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Останнім часом в аграрному секторі Украї-

ни спрямовуються зусилля на відродження ко-

нярства та зростання чисельності поголів’я 

коней, особливо робочого та спортивного на-

прямів, що зумовлює необхідність поліпшення 

ветеринарного обслуговування цих тварин. 

Значною проблемою під час вирощування, ро-

боти, спортивних змагань та тренінгу коней є 

травматизм, котрий у структурі захворюванос-

ті становить 86% від загальної кількості хірур-

гічних хвороб, з яких 51,5% становлять рани, 

що ускладнюються розвитком гнійної інфекції 

[1].  

Травматизм у конярстві являється однією із 

важливих проблем сучасної ветеринарної ме-

дицини та наносить значний економічний зби-

ток. Досвід боротьби з травматизмом тварин, 

насамперед, з відкритими механічними пошко-

дженнями показав, що головна роль при цьому 

повинна відводитись комбінованій 

(оперативно-консервативній) терапії, яка до-

зволяє отримати кращий ефект [2, 3].  

На сучасний момент кінний спорт активно 

розвивається у більшості країн світу,  в тому 

числі і в нашій країні. Як наслідок, збільшу-

ється попит на спортивних коней та підвищу-

ється чисельність конепоголів’я. Значною про-

блемою під час вирощування, роботи, спорти-

БІЛИЙ Д.Д., к. вет. н., доцент* 
БОГИНЯ Р.В., студентка* 

БІЛА Н.В. к. вет. н., ст. н. с.** 

*Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

**Державна установа «Інститут сільського 

господарства степової зони України»  

м. Дніпропетровськ 

Проведено аналіз поширеності, особливостей клінічного перебігу травматичних пошкоджень 

у коней в умовах Дніпропетровської області. Встановлено, що хірургічні захворювання 

виявляються у 26,53 % від всіх хвороб незаразної етіології; при цьому рани діагностуються у 

50,77 %, забої – 26,15 %, розтягнення – 18,46 %, розриви – 4,62 % тварин. Відкриті механічні 

пошкодження характеризувались змішаним ураженням (колото-різані, рвано-забиті тощо), 

діагностуючись частіше у тварин, старших 4 років (51,52 %), влітку (54,55 %), не залежно від 

ділянки тіла. Закриті травми мають аналогічні особливості, за виключення місць розташування 

– у 90,61 % пацієнтів вони локалізувались на кінцівках 

Коні, хірургічні хвороби, травматичні пошкодження, поширеність, локалізація 

вних змагань та тренінгу коней є травматизм, 

котрий у структурі захворюваності становить 

86 % від загальної кількості хірургічних хво-

роб, з яких 51,5 % становлять рани, що усклад-

нюються розвитком гнійної інфекції [4, 5]. 

Враховуючи актуальність проблеми була 

визначена мета дослідження: визначити особ-

ливості травматичних пошкоджень у коней в 

умовах Дніпропетровської області. 

Матеріал і методи досліджень. Вивчення 

особливостей раневих пошкоджень проводили 

в умовах кінно-спортивних баз («Мустанг», 

«Алюр», «Беркут» «Ферма Робин Гуд», 

«Срібна підкова», «Ферарі», «Кінний дворик», 

Спеціалізована дитяче-юнацька спортивна 

школа Олімпійського резерву з кінного спорту 

ДГС), а також приватних домогосподарств 

міста Дніпропетровськ та Дніпропетровської 

області, які утримують коней. 

Первинний огляд включав збір анамнезу, 

дослідження загального стану та місцевих змін 

в ділянці патологічного вогнища за загально-

прийнятими методиками. За необхідності ви-

користовували спеціальні методи 

(рентгенографію, ультразвукову діагностику, 

визначення біохімічних показників крові то-

що). При цьому визначали особливості ура-

ження та об’єм нежиттєздатних тканин, сту-

УДК 619:636.1 
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пінь вираження запальної реакції тощо. 

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Аналіз захворюваності коней в умовах 

Дніпропетровської області свідчить про те, що 

у структурі незаразної патології хірургічні 

хвороби складають 26,53 % (діагностовано у 

65 із 245 обстежених тварин). 

Серед захворювань хірургічної етіології ве-

дуче місце займають відкриті травматичні по-

шкодження, які реєструються у 50,77 % випад-

ків, закриті складають 49,23 %. Серед останніх 

реєструються забої (26,15 % тварин), розтяг-

нення (18,46 % пацієнтів), розриви (4,62 % ко-

ней) (таблиця 1).  
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Таблиця 1. Характеристика травматичних пошкоджень у коней  

Аналіз особливостей поширення ран 

свідчить про те, що відкриті механічні пош-

кодження в абсолютній більшості випадків 

діагностують у дорослих тварин (51,52 % 

випадків), дещо рідше у віці від 2 до 4 років 

(33,33 %) та лошат до 2 років (15,15 %). 

Закриті ураження в абсолютній більшості 

випадків реєструвались у дорослих тварин 

(59,37 %), практично не виявляючись  у лошат 

(12,5 %) (таблиця 2).  

Встановлено особливості ранових пошко-

джень різних ділянок тіла: дані ураження були 

діагностовані на кінцівках  у 33,33 %, в ділянці 

голови – 27,27 %, тулубу – 21,21%, шиї – 18,19 

% тварин. За закритих уражень більше 90 % 

випадків травмувань стосувались кінцівок 

(90,61 %), практично не реєструючись в інших 

ділянках тіла (таблиця 3).  

Як свідчать результати, представлені у 

таблиці 4, найбільш часто рани реєструються у 

літній період (54,55 % випадків); достатньо 

часто – навесні (21,21 % коней) і восени (18,18 

% тварин). В той же час в зимовий період за-

значена патологія зустрічається рідко – 

діагностується в 6,06 % пацієнтів.  При закри-

тих механічних ураженнях спостерігалась 

аналогічна ситуація: влітку та восени 

реєстрували найбільшу частоту пошкоджень: 

Таблиця 2. Вікові аспекти ранових пошкоджень у коней  

Характер пошкодження кількість % 

Відкриті рани 33 50,77 

Закриті 

забій 17 26,15 

розтягнення 12 18,46 

розриви 3 4,62 

Всього 65 100 

Вік 

Пошкодження 

відкриті Закриті 

кількість % кількість % 

До 2 років 5 15,15 4 12,50 

2 – 4 років 11 33,33 9 28,13 

Старші 4 років 17 51,52 19 59,37 

Всього 33 100 32 100 
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становили відповідно 46,87 та 31,25 %.  

