
Як відомо гелій-неоновий лазер активує за-
хисні властивості клітин і тканин шкіри, знач-
но підвищує активність окислювально-
відновних ферментів підшкірної клітковини, 
внаслідок чого активізуються обмінні та реге-
неративні процеси [5].  

Так, І.С. Панько, B.М. Власенко, В.Й. Іздеп-
ский, М.В. Рубленко, М.Г. Ільницький, В.І. 
Козій вивчили зміну поглинальної активності 
сполучної тканини у сільськогосподарських 
тварин (коні, велика рогата худоба, свині) при 
місцевому опроміненні, а також опосередкова-
ному через субатлантну рефлексогенну зону. 
При цьому використовували внутрішньошкір-
ну пробу Лещинського-Кавецького (1944) з 
трипановим синім, яка відображала функціо-
нальний стан не тільки в системи сполучної 
тканини, а й загальну реактивність організму. 
Вже через добу після лазерного опромінення 
на місці введення фарби поглинальна актив-
ність клітинних елементів сполучної тканини 
опроміненої ділянки була вище в 2 рази порів-
няно з контрольною (трипановий індекс 7,4 В± 
0,6 проти 3,5 В± 0,26 у контролі). На третю 
добу (через 48 год) трипановий індекс у конт-
ролі, продовжував наростати і склав 5,1 В± 
0,3, а у опромінених коней знизився до 3,5 В± 
0,26. Подібні результати були отримані і у 
ВРХ при опосередкованому впливі через суб-
атлантну рефлексогенну зону. При цьому ви-
користовували гелій-неоновий лазер ЛГ-78 з 
вихідною потужністю 2 мВт. Для порівняння 
ефективності впливу променів лазера малої 
потужності застосовували новокаїнову блока-
ду цієї ж зони за А.Н. Голіковим та С.Т. Щито-

КУЛИНИЧ С.М., д. вет. наук, доцент  Полтавська державна аграрна академія, 

м. Полтава  
kulinich@pdaa.com.ua  

Наведені дані щодо лікування артритів у свиней і доведено, що вони характеризувалися 

частковим пригніченням та кульгавістю опертої кінцівки. З’ясовано, що проведення 
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Атрити у свиней, методи лікування, лазерне опромінення крові  

вим. На 2-у і 3-у добу в дослідних групах три-
пановий індекс майже в 2 рази перевищував 
такий у інтантних тварин. Через 72 години ін-
декс у дослідних тварин значно знизився, тоді 
як у контролі залишався майже на тому ж рів-
ні. Це свідчить про підвищення активності клі-
тинних елементів сполучної тканини тварин 
під впливом як лазерного випромінювання, так 
і новокаїнової блокади. Лазерне випроміню-
вання з довжиною хвилі 632 нм значно підви-
щує фізіологічну активність сполучної ткани-
ни, а отже, і загально біологічну реактивність 
організму [1-5]. 

Мета досліджень. Обґрунтувати доцільність 
застосування інтраваскулярного ультрафіоле-
тового опромінення крові за лікування асепти-
чних артритів у свиней.  

Матеріали і методи досліджень. На базі пле-
мінного свиногосподарства ДПДГ «Степне» 
Полтавського району здійснювали досліджен-
ня ефективності опромінення крові поросят з 
діагнозом асептичні артрити суглобів ультра-
фіолетовим когерентним випроміненням. Із 
поголів’я поросят 2-х місячного віку хворих на 
артрит були сформовані дві групи по 3 голови 
(контрольна та дослідна). Маркування тварин 
дослідної та контрольної групи проводили на 
бічній поверхні в ділянці спини з застосуван-
ням червоного маркеру Bovivet Superior mark-
ing stick. 

