Франція) 
Доксикол водорозчинний порошок (КЕЛА Н,В,, Бельгія) 
Доксин-200 ВП (Інтерхемі веркен «де Аделаар» Есті А.С., 
Естонія) 
Доксипан-54 (Індустрія Італьяна Інтеграторі ТРЕІ С.п.А., Іта-
лія) 
Доксициклін 50 % WSP (Дофарма Б.В., Нідерланди) 
Доксициклін калієр (Лабораторіос Калієр С.А., Іспанія) 
Доксициклін 75 %  водорозчнний порошок (КЕЛА Н.В., Бель-
гія) 
Доксікол 60 % водорозчинний порошок (СЦ Кріда Фарм СРЛ, 
Румунія) 
Доксіхем (Поліхем С.Л., Іспанія) 
 Медітек DOX 500 (Текро спол. с.р.о., Чеська Республіка) 
Польодоксин (Індастріал Ветерінаріа С.А., Іспанія) 
Ронаксан 20 % (КООФАВЕТ С.А.С., Франція) 
ДОКСІФАРМ ПЛЮС (Фармавет фо Ветерінарі Продактс, 
Сирія) 

4. Тіамулін гідроген 
фумарат: 8-10 мг/кг 
м.т. на добу впро-
довж 3-7 діб 

Не застосовувати 
поросним свинома-
ткам. 
Не застосовувати 
одночасно  з іоно-
форними антибіоти-
ками 7 діб до, під 
час і 7 діб після лі-
кування тіамуліном. 
Період каренції – 

7 діб. 

Бровамулін 100 (ТОВ «Бровафарма», Україна) 
Тіамукол порошок (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Денагард® 10 % прошок, Денагард® 45 % розчинний  воді по-
рошок (Новартіс Енімал хелс д.о.о., Словенія) 
Родотіум® 45 % (Хювефарма АД, Болгарія) 
Тіаген 80 % водорозчинний порошок (СЦ Кріда Фарм СРЛ, 
Румунія) 
Тіамвет 45 % (Сева Санте Анімаль, Франція) 
Тіамовет гранулят (Ветоквінол Біовет Сп. З.о.о., Польща) 
Тіатрікс 450 (Дунавет-Б Зрт, Угорщина) 

5. Лінкоміцин гідро-
хлорид: 15-20 мг/кг 
м.т. на добу впро-
довж 4-7 діб 

Період каренції – 

6 діб. 
Лінкотрікс 800 (Фарматека Бт., Угорщина) 
Лінкомікс 60 % (СЦ Кріда Фарм СРЛ, Румунія) 
Спелімікс 100тм (ТОВ «АТ Біофарм», Україна) 

6. Тилозин тартрат: Період каренції – 

3 доби. 
Лонозин (ТОВ УПВКФ «Ветлон», Україна) 
Макролан ВП (Інтерхемі веркен «де Аделаар» Есті А.С., Есто-
нія) 
Тилан водорозчинний (Еланко Енімал Хелз, Австрія) Фарма-
зин® водорозчинний порошок (Хювефарма АД, Болгарія) 

7. Тилмікозин: 15-20 
мг/кг на добу впро-
довж 5 діб 

Період каренції – 

14 діб. 
Тилмікон - 250 (ТОВ НВП «Біо-Тест-Лабораторія», Україна) 
Тілміковет 25 % (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Фармакотил 20 % (Фармавет фо Ветерінарі Продактс, Сирія) 
Пулмотил® АС (Еланко Енімал Хелз, Австрія) 
Тилмікосин (АКДІВЕТ, Сирія) 
Тилмовет (Джовет, Йорданія) 
Тилоплюс 20 % (СЦ Кріда Фарм СРЛ, Румунія) 
Тілмовет 25 % (Хювефарма АД, Болгарія) 
Тилміколь® (ТОВ «АТ Біофарм», Україна 

Таблиця. Рекомендації по застосуванню антимікробних препаратів у лікуванні ензоотичної 
пневмонії свиней  
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8. Апраміцин сульфат: 
7,5-12,5 мг/кг м.т. 
на добу впродовж 

7 діб 

Період каренції – 

0 діб. 
  

Апраміцин водорозчинний порошок (Хювефарма АД, Болга-
рія) 
  

9. Енрофлоксацин: 
5 мг/кг м.т.  раз на 
добу  впродовж 

5 діб 

Не застосовувати 
поросним і лакту-
ючим свиноматкам. 
Період каренції – 

10 діб. 

 Енроколін (ТОВ «Біо-Тест-Лабораторія», Україна) 
Енроксан-100 для орального застосування (ТОВ «Біо-Тест-
Лабораторія», Україна) 
Байтрицид-К (ВК «Круг», Україна) 
Енрофлоксацин 10 % оральний розчин (ТОВ УПВКФ 
«Ветлон», Україна) 
Енрофлоксацин-100 для перорального застосування (ТОВ 
фірма «Продукт», Україна) 
Енрофлоксацин 10 % оральний (ТОВ «НВЦ «Сула-Фарм», 
Україна) 
Енрофлок-М  (ТОВ НВФ «Укрветфарм», Україна) 
Діматрил 10 % (АКДІВЕТ, Сирія) 
Авітрил розчин (Авіко ветеринарі фармацевтікалс фекторі, 
Сирія) 
Енробіофлокс 10 %  (Ветоквінол Біовет Сп. з.о.о., Польща) 
Енрофарм 10 %, 20 %, Енрофарм плюс (Фармавет фо Ветері-
нарі Продактс, Сирія) 
Енрофлокс 10 % (Індустріал Ветерінаріа С.А., Іспанія) 
Енрофлоксацин 10 % («Даваті» Лтд, Грузія) 
Інтерфлокс орал (Інтерхемі веркен «де Аделаар» Есті А.С., 
Естонія) 

Таблиця. Рекомендації по застосуванню антимікробних препаратів у лікуванні ензоотичної 
пневмонії свиней  

лазм в організмі хворих тварин. Тому, вибір 
ефективного засобу лікування мікоплазмозу 
повинен здійснюватися на основі диференціа-
ції захворювання від інших респіраторних ін-
фекцій, ідентифікації збудника чи збудників 
хвороби та результатах тесту по визначенню 
чутливості виділених штамів мікроорганізмів 
до антибактеріальних препаратів, спектр анти-
мікробної дії яких включає Mycoplasma 

hyopneumoniae.  
Треба пам’ятати, що застосування антибіо-

тиків не може повністю вивільнити організм 
свиней від мікоплазм. Для успішної боротьби з 
цією недугою не достатньо лише ізолювати 
хворих свиней та їх і тих тварин, що мали кон-

такт з ними, лікувати антибактеріальними за-
собами. Всі лікувальні і профілактичні заходи 
повинні проводитися на фоні покращення за-
гальногосподарських і ветеринарно-
санітарних заходів – покращення умов утри-
мання, годівлі, виключення стресових факто-
рів, що понижують резистентність організму 
тварин тощо. І ще, ефективним профілактич-
ним заходом може служити періодичний лабо-
раторний контроль мікробіологічного фону в 
поголів’ї свиней та дослідження чутливості 
мікрофлори до антибактеріальних препаратів, 
що дасть можливість оцінити епізоотичну си-
туацію серед окремого стада свиней чи свино-
господарства та намітити кроки по її покра-
щенню.  
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АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ЭНЗООТИЧЕСКОЙ ПНЕВМОНИИ СВИНЕЙ 

Музыка В.П., Стецько Т.И., Остапив Н.В. 

Государственный научно-исследовательский институт ветеринарных  

препаратов и кормовых добавок, г. Львов 

Проведен анализ зарегистрированных в Украине (состоянием на 01.01.2014 г.) антимикробных 

препаратов, показанных для использования свиньям, в спектр антимикробного действия кото-

рых, входит Mycoplasma hyopneumoniae. Приведен перечень инъекционных препаратов, препара-

тов для перорального применения и препаратов для перорального применения с питьевой водой, 

которые можно использовать при лечении энзоотической пневмонии свиней из указанием назва-

ния препарата, фирмы-изготовителя, действующего вещества, дозировки и предостережений 

при использовании 

Энзоотическая пневмония, свиньи, антибиотики, антимикробные препараты 

ANTIBIOTIC TREATMENT OF ENZOOTIC PNEUMONIA OF SWINE 

V. Musyka, T. Stetsko, N. Ostapiv 

State Scientific-Research Control Institute of Veterinary  

Medicinal Products and Feed Additives, Lviv, Ukraine 

 

The analysis reported in Ukraine (as of 01.01.2014 was) antimicrobial agents, are indicated for use 

in pigs, in the spectrum of antimicrobial action which includes Mycoplasma hyopneumoniae. A list of 

injectables, oral preparations and preparations for oral administration with drinking water, which can 

be used in the treatment of enzootic pneumonia of pigs indicating the name of the drug, the 

manufacturer, the active ingredient, dosage and precautions when using 

 

Enzootic pneumonia, swine, antibiotics, germicide 
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Вступ. Дерматомікози (дерматофітози) – це 

інфекційні захворювання тварин і людини, які 

характеризуються ураженням шкіри та її похі-

дних патогенними грибами родів Trichophyton 

і Microsporum [5, 6].  

У містах України епізоотична ситуація що-

до дерматомікозів тварин є складною і напру-

женою [1, 3, 4, 7]. Виникненню захворювання 

сприяють різні фактори: неповноцінна годівля, 

відсутність сонячного опромінення, мікротра-

вми шкіри, недотримання санітарно-

гігієнічних умов утримання і т.д. 

Численними дослідженнями встановлено 

епізоотологічні особливості дерматомікозів, 

зокрема сезонність прояву, вікову і породну 

сприйнятливість тварин [1, 3, 8]. Особливості 

прояву епізоотичного процесу визначаються 

природно-кліматичними факторами, організа-

цією діагностичних і профілактичних заходів, 

які особливі для кожного регіону України.  

Метою нашої роботи було виявлення епі-

зоотологічних особливостей дерматомікозів у 

місті Дніпропетровськ. 

Матеріал і методи досліджень. Під час 

проведення епізоотологічного аналізу викори-

стовували  журнали реєстрації хворих тварин 

трьох ветеринарних клінік м. Дніпропетровсь-

ка за 2013–2014 роки. Показники прояву епізо-

отичного процесу розраховували за загально-

прийнятими методиками [2].  
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У статті наведено дані про поширення дерматомікозів тварин у місті Дніпропетровськ і 

виявлено епізоотологічні особливості хвороби. У результаті досліджень встановлено видову, 

вікову і порідну структуру захворюваності. Дерматомікози зареєстровано у тварин чотирьох 

видів (собак, котів, шиншил і щурів). Охарактеризовано сезонність прояву хвороби у тварин 

різних видів 

Дерматомікози, епізоотичний процес, Дніпропетровськ, собаки, коти, шиншили, щури, 

сезонність захворювання, порода тварин, вік тварин 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Встановлено, що діагностика дерматитів гриб-

кової природи проводиться комплексно і базу-

ється на основі клінічних ознак, результатів 

люмінесцентного, мікроскопічного і мікологі-

чного досліджень волосся, лусочок, кірочок 

ураженої ділянки шкіри. 

Видова структура захворюваності тварин 

дерматомікозами, за даними трьох ветеринар-

них клінік, представлена в табл. 1.  

Як видно з табл. 1, найчастіше дерматоміко-

зами хворіли собаки і коти, а тварини інших 

видів (довгохвоста шиншила – Chinchilla 

lanigera та декоративний щур – Rattus 

norvegicus f. domesticus) значно рідше.  

На основі статистичних досліджень журна-

лу реєстрації хворих тварин було встановлено, 

що в нозологічному профілі інфекційних хво-

роб собак дерматомікози займають перше міс-

це (23,8 %). Питома вага дерматомікозів у за-

гальній захворюваності котів інфекційними 

хворобами становить 30,6 %. 

Захворювання були відмічені у собак і котів 

різних порід (табл. 2).  

Як видно з табл. 2, значну захворюваність 

собак було відмічено серед німецьких вівча-

рок, шар-пеїв, йоркширських тер’єрів та без-

породних, на долю яких припадає 46,4 % всіх 

випадків. У котів захворювання найчастіше 

реєструвалося серед безпородних ( 80,9 %) та 
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рідше – породистих (19,1 %). 

При аналізі вікової структури захворювано-

сті було встановлено, що дерматомікози часті-

ше реєстрували у молодих тварин (табл. 3).  

Як видно з табл. 3, собаки хворіють частіше 

у віці до двох років (49,0 % випадків). Низьку 

захворюваність собак дерматомікозами відмі-

чено у віці від чотирьох років (18,3 % випад-

ків). 

Подібну вікову структуру захворюваності 

відмічено у котів. Найбільш сприйнятливі тва-

рини віком до двох років (66,4 % випадків), а 

стійкі – від чотирьох років (18,8 % випадків). 

Не встановлено жодних особливостей по-

ширення дерматомікозів у залежності від статі 

тварин.  
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Таблиця 1. Видова структура захворюваності тварин дерматомікозами в місті  

                   Дніпропетровськ за 2014 р  

Вид тварин 
Кількість хворих тварин 

абсолютне число % 

коти 141 69,8 

собаки 58 28,7 

шиншили 2 1,0 

щури 1 0,5 

всього 202 100 

Таблиця 2. Породна структура захворюваності собак і котів дерматомікозами в  

м. Дніпропетровськ за 2014 р.  

Вид и порода тварин 
Кількість хворих тварин 

абс. число % 

собаки: 58 100 

німецька вівчарка 9 15,5 

шар-пей 7 12,0 

йоркшир-тер’єр 6 10,3 

безпородні 5 8,6 

мопс 4 7,0 

лабрадор 4 7,0 

той-тер’єр 3 5,3 

далматин 2 3,4 

доберман 2 3,4 

такса 2 3,4 

хаскі 2 3,4 

інші породи 12 20,7 

коти: 141 100 

безпородні 114 80,9 

британська 16 11,3 

персидська 4 2,8 

скоттіш-фолд 3 2,2 

тайська 2 1,4 

інші породи 2 1,4 
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За результатами дослідження сезонної дина-

міки захворюваності тварин дерматомікозами 

встановлено, що захворювання реєструвалося 

впродовж року (рис. 1 та 2). 

Наростання захворюваності собак на дерма-

томікози відбувалося з вересня по листопад. 

Найменша кількість хворих тварин реєструва-

лася у травні-червні. Індекс сезонності склав 

1,1. 

При вивченні сезонності прояву дерматомі-

козів котів було встановлено, що найбільша 

кількість випадків відмічається в серпні, жовт-

ні-грудні. Низька захворюваність котів спосте-

рігається у березні. Індекс сезонності склав 

1,3. 

Висновки: 

1. До епізоотичного процесу дерматомікозів 

включені тварини чотирьох видів: собаки, ко-

ти, шиншили та щури. Хворіють частіше мо-

лоді тварини (до двох років). 

2. Дерматомікози тварин у місті Дніпропет-

ровськ реєструються впродовж року, проте 

Таблиця 3. Вікова структура захворюваності собак і котів дерматомікозами в 

місті Дніпропетровськ за 2014 р.  

Вік тварин 

Кількість хворих 

собак котів 

абс. число % абс. число % 

до 2 років 24 49,0 81 66,4 

2–4 роки 16 32,7 18 14,8 

4–6 років 2 4,1 11 9,0 

6–8 років 3 6,1 1 0,8 

 8–10 років 2 4,1 2 1,6 

10–12 років 1 2,0 3 2,5 

більше 12 років 1 2,0 6 4,9 

всього 49 100 122 100 
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Рис. 1. Сезонність захворювання собак та котів на дерматомікози 

в місті Дніпропетровськ за 2014р.  
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мають виражену сезонність. Наростання захво-

рюваності собак відбувається у вересні-

листопаді, а котів – серпні, жовтні-грудні.  

Перспективи подальших досліджень по-

лягають у визначенні ефективності специфіч-

ної профілактики дерматомікозів тварин. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Епізоотична ситуація з трихофітії котів та 

собак у м. Києві / О. Бублик, Г. Лемещенко, 

В. Титаренко [та ін.] // Ветеринарна меди-

цина України. – 2004. – № 3. – С. 9–11. 

2. Загальна епізоотологія / [Б.М. Ярчук, П.І. 

Вербицький, В.П. Литвин та ін.]; за ред. 

Б.М. Ярчук, Л.Є. Корнієнка. – Біла Церква, 

2002. – 656 с. 

3. Зажарський В.В. Особливості діагностики 

та лікування дерматомікозів м’ясоїдних в 

умовах приватної лікарні ветеринарної ме-

дицини міста Дніпропетровськ / В.В. Зажар-

ський, Г.С. Мовкалова // Проблеми зооінже-

нерії та ветеринарної медицини: зб. наук. 

праць Харківської ДЗВА. – 2014. – Вип. 28, 

Ч. 2. «Ветеринарні науки». – С. 567–572. 

4. Іванов Г. Ретроспективний епізоотологіч-

ний аналіз захворюваності та її сезонності 

при дерматомікозах собак і котів / Г. Іванов, 

В. Атамась // Ветеринарна медицина Украї-

ни. – 2003. – № 4. – С. 29–31. 

5. Культурально-морфологічні властивості 

трихофітонів, виділених на території Украї-

ни / [Скрипник В., Стецюра Л., Волков М., 

Яненко В.] // Ветеринарна медицина Украї-

ни. – 2005. – № 8. – С. 39–41. 

6. Медведев К.С. Болезни кожи собак и ко-

шек // К.С. Медведев. – К.: “ВИМА”, 1999. – 

152 с. 

7. Поширення дерматофітозів собак і котів у 

м. Полтава / [Коне М.С., Корчан Л.М., Оме-

льченко Г.О., Корчан Г.О.] // Проблеми зоо-

інженерії та ветеринарної медицини: зб. на-

ук. праць Харківської ДЗВА. – 2014. – Вип. 

28, Ч. 2. «Ветеринарні науки». – С. 620–623. 

8. Скрипник В. Епізоотологія та етіологія три-

хофітії великої рогатої худоби / В. Скрип-

ник // Ветеринарна медицина України. – 

2007. – № 6. – С. 17–19. 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

К
іл

ь
к

іс
т
ь
 н

е
б

л
а
г
о
п

о
л
у

ч
н

и
х

 п
у

н
к

т
ів

Місяці

Рис. 2. Сезонність поширення дерматомікозів тварин у місті Дніпропетровськ за 2014 р.  

66 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.2.№3, 2014 

ЭПИЗООТОЛОГИСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕРМАТОМИКОЗОВ  

В ГОРОДЕ ДНЕПРОПЕТРОВСК 

 

Белая Н.В.,* Глебенюк В.В.,** Зубков В.В.,** Воронов Т.В.** 

*Государственное учреждение Институт сельского хозяйства степной зоны Украины НААН 

**Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

В статье приведены данные о распространении дерматомикозов животных в Днепропетров-

ске и выявлено эпизоотологические особенности болезни. В результате исследований установле-

но видовую, возрастную и породную структуру заболеваемости. Дерматомикозы зарегистриро-

ваны у животных четырех видов (собак, кошек, шиншилл и крыс). Охарактеризовано сезонность 

проявления болезни у животных разных видов 

 

Дерматомикозы, эпизоотический процесс, Днепропетровск, собаки, коты, шиншиллы, 

крысы, сезонность заболевания, порода животных, возраст животных 

EPIZOOTOLOGICAL ASPECTS OF DERMATOPHYTOSES 

IN DNIPROPETROVSK CITY 

 

N. Bila*, V. Glebenyuk,** V. Zubkov,** T. Voronov**  

* State Institute of Agriculture steppe zone of Ukraine NAAS  

**Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk 

 

The article presents data on the prevalence dermatomycoses animals in Dnepropetrovsk and found 

epizootological aspects of the disease. Established diagnosis of fungal dermatitis nature conducted a 

comprehensive and is based on clinical signs, results of of luminescent, microscopic and mycological 

investigations hair, scales, crusts affected skin. 

Dermatomycosis often get sick dogs, cats but animals of other species (Chinchilla lanigera and Rat-

tus norvegicus f. domesticus) is much less. In analyzing the age structure of morbidity was found that 

dermatomycosis often recorded in young animals. Do not set any peculiarities dermatomycoses distribu-

tion of males and females. The increasing incidence of dermatomycosis in dogs occurred from septem-

ber to november. The least amount of sick animals was recorded in may and june.  

In the study of seasonal manifestation dermatomycoses cat was found that the highest incidence is 

observed in august, october and december. The low incidence of cats is observed in march 

Dermatomycoses, epizootic process, Dnipropetrovsk, dogs, cats, chinchillas, rats, seasonal diseases, 

animal breed, age of the animals 
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Постановка проблемы. Экстенсивное веде-

ние птицеводства сопряжено с массированным 

применением антибиотиков на дебютной ста-

дии жизни цыплят. Экономическая эффектив-

ность носит краткосрочный и эгоистический 

характер, так как не учитываются отдаленные 

н е г а т и в н ы е  п о с л е д с т в и я  м е д и к о -

биологических рисков и экологических нару-

шений биосферного масштаба. Передовые, 

экологически корректные технологии преду-

сматривают жесткий контроль над применени-

ем антибиотиков и содержанием их в конечной 

продукции. Необходимость санации животно-

водческой продукции и химический скрининг 

ПДК антибиотиков вызывает скептическое от-

ношение к их использованию и предопределя-

ет изучение их негативного воздействия на ор-

ганизм животных и человека, для поиска аль-

тернативных механизмов стабилизации здоро-

вья цыплят на начальном этапе их жизни [1, 7, 

8, 10, 11, 13, 16].  

Антибиотики оказывают многогранное воз-

действие на организм животных. Особенно 

масштабное воздействие, в том числе на попу-

ляционном  уровне в птицеводстве и животно-

водстве оказывают кормовые антибиотики. 

Они подавляют не только возбудителей ки-

шечных инфекций, но также ограничивают 

рост и колонизацию кишечника различными 

видами непатогенных бактерий, включая рези-

дентную микрофлору, в том числе лактобакте-

БИБЕН И.А. , к. вет. н., доцент Днепропетровский государственный аграрно-

экономический университет, 

г. Днепропетровск 
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В сравнительном аспекте было изучено влияние на растущий организм цыплят-бройлеров 

действия пробиотика Bac. subtilis штамм BI-12 и антибиотиков, при традиционном способе 

выращивания. Установили положительное многогранное воздействие на организм цыплят 

культуры пробиотика. Опытные цыплята по многим физиологическим, гематологическим и 

иммунологическим показателям достоверно превосходили цыплят в контрольной группе, при 

этом они не получали антибиотиков, что позволяет получать экологически чистую продукцию, 

отвечающую всем ветеринарно-санитарным стандартам качества и биобезопасности 

Культура пробиотика, Bac. subtilis штамм BI-12, иммунокоррекция, 

иммунореактивность, резистентность, антибиотики, бройлеры, экология и санитария  

рий, бифидобактерий, энтерококков и других 

[14, 8, 6, 10].  

Систематическое и массированное приме-

нение антибиотиков привело к появлению 

штаммов с разнообразной и множественной 

лекарственной устойчивостью, что сопровож-

дается повышением их колонизационной ак-

тивностью и удлинением сроков персистиро-

вания в кишечнике [13, 15, 10, 5, 12]. Анти-

биотики последнего поколения, имеющие уз-

конаправленный спектр действия, независимо 

от способа применения вызывают увеличение 

в составе кишечника популяций эшерихий, 

стафилококков, дрожжей, протея, клебсиел, 

иерсиний. В результате токсические продукты 

жизнедеятельности условно-патогенной мик-

рофлоры вызывают раздражение рецепторов 

кишечной стенки, усиление перистальтики, 

потерю жидкости, развитие антибиотикоассо-

циированного диарейного синдрома. Кроме 

прямого антибактериального эффекта анти-

биотики отрицательно влияют на местную и 

общую иммунную систему организма, ведут к 

снижению синтеза секреторных IgA, ослабле-

нию функциональной активности макрофагов 

и уменьшению синтеза макрофагальных бел-

ков [7, 5, 2, 4, 1, 14, 15, 8, 6].  

К нарушению нормального микробиоцено-

за организма приводят нарушения условий 

содержания и кормления, многочисленные 

стрессы, чрезмерная физическая и эксплуата-

УДК: 636.52/58.087.8:612.1 
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ционная нагрузка, гипокинезия и односторон-

ний перекорм или недокорм, иммунодефици-

ты, инфекционные патологии и микотоксико-

зы, различные фармакологические препараты, 

ядовитые вещества, в том числе промышлен-

ные яды, пестициды, ионизирующее излучение 

[6, 12, 2, 1].  

На колонизационную активность микрофло-

ры птицы негативно влияет и нерациональная 

вакцинация. Чрезмерная антигенная нагрузка, 

при еще не сформировавшейся иммунной сис-

теме молодняка, вызывает нарушения в функ-

циональной деятельности иммунной системы 

и приводит к снижению силы иммунного отве-

та на вакцинальный стимул [4, 5, 8, 10, 13, 15]. 

Живые вирусные вакцины и вирусные инфек-

ции на фоне ослабления иммунореактивности 

бактериальными заболеваниями банального 

происхождения, могут вызывать деградацию 

иммунокомпетентных клеток и инволюцию 

лимфоидных органов. В период острого виро-

за, ответ Т-клеток резко ингибируется, вирус 

прикрепляется и проникает в эпителиоциты 

ворсинок слизистой кишечника, вызывая их 

лизис. Вирусные белки встраиваясь в мембра-

ну эпителиоцитов, формируют нетипичные 

рецепторы на поверхности клетки, к которым 

прикрепляются бактерии с несвойственной им 

ранее адгезией и вызывают дисбиоз [2, 3, 6, 7, 

16].  

Когда экзо- и эндогенные негативные воз-

действия по своей интенсивности начинают 

превышать защитно-компенсаторные иммуно-

реактивные потенции макроорганизма, то на 

фоне иммунодепрессии и астении у резидент-

ной микрофлоры снижается адгезивная спо-

собность к деградированным рецепторам сли-

зистой оболочки, что приводит к ее усиленной 

элиминации. Открывшиеся рецепторные поля 

эпителия слизистых занимает нерезидентная 

транзиторная микрофлора с патогенными по-

тенциями и колонизационной активностью. 

Это приводит к дисбиозу, развитию локальной 

или генерализованной инфекционной патоло-

гии [2, 4, 8, 11].  

Традиционные способы борьбы с кишечны-

ми инфекциями банального происхождения с 

помощью антибиотиков, в настоящее время 

дискредитированы негативными биоэкологи-

ческими последствиями, особенно отдаленны-

ми во времени. Проблема приобрела медико-

биологическое глобальное значение, так как 

распространение антибиотико-резистентности 

среди микроорганизмов, в том числе и множе-

ственного характера в планетарном масштабе, 

привело к крайне негативным последствиям 

для состояния здоровья населения и распро-

странению эмерджентных инфекционных па-

тологий [3, 5, 7, 13, 16].  

Одной из альтернатив применению кормо-

вых антибиотиков в животноводстве, является 

коррекция микробиоценоза кишечного тракта 

млекопитающих животных и птиц с помощью 

введения в рацион чистых культур резидент-

ных микроорганизмов, типичных для нормоф-

лоры в состоянии здоровья, то есть культур 

пробиотиков (эубиотиков).  

Целью исследования являлась разработка 

способов коррекции нормофлоры кишечника 

птицы и стимуляции иммунореактивности без 

применения антибиотиков на ранних стадиях 

развития цыплят с помощью пробиотического 

препарата Bac. subtilis BI-12 и изучение его 

влияния на физиологические и иммунологиче-

ские функции макроорганизма.  

Материалы и методы. Морфологические, 

гематологические и иммунологические иссле-

дования выполнены в НИЦ биобезопасности и 

экологического контроля ресурсов АПК Днеп-

ропетровского ГАЭУ.  

Для проведения гематологических исследо-

ваний использовали сыворотку крови и кровь, 

стабилизированную 10 % раствором трилона-

Б. Для количественного определения содержа-

ния эритроцитов и лейкоцитов проводили ок-

раску по Фриеду и Лукачевой в модификации 

Болотникова И.А. [1980]. Содержание гемо-

глобина определяли с помощью гемометра Са-

ли.  

Количественное определение Т-лимфоцитов 

кур проводили с помощью антител, получен-

ных иммунизацией кроликов тимоцитами кур. 

Количественное определение В-лимфоцитов 

определяли подсчетом мононуклеаров, несу-

щих мембранные маркеры (поверхностные им-

муноглобулины и рецепторы к С3 компоненту 

комлемента).  

Опсоно-фагоцитарную реакцию (ОФР) ста-

вили по Воронину Е.С и др. [2002] с золоти-

стым стафилококком (штамм 209). Культуру 

инкубировали сутки на МПА на ОПХ при 37-

38 оС. Для получения бакантигена, по оптиче-
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скому стандарту мутности приготовили сус-

пензию в 0,9 % растворе NaCl с концентрацией 

2×109 м.к./см3 и прогрели на водяной бане при 

70 оС в течение 30 мин.  

Для постановки ОФР в пробирки вносили 

0,5 см3 2 % раствора лимоннокислого натрия и 

1,0 см3 крови, перемешивали и добавляли 0,5 

см3 суспензии тест-культуры. Смесь выдержи-

вали 5-6 мин при 37-38 оС, готовили препара-

ты-мазки, высушивали на воздухе, фиксирова-

ли 5 мин в метаноле и окрашивали по Рома-

новскому-Гимза.  

Подсчет фагоцитированных бактерий про-

водили в 100 нейтрофилах. На основании под-

счета определяли фагоцитарный индекс (ФИ) – 

среднее число захваченных одним нейтрофи-

лом стафилококков и фагоцитарную актив-

ность (ФА) - процент фагоцитирующих ней-

трофилов.  

Бактерицидную активность сыворотки кро-

ви (БАСК) определяли колориметрическим 

методом по Смирновой О.В. и Кузьминой Т.А. 

[1966] с тест-культурой E. coli. Метод основан 

на изменении оптической плотности МПБ в 

процессе роста E. coli с испытуемой сыворот-

кой и без. В присутствии сыворотки бактерии 

подвергаются депрессивному воздействию ее 

неспецифических гуморальных факторов, что 

подавляет рост и размножение. Оптическая 

плотность бульона находится в обратной зави-

симости от интенсивности БАСК.  

Лизоцимную активность сыворотки крови 

(ЛАСК) проводили фотоэлектроколориметри-

ческим методом по Дорофейчук А.Г [1979] с 

использованием тест-культуры Micrococcus 

lisodeicticus. Метод основан на изменении оп-

тической плотности среды в результате спо-

собности лизоцима (фермента мураминидаза с 

муреиназной активностью) лизировать чувст-

вительную тест-культуру в 0,5 % - ном сте-

рильном растворе NaCl.  

Полученные количественные показатели 

обработаны на РС с помощью пакета статисти-

ческих программ «Statistica» и программы Ex-

cel 2000, для оценки достоверности получен-

ных результатов использовали критерий Стью-

дента и Фишера.  