Слід відзначити, що відкриті ураження у 

коней, як правило, мали змішаний характер – 

виявляли колото-рвані, рвано-забиті, різано-

рвані рани.  

Порідна сприйнятливість встановлена не 

була – травматичні ушкодження діагностували 

у коней різних порід. 

Підсумовуючи наведене вище, можна гово-

рити про широке розповсюдження механічних 

пошкоджень у коней, виражену вікову та се-

зонну сприйнятливість, а також суттєве зна-

чення у зниженні робочих якостей і вибраковці 

тварин. 

Висновки.  
Серед незаразної патології коней у 26,53 % 

випадків діагностуються хірургічні хвороби, 

серед яких відкриті пошкодження реєструють-

ся у 50,77 % тварин, закриті – 49,23 % пацієн-

тів.  

Встановлено, що травматичні ураження 

реєструються у більшості випадків у дорослих 

тварин (відкриті/закриті – 51,52/59,37 %), у 

літній та осінній період (становили відповідно: 

54,55/46,87 та 18,18/31,25 %). При цьому 

закриті пошкодження у 90,61 % коней виявля-

ли в ділянці кінцівок; за ран подібні 

особливості виявлені не були.  

Таблиця 3. Аналіз локалізація ран у коней  

Таблиця 4. Реєстрація відкритих пошкоджень залежно від сезону року  

Ділянка тіла 

Пошкодження 

відкриті Закриті 
Кількість % Кількість % 

Голова 9 27,27 2 6,26 

Шия 6 18,19 1 3,13 

Тулуб 7 21,21 - - 

Кінцівки 11 33,33 29 90,61 

Всього 33 100 32 100 

Сезон року 

Пошкодження 

відкриті Закриті 

Кількість % Кількість % 

Весна 7 21,21 4 12,50 

Літо 18 54,55 15 46,87 

Осінь 6 18,18 10 31,25 

Зима 2 6,06 3 9,38 

Всього 33 100 32 100 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У ЛОШАДЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Белый Д.Д., Богиня Р.В.,* Белая Н.В.**  

*Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

**Государственное учреждение Институт сельского хозяйства степной зоны Украины НААН  

 

Проведен анализ распространения, особенностей клинического течения травматических по-

вреждений  у лошадей. Установлено, что хирургические болезни выявляются у 26,53 % от всех 

заболеваний незаразной этиологии; при этом раны диагностируются у 50,77 %, ушибы – 26,15 

%, растяжения – 18,46 %, разрывы – 4,62 % животных. Открытые механические повреждения 

характеризовались смешанным поражением (колото-резаные, рвано-ушибленные и т.п), диагно-

стируясь чащу у животных, старше 4 лет (51,52 %), летом (54,55 %), не зависимо от участка 

тела. Закрытые травмы имеют аналогичные особенности, за исключением мест локализации – 

у 90,61 % пациентов они локализовались на конечностях. 

Лошади, хирургические болезни, травматические повреждения, распространение, локали-

зация  

FEATURES TRAUMATIC INJURIES IN HORSES IN DNIPROPETROVSK REGION 

D. Beliy, R. Boginya,* N. Belaya** 

*Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk 

** State Institute of Agriculture steppe zone of Ukraine NAAS  

Diseases of horses with traumatic etiology occupy a leading place among surgical pathology, 

especially if rules of maintenance and feeding do not properly observe. 

Injuries in sport horse represent one of the major problems of modern veterinary medicine and bring 

significant economic damage to livestock. 

Sport horses with increased physical activity, have significantly more limb strikes  than animals using 

for farming. 

Anti-injury therapy of animals and, above all, with open mechanical damage showed that the main 

role is given to medical therapy that can significantly reduce economic losses. 

Given the high prevalence and significant economic losses from locomotor system diseases, the problem 

of early diagnosis and effective provision of veterinary care at this stage is relevant and requires further 

deep study. 

Background injuries in horses caused aim of the study: to determine the features of traumatic injuries 
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in horses in Dnipropetrovsk region. 

The review included medical history, the general and local changes in the area of pathological focus 

studied by conventional methods. If necessary, it used special techniques (radiography, ultrasound 

diagnosis, determination of blood biochemical parameters, etc.). They help to evaluate lesion volume 

and nonviable tissue, the degree of expression of the inflammatory response and more. 

Conducted research revealed the following. Among non-contagious pathology in horses in 26.53% of 

cases are diagnosed surgical diseases, including open injuries recorded in 50.77% of the animals and 

closed - in 49.23% of patients. 

Established that traumatic lesions recorded in most cases in adult animals (open / closed - 51.52 / 

59.37%) in summer and autumn (were respectively: 54.55 / 46.87 and 18.18 / 31 25%). These closed 

injuries (90.61%) in horses were found on the extremities; similar features have been detected for 

wounds.  

The basis of preventive measures of injuries in horses is make feeding and maintenance optimization, 

operating conditions, timely diagnosis of animal diseases 

 

Horses, surgical diseases, traumatic injuries, distribution, localization 
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Значну частину серед всіх захворювань дрі-

бних свійських тварин складають неінфекцій-

ні, серед яких найбільш розповсюдженими є 

хірургічні, які в умовах великого міста склада-

ють до 50 % [1].  

За результатами моніторингу хірургічної 

патології серед дрібних свійських тварин в 

умовах великого міста переважають рани (9 

%), флегмони (7 %), суглобова патологія (6,9 

%), абсцеси (6,5 %) та переломи (5,7%) [2]. 

Відкриті пошкодження в абсолютній більшос-

ті випадків ускладнюються гнійним запален-

ням.  Тому проблема ранових процесів у дріб-

них свійських тварин залишається актуальною 

[3, 4]. 

