
Питання розвитку свинарства в Україні є 
особливо актуальним на даний час, так як, в 
цілому показники галузі в останні десятиріччя 
дуже погіршились, не зважаючи на те, що в 
окремих господарствах, які постійно піклу-
ються про гарантоване забезпечення поголів’я 
кормами, раціонально їх використовують, вво-
дять в технологію вирощування новітні досяг-
нення науково-технічного прогресу, займають-
ся підготовкою кадрів вдалося зберегти пого-
лів’я та навіть збільшити його чисельність [1, 
2, 3]. 

У зв’язку з концентрацією великої кількості 
тварин на невеликих територіях тваринних 
об’єктів утворюються особливо сприятливі 
умови для появи таких хвороб, як набрякова 
хвороба, дизентерія, сальмонельоз, кормові 
інтоксикації, вірусні інфекції та інші, які ви-
кликають загибель молодняку [2]. 

Хвороби шлунково-кишкового тракту у 
свиней, які виникають по різним причинам, 
мають подібні клінічні ознаки. Тому особливе 
значення набуває рання і правильна діагности-
ка та своєчасне прийняття лікувальних і про-
філактичних заходів [4, 5].  
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Встановлено, що на частку інфекційних хвороб в Шаргородському районі Вінницької області 

припадає до 15% від всієї патології свиней. Аналіз статистичних даних показав, що в період з 

2009 по 2014 рр. інфекційна патологія бактеріальної етіології свиней представлена дев’ятьма 

нозологічними одиницями: колібактеріоз (27,7%), набрякова хвороба поросят (5,2%), 

сальмонельозу (24,9%), пастерельозу (18,4%), дизентерії (10,99%), бешисі (9,97). Частка інших 

хвороб не перевищує 2,67%. При цьому колібактеріоз і набрякова хвороба поросят займали 

відносно стабільне значення.  

Річна динаміка коліентеротоксемії характеризується вираженою сезонністю, при цьому 

51,6% випадків захворювання реєструються в період з квітня по червень. 

Дослідженнями встановлено, що найбільш часто виявлялися ешерихії серогруп 0138, 086, 

0139, 0141, 08, 078, а також ешерихії з адгезивним антигеном К88, К99, 987Р. Частота 

виявлення тих чи інших серотипів різна 
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У даний час значного економічного збитку 
завдають тваринництву різні захворювання 
свиней, особливо маловивчені, до яких слід 
віднести і набрякову хворобу. Її масовість, ви-
сока летальність і відсутність надійних заходів 
боротьби з нею призводять до відчутних збит-
ків. Деякі питання етіології, патогенезу, епізо-
отології, особливостей прояву захворювання, 
профілактики та терапії і до тепер вивчені не-
достатньо [6, 7, 8]. 

Метою нашої роботи було вивчення епізо-
отологічних особливостей та аналіз етіологіч-
ної структури коліетеротоксемії свиней у Ша-
ргородському районі Вінницької області. 

Матеріал та методи досліджень. У роботі 
використаний комплексний епізоотологічний 
підхід, що включає всі сучасні методики епізо-
отологічних досліджень згідно «Методичних 
вказівок по епізоотологічному обстежен-
ню» (И.А. Бакулов і ін., 1982) і «Методів епі-
зоотологічного дослідження і теорії епізоотич-
ного процесу» (С.И. Джупина, 1991) [9, 10]. 

Епізоотичну ситуацію вивчали в господарс-
твах Шаргородського району Вінницької обла-
сті. Аналізували причини виникнення захво-
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рювання, клінічну картину і особливості його 
прояви в господарствах, вивчали умови утри-
мання поросят, враховували результат раніше 
проведеного лікування, а також епізоотичну 
ситуацію в регіоні. 

Лабораторну діагностику набрякової хворо-
би поросят проводили відповідно до вимог 
«Методичних вказівок з бактеріологічної діаг-
ностики колібактеріозу (ешерихіозу) тва-
рин» (№15-14/6, від 22.02.1996 р.).  

Серологічну типізацію виділених культур 
ешерихій проводили за допомогою реакції аг-
лютинації. Типували по О-антигену з набором 
полівалентних  і  серогрупових  О-
колісироваток, а також досліджували з аглю-
тинуючими антиадгезивними сироватками. 