Результаты собственных исследований и 
обсуждения. Для изучения влияния пробиоти-

ческого штамма Bac. subtilis BI-12 на иммуно-

логическую реактивность организма цыплят 

провели опыт по сравнительному изучению 

общеорганизмененных показателей двух 

групп цыплят. Контрольную группу содержа-

ли и выращивали общепринятыми экстенсив-

ными методами с активным использованием 

антибиотиков, в опытной группе полностью 

отказались от антибиотиков и ввели подкорм-

ку пробиотическим микробионтом – эубиоти-

ком аборигенного происхождения.  

Культура пробиотика Bac. subtilis штамм 

BI-12 была нами ранее изолирована рутинны-

ми бактериологическими методами на этой же 

птицефабрике от здоровых цыплят-бройлеров 

с интенсивными показателями роста и физио-

логического развития. Чистая культура штам-

м а  о б л а д а л а  т и п и ч н ы м и  м о р ф о -

тинкториальными, культуральными и биохи-

мическими свойствами, характерными для ви-

да и была совершенно апатогенной, нетоксич-

ной, обладала колонизационной активностью 

по отношению к кишечнику цыплят, а исход-

ная культура легко реизолировалась из помета 

инфицированной птицы и окружающих объек-

тов внешней среды.  

Для экспериментального изучения в произ-

водственных условиях влияния пробиотика на 

жизнеспособность и иммунореактивность ор-

ганизма цыплят-бройлеров по принципу ана-

логов методом случайного бесповторного от-

бора сформировали две рандомизированные 

группы цыплят-бройлеров по 200 голов в каж-

дой и в 4 повторностях провели опыт по срав-

нительному изучению отклика организма 

птиц, как биологической функции адекватной 

корреляции внутренней физиологической сре-

ды на два дифференциальные внешние воз-

действия, в данном случае микробиальной до-

бавки эубиотика и антибиотика, при прочих 

статистически незначимых различиях внеш-

них и внутриорганизменных условий экспери-

мента. Доминантными факторами внешней 

среды оказывающими статистически сущест-

венное влияние на биологические функции 

макроорганизма в опытной группе было нали-

чие в рационе источника пробиотической мик-

робиоты при отсутствии дачи антибиотиков. 

Контрольная группа сравнения содержалась 

по традиционной официнальной технологии с 

включением общепринятых антибиотиков в 
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систему обеспечения выживания коммерческо-

го поголовья по традиционной технологии.  

Опытная и контрольная птица содержалась 

в идентичных условиях в клеточных батареях 

КБУ-3. Технологические параметры кормле-

ния и содержания цыплят-бройлеров соответ-

ствовали рекомендациям ВНИИТИП (2000). 

Каждый эксперимент продолжался в течение 

технологического цикла выращивания – 41 су-

тки.  

Цыплятам опытной группы пробиотический 

препарат – бульонную культуру Bac. subtilis 

штамм BI-12 ежедневно вводили групповым 

методом в сухой комбикорм в виде культу-

ральной жидкости с накоплением бацилл в 

диапазоне 9,0-9,5 lg/см3 НВЧ или 1,0-5,0×109 

ж.м.к./см3. В течение первой недели жизни да-

ча пробиотика составляла 1,0 см3 бациллярной 

культуры на голову, в течение второй – 2,0 

см3, в последующее время однократная пре-

вентивная доза бациллярной культуры дохо-

дила до 3,0 см3 на голову.  

Цыплята контрольной группы в период вы-

ращивания с экспериментальной целью полу-

чали  антибактериальный препарат 

«Энрофлон» по общепринятой схеме и в соот-

ветствии с лечебно-профилактическими доза-

ми, рекомендованными производителем в ин-

струкции.  

Для контроля общеорганизменных морфо-

логических характеристик, у цыплят на 7 и 41 

сутки определяли массу тела и наиболее важ-

ных органов иммунопоэза имеющих органное 

строение, таких как тимус, фабрициева сумка, 

печень и селезенка. Результаты морфометри-

ческих характеристик приведены в таблице 1. 

Данные табл. 1 позволяют констатировать тот 

факт, что масса тела цыплят на дебютном эта-

Таблица 1. Масса тела цыплят и центральных органов иммунопоэза у цыплят в 7- и 41-
суточном возрасте в граммах  

Показатель 7 суток 41 сутки 

Опытная группа Контрольная группа Опытная группа Контрольная группа 

Масса тела 116,7±5,4 118,4±2,7 1662,2±32,6 1179,4±39,2* 

Тимус 0,49±0,01 0,44±0,04* 9,2±0,3 6,2±0,2* 

Печень 7,2±0,6 7,1±0,4 43,2±3,1 35,8±2,8* 

Селезенка 0,29±0,03 0,28±0,01 2,94±0,1 2,56±0,3* 

Бурса Фабрициева 0,33±0,03 0,23±0,2* 1,41±0,04 0,67±0,03* 

пе эксперимента не имела статистически дос-

товерных отличий между группами, в то же 

время масса тимуса и фабрициевой сумки дос-

товерно превышает показатели цыплят кон-

трольной группы. Весовые характеристики пе-

чени и селезенки мало расходятся.  

При дальнейшем сравнении, в возрасте 41 

суток, выявлены более существенные различия 

по всем показателям на первом уровне досто-

верности: так в опытной группе по сравнению 

с контрольной масса тела больше на 26 %, мас-

са тимуса больше на 33 %, масса печени боль-

ше на 17 %, масса фабрициевой сумки больше 

на 47 %, масса селезенки больше на 16 %.  

Полученные морфометрические результаты 

указывают, что у цыплят опытной группы на-

блюдается лучшее развитие массы тела и цен-

тральных органов иммунопоэза, что является 

морфологическим залогом более высокого 

уровня общеорганизменной жизнеспособности 

и неспецифической иммунобиологической ре-

зистентности. Все это в конечном итоге приво-

дит к снижению астенического синдрома, бо-

лее эффективному откорму, лучшей окупаемо-

сти кормов и уменьшению затрат на ветери-

нарно-санитарное обслуживание.  

При изучении гематологических показате-

лей крови цыплят-бройлеров отмечается поло-

жительная динамика сдвигов значений морфо-

логических характеристик опытной группы в 

рамках общепринятой физиологической нор-

мы, что наглядно демонстрируют данные таб-

лицы 2.  

Анализируя показатели табл. 2 мы видим, 

71 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.2.№3, 2014 

что у цыплят получавших пробиотик отмеча-

ются изменения морфологических показателей 

крови, которые находятся в пределах физиоло-

гической нормы, что не наблюдается в контро-

ле.  

Уже на 21 сутки количество эозинофилов у 

цыплят опытной группы уменьшилось по срав-

нению с контрольными на 1,6 %, количество 

псевдоэозинофилов увеличилось на 2,3 %, ко-

личество лимфоцитов – на 3,5 %. 

Выявлена возрастная динамика колебания 

морфологических показателей. Так, в опытной 

группе на 21 сутки количество эозинофилов и 

псевдоэозинофилов уменьшилось на 21,2 % и 

34,8 % количество лимфоцитов увеличилось 

на 25 % по сравнению с началом эксперимен-

та. У цыплят контрольной группы к 21 суткам 

количество эозинофилов и псевдоэозинофилов 

уменьшилось соответственно на 19,9 % и 33,3 

%, а количество лимфоцитов увеличилось на 

23,8 % по сравнению с первоначальным коли-

чеством.  

На 41 сутки количество эозинофилов у цып-

лят опытной группы уменьшилось на 1,7 % по 

сравнению с контролем. Количество псевдоэо-

зинофилов у бройлеров опытной и контроль-

ной групп находилось на одном уровне. Коли-

чество лимфоцитов у цыплят опытной группы 

увеличилось по сравнению с контрольной – на 

0,4 %.  

При анализе возрастной динамики установ-

лено, что в опытной группе на 41 сутки коли-

чество базофилов, эозинофилов, псевдоэозино-

филов и моноцитов уменьшилось, соответст-

венно на 24,6 %, 19,6 %, 43,5% и 17 %, количе-

ство лимфоцитов увеличилось на 63,3 % по 

сравнению с количеством этих клеток на 21 

сутки эксперимента.  

В контрольной группе на 41 сутки жизни 

количество базофилов, эозинофилов, псевдо-

эозинофилов и моноцитов уменьшилось, соот-

ветственно на 24,6 %, 19,4 %, 44,9% и 17 %, 

количество лимфоцитов увеличилось на 68,4 

% по сравнению с их количеством на 21 сутки 

опыта.  

Учитывая что уровень функциональной ак-

тивности мононуклеарной фагоцитирующей 

системы и циркулирующих иммунокомпе-

тентных клеток крови является одними из 

наиболее информативных и важных показате-

лей иммунобиологической резистентности 

макроорганизма, были проведены комплекс-

ные исследования функционального состоя-

ния клеточного и гуморального звена физио-

логических систем внутренней среды макро-

организма, выполняющих цензорные и про-

тективно-адаптивные функции поддержания и 

стабилизации геннобиотического гомеостаза 

организма в форме иммунного реагирования 

на несингенные факторы. Количественные 

показатели иммунологических исследований 

клеточных и гуморальных параметров функ-

циональной активности иммунного потенциа-

ла организма цыплят представлены в таблице 

3.  

Приведенные в табл. 3 результаты исследо-

ваний свидетельствуют, что количество эрит-

роцитов и гемоглобина с возрастом повыша-

лось в обеих группах, но у цыплят опытной 

группы динамика этих изменений более выра-

жена. Так, количество эритроцитов на 41 су-

тки у бройлеров опытной группы превышает 

контроль на 0,61×1012/л или 21 %, а уровень 

гемоглобина на – 131,0 г/л или 13 % выше, 

Таблица 2. Морфологические показатели крови у цыплят-бройлеров  

Показатель 7 суток 21 сутки 41 сутки 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Базофилы,% 4,06± 0,21 4,06 ±0,32 4,06 ±0,30 4,06 ±0,35 3,06 ±0,10 3,06 ±0,10 

Эозинофилы, % 20,06±1,21 20,06 ±1,10 15,8 ±0,98 16,06 ±0,87 12,7 ±0,11 12,93 ±1,12 

Псевдоэозинофилы, 

% 

60,0± 2,31 60,0 ±1,98 39,1 ±2,34 40,03 ±1,88 22,06 ±2,1 22,06 ±2,45 

Лимфоциты, % 10,0 ±1,32 10,0 ±1,46 35,0 ±2,49 33,8 ±2,61 57,16 ±3,7 56,93 ±3,89 

Моноциты, % 6,05 ±0,90 6,05 ±0,17 6,05 ±0,90 6,05 ±0,86 5,02 ±0,42 5,02± 0,42 
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чем в контрольной группе. Данные показатели 

говорят об увеличенной кислородной емкости 

крови и более высокой насыщенности эритро-

цитов гемоглобином у цыплят, получавших 

пробиотик.  

Для оценки функциональной активности 

гуморальных факторов неспецифической рези-

стентности цыплят были определены бактери-

цидная и лизоцимная активность сыворотки 

крови. Полученные результаты свидетельству-

ют, что с увеличением возраста повышается 

уровень лизоцимной и бактерицидной актив-

ности сыворотки крови в обеих группах. но в 

опытной эти показатели достоверно выше. 

Так, в опытной группе на 41 сутки лизоцимная 

активность была выше на 3,44%, а бактерицид-

ная – на 3,8%, чем в группе сравнения.  

Уровень функциональной активности кле-

ток мононуклеарной системы является одним 

из важнейших показателей неспецифической 

иммунобиологической резистентности орга-

низма, так как они активно взаимодействуют с 

чужеродными антигенными детерминантами 

специфичности и принимают непосредствен-

ное участие в многоклеточной кооперации 

фиксированных и мобильных иммунокомпе-

тентных клеток макроорганизма в индукции 

клеточно-опосредованной и гуморальной фор-

мы иммунитета.  

Анализируя показатели фагоцитарной ак-

тивности, можно констатировать, что фагоци-

тарная активность нейтрофилов была стабиль-

но более высокой у опытных цыплят. Также 

эти показатели имели и положительную воз-

растную динамику, указывающую на превос-

ходство уровня фагоцитарной активности в 

опытной группе, по сравнению с контролем, о 

чем демонстративно свидетельствуют стати-

стически достоверные различия по критерию 

Фишера между показателями неспецифиче-

ской резистентности.  

Также в опытной группе был выше фагоци-

тарный индекс в сравнении с контрольной 

группой. Это говорит о том, что в опытной 

группе более высокая поглотительная способ-

ность нейтрофилов крови.  

Полученные количественные показатели 

гематологических исследований свидетельст-

вуют о том, что цыплята получавшие культу-

ру пробиотика имели более высокие показате-

ли неспецифической резистентности организ-

ма.  

Анализируя количественные показатели 

белой крови, можно отметить, что количество 

Т-лимфоцитов в обеих группах в начале экс-

перимента были ниже физиологической нор-

мы. К концу опыта в периферической крови у 

цыплят опытной группы содержание Т-

лимфоцитов было достоверно выше чем в 

контроле, где данный показатель оставался 

Таблица 3. Количественные показатели иммунологических исследований крови цыплят  

Показатель 7 суток 21 сутки 41 сутки 

Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль 

Эритроциты, 

1012/л 

1,93±0,3 1,82±0,13 2,98±0,32 2,38±0,2 2,99±0,14 2,38±0,1* 

Гемоглобин, г/л 81,4±7,8 78,6±7,2 83,2±7,4 77,9±7,3 131,2±1,02 113,2±0,7** 

Лейкоциты, 109/л 29,8±1,7 30,1±1,8 28,1±2,4 28,4±2,6 38,0±2,8 38,7±1,4 

Т-лимфоциты, % 18,4±1,2 18,8±1,4 32,6±2,7 28,7±2,1 39,6±3,1 31,3±2,9* 

В-лимфоциты, % 30,1±3,1 32,2±2,2 30,2±2,9 29,4±2,1 36,6±2,9 33,4±3,1* 

Индекс Т/В 0,6 0,6 1,07 0,9 1,08 0,9 

ФА, % 35,4±2,2 30,6±1,7 46,4±3,1 39,6±2,9 51,2±3,2 40,3±3,3* 

ФИ 4,6±0,3 4,7±0,3 6,2±0,4 4,8±0,4 6,9±0,2 5,1±0,4* 

ЛАСК,% 16,4±1,3 18,6±1,4 13,33±2,1 11,4±0,9 26,88±1,9 23,44±1,8* 

БАСК,% 27,6±1,7 25,8±1,9 39,2±2,1 35,3±2,6 51,4±3,0 47,6±3,2* 

* – статистическая разница между группами сравнения при Р≤0,05  
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ниже нормы. Относительное содержание В-

лимфоцитов в периферической крови в конце 

опытного периода у цыплят, получавших куль-

туру пробиотика также было достоверно выше, 

чем в контроле. К концу опыта содержание Т- 

и В-лимфоцитов в периферической крови ста-

ло достоверно выше, чем в контроле. Влияние 

пробиотика отразилось и на соотношении Т- и 

В-лимфоцитов. К концу выращивания индекс 

Т- и В-лимфоцитов в опытной группе достига-

ет нормы и составляет 1,08, что значительно 

выше, на 11%, чем у цыплят контрольной 

группы, где данный показатель оставался ниже 

нормы. 

Динамичные микро- и макрофаги совместно 

с дендритными клетками мезенхимального ге-

неза, обычно малоподвижными, первыми взаи-

модействуют с несигенными факторами экзо- 

и эндогенного происхождения, осуществляя 

метаболический процессинг эндоферментами 

лизосом и участвуя в распознавании антиген-

ных детерминант специфичности живых тел и 

веществ, выполняют функции антигенпрезен-

табельности иммунокомпетентным клеткам 

макроорганизма носителей признаков генети-

чески чужеродной информации и их после-

дующей элиминации. Поэтому любые депрес-

сивные воздействия на фагоцитарную актив-

ность микро- и макрофагов МФС, индуциро-

ванные многообразными и взаимно коррели-

рованными факторами внешней и внутренней 

среды, приводят к снижению жизнеспособно-

сти и резистентности макроорганизма.  

Выводы.  
1. Бульонная культура пробиотического 

микроорганизма Bac. subtilis штамм BI-12 при 

регулярном введении в рацион цыплят-

бройлеров стимулирует и нормализует физио-

логические и иммунологические функции ор-

ганизма птицы и способствует формированию 

активного клеточного и гуморального звена 

иммунного ответа.  

2. Пробиотики при регулярном скармлива-

нии на дебютном этапе жизни цыплят-

бройлеров являются конкурентоспособными и 

более активными протективными препарата-

ми, по сравнении с антибиотиками, в повыше-

нии жизненного тонуса и функциональной ак-

тивности иммунобиологической реактивности 

макроорганизма, при этом эубиота экологиче-

ски безупречна и обеспечивает выход конеч-

ной продукции, отвечающей самым высоким 

ветеринарно-санитарным стандартам качества 

и биобезопасности.  
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ІМУНОКОРЕКЦІЯ ОРГАНІЗМУ КУРЧАТ КУЛЬТУРОЮ ПРОБІОТИКА BAC. 
SUBTILIS BI-12, ЯК АЛЬТЕРНАТИВА АНТИБІОТИКОПРОТЕКЦІЇ 

Бібен І.А. 

У порівняльному аспекті було вивчено вплив на організм ростучих курчат-бройлерів дії пробі-

отику Bac. subtilis штаму BI-12 і антибіотиків, при традиційному способі вирощування. Було 

встановлено позитивну багатогранну дію на організм курчат культури пробіотика. Курчата з 

дослідної групи за багатьма фізіологічними, гематологічними та імунологічними показниками, 

були достовірно кращими від курчат контрольної групи. При цьому, дослідним курчатам не за-

стосовували антибіотики, що дозволило отримати екологічно бездоганну продукцію, яка відпо-

відає всім ветеринарно-санітарним стандартам якості та біобезпеки 

Культура пробіотика, Bac. subtilis штам BI-12, імунокорекція, імунореактивність, резис-

тентність, антибіотики, бройлери, екологія та санітарія 

IMMUNOCORRECTION ORGANISM CHICKEN VITH PROBIOTIC CULTURE 
BAC. SUBTILIS BI-12, AS AN ALTERNATIVE TO PREVENTIVE ANTIBIOTICS 

I. Biben 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

In comparative aspect it was studied the effect on the body of growing broiler chickens action of 

probiotic Bac. subtilis strain BI-12 and conventional antibiotics with the conventional method of 

cultivation. The experiment was conducted in four replications, each cycle lasted 41 hours, using 200 

chickens in the experiment and control. On the basis of reproducible experiments we have established a 

positive multifaceted effect on the body chicken using probiotic culture. Chickens of experimental group 

was significantly superior to chickens in the control group in the most important physiological, 

hematological and immunological parameters, and they did not receive antibiotics, which allows to 

obtain clean product that meets all veterinary and sanitary standards of quality and biosafety. It has 

been clearly demonstrated the ability to grow broiler chickens without antibiotics. Bacillary probiotic 

had a marked protective effect on the chickens body, stimulated immunoreactivity, increased the number 

of immune cells, had no physiologically negative or toxic effect, well get accustomed and had eubiotic  

properties 

Probiotic culture, Bac. subtilis strain BI-12, immunotherapy, immunoreactivity, resistance to 

antibiotics, broilers, environment and sanitation 
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Відомо, що імунна система здійснює конт-

роль сталості антигенного складу організму, 

знищуючи і елімінуючи усе чужорідне, яке 

потрапляє в організм із зовнішнього середови-

ща або базується в ньому [1]. Надважливим 

інструментом для досягнення цієї мети слугує 

запальна реакція, що виникає за допомогою 

широкого спектра протизапальних цитокінів. 

Однак симбіотичне співіснування організму і 

його мікрофлори може порушуватись. При пе-

вних умовах мікроорганізми можуть виклика-

ти  тяжкі ендогенні запальні процеси. Безпере-

БРОШКОВ М.М., к. вет. н., доцент  Одеський державний аграрний університет, 

м. Одеса 
dolinavet@gmail.com 

Проведена оцінка показників імунограм собак залежно від рівня сенсибілізації «активних» Т-

лімфоцитів до герпетичного антигену з врахуванням імунорегуляторного індексу (ІРІ) а також 

проаналізовано доцільність проведення противірусної імунокорекції за різних показників відсотку 

інверсії. В дослід підбирали тварин, які мали хронічні ураження шкіри, що характеризувалися 

зоначними алопеціями, депегмінтацією, свербежем, висипами та періодично виникаючими 

рецидивуючими екземами шкіри. У дослідних тварин було диференціально виключено паразитарні 

захворювання. Тварин після проведення імунологічних досліджень розділили на три групи: перша 

група (рівень сенсибілізації до 10%) – на фоні симптоматичного лікування призначена 

противірусна імунокорекція; друга група (рівень сенсибілізації більше 10%) – симптоматичне 

лікування без призначення противірусної імунокорекції; третя група (рівень сенсибілізації більше 

10%) - на фоні симптоматичного лікування призначена противірусна імунокорекція. З метою 
імунокорекції використовували препарат «Неовір – 12,5%» з діючою речовиною 

Oxodihydroacridinylacetate sodium  з розрахунку 10 мг на кг. живої ваги внутрішньом’язево один 

раз на 48 години, всього п’ять ін’єкцій. За тваринами спостерігали протягом 6 місяців на 

предмет необхідності продовження та повторення курсів імунокорекції. 

За рівнем герпесвірусної рецепції «активних» Т-лімфоцитів визначали необхідність проведення  

противірусної імунокорекції: інверсія до 10%- низька ступінь сенсибілізації . При збільшені 

інверсії відсотку «активних» Е-РУЛ в дослідних пробах більше 10% – призначають 

фармакологічні засоби противірусної дії. 

Встановлено, що додаткове  призначення противірусних фармакологічних засобів собакам з 

відсотком інверсії вище 10 вдвічі знижує тривалість імунокорекції і втричі зменшує можливість 

повторного клінічного прояву дисфункції імунної системи. 

Оцінка абсолютної кількості лейкоцитів, лімфоцитів та їх субпопуляцій за різного 

імунорегуляторного індексу показала, що при знижені ІРІ підвищується кількість Т-супресорних 

клітин та В-лімфоцитів, а при збільшенні ІРІ підвищується абсолютна кількість Т-хелперних 

клітин 

Імунорегуляторний індекс, Т-хелперні клітини, лейкоцити, відсоток інверсії, 

герпесвірусний антиген 

чно, що будь-який багатоклітинний організм 

повинен жорстко контролювати ці мікроорганізми 

не допускаючи їх потрапляння до тканин організ-

му, а коли вони потрапили – знищити. Однак дуже 

часто імунна система не справляється з чужорід-

ним в зв’язку з недостатністю ії функціонування. 

Дисбаланс в імунній системі призводить до розви-

тку хронічних запальних процесів, при цьому орга-

нізм притискає патоген, але не може повністю від 

нього позбутися, а це призводить до нового загост-

рення тобто фази ремісії. Одними з основних па-

тогенів, які персистують в організмі є віруси

[2]. 

УДК 591.1 636.7 612.6 612.083 612  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПРОТИВІРУСНОЇ ІМУНОКОРЕКЦІЇ У СОБАК НА 
ПІДСТАВІ ОЦІНКИ РІВНЯ СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ «АКТИВНИХ» Т-ЛІМФОЦИТІВ ДО 
ГЕРПЕТИЧНОГО АНТИГЕНУ  
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Герпесвірусна інфекція – найбільш розпо-

всюджена серед людей і тварин. Вірус харак-

теризується відносно коротким реплікативним 

циклом (до 24 годин), швидкою руйнацією 

уражених клітин і здатністю перебувати в ла-

тентній формі переважно в нервових клітинах. 

За даними літератури перебіг у вигляді інапа-

ратних, субклінічних і клінічних форм, мож-

ливе лише за умов первинного або вторинного 

імунодефіциту, а висока частота приховано 

перебігаючої інфекції робить неможливим 

імунопрофілактику. Серологічні дослідження 

показують високу розповсюдженість CPV-1 

серед собак: 50-70% серопозитивних виявлено 

серед всього поголів’я в США, Японії та 

Швейцарії [3].    

За даними інших авторів практично всі лю-

ди інфіковані вірусами герпесу і цитомегалові-

русу і лише у частини з них з імунодефіцита-

ми, розвивається герпетична хвороба [4, 5]. 

Отже всі ці данні вказують на достатньо широ-

ку розповсюдженість вірусів, їх існування в 

латентній формі  та періодичну активацію під 

час дисбалансу в імунній системі.  

Метою наших досліджень було обґрунту-

вати доцільність проведення противірусної 

імунокорекції у тварин на підставі визначення 

сенсибілізації організму до герпетичного анти-

гену. 

Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження проведені в умовах ветеринарної кліні-

ки. Об’єктом дослідження були домашні соба-

ки від 1-го до 6-ти років,  які мали аналогічні 

умови існування та догляду (n=48). Вранці на 

тщесерце у собаки відбирали 0,3-0,5мл пери-

феричної крові і виділяли лейкоцитарно – лім-

фоцитарну суміш клітин. 

Розкапували лейкоцитарно – лімфоцитарну 

суміш клітин по 0,05 мл у лунки імунологіч-

них планшет. Додавали в дослідні лунки 100 

мкл розчину герпетичного антигену, а контро-

льні лунки 0,05 мл фізіологічного розчину. 

Проводили інкубацію суміші в імунологічних 

планшетах у термостаті  протягом 30 хвилин 

при t=37ºС. 

Додавали у лунки імунологічних планшет 

до всіх проб 0,05 еритроцитів барана (КБ) в 

стандартній концентрації. Проводили  інкуба-

цію 5 хвилин при кімнатній температурі, від-

разу готували мазки та забарвлювали за Рома-

новським – Гімзою. Рахували відносну кіль-

кість «активних» Е-РУЛ на 100 клітин лімфоі-

дного ряду в контрольних і дослідних зразках; 

різниця у відсотку  «активних»  Т-лімфоцитів 

в контрольних і дослідних зразках визначає 

ступінь сенсибілізації організму собак до віру-

сного антигену. У крові також визначали абсо-

лютний та відносний вміст лімфоцитів та їх 

субпопуляцій в реакції розеткоутворення з 

еритроцитами барана (Е тф. р.-РУЛ, Етф.ч-

РУЛ), а також інтенсивність фагоцитозу нейт-

рофілів за здатністю фагоцитувати пекарські 

дріжджі в перерахунку на 50 клітин. За розет-

коутворюючу вважали клітину, яка приєднала 

три і більше еритроцити. За фагоцитуючий 

вважався нейтрофіл, який поглинув одну і бі-

льше дріжджових клітин. 

За рівнем герпесвірусної рецепції 

«активних» Т-лімфоцитів визначали необхід-

ність проведення  противірусної імунокорек-

ції: інверсія до 10% – низька ступінь сенсибі-

лізації. При збільшенні інверсії відсотка 

«активних» Е-РУЛ в дослідних пробах більше 

10% – призначали  фармакологічні засоби про-

тивірусної дії. 

Імунологічні дослідження проводили в ла-

бораторії ветеринарної клініки «Долина» на 48 

собаках. Для дослідження підбирали тварин, 

які мали хронічні ураження шкіри, що харак-

теризувалися зональними алопеціями, депігмі-

нтацією, свербежем, висипами та періодично 

виникаючими рецидивуючими екземами шкі-

ри. У дослідних тварин було диференціально 

виключено паразитарні захворювання. Тварин 

після проведення імунологічних досліджень 

розділили на три групи: перша група (рівень 

сенсибілізації до 10%) – на фоні симптоматич-

ного лікування призначена противірусна іму-

нокорекція; друга група (рівень сенсибілізації 

більше 10%) – симптоматичне лікування без 

призначення противірусної імунокорекції; тре-

тя група (рівень сенсибілізації більше 10%) - 

на фоні симптоматичного лікування призначе-

на противірусна імунокорекція. З метою іму-

нокорекції використовувався препарат 
«Неовір – 12,5%» з діючою речовиною Oxodi-

hydroacridinylacetate sodium з розрахунку 10 мг 

на кг живої ваги внутрішньом’язево один раз 

на 48 години, всього п’ять ін’єкцій. За твари-

нами спостерігали протягом 6 місяців на пред-

мет необхідності продовження та повторення 

курсів імунокорекції. 
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Результати досліджень та їх обговорення. 
Імунологічні результати дослідження предста-

вленні у таблиці 1. Оцінка показників показа-

ла, що у тварин  з високою сенсибілізацією (% 

інверсії більше 10) абсолютна кількість лейко-

цитів більше на 1,96• 109\л ніж у тварин другої 

групи  (% інверсії менше 10).  

Абсолютна кількість лімфоцитів та їх суб-

популяцій теж була вищою у тварин першої 

групи, в основному за рахунок Т-лімфоцитів в 

той час як абсолютна кількість В-лімфоцитів 

навпаки дещо вища у тварин другої групи. Що 

стосується фагоцитарної активності нейтрофі-

лів, то вона у собак першої групі у 1,44 рази 

більша ніж у тварин другої групи. Слід відмі-

тити, що зниження імунорегуляторного індек-

су (ІРІ) відбувається за рахунок підвищення 

абсолютної кількості Т-супресорних клітин, 

тобто пригнічення клітинної імунної відповіді, 

а одночасне збільшення у цих тварин В-

лімфоцитів, можливо, є компенсаторним меха-

нізмом. У собак з високим ІРІ відмічається ви-

сока кількість Т-хелперних клітин і одночасне 

збільшення фагоцитарної активності нейтрофі-

лів тобто переважає клітинна імунна відповідь. 

Аналіз показників таблиці 2 показав, що 

тривалість терапевтичного курсу у тварин з 

низьким ступенем сенсибілізації (до 10%)–

перша група;  та тварин з високим ступенем 

сенсибілізації (більше 10%)–друга група, без 

додаткового застосування противірусніх пре-

паратів, була майже однаковою. Проте, у тва-

рин третьої групі, яким під час симптоматич-

ного лікування додатково призначали противі-

русний препарат, період протягом якого зни-

кали симптоми ураження шкіри був вдвічі ко-

ротше. 

Спостереження за дослідними тваринами 

протягом 6 місяців показали, що 70% тварин 

перших двох груп потребували повторення 

терапевтичних курсів в той час як в третій гру-

пі лише 20% собак.  