Серед різноманіття етіологічних факторів, 

на сьогодні головною причиною хірургічних 

хвороб дрібних свійських тварин є порушення 

оптимальних умов годівлі, утримання та до-

гляду [5]. 

Незважаючи на наявні результати щодо по-

ширеності випадкових ран у дрібних свійських 

тварин, інтенсивне збільшення міст, ущільнен-

ня і зміна середовища перебування домашніх 

компаньйонів обумовлює актуальність пробле-

ми відкритих ушкоджень і необхідність пода-

льших досліджень у цьому напрямку. 

Враховуючи наведене вище, була поставле-

на мета дослідження – вивчити поширеність 

та особливості ураження за випадкових ран у 

БІЛИЙ Д.Д., к. вет. н., доцент* 
НІКОНЕНКО К.В., студентка* 

БІЛА Н.В. к. вет. н., ст. н. с.** 

*Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

**Державна установа «Інститут сільського 

господарства степової зони України»  

м. Дніпропетровськ 

Проведено моніторинг випадкових ран у собак і кішок в умовах міста Дніпропетровськ. 

Встановлено групи ризику та критичні часові відрізки, які обумовлені виявленими 

закономірностями: максимальний пік реєстрації відкритих пошкоджень пов’язаний із 

тваринами віком від двох до чотирьох років (собаки – 36,71 %; кішки – 32,20 %), ділянками 

кінцівок (відповідно – 50,24 та 38,98 %) і літнім (для собак – 38,65 %) та весняним (для кішок – 

33,90 %) періодом року. Отримані результати дозволяють розробити комплекс профілактичних 

заходів за даної патології 

Собаки, кішки, захворюваність, хірургічні хвороби, випадкові рани, травматизм 

дрібних свійських тварин в умовах міста Дніп-

ропетровськ.  

Матеріал та методи дослідження. Дослі-

дження базувались на аналізі звітної докумен-

тації лікувальних закладів ветеринарної меди-

цини різних форм власності: міської державної 

лікарні ветеринарної медицини м. Дніпропет-

ровськ, ветеринарних клінік «Ветсервіс», 

«ЗооВетЦентр», «Велес», «Біосвіт», ветерина-

рного комплексу «на Передовій». 

Крім того, враховували статистичні дані 

щодо тварин, які надходили до кафедри хірур-

гії і акушерства с.-г. тварин Дніпропетровсько-

го державного аграрно-економічного універси-

тету. 

При надходженні тварин здійснювали їх 

реєстрацію і ретельний збір анамнестичних 

відомостей (умови утримання, годівлі, похо-

дження тварини, характер його використання). 

З’ясовували, при яких обставинах захворіла 

тварина, що викликало хворобу, як вона пере-

бігала, чи надавалася допомога, ким і яка, які 

лікарські речовини застосовувалися, їх дози, 

спосіб введення і отриманий результат. Потім 

проводили загальний клінічний огляд собаки, 

визначали стан життєво важливих органів і 

систем, вимірювали температуру тіла, частоту 

пульсу і дихання. 

Після клінічного огляду і визначення зага-

льного статусу тварини приступали до деталь-

УДК 619:616-085+616-001.4:636.7 
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ного дослідження ділянки ураження за допо-

могою різних діагностичних методів. Методом 

огляду визначали загальний стан патологічно-

го вогнища, наявність забруднень, стан шкіря-

ного покриву, ступінь пошкодження шкіри, 

величину набряку, інфільтрату або проліфера-

ту. Визначали характер ексудату, його консис-

тенцію, колір, запах, кількість, наявність в 

ньому різних сторонніх предметів. Встановлю-

вали основні клінічні ознаки пошкодження, 

величину зони ураження. Методом пальпації 

визначали ступінь вираження болю в зоні па-

тологічного процесу, ступінь набряку тканин, 

характер набряку, місцеву температуру, наяв-

ність крепітації, флюктуації. Методом зонду-

вання встановлювали глибину патологічного 

процесу, наявність розшарування, ніш, ки-

шень, стан тканин (щільна, в’яла), пульсацію 

вен. Методом пункції визначали вміст (кров, 

лімфа, гній) різних патологічних порожнин 

(гематома, лімфоекстравазат, абсцес).  

Результати досліджень та їх аналіз. Про-

ведено моніторинг розповсюдження незараз-

них хвороб у дрібних свійських тварин в умо-

вах міста Дніпропетровськ. Аналізували дані, 

представлені лікарнями ветеринарної медици-

ни різних форм власності (державні та приват-

ні). 

Встановлено, що незаразна патологія діаг-

ностована у 1152 собак та 786 кішок. Серед 

них у собак хірургічна патологія найпоширені-

ша (складала 47,22 %), у кішок – займає друге 

місце (38,42 %). Достатньо поширеною вияви-

лась терапевтична патологія – реєструвалась 

відповідно в 33,94 та 45,55 % випадках. Аку-

шерсько-гінекологічні хвороби діагностували 

у 18,84 % собак та 16,03 % кішок (таблиця 1).  
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Хвороби 
Собаки Кішки 

кількість % кількість % 

Хірургічні 544 47,22 302 38,42 

Акушерсько-гінекологічні 217 18,84 126 16,03 

Внутрішні незаразні 391 33,94 358 45,55 

Всього 1152 100 786 100 

Таблиця 1. Структура незаразної патології дрібних свійських тварин в умовах міста 
Дніпропетровськ  

Згідно результатам досліджень, представле-

ним у таблиці 2, у собак частіше констатують 

відкриті механічні пошкодження (207 пацієн-

тів – 38,05 %), дещо рідше – патологічні про-

цеси, які супроводжуються розвитком запаль-

ної реакції і пухлини (181 тварин – 33,27 %) та 

переломи кісток (156 тварин – 28,68 %). Зазна-

чені захворювання у котів реєстрували відпо-

відно в 39,07; 43,05 та 17,88 % випадках.  