Результати досліджень. У Шаргородсько-
му районі Вінницької області на частку інфек-
ційних хвороб припадає до 15% від всієї пато-
логії свиней. Істотне місце серед цієї форми 
патології займає ешерихіоз. За даними ветери-
нарної звітності управління ветеринарної ме-
дицини Шаргородського району Вінницької 
області ешерихіоз поросят становить більше 
30% від інфекційних захворювань. Набрякова 
хвороба поросят є однією з форм прояву еше-

рихіозу (колібактеріозу) свиней. Ешерихіоз, 
що виявляється діарейним синдромом і, ура-
жає поросят до 2-х місячного віку реєструють 
як колібактеріоз. Ешерихіоз з нервовими яви-
щами і набряками, що уражає поросят в окре-
мий період реєструється як набрякова хвороба.  

Аналізуючи статистичні дані за 6 років 
(2009-2014), встановлено, що інфекційна пато-
логія бактеріальної етіології свиней представ-
лена дев’ятьма нозологічними одиницями. Ко-
лібактеріоз свиней займає 1-е місце і стано-
вить 27,7% від інфекційної патології бактеріа-
льного походження. Набрякова хвороба поро-
сят становить 5,2% і поступається місцем колі-
бактеріозу, сальмонельозу (24,9%), пастере-
льозу (18,4%), дизентерії (10,99%), бешисі 
(9,97). Частка інших хвороб не перевищує 
2,67% (рис. 1).  

Аналіз питомої ваги колібактеріозу та на-
брякової хвороби в загальній інфекційної па-
тології свиней бактеріальної етіології показав, 
що за період з 2009 по 2014 рр. захворюваність 
колібактеріозом склала в середньому 26,8%, а 
набрякової хвороби 5,4%. При цьому за період 
з 2009 по 2014 рр.. колібактеріоз і набрякова 
хвороба поросят займали відносно стабільне 
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Рис. 1. Нозологічний профіль бактеріальної патології свиней в Шаргородському районі 
Вінницької області (2009-2014 рр.)  
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значення. Колібактеріоз від 22,9% в 2013 році 
до 33% в 2011 році, набрякова хвороба від 
2,4% в 2009 році до 8,9% в 2014 році. 

Ґрунтуючись на статистичних даних Шар-
городської районної лабораторії ветеринарної 
медицини, нами було проаналізовано річну 
динаміку захворюваності поросят на коліенте-
ротоксемією в Шаргородському районі Вінни-
цької області в період з 2009 по 2014 рр. Вста-
новлено яскраво виражену сезонність захво-
рювання (рис. 2). З даних видно, що більшість 
випадків захворювання припадає на період з 
квітня по червень (51,6%), з піком у травні 
(26,8%) порівняно з усіма випадками захворю-
вання. На нашу думку, це пов’язано, перш за 
все, з тим, що в цей період відбувається масо-
ва закупівля поросят для відгодівлі, а значить, 
з’являються сприйнятливі тварини – одна з 
головних ланок епізоотичного процесу. На 
останні 9 місяців (з липня по березень) припа-
дає 48,4% зареєстрованих випадків захворюва-
ності поросят на набрякову хворобу.  

На основі даних звітності районної лабора-
торії ветеринарної медицини та даних власних 
досліджень нами було проведено епізоотологі-

чний аналіз виявлених сероваріантів Е. coli, 
циркулюючих на території Шаргородського 
району Вінницької області. Дослідженнями з 
ідентифікації і диференціації виділених куль-
тур кишкової палички встановлено, що най-
більш часто виявлялися ешерихії серогруп 
0138, 086, 0139, 0141, 08, 078, а також ешери-
хії з адгезивним антигеном К88, К99, 987Р. 
Рідше виділяли кишкову паличку, що нале-
жить до серогруп 0111, 0147, 026 (табл. 1, 2).  

Визначення серогрупового профілю куль-
тур Е. coli, циркулюючих в господарствах ра-
йону досить актуально, оскільки до складу за-
собів специфічної профілактики (вакцини про-
ти колібактеріозу) входять серогрупи ешери-
хій певного набору. Поява у сприйнятливих 
тварин нових серогруп ешерихій неминуче ви-
кликає виникнення захворювання, так як про-
ти них немає стійкого і напруженого імуніте-
ту.  