Оцінка цих даних свідчить про те, що збіль-

шення сенсибілізації Т-лімфоцитів до антиге-

нів пов’язане зі збільшенням кількості специ-

фічних поверхневих рецепторів на імуноком-

петентних клітинах. Поверхневі рецептори 

специфічно розпізнають різні молекулярні 

структури чужорідного, що контактують з клі-

тиною або проникають до неї.  Ця система ре-

цепторів через сигнальні провідні шляхи до 

ядра клітини активує певні структури ДНК, 

Примітка. У цій таблиці статистично вірогідні різниці стосовно до тварин групи з імунорегулятоним індексом 2,5-3,5: * — 

р<0,01; ** — р<0,001 

Показники Групи тварин 

Рівень сенсибі-

лізації до герпе-

тичного антиге-

ну до 10% 

Рівень сенсибілізації до герпетичного антигену вище 10% за 

різних показників імунорегуляторного індексу 

Показник імуно-

регуляторного 

індексу =2,5 

Показник імуноре-

гуляторного індек-
су =2,5–3,5 

Показник імунорегу-

ляторного індексу 

=3,5 

Лейкоцити, • 109\л
 8,24±2,34 7,96±3,01 6,68±2,69 9,3±2,30 

Лімфоцити , • 109\л
 2,11±0,49 2,01±0,31 1,66±0,36 2,03±0,42 

Т-лімфоцити, • 109\л
 1,72±0,36 1,65±0,271 1,31±0,253 1,58±0,229 

Т-хелпери\індуктори, • 109\л
 1,292±0,26 0,98±0,142** 0,937±0,218 1,35±0,20 

Т-супресори\цитотоксичні,• 

109\л
 

0,430±0,10 0,67±0,168* 0,373±0,078 0,237±0,046 

В-лімфоцити, • 109\л
 0,165±0,065 0,205±0,043 0,172±0,06 0,169±0,058 

Імунорегуляторний індекс, 

Тх\Тс 

3,06±0,5 1,5±0,33 2,56±0,65 5,76±1,13 

ЕК-клітини, • 109\л
 0,207±0,07 0,188±0,051 0,143±0,043 0,19±0,066 

Фагоцитоз нейтрофілів, • 109\л
 4,688±0,94 3,95±1,11 3,23±0,97 4,68±1,02 

Таблиця 1. Абсолютна кількість лейкоцитів, лімфоцитів, їх субпопуляцій та рівень фагоцитозу нейтрофілів 
залежно від рівня сенсибілізації до герпетичного антигена та з врахуванням показника  
імунорегуляторного індексу  
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що призводить до продукції цитокінів [6]. 

Таким чином, проведені дослідження вказу-

ють на те, що оцінка сенсибілізації «активних» 

Т-лімфоцитів на герпетичний антиген надає 

можливість корегувати терапевтичні заходи і 

обґрунтовувати призначення фармакологічних 

засобів противірусної дії. Показники імуно-

грам у собак за різного імунорегуляторного 

індексу мають бути враховані при різноманіт-

них клінічних станах у клініці дрібних хатніх 

тварин. 

Висновки. 1. При зменшенні показника іму-

норегуляторного індексу (ІРІ) у собак з рівнем 

аутосенсибілізації вище 10% відмічається збі-

льшення Т-супресорних лімфоцитів, у той час 

як збільшення ІРІ, відбувається за рахунок 

превалювання Т-хелперних лімфоцитів. 

2. Встановлено, що застосування фармако-

логічних засобів противірусної та імунотроп-

ної дії під час імунотерапії тваринам зі ступе-

нем аутосенсибілізації до герпетичного анти-

гену вище 10% – значно знижує тривалість ку-

рсу імунокорекції та кратність рецидивів. 

Перспектива подальших досліджень. Ви-

вчення кореляції між аутосенсибілізацією 

«активних» Т-лімфоцитів до герпетичного ан-

тигену і титром специфічних протигерпетич-

них антитіл у крові тварин.  

Таблиця 2. Тривалість імунокорекції за різного рівня сенсибілізації «активних» Т-лімфоцитів до герпетичного 
антигена 

Групи тварин (відсоток інверсії) Кількість тварин у 

групі, гол. 

Середня тривалість курсу 

імунокорекції, днів 

Повторення курсів про-

тягом 6 місяців, гол\% 

До 10 %, з використанням про-

тивірусного препарату 

16 20,7±1,97 11\69 

Вище 10 %  без використання 

противірусного препарату 

18 24,3±1,13 13\72 

Вище 10 %  з використанням 

противірусного препарату 

14 12±1,87 3\21 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ИММУНОКОРРЕК-
ЦИИ У СОБАК НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ 

«АКТИВНЫХ» Т-ЛИМФОЦИТОВ К АНТИГЕНУ ВИРУСА ГЕРПЕСА 

Брошков М.М.  

Одесский государственный аграрный университет, г. Одесса 

Проведена оценка показателей иммунограмм собак в зависимости от уровня сенсибилизации 

«активных» Т-лимфоцитов к антигену вируса герпеса с учетом иммунорегуляторного индекса 

(ИРИ), а также проанализирована целесообразность проведения противовирусной иммунокор-
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рекции при различных показателях процента инверсии. 

В опыт подбирали животных с хроническими повреждениями кожи, характеризующиеся зо-

налными алопециями, депигментацией, зудом, высыпаниями и периодически возникающими реци-

дивирующими экземами кожи. У опытных животных дифференциально исключили паразитар-

ные заболевания. 

Животных после проведения иммунологических исследований разделили на три группы: первая 
группа (уровень сенсибилизации до 10%) – на фоне симптоматического лечения назначена про-

тивовирусная иммунокорекция; вторая группа (уровень сенсибилизации более 10%) – симптома-

тическое лечение без назначения противовирусной иммунокорекции; третья группа (уровень сен-
сибилизации более 10%) – симптоматическое лечение с назначением противовирусной иммуно-

корекции. С целью иммунокорекции использовался препарат «Неовир-12,5%» с действующим ве-

ществом Oxodihydroacridinylacetate sodium из расчета 10 мг на кг живого веса внутримышечно 

один раз в 48 часов всего 5 инъекций. За животными вели наблюдения на протяжении 6 месяцев 

на предмет необходимости продолжения или повтора курсов иммунокоррекции. 

По уровню герпесвирусной рецепции Т-«активных» лимфоцитов определяли необходимость 
проведения противовирусной иммунокоррекции: инверсия до 10% – низкая степень сенсибилиза-

ции. При увеличении процента инверсии «активных» Э-РОЛ в опытных пробах более 10% - на-

значали противовирусные фармакологические средства.  

Установлено, что дополнительное назначение противовирусных фармакологических средств 

собакам с процентом инверсии выше 10 вдвое снижает продолжительность иммунокоррекции и 

втрое уменьшает возможность повторного клинического проявления дисфункции иммунной сис-

темы. 

Оценка абсолютного количества лейкоцитов, лимфоцитов и их субпопуляций при различном 

значении иммунорегуляторного индекса показала, что при снижении ИРИ повышается количе-

ство Т-супрессорных клеток и В-лимфоцитов а при увеличении ИРИ повышается абсолютное 

количество Т-лимфоцитов клеток 

 

Иммунорегуляторный индекс, Т-хелперные клетки, лейкоциты, процент инверсии, герпес-

вирусный антиген 

ANTIVIRAL EFFECTIVENESS OF IMMUNOTHERAPY IN DOGS UNDER EVALUATION 
OF "ACTIVE" T-LYMPHOCYTES SENSITIZATION TO HERPETIC ANTIGEN 

M. Broshkov 

Odesa State Agrarian University, Odesa 

 

It was conducted the evaluation of dogs immunogram depending on the level of "active" T-

lymphocytes sensitization to herpetic antigen taking into account the immunoregulatory index (IRI) and 

it was analyzed the expediency of carrying out antiviral immunocorrection parameters at different per-

centage of inversion. Animals which had chronic skin lesions, characterized zonary alopecia, unpigmen-

tation, pruritus, rash and recurrent skin’s eczema were selected in the experiment. Parasitic diseases 

were differentially excluded in experimental animals. After immunological studies animals were divided 

into three groups: the first group (the level of sensitization up to 10%) –antiviral immunocorrection was 

appointed with symptomatic treatment; the second group (level of sensitization more than 10%) – it was 

appointed symptomatic treatment without antiviral immunocorrection; the third group (level of sensiti-

zation more than 10%) - antiviral immunocorrection was appointed with symptomatic treatment. With 

the immunocorrection purpose the drug "Neovir - 12.5%" with active ingredient of Oxodihydroacrid-

inylacetate sodium was used at 10 mg per kg body weight intramuscularly every 48 hours and five injec-
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tions totally. The animals were observed for 6 months in terms of the immunocorrection necessity.  

By the level of herpes viral "active" T-lymphocytes reception it was determined the need of antiviral 

immunocorrection: inversion up to 10% - low level of sensitization. With increased percentage of inver-

sion "active" E-RUL in test samples more than 10% -it was prescribed pharmacological agents of anti-

viral activity. 

It had been established that additionally appointment of antiviral pharmacological preparations for 

dogs with percentage of inversion more than 10% reduced twice the duration of immunocorrection and 

in three times reduced the ability of repeated clinical manifestations of immune system’s dysfunction.  

The estimation of the absolute number of leukocytes, lymphocytes and their subpopulations at differ-

ent immunoregulatory index showed that when IRI is being decreased the number of T-suppressor cells 

and B lymphocytes is increasing and when IRI is being increased the absolute number of T-helper cells 

is increasing 

Immunoregulatory index, T-helper cells, leukocytes, the percentage of inversion, herpes antigen 
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Вступ. Мікотоксини – це вторинні метабо-

літи мікроскопічних грибів із родів Aspergillus, 

Penicillium, Fusarium й ін. На теперішній час 

відомо більше 350 видів токсигенних мікромі-

цетів. Наявність мікотоксинів у кормах, навіть 

в ультрамінімальних дозах, може спричинити 

захворювання та загибель тварин [2, 7].  

Багаточисельними дослідженнями встанов-

лено, що понад 35–45 % кормів та кормової 

сировини контаміновані мікотоксинами або 

вражені потенційно небезпечними мікроскопі-

чними грибами. У складі контамінантів вияв-

лено Т-2 токсин, афлатоксин, охратоксин, фу-

монізини, зеараленон і дезоксиніваленол [1, 4–

6, 8, 10, 11].  

Розмноження мікроскопічних грибів та на-

копичення мікотоксинів у зерні можливе у 

польових умовах і під час його транспортуван-

ня та зберігання [2]. Тому постійне проведення 

мікологічних і мікотоксикологічних дослі-

джень кормів є ефективною профілактикою 

мікотоксикозів. 

Метою нашої роботи було проведення мі-

котоксикологічної оцінки кормів для свиней у 

Дніпропетровській області. 

Матеріал і методи досліджень. Під час 

проведення аналізу використовували результа-

ти мікотоксикологічного дослідження кормів 

із свиногосподарств Дніпропетровської облас-

ті з 2012 по 2014 роки. Проби комбікормів бу-

ло досліджено на вміст афлатоксину В1, охра-

ГЛЕБЕНЮК В.В., к. вет. н., доцент 1 

ЧУМАК Є.В., к. вет. н.2 

ГОВОРУХА В.А., студентка 1 

1Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 
2ТОВ «Віломікс Україна», м. Житомир  

1981vova0909@mail.ru  

У статті проведено аналіз результатів мікотоксикологічного дослідження зразків 

комбікормів для свиней. Показано, що у складі контамінантів виявлено афлатоксин, Т-2 токсин, 

зеараленон, охратоксин і дезоксиніваленол. У результаті досліджень встановлено середні 

концентрації мікотоксинів. В окремих пробах виявлено сумісну наявність контамінантів 

Мікотоксини, зразки кормів, сумісна наявність, Дніпропетровська область, контамінація, 

афлатоксин, охратоксин, зеараленон, дезоксиніваленол, Т-2 токсин 

токсину А, Т-2 токсину, зеараленону і дезо-

ксиніваленолу. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
В результаті проведеного аналізу встановлено, 

що впродовж досліджуваного періоду 49 

(57,64 %) з 85 зразків комбікорму були конта-

міновані мікотоксинами, в т.ч. у 41 (48,24 %) 

зразку їх вміст перевищував максимально до-

пустимий рівень. 

У складі контамінантів виявлено афлаток-

син, Т-2 токсин, зеараленон, охратоксин і де-

зоксиніваленол (рис. 1).  

Як видно з рис. 1, найчастіше знаходили 

охратоксин (40,00 % зразків), афлатоксин 

(36,47 % зразків) та рідше Т-2 токсин (5,88 % 

зразків), зеараленон (7,06 % зразків) і дезокси-

ніваленон (1,18 % зразків).  

Результати наших досліджень співпадають 

з повідомленнями вчених, якими встановлено 

високу частоту контамінованості кормів і кор-

мової сировини охратоксинами [2]. Відомо, 

що продуцентами охратоксину є гриби із родів 

Aspergillus і Penicillium, які виявлені у складі 

мікобіоти зерна. Контамінація охратоксином 

А рослинних кормів призводить до мікотокси-

чної нефропатії свиней [3]. 

Вміст охратоксину перевищував максима-

льно допустимий рівень у 24 (28,24 %) зразках 

і зеараленону – у 1 (1,18 %) зразку. 

Середня концентрація афлатоксину стано-

вила 0,485 мкг/кг, охратоксину – 0,065 мкг/кг, 

УДК 636.598.619:616 

МІКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА КОРМІВ ДЛЯ СВИНЕЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ  
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Т-2 токсину – 0,128 мкг/кг, зеараленону – 

2,315 мкг/кг, дезоксиніваленону – 0,020 мкг/

кг. 

У 22 (22,88 %) зразках було встановлено 

сумісну наявність контамінантів. Так, наяв-

ність двох токсинів виявлено у 17 зразках, 

трьох токсинів – у 4 зразках, чотирьох токси-

нів – в 1 зразку (рис. 2).  

У 16 зразках виявлено комбінацію двох ток-

синів, вміст яких перевищував максимально 

допустимий рівень, і у 2 зразках – трьох токси-

нів (рис. 3). 

Як видно з рис. 3, у всіх зразках комбікор-

мів з комбінаціями різних мікотоксинів було 

виявлено афлатоксин. Так, афлатоксин з охра-

токсином ідентифіковано у 13 зразках, афлато-
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Рис.1. Частота виявлення мікотоксинів у зразках комбікормів для свиней  
у Дніпропетровській області  
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ксин з Т-2 токсином – у 2 зразках, афлатоксин 

з дезоксиніваленолом – в 1 зразку, афлатоксин 

з Т-2 токсином і зеараленоном – у 2 зразках. 

Слід зауважити, що за літературними дани-

ми, комбінація декількох мікотоксинів може 

призводити до їх синергічної взаємодії і вияв-

ляти більш виражений токсичний ефект на біо-

логічний об’єкт. Таку дію можна визначити 

лише за допомогою дослідження загальної ток-

сичності корму [9]. 

Висновок. У комбікормах для свиней вста-

новлено наявність мікотоксинів чотирьох ви-

дів: афлатоксину, охратоксину, зеараленону і 

дезоксиніваленолу. Вміст мікотоксинів пере-

вищував максимально допустимий рівень у 41 

(48,24 %) зразку корму. 

Перспективи подальших досліджень – 

визначення ефективності профілактики міко-

токсикозів свиней у господарствах Дніпропет-

ровської області. 

11,11%

5,56%

11,11%

72,22%

афлатоксин + охратоксин

афлатоксин +Т-2 токсин

афлатоксин + дезоксиніваленол

афлатоксин + Т-2 токсин + зеараленон

Рис. 3. Структура контамінації зразків комбікормів зі сумісною наявністю мікотоксинів, 
вміст яких перевищував максимально допустимий рівень  
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МИКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОРМОВ ДЛЯ СВИНЕЙ В 
ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глебенюк В., Чумак Е., Говоруха В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

В статье проведен анализ результатов микотоксикологического исследования образцов ком-

бикормов для свиней. Показано, что в составе контаминантов обнаружено афлатоксин, Т-2 

токсин, зеараленон, охратоксин и дезоксиниваленол. В результате исследований установлено 

средние концентрации микотоксинов. В отдельных образцах обнаружено совместное наличие 

контаминантов 

Микотоксины, образцы кормов, совместимое наличие, Днепропетровская область, конта-

минация, афлатоксин, охртоксин, зеараленон, дезоксиниваленол, Т-2 токсин 

MYCOTOXICOLOGICAL DESCRIPTION FEED FOR PIGS IN 
DNIPROPETROVSK REGION 

V. Glebenyuk, E. Chumak, V. Govoruha 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk 

 

The article reveals results of the mycotoxicological research samples of feed for pigs. It is shown that 

the composition of contaminants found aflotoksyn, T-2 toxin, zearalenone, ochratoxin and 

dezoksynivalenol. As a result of studies average concentrations of mycotoxins have been found. There 

was revealed the presence of compatible contaminants in some samples. 

The content of ochratoxin exceed the maximum level in 24 (28,24 %) samples and zearalenone – in 1 

(1,18 %) sample. The average concentration of toxins amounted: aflatoxin – 0,485 mkg/kg, ochratoxin – 

0,065 mkg/kg, T-2 toxin – 0,128 mkg/kg, zearalenone – 2,315 mkg/kg, dezoksynivalenon – 0,020 mkg/kg 

Mycotoxins, sample of food, availability of compatible, Dnipropetrovsk region, contamination, 

aflatoxin, ochratoxin, zearalenone, dezoksynivalenol, T-2 toxin 
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Ймовірно жодна тварина не контактує з лю-
диною, ближче, ніж домашній кіт, а тому, збу-
дники хвороб цих тварин, особливо генетично 
варіабельні, здатні потенційно обумовити за-
хворювання людини і безсумнівно становлять 
проблему соціального значення. Незважаючи 
на те, що хвороби котів різної етіології, в біль-
шості випадків не є економічно значущими, 
опосередковані збитки, які витікають з мора-
льних втрат, що їх отримують власники цих 
тварин у зв’язку з хворобами і загибеллю їх 
улюбленців бувають практично безцінними. 
Разом з тим власники розплідників, (тварини 
належать до цінних порід), зоопарків, (дикі 
представники фауни належать до рідкісних 
видів), несуть окрім морального ще й значні 
матеріальні збитки. 

Започаткували вивчення інфекційної пато-
логії котів співробітники ВГНКІ ветеринарних 
препаратів Сулімов А.А. та Селіванов А.В. у 
1981 році [2]. Проблеми інфекційних хвороб 
котів в Україні, особливо тих, що перебувають 
в особистому утриманні громадян, вивчені не-
достатньо. 

За нашими спостереженнями у тварин цієї 
родини значно поширені масові респіраторні 
захворювання з клінічними ознаками, характе-
рними для каліцивірусної інфекції. За даними 
ряду вітчизняних та закордонних вчених калі-
ци- та герпесвірусна інфекції є найбільш час-
тою причиною інфекційних хвороб респірато-
рного тракту котів, так: не менше 50% випад-
ків респіраторних хвороб у світі обумовлені 
саме цими етіологічними чинниками [ 4,6 ]. 

Респіраторні хвороби, які викликаються різ-
номанітними збудниками, як правило перебі-
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Наведено дані щодо біологічних властивостей збудника каліцивірусної інфеції котів; визначені 

шляхи її поширення в умовах мегаполісу. Встановлено місце каліцивірусної інфекції в 

нозологічному профілі інфекційних хвороб та ступінь поширення збудника хвороби серед 

домашніх котів 

Каліцивірусна інфекція, біологічні властивості, інфікованість, щеплення 

гають зі схожою маніфестацією, а тому для їх 
діагностики (диференційної діагностики) не-
обхідні надійні лабораторні методи досліджен-
ня. 

Щороку в Україні реєструється значна кіль-
кість моно- і асоційованих вакцин, завезених з 
ряду країн західної Європи. Разом з тим здійс-
нити якісну оцінку препаратів, що надходять 
на ринок України, за параметрами імуногенно-
сті, не вдавалось можливим, зважаючи на від-
сутність специфічних сироваток до каліциві-
русу котів. 

Враховуючи частоту звернень до клінік ве-
теринарної медицини м. Києва власників ко-
тів, хворих на респіраторні захворювання з 
клінічними ознаками, характерними для калі-
цивірусної інфекції, нами було розпочато ро-
боту з вивчення епізоотологічних особливос-
тей зазначеної інфекції та засобів її специфіч-
ної профілактики. 

Мета дослідження – здійснити аналіз та 
узагальнення вітчизняної та зарубіжної, спеці-
альної літератури щодо епізоотичної ситуації з 
каліцивірусної інфекції котів; встановити міс-
це каліцивірусної інфекції в нозологічному 
профілі інфекційних хвороб котів. 

Матеріали і методи дослідження. Дослі-
дження проводили шляхом моніторингу літе-
ратурних джерел за використання методу тео-
ретичного аналізу отриманих даних та їх сис-
тематизації, індуктивні та дедуктивні методи 
узагальнення інформації, метод реферування 
даних, отриманих в процесі моніторингу. 

Результати дослідження: Вірус каліциві-
розу котів (ВКК) є важливим і досить пошире-
ним збудником. Каліцивірусна інфекція котів 
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(КВК), або каліцивіроз (feline calicivirus infec-
tion, calicivirosis), - висококонтагіозна хвороба 
м’ясоїдних родини Felidae, що клінічно прояв-
ляється кон’юнктивітом, виразковим стомати-
том, ринітом, трахеобронхітом, пневмонією й 
супроводжується значною летальністю.  

Передача збудника інфекції відбувається при 
прямому контакті котів через інфіковані виділен-
ня - оральні, назальні. КВК також може перебу-
вати в сечі й калі, хоча це не має суттєвого епі-
зоотологічнгого значення. Непряма передача 
відбувається, переважно, у розплідниках. Виді-
леннями забруднюються стінки кліток, обслуго-
вуючий персонал, харчовий і туалетний посуд. 
Цей спосіб передачі збудника інфекції не може 
бути тривалим у зв'язку з коротким терміном 
перебування життєздатного вірусу поза організ-
мом тварини. Повітряно-крапельний шлях пере-
дачі інфекції не являє серйозної небезпеки. 

Вірус відноситься до родини Caliciviridae, 
що включає інші патогени людини і тварин. 
Як і інші РНК-геномні віруси, FCV має високу 
пластичність генома, що дозволяє йому швид-
ко реагувати на різні екологічні зміни. Ця зда-
тність вірусу до мутаційної мінливості має 
суттєве значення для клінічного різноманіття 
проявів хвороби та її контролю.  

Вірус може викликати цілий ряд клінічних 
проявів від безсимптомної інфекції, уражень 
слизової оболонки ротової порожнини та очей, 
верхніх відділів органів дихання різного сту-
пеня тяжкості до системної інфекції, що закін-
чується загибеллю тварини. У більшості котів, 
інфікованих каліцивірусом, по закінченні гост-
рого перебігу захворювання вірус переходить у 
спеціалізовану перeносну фазу: він припиняє 
реплікуватися й накопичується в окремих клі-
тинах хазяїна, частіше всього - у нейронах ган-
гліїв трійчастого нерва. На цій стадії процесу 
вірус із організму котів не виділяється, і кліні-
чно більшість тварин здаються здоровими. Од-
нак, у деяких умовах (стрес, народження ко-
шенят, тpaнспортування тварин або застосу-
вання ряду ліків, зокрема, глюкокортикоїдів), 
реплікація вірусу відновляється. Перехворіли 
тварини залишаються носіями вірусу. В орга-
нізмі таких тварин вірус в процесі еволюції 
виробив здатність протистояти імунній систе-
мі. Таких персистентно інфікованих тварин 
може бути незначна кількість, але вони віді-

грають значну роль в епізоотології хвороби. 
Протягом багатьох років у більшості розплід-
ників, що спеціалізуються на розведенні висо-
копорідних тварин, проводиться вакцинація 
проти каліцивірозу котів. Вона дозволяє ефек-
тивно знизити тяжкість клінічних проявів хво-
роби серед популяції котів. Нажаль, вакцини 
не можуть повністю забезпечити вироблення 
специфічних антитіл і цим запобігти інфіку-
ванню тварини вірусом каліцивірозу. Крім то-
го, для цього вірусу характерна виражена шта-
мова мінливість, а застосовувані нині вакцини 
не здатні забезпечити однаковий захист від 
усіх існуючих антигенних варіантів вірусу. За 
літературними даними, більшість сучасних 
вакцин здатна захистити тварину від 50 - 70% 
варіантів штамів каліцивірозу. 

Дослідження, проведені A J. Coutts, S. 
Dawson та ін. показали, що широке викорис-
тання вакцин проти каліцивірозу котів упро-
довж 20 років не знизило рівень захворювано-
сті і не зменшило кількості вірусоносіїв. При 
цьому ризик зараження каліцивірусною інфек-
цією у котів значно вище, ніж герпесом, оскі-
льки на відміну від носіїв герпесу, носії калі-
цивірозу виділяють вірус постійно. Інкубацій-
ний період хвороби триває 4-7 діб. Основні 
симптоми каліцивірусної інфекції при спон-
танному і експериментальному зараженні ко-
тів ідентичні. Збудник каліцивірозу котів не є 
патогенним для овець і лабораторних тварин 
(кролів, морських свинок і білих мишей), але 
володіє антигенною активністю при підшкір-
ному, назальному та внутрішньовенному вве-
денні.  

Вакцинацію кошенят проти каліцивірусной 
інфекції в пунктах, благополучних щодо цієї 
хвороби, здійснюють в 2-2,5 - місячному віці, 
а ревакцинацію - у віці 3-3,5 і в 6-8 місяців. В 
пунктах, неблагополучних щодо каліцивірус-
ної інфекції, доцільно починати імунізацію 
кошенят з 1-1,5 місячного віку, а ревакцина-
цію проводити в 2-2,5; 3-3,5 і 6-8 місяців. До-
рослих котів слід щеплювати щорічно. Біль-
шість вживаних схем вакцинації котів заснова-
ні на первинній вакцинації кошенят у віці 9 
тижнів. Саме в цьому віці ефект антитіл, одер-
жаних з молоком матері, починає слабшати і 
антитіла, що виникають у результаті вакцина-
ції, не викликають інтерференції з тими, що 
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одержані від матері. Специфічні сироватки, 
глобуліни та інактивовані вакцини можуть бу-
ти використані для лікування хворих на калі-
цивіроз котів. 

В результаті проведеного моніторингу да-
них щодо каліцивірозу котів було встановлено, 
що найбільш схильними до ризику захворю-
вання є кошенята, нещеплені коти та коти з 
ослабленою імунною системою (наприклад, 
страждають від вірусу імунодефіциту і котячої 
лейкемії, мають при цьому інші хронічні за-
хворювання). 

На сьогоднішній день, існує декілька мето-
дів профілактики каліцивірусної інфекції у ко-
тів, до яких відноситься щорічне введення ко-
там вакцини. Для досягнення найвищого ефек-
ту вакцинації, рекомендується суворо дотри-
муватися графіка цих заходів. Також, ефектив-
ною є система прийняття в притулки і місця, 
де міститься велика кількість котів виключно 
щеплених тварин з дотриманням карантину. 
Важливим аспектом у попередженні поширен-
ня даного захворювання є дотримання правил 
дезінфекції (руки, посуд, підстилка і т.д.) з ви-
користанням гіпохлориту натрію, ефективність 
якого у знищенні вірусу каліцивірозу вважа-
ється вищою, ніж за використання інших засо-
бів дезінфекції. Виявлено, що побутові дезін-
фікуючі засоби не ефективні проти каліцивіру-
сної інфекції. Збудник каліцивірозу може існу-
вати від кількох днів до кількох тижнів у сухо-
му приміщенні і від кількох тижнів у вологому 
середовищі, тому поширення інфекції також 
можна знизити вживанням відповідних заходів 

по скороченню існування вірусу в навколишнім 
середовищі оптимальною температурою, низь-
кою відносною вологістю і вентиляцією (15-20 
обмінів повітря за годину). 

Карантин вважається найкращим методом 
контролю каліцивірозу в розплідниках і приту-
лках. Тим не менше, дане захворювання явля-
ється висококонтагіозним, при якому латентно 
інфіковані коти продовжують виділяти вірус. 
Саме через це важко забезпечити повний конт-
роль. 

Висновки. 1. Каліцивіроз залишається од-
нією з небезпечних інфекційних хвороб пред-
ставників родини котячих і набуває широкого 
поширення серед тварин в умовах мегаполісу. 

2. Передача збудника інфекції відбувається 
при прямому контакті котів через інфіковані ви-
ділення - оральні, назальні. 

3. В організмі хворих тварин вірус в процесі 
еволюції виробив здатність уникати взаємодії 
з імунною системою, таких персистентно інфі-
кованих тварин може бути незначна кількість, 
але вони відіграють значну роль в епізоотоло-
гії хвороби. 

4. Існуючі на сьогоднішній день вакцини на 
просторах України не гарантують суттєвого 
зменшення ризику захворювання котів на калі-
цивіроз. 

5. Важливим аспектом у профілактиці по-
ширення і захворювання котів на каліцивірус-
ну інфекцію є дотримання санітарно-
гігієнічних норм та правил утримання та роз-
ведення тварин.  
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КАЛИЦИВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ КОШЕК: ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 

Гомзиков О.М., Cацька Л.В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Приведены данные о биологических особенностях возбудителя калицивирусной инфекции ко-

шек; определены пути ее распространения в условиях мегаполиса. Определено место калициви-

русной инфекции в нозологическом профиле инфекционных болезней и степень распространения 

возбудителя болезни среди домашних кошек 
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CATS CALICIVIRUS INFECTION: EPIZOOTIC FEATURES OF INFECTION  
IN A METROPOLIS 

O. Gomzykov, L. Satska 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 

The properties of the pathogen calicivirus cats, indicating how its distribution and transmission in a 

metropolis. According to the processed data it was found that the calicivirus virus is widespread among 

domestic cats. The conditions under which animals may become susceptible to the virus. Processed data 

epizootic monitoring carried out by scientists in the world and provide information on the incidence of 

cats calicivirus. 

Cats calicivirus remains one of the most dangerous infectious diseases from the family cat and 

becomes widespread among animals in a metropolis. The transmission of infection occurs by direct 

contact through infected cats selection - oral, nasal. In the body of sick animals in the evolution of virus 

developed the ability to avoid interaction with the immune system, such persistently infected animals 

may be a small number, but they play a significant role in the epizootology of the disease. Existing 

vaccines spaces Ukraine does not guarantee a significant reduction in the risk of disease cats 

calicivirus. An important aspect in preventing the spread of disease and infection of cats on calicivirus 

is compliance with sanitary norms and rules of keeping and breeding animals 

Calicivirus infection, immunogenicity, animal - convalescents, reference strains 



1. Introduction. Despite the experience gained 

in the control and prevention of tuberculosis, this 

disease still continues to be an important medical, 

veterinary and social problem, probably, due to 

the variety of biological properties (conversion 

and reversion) of its pathogenic agent. The early 

detection of the disease and effective control of its 

agent becomes the more urgent issue today [1-3]. 

One of the forms of variability of tuberculosis 

mycobacteria is the formation of resistance to an-

tibacterial compounds. Mycobacteria acquire the 

ability to survive and reproduce at the following 

concentrations of antibacterial agents that are 

typically not compatible with their life. Antibacte-

rial drugs have no effect on the process of synthe-

sis of modified forms of mycobacteria. Variability 

in different strains varies widely [4-7]. 

Antibacterial drugs, stains, acids and other 

chemicals are the variability factors of Mycobac-

terium bovis. They cause the pigment appearance; 

decrease an amount of bacilli with bacterial cell 

wall defect (L-forms); rapid formation of granular 

forms; the loss of acid-fast in microorganisms’ 

cultures [8]. 
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GKP-305 drug at 1% and 0.5% concentrations partially inhibits the growth and development of 

pathogenic strains of M. bovis, cultivated through the medium with pH 7.1 at 37° C. The growth of 

colonies of investigated strain of mycobacteria through the medium with pH 6.5 at 0.5 and 1.0% 

concentrations of the compound has not been observed within 90 days that means the tuberculostatic 

effect of the compound.  