Вивчення частоти реєстрації ран у свійсь-

ких тварин в сезонному аспекті (таблиця 3) 

вказує на те, що взимку відсоток таких пошко-

джень мінімальний (складає у собак 11,11 %, 

кішок – 12,71 %), а максимальний – в першому 

випадку влітку (38,65 %), другому – навесні 

(33,90 %). В інші періоди відкриті пошкоджен-

ня реєструють приблизно у 25 % пацієнтів 

Хірургічна патологія 

Собаки Кішки 

кількість % кількість % 

Відкриті механічні пошкодження 207 38,05 118 39,07 

Процеси, які супроводжуються запа-

ленням та пухлини 
181 33,27 130 43,05 

Переломи кісток 156 28,68 54 17,88 

Всього 544 100 302 100 

Таблиця 2. Хірургічні хвороби дрібних свійських тварин в умовах міста Дніпропетровськ  
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(собаки – навесні – 25,60 %, восени – 24,64 %; 

кішки – влітку 28,81 %, восени – 24,58 %). 

Визначення рівня ураження у дрібних свій-

ських тварин різних вікових груп (таблиця 4) 

свідчить, що частіше рани діагностують у віці 

від 2 до 4 років (собаки – 36,71 %; кішки – 

32,20 %), а у тварин 8 років та старше конста-

тують мінімальний поріг захворюваності 

(відповідно 13,05 та 16,10 %). У тварин до ро-

ку та від 5 до 8 років зазначену патологію ре-

єстрували приблизно у 25 % випадків.  

Локалізація випадкових ран у собак харак-

теризувалась наступними особливостями: в 

абсолютній кількості випадків вони реєструва-

лись в ділянці кінцівок (50,24 %), зона грудної 

стінки пошкоджувалась рідко (9,18 % пацієн-

тів). У кішок дану патологію виявляли у 38,98 

% тварин на кінцівках, дещо рідше – в ділянці 

голови (21,19 %), черевної (22,88 %) і грудної 

стінки (16,95 %) (таблиця 5).  

Таким чином, отримані результати підтвер-

джують інформацію інших дослідників [6] та 

доводять значну поширеність відкритих по-

шкоджень у дрібних свійських тварин в умо-

вах промислових міст, що обумовлено суттє-

вим впливом несприятливих факторів зовніш-

нього середовища на тварин, серед яких мож-

на виділити високу щільність знаходження со-

Сезон року 

Собаки Кішки 

кількість % кількість % 

Весна 53 25,60 40 33,90 

Літо 80 38,65 34 28,81 

Осінь 51 24,64 29 24,58 

Зима 23 11,11 15 12,71 

Всього 207 100 118 100 

Таблиця 3. Сезонні особливості реєстрації випадкових ран у дрібних свійських тварин 

Вік тварин, років 

Собаки Кішки 

кількість % кількість % 

До року 49 23,67 29 24,58 

2 – 4 76 36,71 38 32,20 

5 – 8 55 26,57 32 27,12 

Старші 8 років 27 13,05 19 16,10 

Всього 207 100 118 100 

Таблиця 4. Реєстрація ран у дрібних свійських тварин залежно від віку  

Ділянка тіла 

Собаки Кішки 

кількість % кількість % 

Голова, шия 31 14,98 25 21,19 

Грудна стінка 19 9,18 20 16,95 

Черевна стінка 53 25,60 27 22,88 

Кінцівки 104 50,24 46 38,98 

Всього 207 100 118 100 

Таблиця 5. Локалізація відкритих пошкоджень шкіри у дрібних свійських тварин 
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бак і кішок, відсутність  вигульних майданчи-

ків, інтенсивний рух автотранспорту, пору-

шення умов годівлі і утримання тощо.  

Висновки. 1. Моніторинг незаразних захво-

рювань дрібних свійських тварин свідчить про 

широке розповсюдження хірургічної патології 

(собаки – 47,22 %, кішки – 38,42 %), у структу-

рі яких, провідне місце займають відкриті по-

шкодження (становлять відповідно 38,05 та 

39,07 %). 

2. Встановлено, що випадкові рани най-

більш часто діагностуються  у собак влітку 

(38,65 %), у кішок – навесні (33,90 %) віком від 

2 до 4 років (відповідно 36,71 та 32,20 %) за 

переважного ураження кінцівок (відповідно 

50,24 і 38,98 %). 

3. Результати досліджень дозволяють виді-

лити фактори ризику, які доцільно використо-

вувати з метою розробки профілактичних за-

ходів за даної патології. 

Перспективи подальших пошуків. Ре-

зультати проведених досліджень підтверджу-

ють актуальність дослідження проблеми випа-

дкових ран в умовах великих промислових 

міст та обґрунтовують необхідність подальшо-

го вивчення зазначеного патологічного проце-

су, враховуючи не адаптованість тварин до 

подібних умов, що дозволить удосконалити 

наявні методики лікування. 
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МОНИТОРИНГ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ РАН У МЕЛКИХ  
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ Г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА 

Белый Д.Д., Никоненко К.В., Белая Н.В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Проведен мониторинг случайных ран у собак и кошек в условиях города Днепропетровск. Ус-

тановлены группы риска и критические временные отрезки, которые обусловлены выявленными 

закономерностями: максимальный пик регистрации открытых повреждений связан с животны-

ми возрастом от двух до четырёх лет (собаки – 36,71 %; кошки – 32,20 %), участками конечно-

стей (соответственно 50,24 и 38,98 %), а также летним (для собак – 38,65 %) и весенним (для 

кошек – 33,90 %) периодом года. Полученные результаты позволяют разработать комплекс 

профилактических мероприятий при данной патологии 

Собаки, кошки, заболеваемость, хирургические болезни, случайные раны, травматизм 
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MONITORING THE PREVALENCE OF ACCIDENTAL INJURIES IN SMALL PETS 
IN DNIPROPETROVSK  

D. Beliy, M. Nikonenko,* N. Belaya** 

*Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk 

** State Institute of Agriculture steppe zone of Ukraine NAAS  

 

Like an answer on injury is tissue wound healing which is a complex set of reactions developing in 

response to tissue injury and it manifested in the form of local-destructive recovery changes and 

general reactions. A characteristic feature is the fact that the "breakthrough" microbial flora of the 

natural barrier of the body by the presence of traumatic defect and damage local tissue structures. 

Most often non-specific reactivity mechanisms are sufficient to contain the infection and eliminate it 

with elements of their own viable tissue, which promotes healing of wounds. Given the urgency of 

diagnosis and treatment of wounds in small animals, the goal of research was to examine the 

prevalence and characteristics of lesions for accidental injuries in small pets in the city 

Dnipropetrovsk. 