Дослідні тварини піддавалися внутрішньо-
судинному (в області в орбітального венозного 
синусу) лазерному опроміненню крові один 
раз на добу впродовж п’яти діб. Тривалість 
одного сеансу становила 5 хв. Для опромінен-
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ня було застосовано апарат “Maтрикс-ВЛОК”. 
Апарат має випромінюючу головку із довжи-
ною хвилі 0,365 мкм і потужністю на кінці сві-
тловоду 0,5-1,0 мВт. Поросятам контрольної 
групи за аналогічним зі дослідною групою мі-
сцем локалізації вводили дексаметазон 
(розчин для ін’єкцій 0,4 %) внутрішньовенно в 
орбітальний синус за методикою O. Hugu et al. 
[4], повільно, по 0,6 мг на 1 кг живої маси. Піз-
ніше був проведений порівняльний аналіз 
складу крові зі зразками крові поросят, оброб-
лених традиційними ветеринарними засобами. 

Дослідження морфологічного складу крові 
та біохімічного сироватки тварин проводили: 
перший раз перед опроміненням, другий від-
повідно проводився з інтервалом у 7 діб. Ма-
теріалом для морфологічного та імунологічно-
го дослідження слугували зразки стабілізова-
ної гепарином крові. Зразки крові досліджува-
ли на морфологічні показники за допомогою 
напівавтоматичного аналізатору Medonic ви-
робництва Boule Medical AB (Швеція). 

У даних зразках крові визначили показни-
ки: WBC – лейкоцити, LYM – лімфоцити, 
MON – моноцити, Gra – гранулоцити, RBC – 
еритроцити, HgB – гемоглобін, MCV – серед-
ній об’єм еритроциту, Hct – гематокрит, MCH 
– cередній вміст гемоглобіну в клітині, MCHC 
– cередня концентрація гемоглобіну в клітині, 
RDW – розподілення розміру еритроцитів, 
PLT – кількість тромбоцитів+гістограмма, 
MPV – середній об’єм тромбоциту, Pct – тром-
бокрит. 

Для біохімічних досліджень сироватки кро-
ві застосовували напівавтоматичний біохіміч-
ний аналізатор BA 88, Mindray (Китай). 

У пробах сироватки крові визначали такі 
показники: активність аспарагінової (АсАТ) та 
аланінової трансамінази (АлАТ), активність 
лужної фосфатази (ЛФ) та загальний білок. 

Отриманий експериментальний матеріал 
опрацьовували методом варіаційної статисти-
ки з визначенням середніх арифметичних (М), 
та стандартних відхилень (m). 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Клінічно в тварин на ранніх стадіях відміча-
ли незначне пригнічення, кульгавість опер-
тої кінцівки. Суглоби на дотик були гарячи-
ми, болючими, припухлість — розлитою без 
чітких меж, щільної консистенції, розміри - 
збільшені в порівнянні з нормою на 3-4см. 

Температура тіла підвищена, спостерігали 
виповнення суглобових кордонів припух-
лість мала червоний колір з синюшним від-
тінком, при русі кінцівка знаходилася в під-
вішеному стані. Максимальна інтенсивність 
запальної реакції у свиней була на 3-ю добу 
після формування синовіту. 

Згідно з поставленими завданнями нами 
крім клінічних проводилися дослідження мор-
фологічних показників крові (табл. 1).  

На початку досліду середні показники кіль-
кості лейкоцитів різнилися на 38,9%. Відповід-
но в лейкограмі кількість гранулоцитів відріз-
нялася на 19,6%, моноцитів на 14,6%, лімфо-
цитів – 14,7%, еритроцитів на 29,5%, гемоглобі-
ну на 23,6%, середнього об’єму еритроциту на 
7,7%, гематокриту – 35,6%, різниця в cередній 
концентрації гемоглобіну в клітині становила 
8,1%, розподілення розміру еритроцитів 1%. 

Відмічали різницю також в складі кров’я-
них пластинок між дослідною та контрольною 
групою. Зокрема, на 25,3% кількість тромбо-
цитів+гістограмма m/mm3, 43% – тромбокрит 
%, 16,2% – розподілення розмірів тромбоци-
тів.  

На 7-у добу в контрольній групі відносно 
вихідних даних кількість лейкоцитів знизилася 
(41,5%). У лейкограмі знизився відсоток гра-
нулоцитів (в 2,7 рази) моноцитів (9,9 %), лім-
фоцитів зріс (27,5 %). 