The received data can be used to improve bacteriological diagnosis of bovine tuberculosis, selection 

of vaccine strains for designing drugs with specific prevention of disease 

Dissociative forms, low positive temperature, M. bovis, tuberculostatic effect 

Due to the massive use of antibiotic therapy 

strains resistant to ftivazid, streptomycin, 4-

aminosalicylic acid (PAS), cycloserine have been 

appeared. Mycobacteria can have double and even 

triple resistance [1,5-7,9]. 

The complex evolutionary formed structure, 

and hence the physiological mechanisms that de-

velop in the process of life, provide extremely 

high adaptive capacity to a particular medium. 

This is accompanied by appearance of mycobac-

teria that are unusual, different from traditional 

forms. 

The biological properties of mycobacteria, in 

particular of M. bovis, are still need to be investi-

gated, because there are more and more articles 

about the new features of some of them. It has 

been shown by Tkachenko et al. [10], that the fol-

lowing passages of modified forms of mycobacte-

ria through the artificial nutrient medium with dif-

ferent pH result in the appearance of L-forms that 

retain some time the ability to reverse in the initial 

acid-fast bacillus of M. bovis. Meanwhile, same 

authors accented that in some cases the appear-

ance of forms of mycobacteria, conversion and 
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reversion was accompanied by loss of initial abil-

ity to form colonies. 

In this work the influence of drug GKP-305 

and pH of medium on the cultural properties of 

M. bovis of pathogenic strains and dissociative 

forms at 3 and 37° C has been investigated. 

2. Experimental. The cultivation and biomass 

accumulation of studied strains of M. bovis was 

performed on egg nutrient medium. GKP-305 

(N’-2(-(5-((teophilin-7-il)methyl)-4-ethyl-4H-

1,2,4-triazol-3-ilthio)acethyl) isonicotinic acid 

hydrazide) was synthesized at Zaporizhzhia State 

Medical University. This drug was added to the 

medium in concentrations of 0.1–1% depending 

on the purposes of experiment. The investigation 

was carried out with the two levels of pH: 6.5 and 

7.1. 

Mycobacteria of 117th a variant, accumulated 

at 3° C, were planted by two wire inoculating 

loops on slope nutrient medium of 10 test tubes, 

followed by incubation in a thermostat (TD-1/80 

CPU and TDC-1/80 CPU, Russia) for three 

months at different temperatures (3, 37° C) with 

daily observation. 

Tinktorial properties, morphological features, 

the term of the primary growth appearance, the 

intensity and nature of the subculture of isolated 

and accumulated mycobacteria have been evalu-

ated. Analysis and evaluation were carried out by 

estimation of the number of colonies, its size, 

shape, surface texture, chromogenesis, transpar-

ency, luster and emulsification in saline. Tink-

torial properties of mycobacteria was determined 

through preparing smears from colonies (culture), 

painted by Ziehl–Neelsen stain and analyzing 

them under a microscope immersion of SUNNY 

XS series with digital microscopic complex 

«Mykmed-2-1600» (St. Petersburg, Russia). Mor-

phology of mycobacteria was determined by 

length, thickness, shape, character of cell ends, 

grain and location. M. bovis of pathogenic strain 

of 100th passage and dissociative forms of 117th a 

variant without adding of GKP-305 to the me-

dium were used as reference. 

3. Results and Discussion. 100th Passage of 

M. bovis that was cultured at 37° C through the 

medium with GKP-305 in above mentioned con-

centrations in the thermostat for three months on a 

medium with a pH of 6.5 and pH 7.1 (in the 

amount of ten tubes for each compound concen-

tration). M. bovis of 117th a variant was cultured 

at 3° C through the medium with GKP-305 in 

same concentrations in thermostat with cooling 

effect for three months on a medium with an 

anologous pH. 

As one can conclude there is no growth of the 

culture of 100th passage of M. bovis if GKP-305 

presents at 1% concentration only (Table 1). The 

absence of growth has been marked during the all 

experiment (90 days). This indicates the tubercu-
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Term, 

days 

рН 7.1 рН 6.5 

Reference 

Drug concentration GKP-305, 

% Reference 
Drug concentration GKP-305, % 

0.1 0.5 1 0.1 0.5 1 

7 Rough film 

No growth 

Single colonies 

on the sow line 

No growth. Rough film 

on the sow line 

No 

growth 

14 

Rough film, single 

white colonies on 

the sow line 

The continuous 

growth. Small, 

white, smooth 

colonies 

Single small colonies on 

the sow line 

30 
The continuous 

growth. Smooth, 

small whitish colo-

nies 
Rough film No growth 

Growth of white and 

yellow dewy colonies 

60 
Growth of single small 

colonies amount 

90 
The continuous 

growth 

The growth of the rough 

large R-forms, which are 

then converted into a 

smooth whitish S-forms 

Table 1. Cultural properties of 100 passage of M. bovis cultivated at 37° C through the medium 
with different pH  

91 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.2.№3, 2014 

lostatic effect of GKP-305 at 1% amount. At 0.1% 

and 0.5% concentration a gradual growth of the 

colonies, starting from the 30th day of the experi-

ment - rough film on the sow line has been 

marked, that during 90 days of observation has not 

changed. Up to 7th day of the experiment the cul-

ture growth of 100th passage of M. bovis in the 

reference group both on the medium with pH 7.1 

and 6.5 at 37° C was not marked. 

Effect of the compound at different concentra-

tions in the medium with a pH of 6.5 is slightly 

different than with pH 7.1. On the 7th day at 0.1% 

concentration of GKP-305 the growth of the colo-

nies was not observed, but there is rough film on 

the sow line (in the reference - single colonies on 

the sow line), then on 14th day single small colo-

nies on the sow line appears (in the reference - 

continuous growth, colonies are small, white; 

smooth (S-forms). Over the next observation pe-

riod for 0.1% concentration of GKP-305 drug the 

growth of white and yellow dewy colonies (30th 

day of the experiment); increasing both of number 

of small isolated colonies (60th day of the experi-

ment) and rough R-forms, which are then con-

verted into a smooth whitish S-form colonies (90th 

day of the experiment) has been observed, but the 

number of colonies is less compared with the ref-

erence. 

As concerns the 0.5% and 1.0% concentrations 

GKP-305 drug there was no growth of pathogenic 

strains of 100th passage of M. bovis throughout 

the observation period (90 days). Thus, we can 

conclude that the GKP-305 drug at 0.1% concen-

tration has no effect on cultural properties of the 

pathogenic strain of M. bovis, cultivated through 

a medium with a pH of 6.5 at 37° C, when at 

0.5% and 1.0 % concentration it has tubercu-

lostatic effect. 

As one can conclude, the growth of culture of 

117th a variant of dissociative forms of M. bovis 

through the medium with pH 7.1 at a temperature 

3° C is observed on the 3rd day of the experiment 

(Table 2). Within 30 days of observation at 0.1 

and 0.5% concentrations a growth of the culture 

occurs: a mucous film on the sow line on the 7th 

day; rough film on the sow line with grayish 

(0.1%), orange (0.5%) color on the 14th day of 

experiment and continuous growth on the 30th 

day. Meanwhile at the 1% concentration during 

the first 7 days of the experiment there was no 

growth of colonies. During the follow-up observa-

tion mucoid film on the sow line appears on the 

Term, 

days 

рН 7.1 рН 6.5 

Reference 
Drug concentration GKP-305, % 

Reference 
Drug concentration GKP-305, % 

0.1 0.5 1 0.1 0.5 1 

3 
Mucous 

grayish film 
No growth 

Mucous 

grayish film 
No growth 

7 

Mucous yel-

low-grayish 

film 

Mucous 

grayish 

film 

No 

growth. 

Rough 

film on 

the sow-

ing line 

No 

growth 

Mucous yel-

low-grayish 

film 

No growth. Rough film on 

the sow line 

No 

growth 

14 

The continu-

ous growth of 

orange colo-

nies 

Rough 

gray film 

on the 

sow line 

Rough 

orange 

film on 

the sow 

line 

Mucous 

grayish 

film 
The continu-

ous growth 

of orange 

colonies 

Single small 

pale pink 

colonies on 

the sow line 

Rough 

gray film 

on the 

sow line 

No 

growth. 

Rough 

film on 

the sow 

line 

30 

The con-

tinuous 

growth of 

orange 

colonies 

Single 

small 

orange 

colonies 

on the 

sow line 

Rough 

gray film 

on the 

sow line 

The continu-

ous growth of 

orange colo-

nies 

Rough gray film on the 

sow line 

Table 2. Cultural properties of 117 a variant of M. bovis cultivated at 3° C through the medium 
with different pH 
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14th day, and rough gray film on the sow line on 

the 30th day has been observed.  

Studying the effect of different concentrations 

of GKP-305 drug on cultural properties of 117th a 

variant of M. bovis cultivated through the medium 

with pH 6.5 at a temperature of 3° C the analo-

gous tendency to the pH 7.1: during the first 3 

days of observation at different concentrations the 

growth of M. bovis was absent; since 7th day 

rough grayish film has been revealed; mucous 

grayish-yellow film (reference), small pale pink 

colonies (0.1% concentration); rough film on the 

sow line (0.5% concentration) have been observed 

on the 14th day; the continuous growth of orange 

colonies (0.1% concentration); rough gray film on 

the sow line (0.5 and 1% concentrations) have 

been observed on the 30th day. 

4. Conclusions 
Thus, these investigations have shown that 

GKP-305 drug at 1% and 0.5% concentrations 

partially inhibits the growth and development of 

pathogenic strains of M. bovis, cultivated through 

the medium with pH 7.1 at 37° C. The growth of 

colonies of investigated strain of mycobacteria 

through the medium with pH 6.5 at 0.5 and 1.0% 

concentrations of the compound has not been ob-

served within 90 days that means the tubercu-

lostatic effect of the compound. 

The received data can be used to improve bac-

teriological diagnosis of bovine tuberculosis se-

lection of vaccine strains for designing drugs with 

specific prevention of disease. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ГКП-305 НА КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА M. BOVIS 
ПАТОГЕННЫХ ШТАММОВ И ДИССОЦИАТИВНЫХ ФОРМ 
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В данной работе было исследовано влияние препарата ГКП-305 и рН среды на культуральные 

свойства M. bovis патогенных штаммов и диссоциативных форм при 3 и 37° C. 
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Установлено, что препарат ГКП-305 в концентрациях 1 и 0,5% частично угнетает рост и 

развитие патогенных штаммов M. bovis, культивированных через среду с рН 7,1 при темпера-

туре 37° С. При культивировании через среду с рН 6,5 при 0,5 и 1,0% концентрации препарата в 

течение 90 дней (период эксперимента) рост колоний данного штамма отсутствовал, что сви-

детельствует о туберкулостатическом действии препарата. 

Полученные результаты могут быть использованы для повышения эффективности бакте-

риологической диагностики туберкулеза животных, селекции вакцинных штаммов для конст-

руирования препаратов специфической профилактики заболевания 

 

Диссоциативные формы, низкая плюсовая температура, M. bovis, туберкулостатический 
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В даній роботі було досліджено вплив препарату ГКП-305 і рН середовища на культуральні 

властивості M. bovis патогенних штамів і дисоціативних форм за 3 та 37° C. 

Встановлено, що препарат ГКП-305 за 1% і 0,5% концентрацій частково пригнічує ріст і 

розвиток патогенного штаму M. bovis, культивованого на середовищі з рН 7,1 за температури 

37 °С. На середовищі з рН 6,5 за 0,5 та 1,0% концентрацій препарату протягом 90 діб (період 

експерименту) ріст колоній даного штаму мікобактерій був відсутній, що свідчить про 

туберкулостатичну дію препарату. 

Низька концентрація (0,1 та 0,5%) препарату ГКП-305 на середовищі з рН 7,1 та 0,1% з рН 

6,5 за температури 37°С ріст патогенного штаму M. bovis 100-го пасажу не стримує. 

Різні концентрації препарату ГКП-305 (0,1, 0,5%) на середовищі з рН 6,5 та 7,1 за 

температури 3°С не впливають на характер росту колоній дисоціативних (апатогенних) форм 

M. bovis 117а варіанта: ріст відбувається так само, як і в контролі; 1% концентрація 

препарату частково затримує ріст і розвиток колоній впродовж 7 діб. 

Отримані результати можуть бути використані для підвищення ефективності 

бактеріологічної діагностики туберкульозу тварин, селекції вакцинних штамів для 

конструювання препаратів специфічної профілактики хвороби. 

 

Дисоціативні форми, низька плюсова температура, M. bovis, туберкулостатичний 

ефект 



Introduction. Feline calicivirus infection 

(calicivirosis) is a highly contagious disease of the 

cat family (Felidae), which clinically causes con-

junctivitis, ulcerative stomatitis, rhinitis, trachea-

bronchitis, pneumonia. It is accompanied by sig-

nificant mortality [1, 2, 3]. 

Virological studies of scientists from different 

countries show that calcivirus infection is panzo-

otic and it is common among both domestic and 

wild cats all over the world [1, 6, 7]. 

The analysis of published data allowed us to 

compile that information. Only Felidae family 

animals are prone to illness. However, according 

to some researchers calicivirus, spread in recent 

years by other mammals, reveals the phylogenetic 

origin of the virus, which is a consequence of the 

lability of its genome [1, 5]. If the calicivirus in-

fection is not complicated by secondary micro-

flora, in 60% of cases the clinical recovery of the 

animal begins in 1-2 weeks. However, calcivirus 

as monoinfection is rarely recorded. It is usually 

complicated by cocci disease, mycoplasma, chla-

mydia, bordatellamy, herpes- and retro viruses. In 

these cases death of cats occurs within two weeks 

and may reach 85% [1, 6, 7]. 

The purpose of the research. А comparative 

analysis of classic and new treatment methods of 

feline calcivirus infection. 

Material and methods. The experiment was 

conducted in a private clinic of veterinary medi-
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The given research contains the research results of clinical examination, pathological changes in cats 

suffering from Сalicivirus infection. Comparative analysis of therapeutic and cost effectiveness using 

both classical and new treatment methods of sick animals has been carried out. During the clinical 

examination one of the major clinical manifestations of feline Сalicivirus infections - sores on the tongue 

and palate- has been identified. Venous congestion and pulmonary edema with lesions of the upper and 

middle lobes have been revealed. The new treatment regimen has become more effective thanks to the 

use of immunomodulator Cycloferon and third - generation cephalosporin antibiotic Ceftriaxone. The 

treatment regimen of one animal is 237.85 USD 

Cats suffering from Сalicivirus infection, clinical and pathological changes, therapeutic and cost 

effectiveness 

cine "CatDog", Dnipropetrovs’k. We have studied 

20 cats (age 9 moths – 4 years) suffering from 

calcivirus at the same stage of the disease (3-5 

day illness), which is characterized as the initial 

stage and 10 clinically healthy animals (control 

group) by using analogues. 

The diagnosis of calcivirus infection in cats 

has been set integrated using the epizootic data, 

clinical signs, pathological changes. 

To study the effectiveness of  treatment of  cal-

civirus  infection in cats, we have selected 20 ani-

mals diagnosed with feline calcivirus infection 

aged 9 month-  4 years at the same stage of the 

disease (approximately 3-5 day illness), which  is 

characterized as the initial stage and 10 clinically 

healthy animals (control group). 

Having determined the diagnosis of feline cal-

civirus infection, sick animals have been divided 

into experimental groups: group I (classical regi-

men) - 12 animals, group II (new regimen) - 8 

animals. 

Scheme of the first treatment group: 

Treatment is based on the use of serum immu-

noglobulin "Vitafel", which is used to produce 

passive immunity. To prevent dehydration of ani-

mals we have used intravenous solutionis Ringer -

Locke and 5% glucose solution. 

In order to suppress the development and 

propagation of secondary infection we have used 

broad-spectrum antibiotics - "Flemoksin Solutab 
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0.25". Along with antibiotic we have used ascor-

bic acid and vitamins - "Tetravit" to support the 

body. 

In cases of purulent discharge from eyes and 

nose, we have pipetted antiviral drops "Anandyn".  

For the lubrication of mouth ulcers a solution 

“Lugoli” has been used. 

To stimulate non-specific resistance of the or-

ganism we have used "Fosprenil” and 

"Cyclopheron" as immunomodulator (Table 1). 

Treatment of animals in the second group (new 

regimen): 

We have  used  immunomodula tor 

"Cyclopheron”. Antiviral drops "Anandyn" have 

been injected during the purulent discharge from 

eyes and nose. For the lubrication ulcers in the 

mouth we have used - Ioddicerin solution. To pre-

vent dehydration we have injected intravenous 

solutionis Ringer-Locke and to increase body re-

sistance - solution "Dufalayt."  In order to sup-

press the development and propagation of secon-

dary infection we have used broad-spectrum anti-

biotics - "Ceftriaxone". Metabolic processes have 

been optimized by vitamins "Gamavit." 

Animals of the third group have been clinically 

healthy (control group). The scheme of the ex-

periment is shown in Table 1.  

During the experiments the animals were sub-

jected to daily clinical examination. Assessment 

of the effectiveness of treatment has been made 

by absence of clinical signs of disease, appetite, 

body temperature, gradual reduction of fluid dis-

charge from the nasal cavity and eyes. 

Results and discussion. During the clinical 

examination we have found one of the major 

clinical manifestations of feline calcivirus 

infection - sores on the tongue and palate (Fig.1). 

The pathological-anatomical dissection was 

performed in the dorsal position using the method 

of evisceration in a generally accepted sequence 

(Fig. 2). 
The external examination of corpses has shown 

the following: sunken eyes, conjunctiva was not 

changed (in two cases), with pale bluish tint (in 

two cats). Mucous membranes of the nasal cavity 

in two cases were not changed, and two of them 

had signs of sero-purulent rhinitis. 

Retropharyngeal and submandibular lymph 

nodes have enlarged in size, reddened or gray-

pink, juicy on the cut. All animals had edema and 
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Table 1. Scheme of the experiment 

Group of 

animals 

Number of 

animals 
Name of medical preparations Place of injection 

Treatment 

regimen 

1 2 3 4 5 

Group 1 12 

Vitafel subcutaneously 3 days 

Fosprenil intramuscularly 7 days 

Flemoksin Solutab 0.25 orally 5 days 

Anandyn On eye conjunctiva 10 days 

Solution “Lugoli” For the lubrication of mouth ulcers 10 days 

Solutionis Ringer-Locke intravenously 7 days 

5% Glucose solution intravenously 7 days 

Tetravit subcutaneously 28 days 

Vitaminum C intravenously 5 days 

Cyclopheron 12,5% intramuscularly 10 days 

Group 2 8 

Ceftriaxone intramuscularly 5 days 

0.5% Solutionis Novocaini Solution for Ceftriaxone 5 days 

Anandyn On eye conjunctiva 5 days 

Cyclopheron 12,5% intramuscularly 8 days 

Dufalayt intravenously 7 days 

Gamavit subcutaneously 5 days 

Solutionis Ringer-Locke intravenously 7 days 

Ioddicerin solution For the lubrication of mouth ulcers 7 days 

Control 

group 
10 Clinically healthy 
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hyperemia of the tonsils. In the mouth cavity on 

the mucosa of three corpses we have identified 

ulcers in the roof of the mouth and back areas of 

the tongue sized 0,5-3,5 cm. Vessels between the 

rings of the trachea were enlarged and full of 

blood. 

In cats with a distinct vivo clinical 

manifestation of the disease  we have observed 

evident pathological-anatomical changes in the 

form of pneumonia or bronchitis, affecting the 

upper and middle parts of the lungs. In addition to 

these changes we have found venous congestion 

and pulmonary edema in all animals (Fig. 3, 4). 

Some animals were found with extraneous ma-

tron in translucent reddish liquid in the chest 

cavity. All lymph nodes of the chest cavity have 

been enlarged and reddened. 

In animals with less distinct clinical features 

we have observed light pink or red lungs. 

The top of the heart was blunted, the right 

ventricle was expanded, the wall was loose, color 

of the heart muscle was uneven with grayish col-

our parts of different size, shape and location. The 

balance of the wall thickness of the left ventricle 

to the right was 4: 1. 

During the study of the abdominal carvity or-

gans we have observed the anatomically correct 

position of organs. Spleen was elastic, dark  red, 

not enlarged. 

The liver was dark red, spotted with grayish-

yellow or pale yellow colour, sometimes  it had a 

small nutmeg figures. Gallbladder was full of 

viscous dark green bile. 

Pancreas was evenly colored (yellow with 

patches of pink and red), swollen, enlarged in 

size, the cut surface was wet. 

Buds of brownish color with patches of red 

have been observed. Two cats had cysts (Fig. 5, 

6). The cut was wet, boundary between cortical 

and medullary layers in animals with distinct 

clinical features of the disease was not clear. The 

cortical layer was brownish, the brain was pink or 

cyanotic, with weakly observed granulosis. In the 

wall of the bladder some animals have been no-

Fig.1. Clinical examination was found one of the major clinical manifestations of infection calcivi-
rosis cats - sores on the tongue and palate 

Fig 2. Pathological-anatomical dissection method evistseratsiyi a conventional sequence  
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ticed with pinpoint hemorrhage. 

All intestinal lymph nodes have been enlarged, 

swollen, evenly colored (with patches of blue and 

red), the cut had alternate red and gray-white 

areas. On the surface lymph nodes often have 

been found with pinpoint hemorrhages. 

Mucous membrane of duodenal, jejunum and 

ileal gut along the whole length in all animals with 

distinct clinical features of the disease were 

hyperemic, covered with thick dull yellowish 

viscous mucus. In animals with mild clinical signs 

of disease the mucous membrane was dull, 

swollen, in the jejunum it was covered with thick, 

muddy, yellow-gray mucus that was not washed 

off with water. 

At the onset of the disease 4 cats have died in 

the first group, and in the second group all cats 

have recovered during the whole treatment period. 

Thus the latest regimen has proved to be the 

most effective, thanks to "Cyclopheron”, which is 

an immunomodulator and has a wide range of 

antiviral activity. Moreover, it creates a 

regenerating effect on the affected tissue and 

mucous membranes, normalizing metabolism in 

tissues. Due to its biological properties 

‘Dyufalayt’ restores the function of enzymes, 

amino acids, which are accessible material for 

protein synthesis, erythropoiesis and transport of 

hormones; dextrose needed for body energy and 

electrolytes to replace lost body salts. 

Furthermore, ‘Ceftriaxone’ played a positive 

role. It is a third generation cephalosporin 

antibiotic, which has a broader spectrum of 

antimicrobial activity than ‘Flemoksyn’ 

(amoxicillin group). 

‘Gamavit’ contains a set of biologically active 

substances, which  increase the effect of drugs, 

serum bactericidal activity and appetite. 

‘Gamavit’ renders immunomodulatory and 

overall biosynthesis effects and neutralizes the 

toxins. 

To prevent dehydration in animals we have 

used Ringer-Locke solution that regulates fluid -

and—electrolyte and acid-base balances in the 

Fig. 3, 4. Pulmonary edema  

Fig. 5, 6. Cysts on the kidneys. In the context of the boundary between cortical and medullary 
layers in animals is well defined 

98 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.2.№3, 2014 

organism of animals. 

Taken together, these drugs provide a quick 

positive results in the treatment of feline 

Сalicivirus infections. From the first day of 

treatment body temperature started to decrease; on 

the sixth day breathing movements and heart rate 

were within the physiological norm, while during 

the classical scheme treatment body temperature, 

heart rate and breathing movements varied and 

reached the limits of physiological norm on the 

eighth day of treatment. 

Calculation of cost-effectiveness of veterinary 

measures: 

Payment calculation of veterinary services in 

treatment of feline Сalicivirus infections: 

1 per/ min. = Veterinary salary for the year: 21 

workdays: 7 h.: 60 min. 

1 per / min. = 3000: 21: 7: 60 = 0.26 UAH. - 

The cost of 1 per / min. of work 

To conduct medical research activities in the 

first group we have spent 30 minutes, while in the 

second group - 18 min. In addition, 100 UAH is 

the average cost of commercial manipulation. 

Experimental group 1= 30 min. x 0.26 USD. x 

12 animals = 93.6 UAH + 1200 UAH = 1293.6 

UAH. 

Experimental  group 2  = 18 min. x 0.26 USD. 

x 8 animals = 37.44 UAH. + 800 UAH. = 837.44 

UAH. 

Thus, payment of veterinary services in the 

treatment of cats in 2 experimental groups is 

under 1293.6 and 837.44 UAH. 

The total amount of the cost for manipulation 

in the treatment of feline Сalicivirus infections, 

which includes the cost for drugs and labor ex-

penses of Veterinary Services is: 

First experimental group: 1293.60 UAH. + 

397,05h x 12 heads= 6063.60 UAH. 

Second experimental group = 837.44 UAH. 

+237,85h x 8 heads = 2740.24 UAH. 

Therefore, from the above calculation we have 

determined that a classical method needs most of 

the costs for veterinary treatment of feline 

Сalicivirus infections - 6063.6 UAH., and the lat-

est experimental group treatment requires 

significantly lower costs - 2740.24 UAH. 

Treatment of  one animal using the classical 

scheme is 397,05 UAH., while using the latest 

scheme  is equal to  237.85 UAH. 

Conclusions. 
1. During the clinical examination we have 

found one of the major clinical manifestations of  

feline Сalicivirus infection - sores on the tongue 

and palate. In animals with a distinct clinical 

manifestation of the disease we have observed 

florid pathological-anatomical changes as 

pneumonia or bronchitis, affecting the upper and 

middle parts of the lungs. In addition to these 

changes all animals have been diagnosed with 

venous congestion and pulmonary edema. 

2. The new regimen has proved to be more 

effective because of the use of immunomodulator 

Cyclopheron and third generation cephalosporin 

antibiotic Ceftriaxone. 

3. Most of the costs for veterinary treatment of 

feline Сalicivirus infections needs a classic 

method - 6063.6 UAH., and the latest 

experimental group treatment requires 

significantly lower costs - 2740.24 UAH. One 

animal treatment using the classical scheme is 

397,05 UAH., while the new scheme equals 

237.85 UAH.  

Table 2. Comparative analysis of therapeutic treatment of feline Сalicivirus infections 

Group of ani-

mals 

Number of 

animals 

Sick Surviving Dead 

head. % head % head % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І 12 12 100% 8 66,7 4 33,3 

ІІ 8 8 100% 8 100% - - 

ІІІ 10 clinically healthy 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КЛАСИЧНИХ ТА НОВІТНІХ 
МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ КАЛІЦИВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ КОТІВ 

Зажарський В.В., Ткаченко М.В. 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ 

У роботі наведені результати досліджень клінічного огляду, патологоанатомічних змін у ко-

тів, хворих каліцивірусною інфекцією. Проведений порівняльний аналіз терапевтичної та еконо-

мічної ефективності при застосуванні класичних та нових методів лікування хворих тварин. 

При клінічному огляді виявлено один з найважливіших клінічних проявів каліцивірусної інфекції 

котів – виразки на язиці та піднебінні. Встановлено венозний застій і набряк легенів з уражен-

ням верхніх та середніх часток. Новітня схема лікування виявилась ефективнішою, завдяки вико-

ристанню імуномодулятора Циклоферон та антибіотика третього покоління групи цефалоспо-

ринів – Цефтриаксон. Курс лікування однієї тварини складає 237,85 грн. 

Коти, хворі каліцивірусною інфекцією, клінічні і патологоанатомічні зміни, терапевтич-

ний і економічний ефект 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛАССИЧЕСКИХ И НОВЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ КАЛИЦИВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ КОТОВ 

Зажарский В.В., Ткаченко М.В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, Днепропетровск. 

 В работе приведены результаты исследований клинического осмотра, 

патологоанатомических изменений у котов, пораженных калицивирусной инфекцией. Проведен 

сравнительный анализ терапевтического и экономического эффекта при использовании 

классических и новых методов лечения больных животных. При клиническом осмотре 

обнаружен один из характерных  клинических проявлений калицивирусной инфекции котов – язвы 

на языке и нëбе. Обнаружен венозный застой и отек легких с поражением верхних и средних 

доль. Новая схема лечения оказалась более эффективной, благодаря использованию 

иммуномодулятора Циклоферон и антибиотика третьего поколения группы цефалоспоринов –

Цефтриаксон. Курс лечения одного животного составил 237,85 грн. 

Коты, пораженные калицивирусной инфекцией, клинические и  патологоанатомические 

изменения, терапевтический и экономический эффект 



Постановка проблеми. На сьогоднішній 

день в Україні різко зріс інтерес до галузі козі-

вництва. Але, на жаль, займаються нею пере-

важно на присадибних ділянках і козине моло-

ко, як промислова сировина, освоєне лише ча-

стково. Проте, з кожним днем, відмічається 

все більший інтерес споживачів до козиного 

молока та продукції з нього.  

Прикрим є те, що не всі власники та персо-

нал розуміють як правильно доглядати та го-

дувати тварин, задля отримання високоякісної 

та безпечної  продукції.  

Аналіз останніх досягнень в досліджен-
нях і публікацій. Щорічне світове виробницт-

во козиного молока сягає 8299 тис. тонн. В 

останні п’ять років збільшується кількість фер-

мерських господарств, переважно у Львівській, 

Київській, Кіровоградській областях, що спеціа-

лізуються на виробництві козиного молока. Бі-

льшість таких ферм мають поголів’я 100–500 

голів. Виробництво козиного молока в Україні 

становить близько 235 тис. тонн на рік [3].  
Молоко кіз – це смачний, поживний і цінний 

продукт харчування для людей різного віку. Во-

но відзначається високим вмістом альбумінів, 

казеїну, мінеральних солей, вітамінів (А, В1, С 

та Д). Білок, жир і лактоза козиного молока лег-

ко засвоюються. Систематичне споживання ко-

зиного молока продовжує життєдіяльність лю-

дини. З козиного молока виготовляють сири 

(рокфор, курт, бринзу та інші), масло, молочно-

кислі продукти (айран, мацоні, кисле молоко 
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Проведено аналіз козиного стада в приватному підприємстві. Досліджували  молочну 

продуктивність, кількість соматичних клітин та біохімічний склад молока. Після проведення 

рекомендованих ветеринарно-санітарних заходів встановлено значне, у 2,5 рази, підвищення 

надою та зменшення кількості соматичних клітин на 53%, також підвищення жирності, сухого 

знежиреного молочного залишку, лактози 

Ветеринарно-санітарні заходи, молоко кіз, біохімічні показники, кількість соматичних 

клітин  

тощо) [2].  

На січень-квітень 2014 року, за даними Дер-

жавної служби статистики України, поголів’я 

овець та кіз в усіх категоріях господарств збіль-

шилось на 1,6 %, в тому числі у сільськогоспо-

дарських підприємствах зменшилося на 5,8%, в 

господарствах населення – збільшилося на 2,9%. 