To achieve this goal we analyzed of case histories of dogs and cats – patients of veterinary hospitals 

of different ownership forms, and animals from professorial chair surgery and obstetrics agricultural 

animals Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University. In addition, a clinical study of 

patients was performed and if it was necessary – additional. 

Past studies indicate a high percentage of registrations wounds in pets in Dnipropetrovsk. However, 

they occupy a leading place in the structure of surgical pathology of small animals. In particular, open 

injury in dogs diagnosed in 38.05% in cats – 39.07% of cases. Depending on the season, had certain 

peculiarities of pathology: in dogs the maximum peak is in summer (38.65%), minimum - in winter 

(11.11%), in cats – in spring (33.90%) and winter (12.71%). At other times the level was on average 

(24 – 28%). 

Open injuries are most often diagnosed between the ages of two to four years (dog – 36.71%; cats – 

32.20%), less – in older animals (respectively 13.05% and 16.10%). 

Features localization characterized by a primary lesion of extremities (dogs – 50.24%; cats - 

39.98%) and the least – on chest wall (respectively 9.18% and 16.95%). 

Thus, the results could prove significant prevalence of open injuries in small animals in industrial 

cities, because of the significant influence of unfavorable environmental factors on animals, among 

which are the high density of dogs and cats, no exercising areas, dense traffic, etc 

 

Dogs, cats, incidence of disease, surgical diseases, accidental injuries, traumatism 
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Нестабільність надколінка, або вивих 
(підвивих) “колінної чашечки” (patellar 

luxation) – це зміщення надколінка щодо нор-
мального положення в блоці стегнової кістки.  

Нестабільність надколінка була однією з 
перших патологій опорно-рухового апарата 
дрібних собак, які разом з деякими захворю-
ваннями хребта, були виявлені в 50-х роках 
(Überreiter, 1956) [3]. 

Лефлер і Майєр (1964) вважають, що найва-
жливішою причиною вивиху надколінка є гі-
поплазія виростків і сплощення гребенів блока 
стегнової кістки для надколінка [2]. 

Медіальний вивих надколінка – це резуль-
тат структурної патології і прогресуючої деге-
нерації кісткової і м’яких тканин тазових кін-
цівок. Порушення опорно-рухового апарата 
при медіальному вивиху надколінка включає: 
медіальне зміщення гребеня великогомілкової 
кістки, недостатньо глибокий чи короткий 
блок стегнової кістки, медіальне зміщення 
групи м’язів квадрицепса, гіпоплазію або еро-
зію медіального гребеня блоку, ерозію сугло-
бової поверхні надколінка, ротаційну нестабі-
льність колінного суглоба, контрактуру медіа-
льного відділу капсули суглоба і м’язових тка-

ДОРОЩУК В.О.  к. вет. н., доцент 

ГИЖА О.В., студентка  

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

м. Київ 

olya.gyzha@gmail.com  

Протягом 2013-2015 рр. на кафедрі хірургії ім. акад. І.О. Поваженка Національного 

університету біоресурсів і природокористування України досліджено 1523 собак, з яких у 59 

тварин був виявлений медіальний вивих надколінка.  

Порівнюючи різні методи оперативного лікування встановлено вищу ефективність 

проведення «тріади», що включає в себе V- сулькопластику, транспозицію горбистості 

великогомілкової кістки і дублікатуру капсули суглоба. При цьому рецидивів не спостерігалось. 

Менш ефективним є проведення однієї із складових попереднього методу, а саме V- 

сулькопластики. Відсоток рецидивів у цьому випадку склав 12,5%. Найбільше рецидивів було 

виявлено при проведенні дублікатури капсули, і їх відсоток становив 37,5 

Нестабільність, надколінник, собака, суглоб  

нин, розрив чи розтягнення латерального від-
ділу капсули суглоба і тканин утримувача [1].  

У зв’язку з урбанізацією нашого суспільст-
ва, великої популярності набули собаки та ко-
ти, а умови життя далекі від ідеальних, що є 
причиною багатьох патологій. 

Кількість тварин, які страждають на захво-
рювання опорно-рухового апарата складає 
15%, з них 40% припадає на собак з нестабіль-
ністю надколінка. 

Загальновідомо, що окрім фізичних страж-
дань дана патологія є причиною психологічно-
го дискомфорту власників. 

На сьогоднішній день єдиним способом ви-
рішення проблеми з нестабільністю надколін-
ка є оперативне втручання, яке приносить од-
ночасне вирішення обох проблем: ліквідацію 
больових відчуттів та фізичних страждань у 
тварин, а також моральне задоволення власни-
кам від того, що вони бачать своїх улюбленців 
здоровими.  

Мета дослідження полягала у проведенні  
п о р і в н я л ь н о ї  о ц і н к и  т е х н і к :  V -
сулькопластики, дублікатури капсули і прове-
дення «тріади» в якості методів оперативного 
лікування при нестабільності надколінка на 
основі клінічних випадків. 

УДК 619:617.3-089:636.7 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ СОБАК 
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Матеріали та методи досліджень. 

Експериментальну частину роботи проводи-
ли протягом 2013-2015 рр. на кафедрі хірургії 
ім. акад. І.О. Поваженка Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування 
України. Нами досліджено 1523 собак, з яких  
у 59 тварин виявлена дана патологія.   

Об'єктами дослідження стали 24 собаки ка-
рликових порід, обох статей, із медіальним 
вивихом надколінка. Всім пацієнтам проводи-
ли стандартне ортопедичне і рентгенографічне 
дослідження. Хірургічне лікування проводили 
з дотриманням правил асептики і антисептики, 
під загальною анестезією, використовуючи 
латеральний доступ до колінного суглоба з 
використанням ниток “Вікрил” для закриття 
рани суглоба. Післяопераційна терапія була 
однаковою для всіх тварин і включала в себе 
застосування нестероїдних протизапальних 
засобів, антибіотиків та хондропротекторів на 
пізніх післяопераційних термінах. 