Як видно з таблиці 1, частота виявлення тих 
чи інших серотипів різна, частіше всього виді-
ляються серотипи 0138 (27,73%), 086 (16,81%), 
0139 (13,44%), 0141 (12,61%), 08 (10,92%), 078 
(8,41%). 
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Рис. 2. Річна динаміка рівня захворюваності поросят на коліентеротоксемією в 
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Аналізуючи дані найбільш часто виділених 
серотипів E. coli щодо форми прояву хвороби, 
необхідно відзначити, що серотипи 08, 026, 
078 найчастіше викликають діарею, а сероти-
пи 0138, 0139 і 0141 набрякову форму хворо-
би.  
Ґрунтуючись на отриманих даних, можна при-
пустити, що форми прояву ешерихіозу поро-
сят залежать не від серотипової приналежності 
штаму кишкової палички, а від її патогенних 
властивостей. Хоча і в тому і іншому випадку 
превалюють серотипи ентеротоксигених еше-
рихій. 

До факторів патогенності E.coli відносяться 
специфічні адгезини. Найчастіше у цих Е.coli 

виявляються специфічні адгезини К88 (57,4%), 
і К99 (27,85%), 987Р (14,75%) (табл. 2). Гемо-
літичні штами E. coli, отримані від поросят 
хворих на набрякову хворобу, частіше мали 
адгезивні антигени К88 і К99, рідше 987Р. 

Висновки.  
1. Встановлено, що інфекційна патологія 

бактеріальної етіології свиней у регіоні пред-
ставлена дев’ятьма нозологічними одиницями, 
серед яких виділяють колібактеріоз – 27,7%, 
сальмонельоз – 24,81%, пастерельоз – 18,4%, 
дизентерія – 10,99%, бешиха – 9,97, коліенте-
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Таблиця 1. Серологічний профіль ешерихій, виділених від поросят за період з 2009 по 2014 
р.р. у Шаргородському районі Вінницької області  

Серотипи 
Частота виділення по рокам Всього 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Абс. % 

08 3 5       5 13 10,92 

0111 1 2         3 2,52 

026 1 4         5 4,2 

086 9 6     2 3 20 16,81 

078           10 10 8,41 

0141     4 2   9 15 12,61 

0139     5     11 16 13,44 

0147           4 4 3,36 

0138 8 2 7 2 7 7 33 27,73 

Всього 22 19 16 4 9 49 119 100 

Тип  
адгезинів 

Частота виділення по рокам Всього 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 абс. % 

К88 5 4 4 2 3 17 35 57,4 

К99 2 3 - 3 3 6 17 27,85 

987Р 2 2 - 1 1 3 9 14,75 

Всього: 7 7 4 5 6 23 61 100 

Таблиця 2. Антигенна структура адгезинів ешерихій, виділених від поросят  



ротоксемія – 5,2%, частка інших хвороб не пе-
ревищує 2,67%. 

2. Відмічено, що річна динаміка коліентеро-
токсемії характеризується вираженою сезонні-
стю, при цьому 51,6% випадків захворювання 
реєструються в період з квітня по червень. 

3. Встановлено, що найбільш часто виявля-
лися ешерихії серогруп 0138, 086, 0139, 0141, 
08, 078, а також ешерихії з адгезивним антиге-
ном К88, К99, 987Р. Рідше виділяли кишкову 
паличку, що належить до серогруп 0111, 0147, 
026. 
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Установлено, что на долю инфекционных болезней в Шаргородском районе Винницкой облас-

ти приходится до 15% от всей патологии свиней. Анализ статистических данных показал, что 

в период с 2009 по 2014 инфекционная патология бактериальной этиологии свиней представлена 

девятью нозологическими единицами: колибактериоз (27,7%), отечная болезнь поросят (5,2%), 

сальмонеллез (24,9%), пастереллез (18,4%), дизентерия (10,99%), рожа (9,97). Доля других болез-

ней не превышает 2,67%. При этом колибактериоз и отечная болезнь поросят занимали отно-

сительно стабильное значение. 

Годовая динамика колиентеротоксемии характеризуется выраженной сезонностью, при 

этом 51,6% случаев заболевания регистрируются в период с апреля по июнь. 

Исследованиями установлено, что наиболее часто выявляли эшерихии серогрупп 0138, 086, 

0139, 0141, 08, 078, а также эшерихии с адгезивным антигеном К88, К99, 987Р. Частота выяв-

ления тех или иных серотипов разная 
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