На початок травня 2014 року господарствами 

населення утримувалось 71,1% загальної чисе-

льності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 

77,6%; овець і кіз – 86,1% [1].  

Із членством у СОТ в України зросла відпо-

відальність за дотримання високої якості своєї 

продукції, зокрема, молока та молокопродук-

тів як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках, оскільки молоко є важливим продук-

том харчування людей. Однак воно залишаєть-

ся цінним і цілющим лише тоді, коли має ви-

соку санітарну якість і відповідає вимогам 

державного стандарту. Одним із важливих за-

собів впровадження систем безпечності харчо-

вих продуктів у країнах ЄС та СОТ є управлін-

ня вмістом соматичних клітин у молоці [6]. 

Субклінічний мастит супроводжується збі-

льшенням у молоці кількості соматичних клі-

тин. Основним заходом щодо зменшення ризи-

ку від цього захворювання є профілактика та 

належне виконання ветеринарно-санітарних 

заходів [5]. 

У зарубіжних виданнях говориться, що ста-

ндарти соматичних клітин козиного молока 

засновані на стандартах соматичних клітин 
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молока корів. І до поки дослідження не забез-

печать більш довершену систему вивчення, - 

дослідження козиного молока буде підпоряд-

куватись стандартам коров’ячого молока. За 

даними досліджень, кількість соматичних клі-

тин у молоці здорових кіз може варіюватись 

від 25тис/мл до 400 тис/мл [7].  

На сьогоднішній день, досить мало інформа-

ції стосовно показників якості козиного молока, 

тому висвітлення цієї проблеми є дуже актуаль-

ною. 

Метою дослідження було провести аналіз 

якості та безпечності молока кіз в умовах фер-

мерського господарства. 

Результати дослідження. Матеріалом до-

слідження було молоко кіз, яке було взято із 

приватного підприємства «Гросов», яке розта-

шоване у селі Березнуватівка Солонянського 

району Дніпропетровської області у 2014 році. 

Доїння кіз двохкратне ручне, годівля – випасан-

ня на пасовищі. Для покращання стада у 2013 

році був придбаний  цап зааненської породи, 

який покрив кіз і вже у 2014 році було отримано 

потомство.  

Першочергово від загального стада було від-

ділено та ізольовано молодняк. Всього було до-

сліджено 36 проб молока до проведення рекоме-

ндованих ветеринарно-санітарних заходів, та 

вибірково 15 проб після їх проведення.   

Доїння кіз проводилось вибірково два рази на 

добу, адже більшість козенят були на підсосі. 

Кози виглядали виснаженими та занедбаними. 

Було обстежено місце випасу тварин та проведе-

но аналіз раціону. З вигульного майданчику бу-

ли відібрані проби фекалій, дослідження яких 

згодом було проведено на факультеті ветеринар-

ної медицини. Гельмінтоовоскопію проводили в 

лабораторії паразитології №304 під керівницт-

вом асистента Гугосьяна Ю. А. Під час дослі-

дження відібраних проб фекалій було виявлено 

яйця нематод, які відносяться до роду 

Nematodirus.  

Визначали об’єм молока ранкового надою 

кожної з 36 кіз окремо, відбирали середню про-

бу від тварини, транспортували у сумці-

холодильнику. Дослідження біохімічних показ-

ників (білок, жир, лактоза, СЗМЗ, густина, тем-

пература замерзання, рН, кислотність) проводи-

ли в лабораторії ветеринарно-санітарної експе-

ртизи Дніпропетровського державного аграр-

но-економічного університету за допомогою 

ультразвукового аналізатора молока “Ekomilk 

тип MILKANA KAM 98-2a”, кількість соматич-

них клітин – за допомогою віскозиметричного 

аналізатора "СОМАТОС-М". Результати дослі-

джень порівнювали до та після проведення реко-

мендованих ветеринарно-санітарних заходів. 

Провівши біохімічний аналіз молока кожної 

кози визначили середні показники по стаду 

(табл. 1). Аналізуючи початкові результати мож-

на відмітити, що загальний надій молока від 36 

кіз склав 8266 мл, що є дуже низьким показни-
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Таблиця 1. Зміна біохімічних показників козиного молока, M±m  

Показники Результати дослідження до та після проведення ветеринарно-

санітарних заходів 

до (n=36) після (n=15) 

Жир, % 4,34±0,14 4,71±0,2 

Загальний білок,% 2,75±0,026 2,28±0,032 

СЗМЗ, % 7,39±0,075 7,56±0,089 

Лактоза,% 4,07±0,043 4,15±0,052 

Густина, °А 24,01±0,37 24,41±0,44 

рН 6,61±0,017 6,60±0,019 

Температура замерзання, °С -0,490±0,004 -0,501±0,005 

Кислотність, °Т 18,23±0,24 18,25±0,31 

Соматичні клітини, тис/мл 323,27±59,66 149,06±25,54 

Середній показник надою, мл 229,6±35,09 640,0±74,48 
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ком. Мінімальний надій козиного молока склав 

28 мл, а максимальний  610 мл.  

Аналіз стада за основними біохімічними по-

казниками та продуктивністю тварин представ-

лений у таблиці 2. 

Не враховуючи дуже малу кількість надою, 

біохімічні показники молока кіз у більшості 

знаходяться в межах норми. Так, 75 % козино-

го стада мають жирність 3,5-5,5%.  

Визначені показники кислотності козиного 

молока знаходилися в межах від 14,2 до 21,70Т. 

Згідно ДСТУ 7006:2009 кислотність козиного 

молока поділяється на три ґатунки: вищий від 15 

до 18°Т включно; перший < 19°Т; другий < 20°Т. 

Визначені результати показують, що 40% дослі-

джених проб можна віднести до вищого ґатунку; 

45,7% до першого ґатунку, а 14,3% до другого. 

Але варіювання показників кислотності можливі 

під впливом різноманітних факторів.  

Масова частка жиру вищого, першого та дру-

гого ґатунку має бути >3,5%. Результати вказу-

ють, що 86,1% досліджених проб відповідають 

вимогам.  

Згідно ДСТУ 7006:2009 кількість соматичних 

клітин вищого ґатунку має бути <500 тис/см³; 

першого <600 тис/см³; другого <800 тис/см³ [4]. 

Відповідно до цих стандартів, 80,5% дослідже-

них проб відносяться до вищого ґатунку; 13,9% 

до першого, а 5,6% до другого. Результати свід-

чать, що тільки в молоці однієї тварини було 

>1,5 млн. соматичних клітин, що є показником 

субклінічного мастита.  

Власнику господарства були надані резуль-

тати досліджень та запропоновані рекоменда-

ції, які б першочергово вплинули на якість 

продукції та кількість отримуваного молока.  

Рекомендації щодо покращення продуктив-

ності та якості молока кіз: 

Проведення дегельмінтизації поголів’я пре-

паратом Бровермектин, у дозуванні 0,2мл/10кг 

одноразово, внутрішньом’язово. 

Переведення поголів’я кіз на інше пасовище 

та збільшення часу їх випасу (з 2 годин до 10 

годин). 

Покращення раціону шляхом додавання кон-

центрованих кормів у вигляді зерна, а також за-

безпечення тварин сіллю-лизунцями. 

Ручне доїння всіх кіз 2 рази на добу. 

Вільний доступ тварин до води. 

Через три тижні після введення у господарст-

во даних рекомендацій, були здійснені контро-

льні дослідження. Загальний надій від 36 кіз піс-

ля проведення ветеринарно-санітарних заходів 

склав 20200 мл, що в 2,5 рази перевищує почат-

кові результати. Мінімальний надій козиного 

молока склав 100 мл, а максимальний 1200 мл. 

Показники Діапазон коливання 

До проведення ветеринарно-

санітарних заходів, кількість 

тварин від стада (n=36), % 

Після проведення ветеринарно-

санітарних заходів, 

кількість тварин від вибірки 

(n=15), % 

Жир, % 

1,5-3,5 13,9 0 

3,5-5,5 75 93,3 

5,5-7,5 11,1 6,7 

Білок,% 

1,5-2,5 5,6 0 

2,5-3 86,1 93,3 

3-3,5 8,3 6,7 

Лактоза,% 

3-3,5 2,8 0 

3,5-4 38,9 13,3 

4-4,5 52,8 80 

4,5-5,5 5,5 6,7 

Кількість молока, мл 

<100 33,3 0 

100-500 50 33,3 

>500 16,7 66,7 

Соматичні клітини, 

тис/мл 

<90 36,1 46,7 

90-500 44,4 53,3 

500-800 13,9 0 

>800 5,6 0 

Таблиця 2. Розподіл стада за показниками молока до та після проведення ветеринарно-
санітарних заходів  
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Проби молока відбирали вибірково від 15 кіз 

з метою проведення біохімічного аналізу моло-

ка, визначення кількості соматичних клітин та 

кількості надою. Отримані результати були порі-

вняні із попередніми (табл. 1).  

Розподіл вибірки (15 кіз) за показниками жи-

ру, білка, лактози, кількості молока та соматич-

них клітин у молоці надані у таблиці 2.  

Кислотність козиного молока знаходились в 

межах від 16,7 до 20,5°Т. Отримані дані свід-

чать, що 46,7% проб відносяться до вищого ґату-

нку; 33,3% до першого, а 20% до другого ґатун-

ків. За масовою часткою жиру 100% дослідже-

них проб відповідають ДСТУ 7006:2009 – 

>3,5%.  

За кількістю соматичних клітин – 100% проб 

відносяться до вищого ґатунку, тобто всі 15 до-

сліджуваних проб показали результат <500тис/

мл [4].  

Зміни показників козиного молока, які від-

булися в результаті проведення ветеринарно-

санітарних заходів, представлені у таблиці 2. У 

молоці підвищилась кількість жиру на 0,37%, 

СЗМЗ (сухий знежирений молочний залишок) 

– на 0,17%, лактоза збільшилась на 0,08%, за-

гальний білок знизився на 0,47%, кількість со-

матичних клітин зменшилась на 53%, а кіль-

кість молока збільшилась у 2,5 рази.  

На практиці було доведено, що через деякий 

час після окоту, навіть при недбалих умовах 

утримання кіз, після проведення необхідних 

заходів можна значно збільшити їх продуктив-

ність. Підвищити надій у корови можна тільки 

у наступній лактації при ретельному роздоюван-

ні. Але як показали дослідження, збільшення 

молочної продуктивності у кіз можливе при дво-

разовому доїнні та дотриманні ветеринарно-

санітарних вимог.  

Висновки. У пробах козиного молока, віді-

браних у приватному підприємстві «Гросов», 

середні показники кислотності становили – 

18,23°Т; жиру – 4,3%; лактози – 4,07%; соматич-

них клітин – 323,27 тис/мл. Загальний надій мо-

лока склав 8266 мл. 
Після проведення ветеринарно-санітарних 

заходів у молоці підвищилась кількість жиру 

на 0,37%, СЗМЗ (сухий знежирений молочний 

залишок) – на 0,17%, лактоза збільшилась на 

0,08%, загальний білок знизився на 0,47%, кі-

лькість соматичних клітин зменшилась на 53% 

(149,06±25,54 тис/мл). Загальний надій від ста-

да збільшився у 2,5 рази. 
Господарству були надані загальноприйняті 

рекомендації. Існує багато засобів для підвищен-

ня санітарної якості молока і продуктивності кіз. 

У подальших дослідженнях буде вивчено вплив 

мазі для доїння «Фітосепт» на показники якості 

козиного молока.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА КОЗ В УСЛОВИЯХ 
ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Зажарская Н.М., Коновалова К.С.  

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Проведен анализ козьего стада в частном предприятии. Исследовали продуктивность, коли-

чество соматических клеток и биохимический состав молока. После проведения рекомендован-

ных ветеринарно-санитарных мероприятий установлено значительное, в 2,5 раза, повышение 

надоя и уменьшение количества соматических клеток на 53%, также повышение жирности, 

сухого обезжиренного молочного остатка, лактозы  

Ветеринарно-санитарные мероприятия, молоко коз, биохимические показатели, количе-

ство соматических клеток 
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IMPROVING THE QUALITY AND SAFETY OF GOATS MILK IN FARM 

N. Zazharska, K. Konovalova  

Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovs'k 

With increasing interest to the industry of goats breeding and increasing demand for goat milk as a  

valuable food product, it is necessary to determine its quality and safety more thoroughly. 

The objective of the research was the analysis of biochemical parameters and the number of somatic 

cells in goat milk before and after recommended  veterinary-sanitary measures. The material for the re-

search was milk of goats from private enterprise “Grosov” 36 samples  of  milk  were  investigated  be-

fore recommended veterinary-sanitary measures and, selectively, 15 samples after that. It was noted  

during analyze of initial results that total milk yield of 36 goats was 8266 ml, which is a very low rate. 

Biochemical parameters of milk were determined using ultrasonic milk analyzer “Ekomilk type  MIL-

KANA KAM 98-2a”. Apart from small  amount of milk yield, biochemical parameters of the goat milk, 

in the majority, were within normal limits. For example, 75% of goats in the herd had milk fat  content 

3,5-5,5%. 

The amount of somatic cells was determined by means of viscometric analyzer “SOMATOS M”. It 

was determined that 80.5% of goats milk can be attributed to a higher class (by data normative docu-

ments). But in one sample it was found > 1,5 million somatic cells which is the indicator of subclinical 

mastitis (by data normative documents). Veterinary-sanitary measures, which would  influence on the 

quality and quantity of goat milk, were proposed to owner of the farm. 

Following the recommended veterinary-sanitary measures it was found a significant, 2.5-fold, in-

crease in milk yield and a decrease of the number of somatic cells by 53%. Also the fat, skimmed residue 

of milk, lactose were increased. 

There are many factors to improve the sanitary parameters and quality of goat milk and animal pro-

ductivity. The influence of using the ointment for milking “Fitosept” on parameters of  quality goat  milk 

will be studied in the subsequent research 

Veterinary-sanitary measures, goat milk, biochemical parameters, the number of somatic cells  



Молоко є одним із самих цінних продуктів 

харчування. Воно містить усі поживні речови-

ни, які необхідні для організму людини, в оп-

тимально збалансованих співвідношеннях і 

легкозасвоюваній формі. [1, 3, 5]. 

У різних країнах вимоги до якості та безпе-

чності сирого молока не ідентичні, оскільки 

формуються з урахуванням національних сус-

пільно-економічних можливостей. Це стосу-

ється й України. З метою гармонізації вітчиз-

няних та міжнародних вимог до показників 

якості та безпечності молока у зв’язку з приєд-

нанням нашої держави до СОТ було затвер-

джено зміну до ДСТУ-97, яким введено новий 

ґатунок «Екстра» з вмістом бактерій ≤ 100 тис. 

КУО/см3 [2, 5, 7, 8, 9]. 

Необхідність підвищення якості молока і 

забезпечення його нешкідливості для харчу-

вання людини набуло особливого соціального 

значення. Адже нинішня екологічна ситуація, 

стан харчування і здоров’я населення України 

оцінюється провідними вченими як загрозливі 

фактори для національної безпеки. 

Як зазначають деякі вчені [7, 9], невідповід-

ність молока та молочної продукції вимогам 

безпеки за санітарними показниками є причи-

ною виникнення харчових отруєнь, токсикоін-

фекцій, гострих шлунково-кишкових інфекцій 

та інших захворювань, особливо в дитячих за-

кладах. 

Підвищення кількості мікроорганізмів в мо-

лоці сприяє також швидкому скисанню молока 

і не дає можливості виготовляти ряд інших 
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Наведені результати, які отримані в 4-ох серіях дослідів з визначення впливу на якість молока 

ретельної обробки вим’я корів, дезінфекції доїльного устаткування, виключення молока, 

отриманого від хворих на мастит корів та його фільтрування. Це сприяло покращенню якості 

молока у дослідному господарстві «Городецьке». Якщо у 2012 році першим сортом було продано 

лише 65,8 %, то у 2014 – 90,9 %. 

Молоко, бактеріальне забруднення, мастит, лавсанові фільтри, дезінфекція  

цінних молочних продуктів [3, 6]. Покращення 

санітарної якості молока від ферми до столу є 

актуальною проблемою сьогодення. 

Враховуючи актуальність цієї проблеми, 
метою наших досліджень було провести об-

стеження корів на мастит, ретельну підготовку 

тварин до доїння, застосувати різні методи об-

робки доїльного устаткування з метою підви-

щення санітарного стану обладнання та якості 

молока. 

Об’єкти та методика досліджень. Матері-

алом для досліджень були: звітна документа-

ція, корови, зразки молока, змиви з доїльного 

обладнання до і після дезінфекції. 

Науково-виробничий дослід проводили у 

зимово-весняний період 2014 року на молоч-

нотоварній фермі великої рогатої худоби с. 

Городець, ДГ «Городецьке», Володимирецько-

го району, Рівненської області та районній 

державній лабораторії ветеринарної медицини. 

Всього було проведено 4 серії дослідів. Для 

досліджень відбирали середні проби молока та 

змиви з доїльного обладнання. При відборі се-

редньої проби з доїльних бідонів молоко рете-

льно перемішували мутовкою, попередньо об-

робивши її кип’ятком. Зразки молока 250 см3 

відбирали пробником, який занурювали до дна 

ємкості, і виливали у стерильний посуд. Орга-

нолептичні, фізико-хімічні та бактеріологічні 

дослідження проводили за загальноприйняти-

ми методами. Отримані результати оброблені 

статистично за методикою Microsoft Excel–

2003 та таблицею Ст’юдента. 

УДК 631.57:664.126 (4778) 
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Результати досліджень. Проведений нами 

аналіз звітної документації впродовж 2012-

2014 рр. показав, що з роками кількість надоїв 

молока в господарстві зменшується. Останнє 

пов’язано із зменшенням поголів’я. Так, якщо 

в 2012  році кількість дійного стада становила 

586 голів, то в 2013  році – 258, а в 2014 році – 

лише 128 голів. З причин виявлення у корів 

лейкозу на вимушений забій відправляють до-

бре вгодованих продуктивних тварин. 
Вміст мікробів у молоці є одним з найваж-

ливіших показників його якості, цей показник 

визначає рівень безпеки продукту, санітарні 

умови його отримання і первинної обробки, 

придатність для виготовлення тих чи інших 

продуктів харчування.  

Тому останнім часом у дослідному госпо-

дарстві «Городецьке» все більше уваги приді-

ляється ветеринарно-санітарному стану фер-

ми, первинній обробці молока та підвищенню 

кваліфікації тваринників.  

У процесі проведення досліджень (табл.1) 

ми дійшли висновку про необхідність контро-

лю якості молока безпосередньо на фермі.  

Застосування запропонованих нами методів 

значно покращило якість молока (табл. 1). 

 Так, якщо в 2012 році було продано пер-

шим сортом лише 65,8 %, то у 2014 – 90,9 %. 

Науково-технічний бюлетень  
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Таблиця 1. Продуктивність корів та якість молока в ДГ «Городецьке», Володимирецького 
району, Рівненської області упродовж 2012-2014 рр.  

Роки Продано 
молока, т 

Молочний 
жир, % 

1 сорт 2 сорт 

т % т % 

2012 1520 3,51 1000 65,8 520 34,2 

2013 634 3,4 520 82,0 114 18,0 

2014 297 3,37 270 90,9 27 9,1 

  
Фільтри 

Сортність молока по ступеню очистки Загальна кількість бактерій в 1 см3, тис. 

до очистки після очистки до очистки після очистки 

Бавовняні 3 1 1250±41,2 717,5±26,55 

Лавсанові 3 2 1560±98,70 282±21,01 

Таблиця 2. Вплив очищення молока шляхом фільтрування через фільтри на його бактеріа-
льне забруднення (n= 10; М ± m; Р<0,05)  

Якість молока після очистки залежить від 

ступеня чистоти вихідного продукту. Відомо, 

що значна кількість механічних домішок, вели-

ку частку яких складають часточки гною, над-

ходить ззовні і поступово розчиняється в моло-

ці. Отже, для підвищення якості молока його 

слід негайно фільтрувати. 

Проведені дослідження показують, що очи-

стка молока шляхом фільтрації через лавсанові 

фільтри значно зменшує загальну кількість ба-

ктерій, порівняно з початковою їх кількістю, а 

отже й покращує його санітарну якість 

(табл.2). 

У першій серії дослідів нами встановлено 

(табл.2), що фільтрація молока через лавсанові 

фільтри дає можливість зменшити його бакте-

ріальне забруднення на 81,9 %, через бавовня-

ні – лише на 42,6 %. 

Лавсанова тканина показала найкращі філь-

трувальні здібності; вона володіє високою 

щільністю, міцністю, водовідштовхуючою вла-

стивістю, порівняно з бавовняними фільтрами.   

Ще одним важливим фактором в отриманні 

молока високої санітарної якості є ретельний 

догляд за вим’ям корів. У результаті проведе-

ної нами другої серії досліджень встановлено, 

що ретельна обробка вим’я впродовж двох діб 

значно покращує санітарну якість молока 

(табл.3).  
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Зокрема, при ретельному догляді за вим’ям 

корів і обробкою його 1% розчином хлораміну 

Б впродовж  2-х діб кількість мікроорганізмів 

зменшилася на 97,1-97,5%. У випадку ненале-

жного догляду за вим’ям корів впродовж 4-ох 

діб кількість мікроорганізмів в 1 см3 молока з 

різних дійок складала 873-2593 тис./см3. 

Наведені в таблиці 3 дані підтверджують 

думку Г.А. Богданова, В.П. Погрібного, І. Ти-

мофійшиної та інших дослідників, що ретель-

ний догляд за вим’ям корів є важливим факто-

ром в отриманні молока високої санітарної 

якості.  

Враховуючи, що санітарний стан доїльного 

устаткування є невід’ємним фактором в отри-

манні молока високої санітарної якості, нами 

проведена третя серія досліджень. Було вста-

новлено високий рівень бактеріального забруд-

нення шлангів, колекторів та стаканів (табл.4).  

Для усунення цього недоліку ми дослідили 

вплив різних методів обробки на їх санітарний 

стан: миття холодною водою, миття гарячою 

водою, дезінфекція гарячим (55-56 0С) 1 %-им 

розчином дезмола і полоскання гарячою (80-95 
0С) водою. Останній метод є найкращим, адже 

дає можливість на 86,2-90,5 % зменшити бак-

теріальне забруднення доїльного устаткування, 

тоді як миття гарячою водою – лише на 21,0-

34,0 %. 

Застосований нами дезінфікуючий засіб сві-

дчить про високу його ефективність, адже тер-

мін зберігання молока при температурі 16-18 
0С збільшився від 24 до 72 годин. 

Важливим показником якості молока є за-

хворюваність корів на мастит. За думкою бага-

тьох вчених, молоко хворих на мастит корів є 

небезпечним. 

Проведена нами впродовж 3-х місяців 

(лютий, березень, квітень) четверта серія до-

сліджень на предмет виявлення прихованої фо-

рми маститу встановила, що серед 128 обсте-

жених корів було виявлено 41 хвору (32,0 %).  

Із виявлених хворих корів більшість мали 

враження однієї чверті вимені, в меншій мірі - 

двох і більше.  

Дослідження проводили за допомогою різ-

них діагностикумів: димастин, мастидин, бро-

мтимоловий синій, маститопроб. Найчутливі-

шим із застосованих нами методів є дослі-

дження молока з мастидином. На 4,0% посту-

пається йому дослідження молока з димасти-

ном, на 20,0% - з маститопробом і на 28,0% - з 

бромтимоловим синім. Тому для діагностики 

прихованої форми маститу у корів ми пропо-

нуємо застосовувати дослідження молока з ма-

стидином.  

Проведені нами дослідження фізико-

хімічних показників молока (кислотність, гус-

тина, молочний жир, загальна кількість сома-

тичних клітин в 1 см3, тис.), отриманого від 

Таблиця 3. Вплив умов догляду за вим’ям корів на санітарну якість молока  
(n= 10; М ± m; Р<0,05)  

Умови догляду 

Кількість мікроорганізмів в 1 см3 молока із дійки, тис. 

першої другої третьої четвертої 

1 2 3 4 5 

1 Вим’я корів 4 дні без належного догляду 1455±25,0 873±8,2 1287±22,0 2593±13,0 

2 
Догляд за вим’ям був недостатньо ретельний 

протягом 1 дня 
183±0,5 92±0,2 112±0,3 243±0,2 

3 
Зменшення кількості бактерій по відношен-

ню до її кількості, зазначеній у n.1 
на 87,4 на 89,5 на 91,3 на 90,7 

4 
Впродовж 2 днів ретельний догляд за ви-

м’ям і обробка 1,0%-им розчином хлораміну Б 
42±0,5 21±0,2 38±0,3 96±0,2 

5 
Зменшення кількості бактерій по відношен-

ню до її кількості, зазначеній у n.1 
на 97,2 на 97,4 на 97,1 на 97,5 
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здорових тварин та хворих на приховану фор-

му маститу показали, що кількість соматичних 

клітин на 10 добу захворювання збільшується 

в 10,3 разів, а отже цей показник є критерієм в 

діагностиці цього захворювання. Наші дані збі-

гаються з думкою І. Гончаренко [1], який за-

значає, що в усіх країнах світу з розвиненим 

тваринництвом з метою недопущення для хар-

чових цілей продукції маститних корів та тих, 

що хворіють на лейкоз молоко контролюють за 

кількістю соматичних клітин. 

На підставі проведених нами досліджень ми 

розробили перелік заходів, що забезпечили до-

слідному господарству значно покращити 

якість молока. Якщо у 2012 році першим сор-

том було продано лише 65,8%, то у 2014 – 

90,9%. 

Висновки: 
1. Ретельний догляд за вим’ям корів і оброб-

ка 1%-им розчином хлораміну Б зменшує вміст 

мікроорганізмів в 1 см3 молока з різних дійок 

на  29-96 %. 

2. Застосування лавсанових фільтрів для фі-

льтрації молока зменшує вміст мікроорганізмів 

на 81,9 %, а бавовняних – лише на 42,6 %. 

3. Застосування для дезінфекції 1 %-го роз-

чину дезмола (55-56 0С) і полоскання гарячою 

водою молочного устаткування дає можли-

вість на 86,2-90,5 % зменшити бактеріальне 

обсіменіння молока та збільшити термін його 

зберігання до 72 годин. 

4. Кількість соматичних клітин є критерієм 

рівня захворюваності корів на мастит у стаді та 

санітарно-гігієнічного благополуччя молока. 

Систематичний контроль за цим показником 

дає можливість фахівцям ветеринарної служби 

господарства своєчасно запобігти запальним 

процесам й усунути надходження небезпечно-

го молока.  

Перспективи подальших досліджень. В 

подальшому плануємо спрямувати наші дослі-

дження на організацію ветеринарно-

санітарного контролю молока коров’ячого на 

фермі дослідного господарства «Городецьке» 

відповідно до вимог СОТ.  
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Таблиця 4. Санітарна оцінка доїльного устаткування за результатами мікробіологічних до-
сліджень змивів (М±m; n=10; р<0,05) 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МОЛОКА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ 
КОРОВ В ОПЫТНОМ ХОЗЯЙСТВЕ “ГОРОДЕЦКОЕ”, ВОЛОДИМИРЕЦКОГО 

РАЙОНА, РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Котелевич В.А., Згозинская О.А.  

Житомирский национальный агроэкологический университет, г. Житомир 

Тщательный уход за выменем коров и обработка 1%-ым раствором хлорамина Б уменьшает 

количество микроорганизмов в 1 см3 молока на 29-96%, фильтрация через лавсановые фильтры – 

на 81,9%, а обработка 1%-ым раствором дезмола (55-56ОС) и полоскание горячей водой – на 

86,2-90,5%. Систематический контроль за количеством соматических клеток в молоке дает 

возможность своевременно диагностировать маститы и предотвратить поступление опасно-

го молока на молокозаводы 

Молоко, бактериальное загрязнение, мастит, лавсановые фильтры, дезинфекция 

VETERINARY-SANITARY ESTIMATION OF MILK, WHICH HAS GOT FROM 
COWS IN EXPLORATORY FARM "GORODETCKE" OF VOLODYMIRETS 

DISTRICT OF RIVNE REGION. 

V. Kotelevich, O. Zgozynska 

Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine 

Purpose of our study was to conduct a research on cow’s mastitis, thorough preparation for milking 

animals, applying different processing methods milking equipment to improve the sanitary condition of 

equipment and milk quality. It is proved that careful care for uber and processing by 1% solution of 

chloramine reduces the quantity of microorganisms in 1 sm3 of milk on 29 - 96 %, filtering of milk 

through lavsan filters - on 81,9 %. The processing of mechanisms by 1% solution of desmol (55 - 56 

degrees of Celsium) for disinfection and rinsing with hot water of dairy equipment makes it possible 

decrease bacterial contamination of milk to 86,2-90,5% and increase its shelf life to 72 hours. The 

number of somatic cells is a criterion of the incidence of mastitis in cows in the herd and sanitary 

welfare milk. Systematic checking for amount of the somatic cells in milk will enable to prevent mastitis 

timely and will take away the possibility of the arrival faulty milk to milkplants 

Milk, bacterial contamination, mastitis, Mylar filters, disinfection 
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Актуальність проблеми. Остеологія, буду-

чи розділом морфології, як і більшість фунда-

ментальних наук має не лише теоретичне, а й 

прикладне значення [1-2].  

Судово-ветеринарна експертиза є найменш 

обґрунтованим і методично забезпеченим на-

прямом прикладної остеології. Це пов’язано з 

тим, що до цього часу судово-ветеринарна екс-

пертиза, як розділ експертології, в цілому роз-

роблена не достатньо [3]. 

Важливим завданням судово-остеологічної 

ветеринарної експертизи є отримання макси-

мально повної інформації  за кістками чи їх 

фрагментами про об’єкт дослідження. Особли-

во важко досягти цієї мети, коли на експертизу 

потрапляють об’єкти із грубими руйнування-

ми і дефектами, чи за окремими фрагментами 

[4]. 

Серед остеологічних об’єктів найбільш ін-

формативним за характером ознак є скелет [5].  

Суттєве значення черепа в цілому і його но-

сомозкового відділу, зокрема [6-8], полягає в 

ЯЦЕНКО І.В., д. вет. н., професор, судово-
ветеринарний експерт, бакалавр права, акаде-
мік АНВО України, 
АБУЗНАЙД Карем Р.С., аспірант 
ГЕТМАНЕЦЬ О.М., к. фіз.-мат. н., доцент  

Харківська державна  зооветеринарна  
академія, м. Харків  
yacenko-71@yandex.ru 

Досліджено залежність лінійних остеометричних параметрів потиличної поверхні черепа 
великої рогатої худоби від віку та статі тварини. Встановлено, що для застосування 
регресійного аналізу застосували дві нелінійні функції регресії третього ступеня за лінійними 
остеометричними параметрами потиличної поверхні черепа: домежовий період (від 
народження до межового критерія) і постмежовий період (від межового критерію віку до 
кінцевого терміну дослідження). Коефіцієнти детермінації для об’єднаного рівняння регресії 
перевищують  значення R2 = 0,95, а стандартна похибка визначення віку тварини знаходиться в 
межах S = 2,1–10 місяців на усьому віковому діапазоні, що підтверджує якість отриманих 
рівнянь регресії. Межовий критерій віку має більше значення для краніометричних лінійних 
параметрів потиличної поверхні черепа самок ВРХ, ніж для самців. Встановлювати вік і стать 
ВРХ можна в межах стандартної похибки регресії за значеннями кількох (не менш двох) вимірів 
лінійних остеометричних параметрів потиличної поверхні черепа 

Судово-ветеринарна експертиза, потилична поверхня черепа, велика рогата худоба, вік, 

стать 

тому, що вони несуть ознаки, за якими досто-

вірно можна визначити вік і стать тварини. 