Були сформовані 3 групи тварин з медіаль-
ний вивихом надколінка, не обумовленим па-
тологічними змінами кісток тазової кінцівки, 
по 8 собак у кожній. 

Результати досліджень. 

У першій групі тварин проводилося опера-
тивне лікування за загальноприйнятою мето-
дикою, що полягає в реконструкції дистально-
го епіфіза стегнової кістки V-подібним висі-
ченням хряща (V-сулькопластика). 

Неглибоке чи відсутність поглиблення в 
голівці суглобового кінця стегнової кістки або 
відносно слабко розвинений медіальний край 
голівки суглобового кінця стегнової кістки го-
ворять про необхідність збільшити це поглиб-
лення.  

У другій групі тварин проводилося операти-
вне лікування нестабільності надколінка мето-
дом протезування латеральної стегно-
надколінкової зв’язки і створенням дублікату-
ри капсули суглоба. Дублікатура капсули: як-
що капсула суглоба розтягнута, то відповідно 
ситуації для її зменшення вирізали лоскут. 
Краї рани адаптували вузловатим швом, захоп-
люючи тільки фіброзний шар. Колінну фас-
цію, для більшої міцності, зшивали зворотнім 
швом через край. 

У третій групі тварин застосовували так 
звану “тріаду”: V-сулькопластику, транспози-
цію горбистості великогомілкової кістки і дуб-
лікатуру капсули суглоба.  

Транспозиція в більш латеральне положен-
ня забезпечує корекцію випрямлення комплек-
су чотириголового м'яза, так, що надколінник 
стає на одній лінії з дистальною частиною сте-
гнової кістки, а не медіально по відношенню 
до неї.  

У першій групі тварин середній термін реа-
білітації після операції склав 27 ± 5 діб. На 5 і 
12 добу спостерігалася запальна реакція, яка 
гематологічно проявлялася підвищенням кіль-
кості лейкоцитів до 18 ± 3,6 × 109/л і 17 ± 2,8 × 
109/л. Післяопераційні ускладнення спостері-
галися у 1 собаки (12,5%) і характеризувалися 
рецидивом захворювання, пов’язаним із вто-
ринним вивихом надколінка. 

У другій групі тварин середній термін реа-
білітації після операції становив 22 ± 3 доби. 
На 5 і 12 добу спостерігалися незначну запаль-
ну реакцію, що гематологічно характеризува-
лась підвищенням кількості лейкоцитів на 5 
добу до 16± 2 × 109/л і на 12 добу нормалізува-
лася. Післяопераційні ускладнення спостеріга-
лися у 3 собак (37,5%) і характеризувалися не-
стабільністю надколінка. 

У третій групі тварин середній термін реабі-
літації після операції склав 27 ± 5 діб. На 5 і 12 
добу спостерігалася запальна реакція. Гемато-
логічний аналіз виявив підвищення кількості 
лейкоцитів на 5 добу до 18 ± 2 × 109/л, а вже 
на 12 добу лейкоцити становили 13 ± 2 × 109/
л. Післяопераційних ускладнень не виявлено. 

Висновки: 

1. При проведенні V - сулькопластики реци-
диви спостерігались у 12,5% досліджених со-
бак. 

2. У тварин, яким проводилось хірургічне 
втручання методом дублікатури капсули по-
вторні випадки нестабільності надколінка ста-
новили 37,5%. 

3. Застосування «тріади» виявилося найефе-
ктивнішим. Жодного ускладнення не виявле-
но. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕ-

ЧЕНИЯ СОБАК КАРЛИКОВЫХ ПОРОД С МЕДИАЛЬНЫМ ВЫВИХОМ 

НАДКОЛЕННИКА 

Дорощук В.А., Гижа О.В.  

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

В течении 2013-2015 годов на кафедре хирургии им. акад. И.А. Поваженка Национального 

университета биоресурсов и природопользования Украины были исследованы 1523 собак, из ко-

торых у 59 животных обнаружен медиальный вывих надколенника.  

Сравнивая различные методы оперативного лечения выявлено высокую эффективность про-

ведения «триады», включающей в себя V- сулькопластику, транспозицию шероховатости боль-

шеберцовой кости и дубликатуры капсулы сустава. При этом рецидивов не наблюдалось. Менее 

эффективным является проведение одной из составляющих предыдущего метода, а именно V- 

сулькопластики. Процент рецидивов в этом случае составил 12,5%. Больше рецидивов было об-

наружено при проведении дубликатуры капсулы и их процент составил 37,5. 

 

Нестабильность, надколенник, собака, сустав. 

THE COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE OPERATIVE TREATMENT 

METHODS OF DOGS DWARF BREEDS WITH MEDIAL DISLOCATION OF 

PATELLA 

V. Doroschuk, O. Hyzha  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Due to the urbanization of our society, dogs and cats have gained great popularity, but their living 

conditions are far from being perfect. It is the cause a lot of pathologies. The number of animals 

suffering from diseases of the musculoskeletal system is about 15%, 40% of which are dogs with patellar 

instability. 

Today, the only way to solve the problem of patellar instability is the surgery that brings the 

simultaneous solution of both problems: the elimination of pain feelings and physical suffering of 
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animal, as well as the moral satisfaction of the owners from seeing their pets healthy. 

During 2013-2015 at the Department of Surgery named after Acad. I.O. Povazhenko at the National 

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine we examined 1523 dogs, 59 of which had this 

pathology.  

When comparing various methods of operative therapy we found that the most effective was "triad" 

application, which includes V-sulcoplastics, transposition of tibial tuberosity and duplicates of joint 

capsule. At that we did not observe the relapse. The less effective was the one of components of the 

previous method, namely V-sulcоplastics. The percentage of relapse in this case was 12.5%. The most 

often relapses were detected when applying capsule duplicates, and their percentage was 37.5% 

 

Instability, patella, dog, joint 
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Розповсюдження кількості абдомінальних 

операцій за патологічних родів пояснюється 

необхідністю отримання живого, неушкодже-

ного приплоду та збереження здоров’я матері. 

Використання ефективних та безпечних мето-

дів анестезії та комплексу заходів для реаніма-

ції і реабілітації недоносків є запорукою досяг-

нення вказаної мети. 