У складі червоної крові спостерігали зрос-
тання чисельності еритроцитів (2,7%), гемо-
глобіну (8,2%), cереднього вмісту гемоглобіну 
в клітині (3,8%), cередньої концентрації гемо-
глобіну в клітині (9,6%), розподілення розміру 
еритроцитів (4,7%) знизився середній об’єм 
еритроциту (6,5%), гематокрит (11,7%). 

У складі тромбоцитів знизився такий показ-
ник, як кількість тромбоцитів+гістограмма 
(27,6%), тромбокрит (24,5%) та зріс такий показ-
ник як розподілення розмірів тромбоцитів 
(10,2%). 

Відповідно в дослідній групі на 7-у добу від-
носно вихідних даних знизилася кількість лей-
коцитів на 25,9%, в лейкограмі відсоток грану-
лоцитів (9,4 рази), моноцитів (вдвічі), відсоток 
лімфоцитів зріс на 32,5%. 

У складі червоної крові на 58% знизилася 
чисельність еритроцитів, гемоглобіну(25,6%), 
середній об’єм еритроциту (6,7%), гематокрит 
(41%), розподілення розміру еритроцитів 
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(7,2%). Навпаки зріс відносно вихідних даних 
cередній вміст гемоглобіну в клітині (13,8%), 
cередня концентрація гемоглобіну в клітині 
(23%). 

У складі тромбокриту реєстрували його зро-
стання на 23%, такий показник як розподілен-
ня розмірів тромбоцитів навпаки на 22,3% зни-
зився. 

Порівнюючи кінцеві показники в контроль-
ній та дослідній групі, встановлено, що в до-
слідній групі вони були на 22,5% нижчими 
чим у контролі. 

У лейкограмі контрольної групи відсоток 
гранулоцитів у 4,4 рази був меншим, моноци-
тів вдвічі, а лімфоцитів вищим (36,1%). 

Чисельність еритроцитів у дослідній групі 
на кінець досліду відносно контрольних була 
на 13,6% меншою, гемоглобіну на 4,3%, серед-

нього об’єму еритроциту 8%. 
У дослідній групі середній вміст гемоглобіну 

в клітині вищим на 9,4%, cередній вміст гемо-
глобіну в клітині 2%, розподілення розміру 
еритроцитів знизився на 12%. 

Середній об’єм тромбоциту в досліді був на 
7,5% меншим у дослідній групі, розподілення 
розмірів тромбоцитів на 13,4% 

Згідно з поставленими завданнями ми про-
водили лабораторні дослідження сироватки 
крові (табл. 2).  

До початку дослідження середні показники 
сироватки крові дослідної групи були значно 
збільшені щодо норми. Активність АсАТ у 6 
разів, активність АлАТ ву 4 рази, ЛФ збільши-
лась на 34%, а загальний білок знаходився в 
межах реферативної норми. 

По закінченню проведення дослідження 

Таблиця 1. Зміни морфологічного складу крові хворих на артрит свиней (М±m)  