Не  си стематиз ованість  н а уково-

обгрунтованих критеріїв щодо кісткових орга-

нів і в т.ч. черепа ВРХ не дозволяють об’єкти-

вно та з високою мірою достовірності оцінити 

ці об’єкти з точки зору їх вікової та статевої 

характеристики.  

Матеріал і методи дослідження. Дослі-

джували носомозковий відділ черепа від 88 

голів самців та 96 голів самок ВРХ української 

червонорябої породи віком від новонародже-

них до 10 років (самці) та до 12 років (самки). 

Загальна кількість досліджуваного кісткового 

матеріалу склала 184 черепів. Всю вибіркову 

сукупність було розбито на 11 вікових груп 

для самців та 12 вікових груп для самок. 

Вимірювання потиличної поверхні черепа 

ВРХ здійснювали за методикою описаною в 

нашій роботі [2] (табл. 1, рис. 1).  

Математично-статистичну обробку резуль-

татів вимірювань проводили із застосуванням 

УДК 611.716:[636.93+599.2]:619:340.6 

СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ ТА СТАТІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 
ЗА ЛІНІЙНИМИ ОСТЕОМЕТРИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПОТИЛИЧНОЇ ПОВЕРХНІ 
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методів варіаційної статистики, регресійного, 

кореляційного і дисперсійного аналізу із залу-

ченням критеріїв перевірки статистичних гіпо-

тез з використаннями комп’ютерних програм 

Microsoft Excel та Maple-12.  

 Для параметрів потиличної поверхні чере-

па кожної вікової групи визначали середньо-

вибіркові значення, оцінки вибіркової диспер-

сії та середньоквадратичних відхилень. Рівень 

статистичної достовірності різниці середньо-

вибіркових показників для двох суміжних ві-

кових груп визначали за критерієм Стьюдента. 

Було встановлено, що він складав не менш 95 

% довірчої ймовірності (р ≤ 0,05), а в деяких 

випадках перевищував 99,9 % (р ≤ 0,001), що 

свідчить про достовірність розбиття всієї су-

купності даних на 11 визначених вікових груп 

для самців і 12 груп для самок. 
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Рис. 1. Краніометричні параметри. Потилична поверхня черепа.  
Макрофото: цифрова фотокамера „Olimpus C – 5060” Wide Zoom” (пояснення в таблиці).  

Позначення 

на рис. 

Назва виміру Пояснення 

20 Висота потиличної поверхні відстань між брегмою (b) і базіоном (ba) 

21 Дорсальна потилична ширина відстань між лівою (ft) та правою (ftI) лобно-висковими точками 

22 Вентральна потилична ширина відстань між лівою (t) та правою (tI) точками темпораліс 

23 Вертикальний переріз великого 

потиличного отвору 

відстань між точками базіон (ba) і опістіон (op) 

24 Поперечний переріз великого 

потиличного отвору 

відстань між лівою (co) та правою (coI) конділярно-

окципітальними точками 

25 Довжина потиличного вирост-

ка 

відстань між конділярною верхньою  (cd) і конділярною нижньою 

(cv) точками 

26 Ширина потиличного виростка відстань між конділярною латеральною (cl) і конділярною медіа-

льною (cm) точками 

Таблиця 1. Краніометричні параметри потиличної поверхні носомозкового відділу черепа 
ВРХ  
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Результати дослідження. Аналіз залежнос-

ті віку тварин (T) обох статей від значень лі-

нійних остеометричних параметрів (l) для всіх 

краніометричних параметрів потилочної пове-

рхні черепа ВРХ свідчить про наявність насту-

пної тенденції: спостерігається межовий кри-

терій ( ), котрий дає можливість увесь пері-

од постнатального онтогенезу тварини розді-

лити на два вікові періоди: домежовий і пост-

межовий. Домежовий віковий період стано-

вить 1–3 роки. Він носить практично 

лінійний характер з невеликим нахилом і де-

якою кривизною, що відповідає відносно 

швидкому росту кісток. В постмежовому віко-

вому періоді ця залежність стає істотно більш 

крутою (рис. 2), що свідчить про уповільнення 

розвитку і зростання розмірів кісток з віком. 

Тому стає складним описання залежності віку 

тварини від лінійних розмірів краніологічних 

параметрів потиличної поверхні черепа ВРХ у 

всьому віковому діапазоні однією функцією 

регресії.  

З метою застосування регресійного аналізу 

введено дві функції регресії: одну – домежово-

го вікового періоду лінійного остеометричного 

параметра потилочної поверхні черепа :  

                                          
(1) 

де Т – вік тварини; l – значення лінійного 

остеометричного парметра;  – 

коефіцієнти рівняння регресії (1). 

другу – постмежового вікового періоду 

:  

                                     
(2) 

де  – коефіцієнти рівняння 

регресії (2).  

Третій ступень за лінійним параметром (l) 
обох рівнянь регресії обумовлений наявністю 

певної кривизни залежності (Т) від (l) як для 

, так і для  за цими вимірами. 

0l
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Оптимальну кількість членів кожного рівнян-

ня регресій (чотири) визначали шляхом опти-

мізації цільової функції – коефіцієнта детермі-

нації ( ) (нормованого на кількість ступе-

нів свободи) за умови виконання критеріїв пе-

ревірки статистичних гіпотез за Стьюдентом 

та за Фішером. 

Обидві функції регресії об'єднували в одну 

за допомогою ступінчастої тета-функції Хеві-

сайда  

Таким чином, загальне рівняння регресії 

для залежності віку тварин (Т) від лінійних 

остеометричних параметрів потилочної повер-

хні черепа (l) має такий вигляд: 

 (3) 

У табл. 2 наведено значення коефіцієнтів 

рівняння регресії для домежового і постмежо-

вого віких періодів тварини, межові значення 

лінійних краніометричних параметрів потило-

чної поверхні черепа ( ) та відповідний ме-

жовий вік тварини ( ). Тут також наведено 

значення коефіцієнтів детермінації ( ) для 

усього рівняння регресії (3), нормованих на 

кількість ступенів свободи, яка дорівнює кіль-

кості вимірів (11 – для самців і 12 – для самок) 

мінус кількість коефіцієнтів рівняння регресії 

(3) (4 + 4 = 8). Також наведено стандартну по-

милку регресії (S) у місяцях та рівень значу-

щості (р) рівняння (3) за Фішером.  

Аналізуючи значення розрахованої стандар-

тної помилки визначення віку ВРХ за краніо-

метричними параметрами потиличної поверх-

ні зазначаємо, що за більшістю параметрів по-

милка для черепів самок дещо більша за сам-

ців. Так, за висотою потиличної поверхні по-

милка визначення віку самок становить 7,27 

міс., проте для черепів самців ця помилка де-

що менше – 4,60 міс.  

За дорсальною потиличною шириною ви-

значити вік ВРХ можна з похибкою 4,89 міс. 

для самок і 3,32 міс. – для самців. За вентраль-

ною потиличною шириною вік самок ВРХ ви-

значається з помилкою 4,23 міс., проте ця по-

милка для самців значно менша і становить 
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Параметри Стать тварини 

Самки Самці 

1. Висота потиличної поверхні 

Коефіцієнти рівняння регресії для 

домежового періоду віку 

а0 –23,95 40,33 

а1 3,50 –7,92 

а2 –0,08 0,41 

а3 0 0 

Межове значення параметра, l0, см 15,10 15,63 

Межове значення віку, , міс. 
0Ò 10 17 

Коефіцієнти рівняння регресії для 

пост-межового періоду віку 

b0 218,32 35695,54 

b1 –116,37 1749,26 

b2 6,80 –664,58 

b3 0 26,02 

Коефіцієнт детермінації (норм.), R2 0,967 0,969 

Стандартна помилка регресії, S, міс. 7,27 4,60 

Значущість регресії за Фішером, р≤ 0,001 0,001 

2. Дорсальна потилична ширина 

Коефіцієнти рівняння регресії для 

ВРХ 

а0 43,62 –296,15 

а1 –12,44 90,68 

а2 0,91 –9,08 

а3 0 0,30 

Межове значення параметра, l0, см 12,50 13,97 

Межове значення віку, , міс. 
0Ò 30 24 

Коефіцієнти рівняння регресії 

b0 3368,42,55 2,55 

b1 –723,14 –25574,04 

b2 49,36 –269,83 

b3 –1,03 56,99 

Коефіцієнт детермінації (норм.), R2 0,993 0,995 

Стандартна помилка регресії, S, міс. 4,89 3,32 

Значущість регресії за Фішером, р≤ 0,001 0,001 

3. Вентральна потилична ширина 

Коефіцієнти рівняння регресії для 

ВРХ 

а0 19,28 7,39 

а1 –3,65 –2,06 

а2 0,18 0,16 

а3 0 –0,0021 

Межове значення параметра, l0, см 18,40 19,40 

Межове значення віку, , міс. 
0Ò 15 14 

Коефіцієнти рівняння регресії 

b0 –23869,49 5180,13 

b1 3555,39 –569,79 

b2 –176,71 16,45 

b3 2,94 –0,041 

Коефіцієнт детермінації (норм.), R2 0,989 0,991 

Стандартна помилка регресії, S, міс. 4,23 2,40 

Значущість регресії за Фішером, р≤ 0,001 0,001 

Таблиця 2. Значення коефіцієнтів та параметрів рівняння регресії для визначення віку та  
статі ВРХ за краніометричними параметрами  

114 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.2.№3, 2014 

4. Вертикальний переріз великого потиличного отвору 

Коефіцієнти рівняння регресії для ВРХ 

а0 –952,48 –277,74 

а1 853,96 244,26 

а2 –252,88 –71,88 

а3 24,83 7,17 

Межове значення параметра, l0, см 4,50 4,61 

Межове значення віку, , міс. 0Ò 32 23 

Коефіцієнти рівняння регресії 

b0 –2648,00 24137,00 

b1 –3645,44 –4985,94 

b2 1849,99 –1276,76 

b3 –201,66 265,43 

Коефіцієнт детермінації (норм.), R2 0,996 0,993 

Стандартна помилка регресії, S, міс. 2,48 2,13 

Значущість регресії за Фішером, р≤ 0,001 0,001 

5. Поперечний переріз великого потиличного отвору 

Коефіцієнти рівняння регресії для ВРХ 

а0 –254,82 –217,40 

а1 273,18 212,06 

а2 –96,94 –68,73 

а3 11,56 7,57 

Межове значення параметра, l0, см 4,26 4,42 

Межове значення віку, , міс. 
0Ò 35 30 

Коефіцієнти рівняння регресії 

b0 33753,76 33335,24 

b1 –23089,71 –14678,35 

b2 5227,21 1455,62 

b3 –390,76 36,31 

Коефіцієнт детермінації (норм.), R2 0,987 0,933 

Стандартна помилка регресії, S, міс. 4,54 6,81 

Значущість регресії за Фішером, р≤ 0,001 0,001 

6. Довжина потиличного виростка 

Коефіцієнти рівняння регресії для ВРХ 

а0 5,25 –146,59 

а1 –4,28 31,50 

а2 1,12 –37,57 

а3 0 3,53 

Межове значення параметра, l0, см 5,10 5,35 

Межове значення віку, , міс. 0Ò 12 20 

Коефіцієнти рівняння регресії 

b0 3837,06 7417,07 

b1 –1799,53 –2860,02 

b2 206,42 243,52 

b3 0 6,11 

Коефіцієнт детермінації (норм.), R2 0,935 0,973 

Стандартна помилка регресії, S, міс. 10,21 4,33 

Значущість регресії за Фішером, р≤ 0,001 0,001 

7. Ширина потиличного виростка 

Коефіцієнти рівняння регресії для ВРХ 

а0 43,72 –141,18 

а1 –50,34 222,12 

а2 14,71 –112,72 

а3 0 18,97 

Межове значення параметра, l0, см 2,82 2,90 

Межове значення віку, , міс. 
0Ò 20 15 

Коефіцієнти рівняння регресії 

b0 –56446,26 –1,62·105 

b1 64016,84 1,09·105 

b2 –24192,81 –18412,25 

b3 3047,35 0 

Коефіцієнт детермінації (норм.), R2 0,981 0,987 

Стандартна помилка регресії, S, міс. 5,51 2,98 

Значущість регресії за Фішером, р≤ 0,001 0,001 
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Рис. 2. Залежність лінійних остеометричних параметрів потиличної поверхні черепа від ві-
ку ВРХ. ● – самки, ○ – самці: а – висота потиличної поверхні; б – дорсальна потилична ширина; 

в – вентральна потилична ширина; г – вертикальний переріз великого потиличного отвору; д – 

поперечний переріз великого потиличного отвору; е – довжина потиличного виростка; є – шири-

на потиличного виростка.  
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2,40 міс.  

За вертикальним перерізом великого поти-

личного отвору визначити вік самок і самців 

можна приблизно з однаковою похибкою – 

2,48 і 2,13 міс. відповідно. За довжиною поти-

личного виростка різниця в значенні помилки 

самок і самців значна: для черепа самок – 

10,21 міс., проте для самців вона становить 

4,33 міс.  

За шириною потиличного виростка похибка 

визначення віку для черепів самок становить 

5,51 міс., тоді як для самців – майже на поло-

вину менша – 2,98 міс. 

Особливістю є вимір поперечного перерізу 

великого потиличного отвору. За цим виміром 

похибка визначення віку самок ВРХ дещо мен-

ша за самців і становить 4,54 і 6,81 міс. відпо-

відно. 

На рис. 2 порівнюються передбачення рів-

няння нелінійної регресії (3) з результатами 

вимірів лінійних остеометричних параметрів 

потиличної поверхні черепа як для самців, так 

і для самок.  

За значеннями лінійних краніометричних 

параметрів потиличної поверхні черепа ВРХ за 

допомогою рівняння регресії (3) з урахуванням 

даних з табл. 2, або швидко за допомогою рис. 

2 можна визначити не лише вік, але й стать 

тварини.  

Визначення проводять наступним чином. 

Наприклад, дорсальна потилична ширина ста-

новить: 13,5 см. Цьому значенню відпо-

відає череп або самця віком 19 міс., або самки 

віком 97 міс., як це показано на рис. 1 б пунк-

тиром. Вентральна потилична ширина стано-

вить: 19,5 см, яке вказує на те, що череп 

може належати або самцеві віком 19 міс., або 

самці віком 38 міс. (показано на рис. 1 в пунк-

тиром). Порівнявши ці результати, в межах 

стандартної похибки можна зробити висновок, 

що досліджуваний череп належить самцеві ві-

ком 19 міс. Зробивши додатковий вимір верти-

кального перерізу великого потиличного отво-

=1l

=2l

ру, отримали значення: 4,5 см, що вка-

зує на приналежність черепа або самцеві віком 

19 міс., або самці віком 34 міс. (показано на 

рис. 2 г пунктиром). Результати всіх трьох ви-

мірів дозволяють зробити остаточний експерт-

ний висновок – череп належить самцеві віком 

19 міс. 

Висновки 
1. Для застосування регресійного аналізу 

необхідно застосувати дві нелінійні функції 

регресії третього ступеня за лінійними остео-

метричними параметрами потилочної поверхні 

носомозкового відділу черепа: домежовий пе-

ріод (від народження до межового критерія) і 

постмежовий період (від межового критерію 

віку до кінцевого терміну дослідження). Кое-

фіцієнти детермінації для об’єднаного рівнян-

ня регресії перевищують  значення R2 = 0,95, а 

стандартна похибка визначення віку тварини 

знаходиться в межах S = 2,1–10 місяців на 

всьому віковому діапазоні, що підтверджує 

якість отриманих рівнянь регресії. 

2. Залежність віку ВРХ від значень лінійних 

остеометричних параметрів потиличної повер-

хні носомозкового відділу черепа має тенден-

цію повільного збільшення в домежовому пе-

ріоді, що становить 1–3 роки і характеризуєть-

ся відносно швидким збільшенням краніомет-

ричних лінійних параметрів потиличної повер-

хні носомозкового відділу черепа, проте в по-

стмежовому періоді ця залежність стає істотно 

більш крутою, що свідчить про уповільнення 

динаміки краніометричних лінійних парамет-

рів потиличної поверхні носомозкового відді-

лу черепа з віком. 

3. Межовий критерій віку має більше зна-

чення для краніометричних лінійних парамет-

рів потиличної поверхні носомозкового відді-

лу черепа самок ВРХ, ніж для самців. 

4. Встановлювати вік і стать ВРХ можна в 

межах стандартної похибки регресії за значен-

нями кількох (не менш двох) вимірів лінійних 

остеометричних параметрів потиличної повер-

хні носомозкового відділу черепа.  

=3l
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СУДЕБНО-ВЕТЕРИНАРНЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА И ПОЛА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА ПО ЛИНЕЙНЫМ ОСТЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ  

ЗАТЫЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПА 
Яценко И.В., Абузнайд Карим., Гетманец А.Н. 

Исследована зависимость линейных остеометрических параметров затылочной поверхности 
черепа крупного рогатого скота от возраста и пола животного. Установлено, что для примене-
ния регрессионного анализа использовали две нелинейные функции регрессии третьей степени по 
линейным остеометрическим параметрами затылочной поверхности черепа: допредельный пе-
риод (от рождения до предельного критерия) и постпредельный период (от предельного крите-
рия возраста до конечного срока исследования). Коэффициенты детерминации для объединенно-
го уравнения регрессии превышают значение R2 = 0,95, а стандартная ошибка определения воз-
раста животного находится в пределах S = 2,1-10 месяцев во всем возрастном диапазоне, что 
подтверждает качество полученных уравнений регрессии. Предельный критерий возраста име-
ет большее значение для краниометрических линейных параметров затылочной поверхности 
черепа самок КРС, чем для самцов. Устанавливать возраст и пол КРС можно в пределах стан-
дартной погрешности регрессии по значениям нескольких (не менее двух) измерений линейных 
остеометричних параметров затылочной поверхности черепа 

Судебно-ветеринарная экспертиза, затылочная поверхность носомозгового отдела черепа, круп-

ный рогатый скот, возраст, пол 
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CATTLE FOR LINEAR OSTEOMETRICHNIH OCCIPITAL SURFACE PARAMETERS 
NOSE CEREBRAL JF THE SKULL 

I. Yatsenko, Р.С. Abusnayd Karem, O. Getmanets  

Kharkiv State Academy Zooveterinarian, Kharkiv 

The dependence of the linear surface osteometric parameters occipital of the skull of cattle on the 
age and sex of the animal. It was found that the use of regression analysis used two non-linear regres-
sion function of the third degree on linear parameters osteometrichnih occipital surface of the skull nose 
cerebral: The exact period (birth to reduce the standard) and the period of postpredelny (the standard 
minimum age before the deadline for the study).  Report equation regression coefficients combined ex-
ceed the value of R2 = 0,95, and standard error to determine the age of the animal is within months S = 
2,1-10 across age group, which confirms the quality of the regression equations. Reducing the age crite-
rion is more important for craniometrical linear parameters of the surface of the occipital skull cattle 
females than for males. Create age and sex of cattle can be within the standard error of the slope on the 
values of several (at least two) linear measurements osteometrichnih parameters occipital skull surface 

Veterinary forensic examination, occipital skull surface, cattle, age and sex 

119 



Визначення виду, статі і віку попередньо 

невідомого біологічного об’єкта завжди ви-

кликало інтерес у різних фахівців (медиків, 

судових експертів, археологів, лікарів ветери-

нарної медицини). На сучасному етапі ці пи-

тання вирішує судово-ветеринарна експертиза, 

яка використовує при цьому передові досяг-

нення різних напрямів науки та техніки. 

Значна кількість робіт з видової, статевої і 

вікової ідентифікації біологічного матеріалу 

виконана в гуманній медицині [1, 2, 3, 4, 5]. 

Вагоме практичне значення ці праці мають для 

судово-медичних експертів під час  встанов-

лення особи людини за її останками.  

Подібні ситуації трапляються і в галузі тва-

ринництва, що в більшості випадків пов’язано 

з викраденням та незаконним забоєм великої 

рогатої худоби. При цьому, на місці забою не-

рідко залишаються залишки тварини низької 

товарної цінності, зокрема, нижня щелепа. За-

значені рештки є важливими речовими доказа-

ми у розслідуванні скоєного злочину. Вони 

дають можливість встановити видову належ-

ності забитої тварини. Питання ж вікової та 

статевої характеристики залишається відкри-

тим, що пов’язано з браком відповідних науко-

во обґрунтованих робіт з цього питання.  

Мета дослідження - визначити функціона-

льну залежність між віком і відповідно масою, 
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АН ВО України, 
ШЕВЧЕНКО К.О., аспірантка, 
ГЕТМАНЕЦЬ О.М., к. фіз.-мат. н., доцент 

Харківська державна  зооветеринарна  
академія, м. Харків 
yacenko-71@yandex.ru 

Досліджено залежність нелінійних остеометричних параметрів (маси, об’єму та щільності) 
нижньощелепної кістки великої рогатої худоби від віку та статі тварини. Встановлено, що 
визначити вік великої рогатої худоби за нижньощелепною кісткою можна із стандарною 
помилкою: за масою – близько 5 міс. для самок та 1 міс. для самців; за об’ємом – близько 2,5 для 
самок та 1,7 міс. для самців; за щільністю – близько 2,8 для самок та 2,2 міс. для самців. 
Доведено, що надійно визначати вік і стать великої рогатої худоби шляхом одночасного 
вимірювання маси, об’єму та щільності нижньощелепної кістки можна з максимальною 
помилкою близько 5 міс. у віковому діапазоні від кількох місяців від народження до 10 років 

Cудово-ветеринарна експертиза, нижньощелепна кістка, велика рогата худоба, вік, 

стать 

об’ємом та щільністю нижньощелепної кістки 

(НЩК) великої рогатої худоби (ВРХ). Проана-

лізувати інформативність отриманих парамет-

рів для встановлення віку та статі тварин за 

нижньощелепною кісткою. 

Матеріал і методи дослідження. Дослі-

дження проводили на базі кафедри ветеринар-

но-санітарної експертизи Харківської держав-

ної зооветеринарної академії. Досліджували 

НЩК від 60 голів самців та 60 голів самок 

ВРХ української червонорябої породи віком 

від новонароджених до 10 років (самці) та до 

12 років (самки). Загальна кількість досліджу-

ваного кісткового матеріалу складала 120 

НЩК. Всю вибіркову сукупність було розбито 

на 11 вікових груп для самців та 12 вікових 

груп для самок.  

Масу НЩК визначали на вагах марки 

ВЛКТ-500 (у г), об’єм – за кількістю витісне-

ної води (у дм3), щільність ρ (г/см3) за форму-

лою ρ = m / v, де m – маса НЩК, v – її об’єм. 

Математично-статистичну обробку резуль-

татів вимірювань проводили із застосуванням 

методів варіаційної статистики, регресійного, 

кореляційного і дисперсійного аналізу та залу-

ченням критеріїв перевірки статистичних гіпо-

тез за допомогою системи комп’ютерних об-

числень Maple-12 (фірми Maplesoft, 2008). Для 

параметрів НЩК (маси (m), об’єму (v) та щіль-

УДК 619: 343.983.2 : 636.2.05 : 611.71 

СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНЕ ЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ МАСИ, ОБ’ЄМУ ТА ЩІЛЬНОСТІ 
НИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ КІСТКИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ 
ТА СТАТІ  
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ності (ρ)) кожної вікової групи визначали сере-

дньо вибіркові значення, помилку середнього 

та стандартну помилку. Рівень достовірності 

різниці середньо вибіркових для двох суміж-

них вікових груп визначали за критерієм 

Стьюдента.  

Результати дослідження. Встановлено, що 

рівень значущості різниці був не більшим, ніж 

р ≤ 0,05,  що свідчить про достовірність роз-

биття усієї сукупності даних на 11 визначених 

вікових груп для самців і 12 для самок. 

Аналіз результатів вимірювань залежності 

віку (T) ВРХ обох статей від маси, об’єму та 

щільності НЩК свідчить, по-перше, залеж-

ність віку від маси та об’єму може бути описа-

на нелінійною функцією регресії п’ятого сту-

пеня (рівняння 1-2) (табл. 1).  

В рівняннях регресії (1) – (2), наведених в 

табл. 1 позначено:  та 

 – відповідні коефіцієнти ре-

543210 ,,,,, aaaaaa

543210 ,,,,, bbbbbb

гресій, значення яких наведено в цій же табли-

ці. Оптимальну кількість членів кожного рів-

няння регресій (шість) визначали шляхом оп-

тимізації цільової функції – коефіцієнта детер-

мінації (R2) (нормованого на кількість ступе-

нів свободи) за умови виконання критеріїв пе-

ревірки статистичних гіпотез за Стьюдентом 

та за Фішером. 

По-друге, для залежності віку тварини від 

щільності НЩК існує наступна тенденція: ця 

залежність від народження до деякого межо-

вого значення щільності , яке відповідає 

віку 1,5 роки для самок або 3 ро-

ки для самців, носить практично лінійний ха-

рактер з невеликим нахилом і деякою криви-

ною, що відповідає відносно швидкому росту 

щільності кісток в молодому віці. З віком ця 

залежність стає істотно більш крутою на гра-

фіку, що свідчить про уповільнення розвитку і 

зростання щільності кісток. Це може бути по-

0ρ

≈0T ≈0T
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Таблиця 1. Значення коефіцієнтів та параметрів рівнянь регресії для визначення віку та 
статі ВРХ за показниками маси та об’єму нижньощелепної кістки  

Параметри Стать тварини 

Самки Самці 

Маса нижньощелепної кістки: 

          (1) 

5

5

4

4

3

3

2

210 mamamamamaaT ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+=

Коефіцієнти рівняння ре-

гресії (1) 

а0 –37,92 –64,81 

а1 0,98 1,06 

а2 –0,0077 –0,0062 

а3 0,000026 0,000017 

а4 –3,71·10–8 –2,06·10–8 

а5 1,94·10–11 9,32·10–12 

Коефіцієнт детермінації (норм.), R2 0,987 0,999 

Стандартна помилка регресії, міс., S 4,88 1,01 

Значущість регресії за Фішером, р≤ 0,001 0,001 

Об’єм нижньощелепної кістки: 

        (2) 

5

5

4

4

3

3

2

210 vbvbvbvbvbbT ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+=

Коефіцієнти рівняння 

регресії (2) 

b0 –66,13 –158,33 

b 1 2,57 4,14 

b 2 –0,033 –0,040 

b 3 0,00019 0,00018 

b 4 –4,86·10–7 –3,79·10–7 

b 5 4,54·10–10 2,99·10–10 

Коефіцієнт детермінації (норм.), R2 0,997 0,997 

Стандартна помилка регресії, міс., S 2,50 1,65 

Значущість регресії за Фішером, р≤ 0,001 0,001 
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в’язано зі зміною структури кісток у разі дося-

гнення межового значення віку. Тому стає 

складним описати залежність віку тварини від 

щільності НЩК у всьому віковому діапазоні 

однією нелінійною функцією регресії.  

З метою застосування регресійного аналізу 

для аналізу результатів розглядали дві функції 

регресії третього ступеня за щільністю НЩК 

(ρ): одну – до досягнення межового значення 

щільності ( ), яка мала вигляд: 

; а другу у вигляді: 

 – після досягнення ме-

жового значення щільності (де  та 

 – відповідні коефіцієнти регресій, 

які необхідно відрізняти від коефіцієнтів ре-

гресій (1) і (2)). 

Оптимальну кількість членів кожного рів-

няння регресій(чотири) визначали шляхом оп-

тимізації цільової функції – коефіцієнта детер-

мінації (R2) (нормованого на кількість ступенів 

свободи) за умови виконання критеріїв переві-

рки статистичних гіпотез за Стьюдентом та за 

Фішером. Обидві функції об’єднували в межо-

вій точці за допомогою ступінчастої тета-

функції Хевісайда: .  

0ρ

3

3

2

210 ρρρ aaaaT +++=

3

3

2

210 ρρρ bbbbT +++=

3210 ,,, aaaa

3210 ,,, bbbb





<

≥
=

0   ,0

0   ,1
)(

x

x
xθ

Загальне рівняння регресії для визначення 

віку тварини має наступний вигляд:  

3). 

Значення коефіцієнтів та параметрів рівнян-

ня (3), нормованого коефіцієнта детермінації 

(R2), а також значущість всього рівняння нелі-

нійної регресії за Фішером наведено в табл. 2.  

На рис. 1 середньоінтервальні експеримен-

тальні дані щодо залежності віку ВРХ від зна-

чень маси, об’єму та щільності НЩК (точки) 

порівнюються з кривими, побудованими за 

рівняннями нелінійної регресії (1) – (3). Поміт-

но, що ці криві добре узгоджуються з експери-

ментом, їх можна безпосередньо застосовува-

ти під час проведення судово-ветеринарної 

експрес-експертизи ВРХ за параметрами 

НЩК. Але для достовірного визначення віку 

та статі ВРХ необхідно виконувати всі три ви-

міри НЩК: масу, об’єм та щільність.  

Таким чином, результати проведеного екс-

периментального визначення віку і статі ВРХ 

за нелінійними мандибулометричними пара-

метрами доводять, що помилка визначення 

віку самок за масою (4,88 міс.) і об’ємом (2,50 

міс.) дещо більша за самців, помилка визна-

чення віку за масою НЩК складає 1,01 міс., та 

за об’ємом – 1,65 міс. Проте помилка визна-

чення віку ВРХ за щільністю НЩК для самок і 

самців має незначну різницю – для самок – 

2,82 міс., а для самців – 2,23 міс. 

)()()()( 0

3

3

2

2100

3

3

2

210 ρρθρρρρρθρρρ −×++++−×+++= bbbbaaaaT

Параметри Стать тварини 

Самки Самці 

  (3) 
)()()()( 0

3

3

2

2100

3

3

2

210 ρρθρρρρρθρρρ −×++++−×+++= bbbbaaaaT

Коефіцієнти рівняння ре-

гресії (3) 

а0 –5931,41 –1005,13 

а1 12094,04 2537,75 

а2 –8189,21 –2016,59 

а3 1842,78 51477,07 

b0 20861,79 43370,36 

b 1 –6078,06 –37424,81 

b 2 –13620,19 1295,01 

b 3 5880,25 3399,15 

Межове значення щільності, , г/см3 0ρ 1,77 1,82 

Межове значення віку, , міс. 0Ò 18 37 

Коефіцієнт детермінації (норм.), R2 0,996 0,994 

Стандартна помилка регресії, міс., S 2,82 2,23 

Значущість регресії за Фішером, р≤ 0,001 0,001 

Таблиця 2. Значення коефіцієнтів та параметрів рівнянь регресії для визначення віку та 
статі ВРХ за показниками щільності нижньощелепної кістки  
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Аналізуючи інформативність визначення 

віку і статі ВРХ за нелінійними мандибуломет-

ричними параметрами констатуємо, що висо-

коінформативним є одночасне вимірювання 

маси, об’єму та щільності НЩК з максималь-

ною помилкою близько 5 міс. в віковому діапа-

зоні від кількох місяців від народження до 10 

років. 