Кесарів розтин у самиць м’ясоїдних ведуть 

із застосуванням медіанного чи паралюмбаль-

ного оперативного доступу. Фіксують тварину 

в спинному положенні з трохи піднятим тазом 

[1, 3-6]. 

Шви на матку накладають двоповерхові, 

використовуючи кетгут, на перший поверх ви-

користовують шов Шмідена, на другий – Пла-

хотіна – Садовського або Ламбера. На черевну 

стінку накладають двоповерховий шов. На 

очеревину – швацький або вузловий, на шкіру 

– вузловий [2]. 

Важливим є вибір комплексу післяопера-

ційної реабілітації тварин. У схемах лікування 

необхідно застосовувати протимікробні, іму-

номоделюючі та симптоматичні засоби, які б 

дозволили уникнути післяродових ускладнень. 

Нами були розглянуті та випробувані різні під-

ходи до вирішення поставлених задач. В схе-

мах терапії ми застосовували антибіотик ши-

рокого спектру дії, проводили імуномоделюю-

чу та симптоматичну терапію та визначали 

ефективність проведених маніпуляцій, особли-

ву увагу звертали на розвиток післяродових 

ускладнень. 

ІЗОТОВА Т. В., студентка 

МАСЛІКОВ С.М., к. б. н., доцент 

КОРЕЙБА Л.В., к. вет. н., доцент 

Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

milka-t@mail.ru  

Застосування премедикації атропіну сульфатом з димедролом та ксилазином на тлі 

епідуральної новокаїнової анестезії забезпечує задовільні умови для виконання кесаревого 

розтину у собак і кішок. 

Залучення до комплексу післяопераційної реабілітації внутрішньовенних інфузій метрoгілу 

сприяє благоприємному перебігу післяопераційного періоду і профілактиці ускладнень  

Кесарів розтин, самиці м’ясоїдних, післяопераційна терапія, післяродовий ендометрит, 

цефтриаксон, метрогіл 

Мета досліджень полягала у визначенні 

ефективних заходів післяопераційної реабілі-

тації самиць м’ясоїдних за кесаревого розтину. 

Матеріал та методи дослідження. Для реа-

лізації поставленої мети в умовах приватного 

підприємства «Бойко О.Л.» міста Дніпропет-

ровськ було проведено дослідження на суках 

та кішках, яким було виконано кесарів розтин. 

Показанням для кесаревого розтину було за-

тримка виведення плодів через слабкі перейми 

та потуги і крупнопліддя.  

Для премедикації використовували суміш 

атропіну сульфату (0,05 мг/кг), димедролу (0,4 

мг/кг) та ксилазину (0,15 мл/кг), що забезпечу-

вало добру міорелаксацію, виявляло антигіста-

мінну та антихолінергічну дію та дозволяло 

починати маніпуляції з твариною вже через 

10-15 хвилин після внутрішньом’язового вве-

дення. Далі виконували епідуральну анестезію 

із застосуванням 2 % розчину новокаїну.  

Нами були проведені дослідження різних 

доступів за кесарського розтину та визначено, 

що оптимальний оперативний доступ до вагіт-

ної матки забезпечує медіанна лапаротомія у 

позадупупковій ділянці [2].  

Також використовували боковий оператив-

ний доступ. Розріз вели зверху вниз і вперед з 

таким розрахунком, щоб лінія розрізу прохо-

дила на 2-3 см спереду колінної складки пара-

лельно останньому ребру.  

На матку накладали шов Шмідена та Лам-

бера кетгутом № 4-5. На очеревину з апонев-

розами м’язів накладали вузловий шов шов-

УДК 619:617-089.5.618.5-089.61:636.7 
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ком № 3-4. Шкіру черевної стінки тварин кон-

трольної групи закривали роздільними петле-

подібними стібками із шовку № 3-4, а у дослі-

дних тварин – внутрішньошкірним швом з ма-

теріалу, що повільно розсмоктується (вікрил). 

У післяопераційному періоді застосовували 

2 варіанта терапії. Для проведення експериме-

нту було відібрано 20 тварин (10 сук та 10 кі-

шок), які були поділені на 2 тотожні групи по 

10 тварин у кожній. Тваринам першої групи 

(контроль) застосовували: цефтриаксон – 10-

20 мг/кг внутрішньом’язово кожні 12 години 

протягом 7 діб, катозал кішкам – 1 мл, сукам – 

1,5-5 мл підшкірно 1 раз на 3 доби курсом у 3 

ін’єкції, фізіологічний розчин – 20 мл/кг внут-

рішньовенно – 1-2 рази на добу протягом 3-5 

діб, обробка післяопераційного шва алюспре-

єм 1 раз на 3 доби – 2-3 обробки. Тваринам 

другої групи (дослід) застосовували: цефтриа-

ксон – 10-20 мг/кг внутрішньом’язово кожні 

12 години протягом 7 діб, катозал – кішкам 1 

мл, сукам 1,5 мл підшкірно 1 раз на 3 доби ку-

рсом у 3 ін’єкції, метрогіл – 5 мг/кг внутріш-

ньовенно 1 раз на добу протягом 5 діб, фізіо-

логічний розчин 0,9% – 20 мл/кг внутрішньо-

венно 1-2 рази на добу протягом 3-5 діб, обро-

бка післяопераційного шва алюспреєм 1 раз на 

3 доби – 2-3 обробки. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

У результаті проведених досліджень встанов-

лено, що медіанний оперативний доступ ви-

кликає реакцію з боку молочної залози, що не-

гативно впливає на годівлю приплоду. За бо-

кового доступу відбувалась значна травмати-

зація м’язового шару черевної стінки і крово-
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№ 

п/п 

Кіль-

кість 

тва-

рин, n 

Схема терапії Вислід терапії 

1 10 • цефтриаксон – 10-20 мг/кг в/м 

кожні 12 години протягом 7 діб, 

• катозал кішкам – 1мл, сукам – 

1,5-5 мл п/ш 1 раз на 3 доби кур-

сом у 3 ін’єкції, 

• фізіологічний розчин – 20 мл/кг 

в/в – 1-2 рази на добу протягом 

3-5 діб, 

• обробка післяопераційного шва 

алюспреєм 1 раз на 3 доби – 2-3 

обробки 

• відновлення апетиту та активності на 3 

добу після операції, 

• у двох тварин на другу добу після опера-

ції діагностували субфебрильну темпера-

туру тіла. 