Показники Тварини 

контроль n = 3 дослід n = 3 

1-а 7-а 1-а 7-а 
WBC 30,4±12,8 17,8±3,8 18,6±8,0 13,8±3,1 

Gra 15,3±6,7 5,7±5,1 12,3±6,2 1,3±0,6 

MON 36,4±12,1 32,8±7,0 31,1±2,0 15±7,7 

LYM 48,2±14,8 61,5±11,7 56,5±3,3 83,7±8,3 

RBC 7,2±0,9 7,4±1,2 10,2±3,0 6,46±1,1 

HgB 109,3±10 118±16,3 142,6±2,9 113±24 

MCV 53,8±1,8 50,5±2,0 58,3±0,5 54,4±1,8 

Hct 0,38±0,05 0,34±0,05 0,59±0,18 0,35±0,07 

MCH 15,2±1,0 15,8±1,0 15,2±3,5 17,3±0,6 

MCHC 284±20,5 314,3±8,8 261,3±62,1 320±11,4 

RDW 12,7±1,7 13,3±1,7 12,6±1,0 11,7±0,4 

PLT 589±10,0 427,3±18,5 440,3±138 428±73 

MPV 7,8±0,33 8±0,3 7,8±0,5 7,4±0,2 

Pct 0,45±0,02 0,34±0,01 0,26±0,1 0,32±0,05 

Примітка: де – 1,2,3, – номера тварин, С – середній показник; WBC – лейкоцити Г/л, LYM – лімфоцити, 
MON – моноцити, Gra –гранулоцити, RBC – еритроцити Т/л, HgB – гемоглобін г/л, MCV – середній об’єм 
еритроциту fl, Hct – гематокрит, MCH – cередній вміст гемоглобіну в клітині pg, MCHC – cередній вміст 
гемоглобіну в клітині г/л, RDW – розподілення розміру еритроцитів %, PLT – кількість тромбоци-
тів+гістограмма m/mm3, MPV – середній об’єм тромбоциту fl, Pct – тромбокрит %.  
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встановлено позитивний ефект використання 
внутрішньовенного опромінення крові. Зокре-
ма встановлено, що до 7 доби відносно почат-
кових показників реєструється нормалізація в 
сироватці крові активності аспарагінової 
(АсАТ), що знизилась на 72,2% та аланінової 
трансаміназ (АлАТ), яка також знизилась на 
54,8%. Але відзначалося збільшення ЛФ на 
32%.  

У контрольній групі відмічали зниження 
активності АсАТ на 61,3% порівняно з перши-
ми показниками, АлАТ знизилася на 47,8%, 
ЛФ збільшилося на 33%, загальний білок зни-
зився до середини норми (на 14%). 

При порівнянні показників контрольної і 
дослідної групи було визначено, що активність 
АсАТ при внутрішньовенному опроміненні 
крові знизилася на 7,3% від даних результатів 
контрольної групи. Різниця АлАТ дослідної 
групи становила 14,4%. ЛФ збільшилась на 
26,4%, знизився на 2,4% і загальний білок. 

Висновки. 1. Встановлено, що клінічно ар-
трити в свиней проявлялися частковим при-
гніченням та кульгавістю опертої кінцівки, 
локально суглоби на дотик гарячі, болючі, 
припухлість розлита без чітких меж, щіль-
ної консистенції, розміри суглобів збільше-
ні порівняно з нормою на 3-4см.  

2. Проведення інтраваскулярного ультрафі-
олетового лазерного опромінення крові сприяє 
до 7-ої доби, порівняно з вихідними даними, 
зниженню кількості лейкоцитів на 34,7%, у 
лейкограмі відсотку гранулоцитів (9,4 рази), 
моноцитів (вдвічі) на фоні зростання відсотку 
лімфоцитів (на 32,5%). 

3. Активність АсАТ у крові свиней дослід-
ної групи при внутрішньовенному опромінен-
ні крові знизилася на 7,3% порівняно з твари-
нами контрольної групи. Різниця активності 
між тваринами дослідної групи та контрольної 
АлАТ становила 14,4%. ЛФ збільшилась на 
26,4%.  

Таблиця 2. Динаміка біохімічного складу сироватки крові тварин хворих на артрит (M±m)  

Показник 
од.виміру 

Тварини 
контроль n=3 дослід n=3 

1-а доба 7-а доба 1-а доба 7-а доба 

АсАТ, Од/л 155,3±30,6 60,0±20,1 200,0±80,6 55,6±5,0 

АлАТ, Од/л 173,3±32,7 90,3±32,3 171,0±36,1 77,3±23,5 

ЛФ, Од/л 295,0±117,2 445,6±138,2 411,0±15,5 605,6±1,2 

Загальний 
білок г/л 

63,6±7,1 54,3±7,1 55,6±10,9 53,0±3,36 
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Приведены данные по лечению артритов у свиней и доказано, что они характеризовались час-

тичным угнетением и хромотой опертой конечности. Выяснено, что проведение интраваску-

лярного ультрафиолетового лазерного облучения крови способствует к седьмым суткам, в срав-

нении с исходными, снижению количества лейкоцитов на 34,7%, и снижению в сыворотке крови 

от данных результатов контрольной группы на 7,3% активности АсАТ. 

Артриты у свиней, методы, лазерное облучение крови 