На основі створеної експериментальної ко-

лекції НЩК ВРХ молочного напряму продук-

тивності різного віку і статі, проведено визна-

чення віку і статі тварин у так званому 

«сліпому методі дослідження». Отримали зна-

чення НЩК ВРХ невідомого віку і статі: маса 

648 г; об’єм 369 см3 та щільність 

1,80.  

=m =v

=ρ

  

а б 

 

в 

Рис. 1. Залежність нелінійних остеометричних параметрів нижньощелепної кістки (а – 

маси, б – об’єму; в – щільності) від віку ВРХ.  ● – самки, ○ – самці. 
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Результати визначення віку та статі ВРХ за 

результатами вимірів маси, об’єму та щільнос-

ті НЩК проводили за запропонованими графі-

ками, зображеними на рис. 1. В цьому конкрет-

ному випадку процес визначення віку і статі 

ВРХ за нелінійними параметрами нижньоще-

лепної кістки ВРХ наведено на рис. 2 пункти-

ром.  

Підставивши значення маси, об’єму і щіль-

ності НЩК в рівняння регресій (1) – (3) з ура-

хуванням даних табл. 1-2, одержимо результа-

ти щодо визначення віку і статі ВРХ, які наве-

дено в табл. 3 разом зі значеннями стандарт-

них помилок.  

Порівнявши ці значення між собою, робимо 

остаточний експертний висновок: нижньоще-

лепна кістка належить самцеві ВРХ віком від 

28,5 до 33,4 міс. Зауважимо, що якби не було б 

зроблено вимірювання щільності НЩК, то мо-

жна було б зробити невірний висновок: НЩК 

належить самці ВРХ віком від 35,3 до 40,7 міс.  

Висновки. 
Проведені дослідження залежності віку 

ВРХ від маси, об’єму та щільності нижньоще-

лепної кістки дають можливість: 

1. Визначати вік ВРХ за масою нижньоще-

лепної кістки зі стандартною помилкою близь-

ко 5 міс. для самок та 1 міс. для самців; за об’-

ємом – з помилкою близько 2,5 для самок та 

1,7 міс. для самців; за щільністю – з помилкою 

близько 2,8 для самок та 2,2 міс. для самців. 

2. Надійно визначати вік і стать ВРХ шля-

хом одночасного вимірювання маси, об’єму та 

щільності нижньощелепної кістки з максима-

льною помилкою близько 5 міс. в віковому 

діапазоні від кількох місяців від народження 

до 10 років. 

 Т, міс. 

а 

Т, міс. 

 

б 

Т, міс. 

 

в 

Рис. 2. Залежність а – маси, б – об’єму; в – щільності нижньощелепної кістки ВРХ  від віку. 

● – самки, ○ – самці. 

Параметр, значення 

Стать, вік 

Самки Самці 

1. Маса, 648 г 37,2 ± 4,9 міс. 29,5 ± 1,0 міс. 

2. Об’єм, 369 см3 38,2 ± 2,5 міс. 31,4 ± 1,7 міс. 

3. Щільність, 1,80 г/см3 85,5± 2,8 міс. 31,2 ± 2,2 міс. 

Таблиця 3. Значення віку ВРХ різної статі в залежності від значень параметрів нижньощеле-
пної кістки 
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СУДЕБНО-ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИНАМИКИ МАССЫ, ОБЪЕМА И 
ПЛОТНОСТИ НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ КОСТИ  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА И ПОЛА  

Яценко И.В., Шевченко К.А., Гетманец А.Н. 

Исследована зависимость нелинейных остеометрических параметров (массы, объема и плот-
ности) нижнечелюстной кости крупного рогатого скота от возраста и пола животного. Уста-
новлено, что определить возраст крупного рогатого скота по нижнечелюстной кости можно 
со стандартной ошибкой: по массе – около 5 мес. для самок и 1 мес. для самцов; по объему – 
около 2,5 для самок и 1,7 мес. для самцов; по плотности – около 2,8 для самок и 2,2 мес. для сам-
цов. Доказано, что надежно определять возраст и пол крупного рогатого скота путем одновре-
менного измерения массы, объема и плотности нижнечелюстной кости можно с максимальной 
ошибкой около 5 мес. в возрастном диапазоне от нескольких месяцев от рождения до 10 лет 

Судебно-ветеринарная экспертиза, нижнечелюстная кость, крупный рогатый скот, воз-

раст, пол 

JUDICIAL VETERINARY IMPORTANCE OF MASS, VOLUME AND DENSITY 
DYNAMICS OF THE MANDIBULAR BONE IN CATTLE FOR DETERMINA-

TION OF AGE AND GENDER 

I. Yatsenko, K. Shevchenko, O. Getmanets 

Kharkiv State Academy Zooveterinarian, Kharkiv 

The dependence of the nonlinear osteometric parameters (mass, volume and density) of the mandibu-
lar bone in cattle on the age and gender of the animal has been studied. It was established that determi-
nation the age of the cattle by the mandibular bone can be done with standard error: by weight – about 
5 months for cows and 1 month for bulls; by volume – about 2,5 for cows and 1,7 months for bulls; by 
density – about 2,8 for cows and 2,2 months for bulls. It is proved that reliable determination of the cat-
tle age and gender by the simultaneous measurements of mass, volume and density of the mandibular 
bone can be done with a maximum error of about 5 months in the age range from a few months from 
birth to 10 years 

Judicial veterinary examination, mandibular bone, cattle, age, gender 
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Вступ. Демодекоз (demodecosis, залозниця) 
– паразитарне захворювання собак, яке перебі-
гає хронічно та спричинюється кліщами De-

modex canis. Цей кліщ відноситься до типу Ar-

thropoda, підтипу – Chelicerata, класу – Arach-

nida, ряду – Acariformes, підряду – Trombidi-

formes, родини – Demodicidae, роду – Demodex 
[2]. 

На даний час відомо 143 види демодекоз-
них кліщів, які паразитують у різних тварин. 
Люди також хворіють на демодекоз, але у них 
паразитують інші види кліщів – D. folliculo-

rum, D. brevis і D. longissimus [1, 8]. 
Морфологічно кліщі різних видів схожі між 

собою. Їх видову належність можна визначити 
за розмірами на різних стадіях розвитку та ви-
дом хазяїна, на якому вони паразитують [7]. 

Аналіз літературних даних свідчить, що де-
модекоз собак реєструється у багатьох країнах 
світу. У 1999 році Mueller R.S. та ін. [11] опи-
сали демодекоз у 222 собак в США, а Chesney 
C.J. (1999) [10] встановив наявність демодеко-
зу собак в чотирьох країнах на трьох контине-
нтах.  

Складність хіміотерапії за демодекозу поля-
гає в утрудненій доставці діючої речовини до 
місця локалізації кліщів (в колонію) для пов-
ного їх знищення. Акарициди системної дії 
(макроциклічні лактони, деякі піретроїди та 
ін.) спричинюють загибель імаго, однак на 
преімагінальні стадії, що знаходяться в пасив-
ному стані, вони не діють. Якщо лікування 
припиняється, личинки і німфи переходять в 
активний стан, при цьому дейтонімфи линя-

ГАВРИК К.А., здобувач* Полтавська державна аграрна академія, 

м. Полтава 

ekaterina_apenki@mail.ru 

Вивчена терапевтична ефективність лікарських засобів: бровермектину, санодерму та 

ектосану за різних схем застосування собакам, хворим на лускату (сквамозну) форму 

демодекозу. Визначені показники інтенс- та екстенсефективності препаратів. Запропоновані 

ефективні схеми лікування собак за демодекозу із зазначенням термінів одужання тварин 

Собаки, демодекозна інвазія, терапевтична ефективність, лікарські засоби, лікування 

ють і перетворюються в імаго. Останні роз-
множуються і чисельність кліщів швидко від-
новлюється [3–5]. 

Лікування хворих на демодекоз собак має 
бути комплексним і базуватись на пригніченні 
життєдіяльності кліщів D. canis. При цьому 
необхідно виключити всі сприяючі хворобі 
фактори, уникати застосування кортикостерої-
дів, проводити боротьбу з вторинною піодер-
мією системнодіючими антибіотиками, здійс-
нювати контрольні зіскрібки шкіри кожні 3–4 
тижні, продовжувати лікування до отримання 
трьох негативних результатів [6, 9]. 

В зв’язку із вищезазначеним є актуальним 
вивчення терапевтичної ефективності нових 
лікарських засобів, які скорочують терміни їх 
застосування і зумовлюють швидке одужання 
собак, хворих на демодекоз. 

Мета досліджень. Мета роботи полягала у 
вивченні терапевтичної ефективності різних 
схем лікування собак, хворих на лускату фор-
му демодекозу. 

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-
ня проводилися упродовж осінньо-зимового 
періоду 2014 року на базі тимчасового пункту 
перетримки собак КП «Спецсервіс» м. Кре-
менчука. Паразитологічні дослідження прово-
дили в умовах Кременчуцької міської держав-
ної лабораторії ветеринарної медицини. 

Для діагностики демодекозу собак відбира-
ли зіскрібки з уражених ділянок шкіри на межі 
зі здоровою площею 2 см2 (2×1 см) і досліджу-
вали вітальним методом за А. В. Алфімовою 
(1951). Підраховували кількість живих кліщів 

УДК 619:616.995.429.1:619:615.2/.3:636.7 
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в усьому дослідному матеріалі (ІІ). 
З метою визначення терапевтичної ефектив-

ності різних схем лікування тварин за демоде-
козу було сформовано чотири групи безпород-
них собак віком від 5-ти до 7-ми місяців: три 
дослідних і одна контрольна (по 5 голів у кож-
ній). Вони виявилися спонтанно ураженими 
демодексами з інтенсивністю інвазії від 
2,0±0,44 до 2,6±0,24 екземплярів кліщів на 
2 см2 поверхні тіла тварини та лускатою фор-
мою перебігу інвазії. 

З лікувальною метою хворим собакам за-
стосовували наступні препарати: 

1. Бровермектин (НВФ «Бровафарма», 
Україна) – 22-, 23-дигідроавермектин В1, що є 
1% розчином івермектину в спеціальному роз-
чиннику. Відноситься до антибіотиків групи 
макролідів. Собакам застосовували лікуваль-
ний засіб підшкірно в дозі 0,2 см3/10 кг маси 
тіла. 

2. Ектосан (НВФ «Бровафарма», Україна) – 
масляниста прозора рідина. Містить комбіна-
цію двох діючих основ: альфаметрину (альфа-
циперметрин) і піпероніл-бутоксиду. Препарат 
застосовували шляхом нанесення на уражені 
ділянки шкіри розчину (1:750) дворазово з ін-
тервалом 10 діб. 

3. Санодерм (Корпорація «Артериум», 
Україна) – крем, у 1 г якого міститься бетаме-
тазону дипропіонату – 0,64 мг, гентаміцину 
сульфату – 1 мг, клотримазолу – 10 мг, ніпагі-
ну – 2 мг. Препарат наносили тонким шаром 
на уражені ділянки шкіри два рази на добу 

(вранці та ввечері), обережно втираючи в шкі-
ру. Перед нанесенням крему шерсть на ураже-
ній ділянці вистригали. 

Тваринам дослідних груп застосовували лі-
карські засоби за наступними схемами: 

– собакам першої групи підшкірно вводили 
бровермектин. 

– собакам другої групи підшкірно вводили 
бровермектин та зовнішньо обробляли ектоса-
ном; 

– собакам третьої групи підшкірно вводили 
бровермектин та зовнішньо обробляли саноде-
рмом. 

Собаки четвертої групи слугували контро-
лем, препаратів їм не задавали. 

Кожен день слідкували за клінічним станом 
собак. Препарати продовжували задавати до 
повного одужання тварин (відновлення воло-
сяного покриву в місцях ураження, зникнення 
лусочок та почервоніння шкіри). 

Ефективність лікування визначали через 10, 
20 та 30 діб після застосування препаратів за 
акарологічними дослідження. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Результати отриманих даних наведені в 
табл. 1, 2.  

Як видно з табл. 1, на 10-ту добу експери-
менту у 40 % собак першої дослідної групи 
після застосування бровермектину в зіскрібках 
виявляли живих демодексів. В подальшому, на 
20-ту добу досліду екстенсивність демодекоз-
ної інвазії становила лише 20 % і вже на 30-ту 
добу кліщів у матеріалі не виявляли. Термін 

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.2.№3, 2014 

Таблиця 1. Екстенсефективність лікарських засобів за лускатої форми демодекозу собак, n=5 

Групи собак Препарати 

Інвазованість демодексами, ЕІ % 

ЕЕ, % 

Термін 
одужання, 

діб 
До Після першої обробки, доба 

обробки 10-та 20-та 30-та 

Перша дослідна Бровермектин 100 40 20 – 100 29,4 

Друга дослідна 
Бровермектин, 

ектосан 
100 – – – 100 14,6 

Третя дослідна 
Бровермектин, 

санодерм 
100 20 – – 100 21,6 

Контрольна – 100 100 100 100 – – 
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одужання, в середньому, становив 29,4 діб. 
У другій дослідній групі собак після одно-

часного застосування бровермектину та екто-
сану вже на 10-ту добу експерименту кліщів у 
зіскобах не виявляли, але повне одужання тва-
рин реєстрували на 14,6 добу. 

Після одночасного застосування бровермек-
тину та санодерму в собак третьої дослідної 
групи у 20 % тварин на 10-ту добу досліду ви-
являли живих кліщів. Починаючи з 20-ої доби, 
в зіскобах демодексів не виявляли. Термін оду-
жання, в середньому, становив 21,6 діб. 

Порівнюючи показники інтенсивності демо-
декозної інвазії до та після лікування хворих 
собак, встановлено, що у тварин першої дослі-
дної групи кількість кліщів у зіскобах зі шкіри 
(І=2,4±0,51 екз. кліщів на 2 см2 поверхні тіла) 
поступово зменшувалася і на 20-ту добу експе-
рименту становила 1 екз. (табл. 2). До 30-ої 
доби собаки були вільні від збудників демоде-
козу. У собак другої дослідної групи 
(ІІ=2,6±0,24 екз.), починаючи з 10-ої доби до-
сліду, кліщів у зіскрібках не виявляли.  

Інтенсивність демодекозної інвазії у собак 

третьої дослідної групи до задачі препаратів 
дорівнювала 2,4±0,6 екз. кліщів. На 10-ту добу 
ІІ зменшувалася і становила 1 екз. і на 20-ту – 
кліщів у матеріалі не виявляли. 

Отже, лікарські засоби бровермектин, сано-
дерм та ектосан володіють 100 % ефективніс-
тю (ІЕ, ЕЕ) за лускатої форми демодекозу со-
бак, але найкоротший термін одужання (від 12 
до 19 діб) реєстрували при застосуванні брове-
рмектину та ектосану. 

Висновки та перспективи подальших 

розробок. 

1. Препарати вітчизняного виробництва 
бровермектин, санодерм та ектосан є ефектив-
ними лікарськими засобами при лікуванні со-
бак, хворих на лускату форму демодекозу. 

2. Одночасне застосування інвазованим со-
бакам бровермектину та ектосану сприяє 
більш швидкому одужанню тварин. 

Перспектива подальших досліджень поля-
гає у вивченні гематологічних змін у процесі 
лікування собак, хворих на демодекоз.  

Групи собак Препарати 

Інвазованість демодексами, 
ІІ екз. кліщів на 2 см2 поверхні тіла 

ІЕ, % 
Термін 

одужання, 
діб 

До Після першої обробки, доба 

обробки 10-та 20-та 30-та 

Перша дослідна Бровермектин 2,4±0,51 1 1 – 100 29,4 

Друга дослідна 
Бровермектин, 
ектосан 

2,6±0,24 – – – 100 14,6 

Третя дослідна 
Бровермектин, 
санодерм 

2,4±0,6 1 – – 100 21,6 

Контрольна – 2,0±0,44 2,2±0,2 2,4±0,24 2,4±0,51 – – 

Таблиця 2. Інтенсефективність лікарських засобів за лускатої форми демодекозу собак, n=5 
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Метацеркарії трематод є паразитичною ста-
дією онтогенезу цих гельмінтів. Нерідко їх па-
тогенний вплив на хазяїна проявляється силь-
ніше, аніж статевозрілих стадій. Це пов’язано 
з тим, що вони найчастіше  локалізуються в 
життєвоважливих органах – серці, мозку, очах, 
нирках. Та при цьому характеризуються висо-
кою інтенсивністю інвазії. 

В циклах розвитку трематод метацеркарії 
стоять між церкаріями та статевозрілою трема-
тодою – маритою. Вони мають свого хазяїна – 
додаткового, або метацеркарного, яким мо-
жуть бути як хребетні, так і безхребетні орга-
нізми [4].  

В морфологічному відношенні метацеркарії 
представляють собою ювеніальну форму ма-
рити з нерозвиненою статевою системою. На 
цій стадії розвитку формуються всі органи, 
характерні для марити – придатки навколо ро-
тової присоски, адоральний диск з шипиками, 
псевдоприсоски, орган Брандеса та інші орга-
ни, які відсутні у церкаріїв. Статева система 
представлена у вигляді зачатків гонад, матки, 
бурси цируса, тощо. При цьому число зачат-
ків, відповідає кількості у марит. Приблизно 
відповідає і топографія [4, 5].  

Переважна більшість видів метацеркаріїв 
трематоди – інцистовані форми. Їх тіло розмі-
щено в цисті, стінки якої є продуктом секрету 
цистогенних залоз. Частіше всього оболонка 
цисти двошарова. Внутрішній шар тонкий, го-
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Paracoenogonimus оvatus. Так, дана методика може бути використана і при вивченні інших 

метацеркаріїв, що мають товстостінну оболонку цисти та непіддатливі до вивільнення личинки 

трематоди за раніше викладеними способами. Не потребує дорогого та складного обладнання, 

значних затратах часу та засобів для дослідження. Сприяє підвищенню ефективності 

діагностичної роботи, пов’язаноъ з метацеркарними трематодозами 
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могенний, достатньо міцний, іноді зафарбова-
ний у жовтуватий колір. Зовнішня оболонка 
більш міцна, різної природи та міцності. Най-
більш міцним шаром є гіаліновий, прозорий, 
безбарвний, різношарової структури. Живі ци-
сти серед тканин хазяїна виділяються світлим 
прозорим обідком. Старі цисти, та такі що на 
стадії деструктиризації, цей шар набуває світ-
ло-брунатного кольору [3, 4].  

Параценогонімоз – трематодозне захворю-
вання, яке за останні 3 роки почало реєструва-
тися в природних водоймах Миколаївської об-
ласті. Збудником є трематода  Paracoenogoni-

mus ovatus (Katsurada, 1914) із родини Cyatho-

cotylydae [6, 8]. 
Статевозрала форма – марита, паразитує у 

кишках рибоїдних птахів, ссавців, а також мо-
же інвазувати і людину [3, 4, 5]. Проміжна ста-
дія розвитку, метацеркарій, паразитує, в осно-
вному, у м’язовій тканині риб. Також може 
локалізуватися у плавцях, серці, зябрах, печін-
ці, нирках, яєчниках, скловидному тілі ока та 
мозку, але значно рідше [3].  

Цикл розвитку Р. ovatus складний, прохо-
дить за участю трьох хазяїв: першого проміж-
ного – молюсків роду Viviparus, другого про-
міжного (додаткового) – прісноводні риби 
(род. коропових, окуневих, осетрових і ін.), та 
кінцевого (дефінітивного) – чайкових, хижих 
птахів, домашніх та диких всеїдних ссавців 
[5].  

УДК 619:616.925:639.2(477.73) 
МЕТОДИКА РОБОТИ З МЕТАЦЕРКАРІЯМИ PARACOENOGONIMUS OVATUS 
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Мета досліджень полягала в удосконаленні 
методу виділення метацеркаріїв P. ovatus з ци-
сти та розробці способу екцистування, більш 
зручного у повсякденній роботі іхтіопатолога. 

Матеріали і методи дослідження. Протя-
гом 2012 – 2014 рр. було досліджено 1258 різ-
них видів риб, що були виловлені в річках Пів-
денний Буг та Інгул. При проведенні розтину 
відбирали тканини та досліджували компресо-
рним методом за допомогою компресорію 
МИС-7. Мікроскопію проводили за допомо-
гою оптичного обладнання: мікроскопу трино-
кулярного Micromed XS – 4130 та мікроскопу 
бінокулярного, стереоскопічного  Micromed 
XS – 6320. Виявляли метацеркарії у м’язовій 
тканині риб різних видів.  

Результати дослідження та їх обговорен-

ня. Виділені метецеркарії гельмінта розміщені 
у товстостінні гіалінові цисти, середнім діаме-
тром 0,380–0,410 мм. Внутрішня будова личи-
нки, знаходиться у цисті, характеризується ти-
повим рисунком, що представляє собою 
«трійник» у кільці з трьома вузькими щілина-
ми. Ця форма утворюється розміщеними кана-
лами видільної системи, що заповнені екскре-
торними гранулами, які сильно переломлюють 
світло, від освітлювального приладу мікроско-
па, тому вони здаються чорними. Личинка ма-
лорухлива у цисті і лише при здавлювані між 
склом проявляла слабкий рух. При цьому мож-
на було побачити, як маса  екскреторних гра-
нул то концентрується, то розпливається, хоча 
при впливі температурних подразників личин-

ка проявляє активну рухову діяльність. Під час 
руху добре візуалізується ротова присоска. 
Личинка складена у цисті вдвоє (рис. 1).  

У своїй діяльності лікар ветеринарної меди-
цини, що займається іхтіпатологічною робо-
тою, керується нормативно-правовими актами, 
зокрема, «Методикой определения возбудите-
лей гельминтозоонозов в пресноводных ри-
бах», 1983 року. Дана методика регламентує 
ряд прийомів для екцистування метацеркаріїв, 
зокрема, з цією метою рекомендовано застосо-
вувати 0,5 % розчин трипсину, жовчі, штучно-
го шлункового соку, антиформіну. Барська Ю. 
Ю. і ін. (2008) рекомендують для ексцистуван-
ня використовувати побутовий хімічний засіб 
«Асе» [7]. Після обробки цисти застосовують 
механічні прийоми для руйнування її оболон-
ки. До механічних методів відноситься засто-
сування різноманітних технологічних присто-
сувань для видалення метацеркарія із цисти. 
Наприклад, Курочкін Ю. В. (2006) для руйну-
вання цист з міцною гіаліновою оболонкою P. 

ovatus запропонував використовувати голки 
для шиття різної величини, в яких він сточував 
верхню частину «вушка» до такого ступеня, 
щоб отримати «вилку», та нею можна було б 
зафіксувати цисту, а іншою препарувальною 
голкою руйнують оболонку [5]. Також рекоме-
ндовано застосовувати гістологічні чи ентомо-
логічні голки [3].  

Екцистування доволі складний етап роботи. 
З дрібних та товстостінних  цист P. оvatus, ви-
далити метацеркарій, не пошкодивши його, 
доволі складно. 

Нами запропоновано застосовувати схему 
попередньої хімічної обробки 0,5 % аптечного 
хімотрипсину, що приготовлений на ізотоніч-
ному фізіологічному розчині за загальноприй-
нятими правилами. Розчин хімотрипсину готу-
ють безпосередньо перед використанням. 

Виділені цисти поміщали в 0,5 % розчин 
хімотрипсину, нагрітого до температури 38–
40˚ С та витримували 7 – 10 хв. По проходжен-
ню зазначеного часу оточуючі тканини 
(м’язова і сполучна) починають лізуватися та 
циста легко вилучається з залишків тканин, 
шляхом незначного механічного впливу (рис. 
2).  

Вилучені цисти переносили в годинникове 
скло та вносили тонкий шар гліцерину, замість 
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Рис. 1. Метацеркарій Р. оvatus щуки звичай-

ної, 10x40  
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рекомендованого фізіологічного розчину, оскі-
льки фізіологічний розчин з годинникового 
скла доволі швидко випаровується, не дає мо-
жливість зручно зафіксувати цисти механічни-
ми засобами та при зануренні інструментів у 
розчин циста переміщається в протилежному 
напрямку, що не дає можливості з нею працю-
вати. Перевагами гліцерину є те, що він не так 
швидко випаровується, та завдяки вищій пито-
мій масі, ніж у фізіологічного розчину, не дає 
можливості цисті швидко переміщатися.  Це 
створює умови фіксації метацеркарія для пода-
льшого екцистування відносно інертного до 
досліджуваних об’єктів. 

Для фіксації та розривання капсули рекоме-
ндуємо використовувати медичні скарифікато-
ри для взяття капілярної крові, які для зручно-
сті фіксували у гемостатичному пінцеті під ку-
том 45˚ по відношенню до уявної осі закритих 
браншів пінцета. Використання скарифікаторів 
є зручним та дає змогу з найменшими пошко-
дженнями видалити метацеркарій з цисти, то-
му що мають надзвичайно гострий кінець. Це 
дає змогу швидко зафіксувати цисту. Застосу-
вання голок для шиття, гістологічних чи енто-
мологічних голок є не зручним. Оскільки на-
віть голки з найменшим діаметром при роботі 
з метацеркаріями є товстими по відношенню 
до розмірів власне цисти. В той же час маніпу-
ляції, що проводяться такими інструментами є 
грубими та призводять до пошкодження личи-

нки та унеможливлюють подальше детальне 
вивчення досліджуваного об’єкта.  

Одним скарифікатором фіксували метацер-
карій, а іншим обережно розривали стінку ци-
сти, далі – метацеркарій, протягом 1 хв сам 
залишає цисту без додаткових механічних ма-
ніпуляцій (рис. 3). В подальшому для подов-
ження життєдіяльності досліджуваного мета-
церкарія та змивання гліцерину, скляним капі-
ляром найтоншого діаметра, який виготовляли 
шляхом «витягування» над полум’ям спиртів-
ки, переносили личинку в фізіологічний роз-
чин.  

Фарбування метацеркарія здійснювали оц-
товокислим карміном за загальноприйнятою 
методикою [1]. Подальше вивчення морфоло-
гічних особливостей проводили за допомогою 
мікроскопічної техніки та рисувального апара-
ту – РА-4.  

Тіло паразита, вивільненого з цисти має яй-
цеподібні контури тіла та досягає у довжину 
0,470 – 0,570 мм при ширині 0,390 – 0,410 мм 
(рис. 4). Тіло метацеркарія вкрите шипиками. 
Ротова присоска 0,049 – 0,072 мм у діаметрі, 
префаринкс досить короткий. М’язовий, куле-
подібний фаринкс діаметром 0,037 – 0,040 мм. 
Черевна присоска слабко розвинута, має діа-
метр 0,031 – 0,048 мм. Орган Брандеса 0,090 – 
0,100 мм у діаметрі, порівняно великий, має 
порожнину, в яку веде невеликий 
щілеподібний отвір. Позаду розміщується за-

Рис. 2. Лізис оточуючих метацеркарій P. 

оvatus тканин під впливом розчину 0,5 % 

хімотрипсину, 10x40 

Рис. 3. Метацеркарій  P. оvatus, що залишає 

цисту, 10x40 
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родки статевих залоз. Каудальний відросток у 
вигляді невеликого потовщення на задньому 
кінці тіла. 

Висновок. Запропонований метод екцисту-
вання метацеркаріїв P. оvatus досить ефектив-
ний. Дана методика може використовуватися і 
при вивченні інших метацеркаріїв, що мають 
товстостінну оболонку цисти та непіддатливі 
до вивільнення личинки трематоди за раніше 
викладеними методами.  Попередні методи 
економічно не обґрунтовані та займають бага-
то часу.  Спеціалістом-іхтіопатологом значно 
полегшується оволодіння навиками роботи з 
метацеркаріями, технічно складних для вико-
нання операцій, зокрема, фіксування та розри-
вання оболонки цисти. Все це значно сприяє 
підвищенню ефективності діагностичної робо-
ти, пов’язаних з метацеркарними трематодоза-
ми.  

Рис. 4. Екцистована личинкаP. оvatus, від 

щуки, 10x60 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С МЕТАЦЕРКАРИЯМИ PARACOENOGONIMUS OVATUS 

(TREMATODA, CYATHOCOTYLIDAE)  

Гончаров С.Л. 

Предложен достаточно эффективный способ экцистирования метацеркариев 

Paracoenogonimus оvatus. Данную методику можно использовать и для определении других ме-

тацеркариев, которые имеют толстостенную оболочку цисты и неподдаваемые освобождению 

личинки трематод за вышеуказанными способами.  Не требует дорогого и сложного оборудова-

ния, значительных затрат времени и способов для исследования. Способствует повышению эф-

фективности диагностической работы, связанной с метациркарными трематодозами 

Метод, метацеркарии, Paracoenogonimus ovatus, экцистирование 
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FEATURES OF METHODS OF WORKING WITH METACERCARIA 

PARACOENOGONIMUS OVATUS (TREMATODA, CYATHOCOTYLYDAE)  

S. Goncharov 

Mykolaiv Regional State Laboratory of Veterinary Medicine, Mykolaiv 

 

There is proposed a very effective method of removing metacercaria Paracoenogonimus ovatus. This 

technique can be used in the study of other metacercaria with thick shell cysts and unyielding to release 

larvae of trematodes earlier then set methods. The previous methods are not economically justified and 

time-consuming. Specialist can easier learn to work with technically difficult to perform operations on 

metacercaria, including recording and breaking shell cysts. It greatly improves the efficiency of the 

diagnostic parasitic diseases. It is not require expensive and complicated equipment, significant 

investment of time and money for research. It enhances the effectiveness of diagnostic work. 

Metacercaria, Paracoenogonimus ovatus, extraction, method 
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Вступ. Дирофіляріоз відноситься до групи 

інвазійних захворювань, що викликаються не-

матодами родини Filariidae, і характеризуєть-

ся трансмісивним шляхом передачі, повільним 

розвитком й тривалим перебігом. Близько 200 

видів філярій паразитують у тварин і людини, 

з них 7 паразитують тільки у людини 

(Wuchereria bancrofti, Brugia malai, Onhocerca 

volvulus, Loa Loa, Mansonella streptocerca, 

M. perstans і M. ozzardi). Деякі види філярій 

роду Dirofilaria, паразитуючі у тварин, можуть 

інвазувати й людину [1, 2]. 

За останні роки, за даними різних авторів, у 

багатьох регіонах світу відзначено зростання 

інфекцій та інвазій, що передаються людині 

через кровосисних комарів трансмісивним 

шляхом, в тому числі й дирофіляріозу. До се-

редини минулого століття було діагностовано 

лише кілька десятків випадків дирофіляріозу, 

а за останні 50 років їх кількість різко зросла 

[6]. З 1995 по 2000 рр. виявлено 372 нових ви-

падки в 25 країнах світу, а до 2003 року кіль-

кість виявлених випадків інвазування людини 

D. repens досягло 782 [5]. На сьогоднішній 

день дирофіляріоз м’ясоїдних тварин і людини 

реєструється на території 37 держав [7]. 

На території України захворювання вперше 

зареєстровано у 1911 р. в Криму. В подальшо-

му дослідники виявляли дирофілярій у собак 

на різних територіях міст Києва, Одеси, Севас-

тополя, Сімферополя, Харкова, а також на те-

риторії Київської, Чернігівської, Сумської, 

Полтавської, Харківської та інших областей 

України [4].  

За даними вчених в центральних регіонах 

ЄВСТАФ’ЄВА В.О., д. вет. наук, доцент 

СОРОКОВА С.С., студентка 

СОРОКОВА В.В., к. вет. наук, доцент 

Полтавська державна аграрна академія,  

м. Полтава 

evstva@ukr.net 

Проведені моніторингові дослідження інфекційних та інвазійних захворювань собак на 

території Полтавської області. За результатами статистичних даних звітної документації 

Головного управління ветеринарної медицини в Полтавській області за 2009–2013 рр. 

встановлено значне поширення дирофіляріозу собак. З числа заразної патології у собак інфекційні 

захворювання реєстрували в 4,83 % тварин, інвазійні – 24,38 % 

Собаки, дирофіляріоз, поширення, інфекційні та інвазійні захворювання, питома вага 

України ураженість собак досягає 45,16 %. 

Причому до дирофіляріозу сприйнятливі соба-

ки всіх вікових груп. Собаки віком від 2 до 13 

років уражені дирофіляріями приблизно одна-

ково, тоді як тварини старше 12 років уража-

ються частіше [3]. 

В зв’язку з вищезазначеним є актуальним 

вивчення особливостей поширення дирофіляо-

ріозу собак на території Полтавської області. 

Мета досліджень. Мета роботи полягала у 

вивченні поширення дирофіляріозу собак в 

умовах Полтавської області, а також у визна-

ченні питомої ваги дирофіляріозної інвазії у 

загальній заразній патології собак.  

Матеріал і методи досліджень. Наукова 

робота виконана впродовж 2013–2014 рр. на 

базі наукової лабораторії паразитології кафед-

ри паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи факультету ветеринарної медици-

ни Полтавської державної аграрної академії. 

Моніторингові дослідження щодо заразної па-

тології собак на території Полтавської області 

проводили, використовуючи статистичні дані 

річних звітів Головного управління ветеринар-

ної медицини в Полтавській області за 2009–

2013 рр. 
Результати досліджень та їх обговорення. 

За результатами проведених досліджень ви-

вчення статистичних даних звітної документа-

ції Головного управління ветеринарної меди-

цини в Полтавській області за 2009–2013 рр. 

встановлено значне поширення дирофіляріозу 

собак на території Полтавської області 

(рис. 1).  

Так, середня екстенсивність дирофіляріоз-

УДК 636.7 (474.53):619.616.995.132  
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ної інвазії (ЕІ) за досліджуваний період стано-

вила 4,36 % (з 4999 обстежених собак 218 го-

лів виявилися інвазованими дирофіляріями). 

Причому коливання показників ураженості 

собак були незначними і становили: у 

2009 році – 4,4 % (з 249 обстежених собак 11 

голів виявилися інвазованими дирофіляріями), 

2010 – 3,5 % (з 1120 обстежених собак – 39 

інвазованих), 2011 – 3,9 % (з 1115 обстежених 

– 44 інвазованих), 2012 – 4,5 % (з 1236 обсте-

жених – 56 інвазованих), 2013 році – 5,3 % (з 

1279 обстежених – 68 інвазованих). Тобто, по-

чинаючи з 2009 р. і до 2010 р., на території 

Полтавської області ЕІ дирофіляріями в собак 

поступово знижувалася на 0,9 %, а вже з 

2011 р. ЕІ почала зростати і в 2013 р. станови-

ла 5,3 %. 

Отже, дирофіляріоз собак є поширеною ін-

вазією в собак на території Полтавської облас-

ті, показники ураженості якої упродовж 2009–

2013 рр. зросли на 0,9 %. На нашу думку, це 

пов’язано зі зміною кліматичних умов у дано-

му регіоні, що сприяє розширенню ареалу про-

міжних хазяїв – комарів та подовженням акти-

вного стану комах. 

Встановлено, що на території Полтавській 

області упродовж 2009–2013 рр. з числа зараз-

ної патології у собак інфекційні захворювання 

реєстрували в 4,83 % тварин (з 373 обстеже-

них собак 18 голів виявилися хворими на інфе-

кційні захворювання), інвазійні – 24,38 % (з 

20992 обстежених собак 5117 голів виявилися 

інвазованими збудниками паразитозів) (рис. 

2). Як видно з рис. 2, інвазійні захворювання 

собак виявляли частіше у 5,05 рази, ніж інфек-

ційні захворювання, що вказує на значне по-

ширення паразитарних захворювань серед со-

бак даного регіону. 

При дослідженні розподілу ступеню ураже-

ності собак збудниками інвазійних захворю-
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Рис. 1. Екстенсивність дирофіляріозної інвазії собак на території Полтавської області 
(2009–2013 рр.)  

4,83%

24,38%
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інвазійні хв.

Рис. 2. Питома вага інфекційних та інвазійних захворювань у заразній патології собак на 
території Полтавської області (2009–2013 рр.)  
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вань встановлено, що найчастіше реєстрували 

протозоози, а саме бабезіоз (ЕІ=44 %) та акаро-

зи: саркоптоз, демодекоз, отодектоз 

(ЕІ=24,38 %). Рідше виявляли гельмінтози: ун-

цінаріоз, токсокароз, опісторхоз, дирофіляріоз, 

дипілідіоз, трихуроз (ЕІ=4,9 %) (рис. 3).  

Причому найбільш поширеними гельмінтоз-

ними захворюваннями у собак на території 

Полтавської області виявилися унцінаріоз 

(ЕІ=11,03%, з 1840 обстежених собак 203 – ви-

явилися інвазованими), трихуроз (5,59 %, з 143 

обстежених собак 8 – інвазовані), токсокароз 

(5,21%, з 365 обстежених собак 19 – інвазова-

ні) та дирофіляріоз (4,36 %, з 4999 обстежених 

собак 218 – інвазовані). Рідше реєстрували ди-

пілідіоз (ЕІ=1,27 %, з 550 обстежених собак 7 – 

інвазовані) та опісторхоз (0,07 %, з 1373 обсте-

жених собак 1 – інвазована) (рис. 4).  

Отже, дирофіляріозна інвазія є одним з по-

ширених гельмінтозів собак на території Пол-

тавської області, дослідженням якої з кожним 

роком приділяють все більше уваги.  

Висновки та перспективи подальших 
розробок.  

1. Дирофіляріоз є одним з чотирьох най-

більш поширених гельмінтозів собак на тери-

торії Полтавської області, а саме: унцінаріозу 

(ЕІ=11,03 %), трихурозу (5,59 %) та токсокаро-

зу (5,21 %). 

2. Середньорічний показник неблагополуч-

чя щодо дирофіляріозу собак на території Пол-

тавської області за період дослідження (2009-

2013 рр.) становить 4,36 %, найвищим він був 

у 2013 р. – 5,3%.  

Перспектива подальших досліджень поля-

гає у вивченні сезонної та вікової динаміки 

дирофіляріозу собак, а також у з’ясуванні па-

толого-анатомічних й гістоморфологічних 

змін в органах та тканинах за дирофіляріозу 

собак, обумовленого паразитуванням 

D. іmmitis.  

38,46% 44%

4,9%

протозоози

гельмінтози

акарози

Рис. 3. Питома вага протозоозів, гельмінтозів та акарозів у інвазійній патології собак на  
території Полтавської області (2009–2013 рр.)  

11,03%

0,07%1,27%4,36%

5,21%

5,59%

унцінаріоз

трихуроз

токсокароз

дирофіляріоз

дипілідіоз

опісторхоз

Рис. 4. Поширення гельмінтозів собак на території Полтавської області (2009–2013 рр.)  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДИРОФИЛЯРИОЗА СОБАК В УСЛОВИЯХ  
ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Евстафьева В.А., Сороковая С.С., Сороковая В.В. 

Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава 

Проведены мониторинговые исследования инфекционных и инвазионных заболеваний собак на 

территории Полтавской области. По результатам статистических данных отчетной доку-

ментации Главного управления ветеринарной медицины в Полтавской области за 2009–2013 гг. 

Установлено значительное распространение дирофиляриоза собак. Из числа заразной патологии 

у собак инфекционные заболевания регистрировали в 4,83% животных, инвазионные – 24,38% 

 

Собаки, дирофиляриоз, распространение, инфекционные и инвазионные заболевания, 

удельный вес 

DISTRIBUTION OF DIROFILARIOSIS IN DOGS IN CONDITIONS OF 
POLTAVA REGION 

V. Yevstafieva, S. Sorokova, V. Sorokova 

Poltava State Agricultural Academy, Poltava 

Conducted monitoring studies of infectious and parasitic diseases of dogs in the territory of Poltava 

region. According to the results of statistical data reporting documentation Main Directorate of Veteri-

nary Medicine in the Poltava region for the period of 2009–2013. Found significant spread of dirofilari-

osis in dogs. Among infectious diseases in dogs infections were recorded in 4,83% of the animals, inva-

sive – 24,38% 

Dogs, dirofilariosis, distribution, infectious and parasitic diseases, specific gravity 
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Свинарство – галузь сільськогосподарсько-

го виробництва, яка на сьогодні забезпечує 

населення багатьох країн світу цінними харчо-

вими продуктами [10, 11]. Завдяки цінним гос-

подарським ознакам свиней, галузь посідає 

одне з перших місць у виробництві м'яса, порі-

вняно, з іншими видами сільськогосподарсь-

ких тварин. Не випадково в країнах з високим 

рівнем розвитку галузей тваринництва (Данія, 

ФРН, Нідерланди, Угорщина) саме галузь сви-

нарства займає пріоритетне місце з виробницт-

ва м'яса. Проте, що стосується нашої держави, 

то рівень продуктивності свиней в більшості 

областей України надзвичайно низький. Кіль-

кість поросят від основної свиноматки стано-

вить у середньому 14,2 голови за рік, а серед-

ньодобові прирости молодняку на відгодівлі 

не перевершують 300 г [6]. Причин такої тен-

денції досить багато. Це й незадовільна годів-

ля тварин та умови утримання, нераціональне 

використання генетичного матеріалу та пору-

шення в чистоті порід, заразні та незаразні за-

хворювання [8, 12].  

Повідомлення у вітчизняній та зарубіжній 

літературі свідчать про те, що найбільшого 

поширення серед захворювань свиней інвазій-

ного характеру набули шлунково-кишкові не-

матодози, до яких відноситься й трихуроз [7, 

9]. 

Свиноматки, уражені гельмінтами, наро-

джують ослаблений приплід. Крім того, у них 

зменшується кількість новонароджених поро-

сят. Чималі втрати пов’язані із затримкою рос-

ту та зниженням маси тіла хворого молодняку. 

Поросята, уражені гельмінтозами, погано від-

МЕЛЬНИЧУК В.В., асистент Полтавська державна аграрна академія, 

м. Полтава 

evstva@ukr.net  

Представлені результати гематологічних досліджень свиней за трихурозної інвазії. Доведено 

патогенний вплив гельмінтів на організм тварин. Встановлено, що за інтенсивності інвазії 

148,8±5,12 яєць трихурисів у 1 г фекалій у крові хворих поросят реєстрували достовірне 

зниження вмісту гемоглобіну та кількості еритроцитів, а також збільшення кількості 

лейкоцитів 

Свині, кров, морфологічні та біохімічні показники, трихурозна інвазія 

годовуються і втрачають від 20 до 60 % добо-

вого приросту. Водночас зростають (від 25 до 

100 %) затрати кормових одиниць на приріст 

маси тіла, а термін відгодівлі подовжується на 

2–2,5 місяці. Крім того, інвазійні хвороби по-

слаблюють імунітет і порушують обмін речо-

вин, що призводить до ускладнень та низки 

інфекційних захворювань [2, 5]. 

Критерієм патогенної дії паразитів на орга-

нізм тварин є не тільки зміна живої маси тва-

рини, але й суттєві зміни в крові, яка живить 

уражені паразитами органи і тканини. За дани-

ми дослідників встановлено, що зміни в орга-

нізмі тварин за гельмінтозів виникають вже 

через 1–2 години після їх зараження. На ран-

ніх стадіях інвазування тварин токсини гельмі-

нтів і продукти розпаду клітин пошкоджених 

паразитами органів ведуть до неминучих змін 

морфологічного та біохімічного складу крові. 

Встановлено, що у поросят з перших днів ура-

ження аскарисами відмічається лейкоцитоз з 

різким підвищенням кількості еозинофілів. 

Значні зміни відбуваються з боку вмісту зага-

льного білка та його фракцій, в тому числі це-

рулоплазміну, трансферину, виникає диспро-

теїнемія, знижується альбумін-глобуліновий 

коефіцієнт. Загальновідомо, що гельмінти ви-

діляють продукти метаболізму і субстрати роз-

паду тканин, що є антигенами. Вони сенсибілі-

зують організм господаря і викликають алер-

гію, яка супроводжується активізацією ретику-

лоендотеліальної системи організму, стимулю-

ючи виникнення імунітету [1, 3, 5].  

В зв’язку із вищезазначеним є актуальним 

вивчення динаміки змін у гематологічних по-
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казниках свиней за трихурозної інвазії. 

Мета досліджень. Мета роботи полягала у 

вивченні впливу трихурозної інвазії на гемато-

логічні показники хворих свиней.  

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-

ня проводилися упродовж осінньо-зимового 

періоду 2014 року на базі племінного свиного-

сподарства «Надія» Полтавського району. Ге-

матологічні дослідження хворих тварин прово-

дили в централізованій сертифікованій лабора-

торії м. Полтави та науковій лабораторії кафе-

дри паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи факультету ветеринарної медици-

ни Полтавської державної аграрної академії. 

Для дослідів використовували поросят ве-

ликої білої породи віком 2–4 місяці, спонтанно 

інвазованих трихурисами з інтенсивністю ін-

вазії 148,8±5,12 яєць у 1 г фекалій.  

Для експерименту було сформовано дві гру-

пи тварин по 5 голів у кожній (всього 10 го-

лів). Перша група була контрольною (здорові 

поросята), друга – поросята, спонтанно ураже-

ні Trichuris suis. Проби крові у свиней відбира-

ли зранку перед годівлею з очного синуса. 

У крові визначали: кількість лейкоцитів, 

еритроцитів, тромбоцитів, вміст гемоглобіну, 

величину гематокриту, середній вміст гемо-

глобіну в еритроциті – за допомогою автома-

тичного гематологічного аналізатора 

«MS 4» (Франція). Підготовку проб та визна-

чення показників проводили згідно з інструк-

цією до приладу. Лейкограму визначали дослі-

дженням мазків крові, пофарбованих за мето-

дом Романовського-Гімзи. 

Статистичну обробку результатів експери-

ментальних досліджень проводили шляхом 

визначення середнього арифметичного (М), 

його похибки (m) та рівня вірогідності (р) з 

використанням таблиці t-критеріїв Стьюдента. 
Результати досліджень та їх обговорення. 

За результатами проведених досліджень вста-

новлено, що за трихурозу в організмі хворих 

свиней реєстрували зміни в їх гематологічних 

показниках (таблиця).  

Так, у крові інвазованих трихурисами поро-

сят відмічали достовірне зменшення кількості 

еритроцитів на 45,4 % (3,65±0,42 Т/л, Р<0,001 

при показниках у клінічно здорових тварин – 

6,68±0,27 Т/л), гемоглобіну на 25,9 % 

(81,2±5,09 г/л, Р<0,01 при показниках у здоро-
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Таблиця - Гематологічні показники клінічно здорових та хворих на трихуроз поросят (n=5)  

Примітка: * – Р <0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001 відносно показників клінічно здорових поросят  

Показники Клінічно здорові поросята Поросята, хворі на трихуроз 

Еритроцити, Т/л 6,68±0,27 3,65±0,42*** 

Лейкоцити, Г/л 11,65±0,92 16,78±0,44** 

Гемоглобін, г/л 109,6±5,10 81,2±5,09** 

Гематокрит, л/л 0,32±0,33 0,24±0,01 

Тромбоцити, Г/л 280,4±12,77 206,4±30,75 

Вміст гемоглобіну в одному еритроциті 19,58±0,92 15,62±1,45 

Лейкограма, % 

Базофіли 0,6±0,4 0,2±0,2 

Еозинофіли 5,4±0,51 8,4±1,50 

Нейтрофіли 

Ю 0,6±0,4 0,4±0,4 

П 5,2±0,86 4,4±0,87 

С 33,6±2,42 34,6±2,01 

Лімфоцити 49,8±3,15 47,4±3,25 

Моноцити 5±0,83 4,6±0,51 
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вих – 109,6±5,10 г/л), збільшення кількості 

лейкоцитів на 30,6 % (16,78±0,44 Г/л, Р<0,001 

при показниках у здорових – 11,65±0,92 Г/л). 

Такі зміни вказують на виникнення прогресу-

ючої анемії та запальних процесів внаслідок дії 

гельмінтів.  

Показники гематокриту, кількості тромбо-

цитів та вмісту гемоглобіну в одному еритро-

циті достовірно не відрізнялися у крові дослід-

них та контрольних поросят. 

В лейкограмі інвазованих тварин мали місце 

незначні зміни, які характеризувалися збіль-

шенням кількості еозинофілів на 36 % 

(8,4±1,50 % при показниках у клінічно здоро-

вих поросят – 5,4±0,51 %), сегментоядерних 

нейтрофілів на 2,9 % (34,6±2,01 % при показ-

никах у здорових – 33,6±2,42 %), а також змен-

шенням кількості лімфоцитів і моноцитів на 

4,8 і 8 % відповідно (47,4±3,25 і 49,8±3,15 % 

при показниках у здорових поросят – 

49,8±3,15  і 5±0,83 % відповідно). Одночасно 

зменшувалася кількість базофілів на 67 % 

(0,2±0,2 % при показниках у здорових поросят 

– 0,6±0,4 %).  

Отже, трихурозна інвазія призводить до 

змін у гематологічних показниках хворих сви-

ней, які характеризуються розвитком анемії та 

лейкоцитозу внаслідок механічної та токсич-

ної дії гельмінтів.  

Висновки та перспективи подальших 
розробок.  

1. Трихурозна інвазія супроводжується змі-

нам гематологічних показників у хворих сви-

ней. 

2. Паразитування трихурисів характеризу-

валося розвитком анемії та запальних процесів 

в організмі інвазованих тварин.  

Перспектива подальших досліджень поля-

гає у вивченні патолого-анатомічних та гісто-

логічних змін у кишковому каналі, печінці та 

підшлунковій залозі свиней за трихурозної ін-

вазії.  
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HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF INFESTED PIGS BU TRICHUROSIS  

V. Melnichuk 

Poltava State Agricultural Academy, Poltava 

Presenting hematological studies on pigs for trichurosic invasion. Proved pathogenic effect of worms 

on animals. Found that the intensity of infestation 148,8 ± 5,12 eggs of trichurises in 1 g of feces in pigs 

blood of patients recorded a significant decrease of hemoglobin and red blood count and increase the 

number of white blood cells 
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Актуальність проблеми. Молоко і молочні 

продукти є сприятливим середовищем для роз-

витку мікроорганізмів. Розрізняють сапрофіт-

ну і патогенну мікрофлору молока. Псування 

продукту внаслідок його скисання або виник-

нення гнильних процесів, що викликають роз-

пад білків, зазвичай обумовлена розвитком 

непатогенної мікрофлори. У той же час основ-

ну увагу приділяють засміченню молока і мо-

лочних продуктів патогенними мікроорганіз-

мами, які можуть стати причиною виникнення 

інфекційних захворювань. Оскільки молоко і 

молочні продукти споживаються у великих 

кількостях, можливість проникнення в них 

збудників епідемічних захворювань дуже ве-

лика. Надійну гарантію споживання молока і 

молочних продуктів забезпечує тільки повне 

придушення патогенної мікрофлори. Режими 

дезінфекції, що задовольняють ці вимоги, мо-

жуть вважатися обґрунтованими і надійними 

[3]. 

Дезінфекція технологічного обладнання, 

виробничих приміщень, тари і т. д. є обов'яз-

ковою і в той же час однією з найбільш трудо-

містких операцій всіх харчових виробництв, 

багато в чому зумовлює біологічну цінність, 

терміни зберігання і безпеку споживання хар-

чових продуктів. Цим пояснюється різноманіт-

тя методів дезінфекційної обробки, неослаб-

ний інтерес дослідників і фахівців до розробки 
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Розглянуто питання покращення санітарної обробки виробничих приміщень молочної 

промисловості з використанням озоно-повітряної сумішші. Встановлено, що використання озону 

в молочній промисловості дає можливість збільшити терміни зберігання продуктів, що швидко 

псуються, покращує санітарно-гігієнічні умови виробництва при дезінфекції приміщень, тари і 

упаковки. Озоно-повітряна суміш з концентрацією озону 15–20 мг/м3 повністю знищує плісняву, 

дріжджі, мезофільні аеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми 

Озон, озоно-повітряна суміш, санітарно-гігієнічні показники, дезінфекція, пліснява, 

КМАФАнМ, повітря, приміщення 

нових високоефективних методів і засобів зне-

зараження [4].  

Відомо, що повітря виробничих приміщень 

може стати джерелом мікробного забруднення 

молочних продуктів, тому визначення санітар-

ної оцінки повітря має важливе значення. 

Ефективним способом знезараження повіт-

ря є його озонування. Озон окислює шкідливі 

речовини й знищує значну частину бактерій, 

які знаходяться в атмосфері, саме тому повітря 

стає відносно безпечним. 

Через деякий час, залишкові молекули озо-

ну–розпадаються, перетворюючись у звичай-

ний кисень. При цьому вивільняються корисні 

для здоров’я легкі негативні іони. Останні з 

успіхом пригнічують позитивні іони, що ви-

промінюються патогенними зонами [1, 2]. 

Мета і завдання дослідження. Визначити 

можливість застосування озону для дезодора-

ції повітря в цехах підприємств молочної галу-

зі, для обробки холодильних і виробничих 

приміщень. 

Матеріали та методи дослідження. Дослі-

дження щодо визначення санітарно-гігієнічної 

оцінки повітря молочного блоку проводили за 

двома мікробіологічними показниками: зага-

льним бактеріальним обсіменінням і вмістом 

плісняви та дріжджів. Повітря молочного бло-

ку вважається чистим, якщо не перевищує 

1500 КУО/м3, а плісняви та дріжджів не біль-
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ше 16 в 1 м3. Отже для кожного визначення 

готували по 2 чашки Петрі з 10–15 см3 м'ясо-

пептонного агару і сусло-агару. Чашки зали-

шали відкритими 5 хвилин. Потім їх закривали 

кришками, перевертали догори дном і поміща-

ли в термостат. Чашки витримували протягом 

24 годин за температури 37°С. Рахували коло-

нії візуально. Підрахунок колоній плісняви і 

дріжджів проводили окремо. 

Дослідження дії ОПС на стан мікробного 

забруднення повітря у виробничому примі-

щенні на молочному підприємстві виконані з 

використанням промислового зразку озоноге-

нератора «Источник-2 агро М». 

Встановлення концентрації озону в газовій 

суміші здійснювали вимірювачем «Бозон-

ДФГ» згідно настанови з експлуатації. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Обробка проводилася в приміщенні з темпера-

турою повітря 19–26ºС, відносною вологістю 

68–77 %, за нормального атмосферного тиску, 

і при відносно невисокому ступеню забрудне-

ності повітря. 

Необхідно відзначити, що після закінчення 

обробки, в різних місцях молочного блоку бу-

ла відмічена різна концентрація озону в повіт-

рі. Найвища концентрація озону в повітрі діля-

нки приміщення, дезінфікували при викорис-

танні режиму обробки озоно-повітряною сумі-

шшю з найбільшою концентрацією озону 15–

20 мг/м³, становила 0,075 г/м³, що не переви-

щує гранично допустиму концентрацію, а се-

редня концентрація озону в повітрі закритого 

оброблюваного приміщення становила 0,057 

мг/м³, що теж не перевищувало ГДК [2]. 

Нами створена схема проведення дослі-

джень по обробці приміщень молочного під-

приємства, де: 

•  ОПС 1 озоно-повітряна суміш з концент-

рацією озону 10–15 мг/м3, і тривалістю експо-

зиції обробленого приміщення 10 хв.; 

•  ОПС 2 озоно-повітряна суміш з концент-

рацією озону 10–15 мг/м3, і тривалістю експо-

зиції обробленого приміщення 30 хв.; 

•  ОПС 3 озоно-повітряна суміш з концент-

рацією озону 10–15 мг/м3, і тривалістю експо-

зиції обробленого приміщення 60 хв.; 

•  ОПС 4 озоно-повітряна суміш з концент-

рацією озону 15–20 мг/м3, і тривалістю експо-

зиції обробленого приміщення 10 хв.; 

•  ОПС 5 озоно-повітряна суміш з концент-

рацією озону 15–20 мг/м3, і тривалістю експо-

зиції обробленого приміщення 30 хв.; 

•  ОПС 6 озоно-повітряна суміш з концент-

рацією озону 15–20 мг/м3, і тривалістю експо-

зиції обробленого приміщення 60 хв. 
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Таблиця 1. Стан мікробного забруднення повітря за дії озоно-повітряної суміші, (n=3, M±m) 

Показники 

Контроль 

плісняви та дріж-

джів, см3 

Контроль 

КМАФАнМ, 

КУО/см3 

Після обробки 

плісняви та дріж-

джів, см3 

Після обробки 

КМАФАнМ, КУО/см3 

ОПС 1 20±1,78 565±6,13 20±1,77 450±15,41* 

ОПС 2 15±1,78 500±37,87 10±1,78 250±15,41* 

ОПС 3 15±1,78 490±9,75 10±1,11 200±17,72** 

ОПС 4 20±2,55 515±17,72 15±1,80 300±17,78* 

ОПС 5 20±2,55 460±15,41 - - 

ОПС 6 20±1,78 560±17,72 - - 

Примітка: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01 порівняно з контролем 
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Результати мікробіологічного дослідження 

повітря представлені в табл. 1.  

Аналіз даних таблиці вказує на відносно до-

бру ефективність обробки повітря виробничо-

го приміщення на підприємстві молочної про-

мисловості. При оброблені повітря озоно-

повітряною сумішшю найкращі результати 

отримували при концентрації озону 15–20 мг/

м3 та витримці 30 хв. (ОПС 5) і 60 хв. (ОПС 6). 

При таких параметрах у досліджених пробах 

не відмічалося жодної колонії плісняви, дріж-

джів та мезофільних аеробних і факультативно 

анаеробних мікроорганізмів. При скорочені 

тривалості обробки до 10 хв. (ОПС 4) відмічає-

мо досить не значне (лише 25,0 %) зменшення 

у дослідних зразках колоній плісняви та дріж-

джів), щодо наявності КМАФАнМ у цьому ви-

падку, то відмічається їх зниження на 41,7 % (р 

≤ 0,05). 

У зразках де концентрація озону в озоно-

повітряній суміші становила 10–15 мг/м3 відмі-

чається така тенденція: найкращі результати 

отримуємо при витримці 60 хв. (ОПС 3), а най-

гірші – при витримці 10 хв. (ОПС 1). 

Були проведені дослідження по озонуванню 

холодильних камер з метою знищення неспри-

ятливої мікрофлори. Встановлено, що вміст 

озону в повітрі холодильної камери при темпе-

ратурі —4°С досягає робочої концентрації 5-

8 мг/м3 приблизно через 60 хв. після включен-

ня озонатора «Источник-2 агро М» при напрузі 

мережевого струму 220 В і підтримується на 

постійному рівні при подальшій роботі озона-

тора. Під час озонування озон рівномірно роз-

поділяється по всьому об'єму камери навіть 

без примусової циркуляції повітря. Час повно-

го розпаду озону в повітрі камери після ви-

ключення озонатора дорівнює приблизно 60 

хв., тобто часу набору робочої концентрації. 

Після обробки озоном холодильних камер ін-

тенсивний ріст плісняви спостерігається на 45-

60 добу, на відміну від не озонованих камер, 

де масове зростання колоній плісняви спосте-

рігається вже на 25-30 добу. Озонування холо-

дильних камер дає можливість значно збіль-

шити термін зберігання продукції без втрати її 

свіжості та поживних якостей. 

Висновки. 
Встановлено, що використання озону в мо-

лочній промисловості дає можливість збіль-

шити терміни зберігання швидкопсувних про-

дуктів, покращує санітарно-гігієнічні умови 

виробництва при дезінфекції приміщень, тари 

і упаковки. 

Озоно-повітряна суміш є ефективним спо-

собом знезараження виробничого приміщення 

молочної промисловості, ступінь якого зале-

жить від концентрації озону і тривалості екс-

позиції. Дезінфекція повітря приміщення ОПС 

з концентрацією озону 15–20 мг/м3 протягом 

60 хв. повністю знищує плісняву, дріжджі, ме-

зофільні аеробні і факультативно анаеробні 

мікроорганізми. 

Особливою перевагою застосування озону в 

усіх областях є те, що він не дає небажаних 

побічних продуктів, так як невикористаний 

озон розпадається до атомарного кисню.  
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ОЗОНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА  
ПРЕДПРИЯТИЯХ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Антоненко П.П.,* Пушкарь Т.Д.** 

*Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, Днепропетровск 

**Одесский государственный аграрный университет, г. Одесса 

 Рассмотрен вопрос улучшения санитарной обработки производственных помещений молоч-

ной промышленности с использованием озоно-воздушной смеси. Установлено, что использование 

озона в молочной промышленности дает возможность увеличить сроки хранения скоропортя-

щихся продуктов, улучшает санитарно-гигиенические условия производства при дезинфекции 

помещений, тары и упаковки. Озоно-воздушная смесь с концентрацией озона 15-20 мг/м³ полно-

стью уничтожает плесень, дрожжи, мезофильные аэробные и факультативно анаэробные мик-

роорганизмы 

Озон, озоново-воздушная смесь, санитарно-гигиенические показатели, дезинфекция, плес-

нява КМАФАнМ., воздух, помещения 
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The question of improving sanitizing dairy industry production facilities using ozone-air mixture. 

Established that the use of ozone in the dairy industry makes it possible to increase the shelf life of 

perishable products, improve sanitary conditions in the production of disinfection facilities, packaging. 

Ozone-air mixture with ozone concentration of 15-20 mg / m3 completely destroys molds, yeasts, 

mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms 

Оzone, ozone-air mixture, health indicators, disinfection, mold, number of mesophillic aerobic 
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