• післяродовий ендометрит діагностували 

у 40 % самиць після закінчення курсу 

післяопераційної терапії 

2 10 • цефтриаксон – 10-20 мг/кг в/м 

кожні 12 години протягом 7 діб, 

• катозал – кішкам 1 мл, сукам 1,5 

мл п/ш 1 раз на 3 доби курсом у 

3 ін’єкції, 

• метрогіл – 5 мг/кг в/в 1 раз на 

добу протягом 5 діб, 

• фізіологічний розчин 0,9% – 20 

мл/кг в/в 1-2 рази на добу протя-

гом 3-5 діб, 

• обробка післяопераційного шва 

алюспреєм 1 раз на 3 доби – 2-3 

обробки 

• Відновлення апетиту та активності - на 

2-3 добу після операції, 

• підвищення температури в післяопера-

ційний період не відмічали, 

• ознак післяродового ендометриту після 

закінчення курсу терапії не зареєстрова-

но 

Таблиця. Схеми післяопераційної фармакотерапії 
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теча, хоча загоєння післяопераційної рани від-

бувається швидше, що, вірогідно, пов’язано з 

відсутністю додаткової травматизації тканин 

приплодом під час ссання та реакції з боку мо-

лочної залози.  

У тварин контрольної групи загоєння опе-

раційної рани відбувалося на 7 добу, проте у 1 

тварини в ділянці операційної рани ми спосте-

рігали гіперергічну запальну реакцію, що, ві-

рогідно, пов’язано з підвищеною чутливістю 

до шовного матеріалу. 

В усіх тварин дослідної групи загоєння від-

бувалось без ускладнень на 5-6 добу, причому 

потреба видалення швів була відсутньою. 

Для післяопераційної терапії використову-

вали внутрішньовенну інфузію розчинів, обра-

но антибіотик цефалоспоринового ряду широ-

кого спектру дії (цефтриаксон); катозал, що 

стимулює обмін речовин та має імуностиму-

люючу дію. Тваринам дослідної групи додат-

ково внутрішньовенно застососували метрогіл 

(таблиця).  

Перевагами даних схем терапії є викорис-

тання антибіотика, який має біодоступність 

майже 100 %, та препарату, що впливає на ак-

тивність імунної відповіді організму, що є ва-

жливим фактором у післяопераційний період, 

коли резистентність організму знижується.  

У тварин контрольної групи відновлення 

апетиту та активності спостерігали на 3 добу 

після операції, у двох тварин на другу добу 

після операції діагностували субфебрильну 

температуру тіла. Післяродовий ендометрит 

діагностували у 40 % самиць контрольної гру-

пи після закінчення курсу післяопераційної 

терапії. 

У тварин дослідної групи відновлення апе-

титу та активності спостерігали на 2-3 добу 

після операції, підвищення температури в піс-

ляопераційний період не відмічали, ознаки пі-

сляродового ендометриту після закінчення ку-

рсу терапії не реєстрували. 

Висновки та перспективи подальших 
розробок. 

Застосування премедикації атропіну суль-

фатом (0,05 мг/кг) з димедролом (0,4 мг/кг) та 

ксилазином (0,15 мл/кг) на тлі епідуральної 

новокаїнової анестезії забезпечує задовільні 

умови для виконання кесаревого розтину у со-

бак і кішок. 
Вікрил є надійним і безпечним у викорис-

тання шовним матеріалом, застосування якого 

не потребує наступного видалення швів. 

Залучення до комплексу післяопераційної 

реабілітації внутрішньовенних інфузій 

метрoгілу в дозі 5 мг/кг ваги тварини забезпе-

чує благоприємний перебіг післяопераційного 

періоду і профілактику ускладнень.  
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КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ У ПЛОТОЯДНЫХ. ОПЫТ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

Изотова Т. В., Масликов С. Н., Корейба Л. В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

 

Применение премедикации атропина сульфатом с димедролом и ксилазином на фоне эпиду-

ральной новокаиновой анестезии обеспечивает удовлетворительные условия для выполнения ке-

сарева сечения у собак и кошек. 

Привлечение к комплексу послеоперационной реабилитации инфузий метрогила способствует 

благоприятному течению послеоперационного периода и профилактике осложнений 

 

Кесарево сечение, самки плотоядных, послеоперационная терапия, послеродовой эндомет-

рит, цефтриаксон, метрогил 

CAESAREAN SECTION OF CARNIVORES. EXPERIENCE POSTOPERATIVE 
REABILITATION 

T. Izotovа, S. Maslikov, L. Koreyba  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

The use premedication of atropine sulfate, dimedrole and xylazine with epidural novocaine 

anesthesia provides satisfactory conditions for caesarean section of dogs and cats. 

Addition to the complex postoperative rehabilitation infusion of metrogil provides favorable 

postoperative course and prevention of complications 

 

Cesarean section, female carnivorous, postoperative therapy, postpartum endometritis, 

ceftriaxone, metrogil 
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Дистоція – ускладнення родів або нездат-

ність до вигнання плодів через родовий канал 

самки. 

Дистоція є розповсюдженою проблемою і 

зустрічається як у сук, так і кішок. В середньо-

му дистоції у собак складають приблизно 5% 

випадків, але може спостерігатися і до 100% у 

деяких порід собак, особливо ця тенденція 

стосується собак ахондропластичного типу та 

тих, що мають великий розмір голови – брахе-

оцефали [1-5].  

Дистоція у кішок частіше зустрічається у 

чистопорідних тварин, аніж у метисів. У долі-

хоцефалічних порід (сіамська, корніш-рекс) 

дистоція спостерігається у 10% випадків, у 

брахеоцефалічних (персидська, британська 

короткошерста, девон рекс) – біля 7%, у мезо-

цефалічних (метиси, абіссинська, бірманська 

та менська) – біля 2% [1-3, 6, 7]. 

Традиційно дистоцію вважають наслідком 

патології матері чи плода або їх асоціації. Так, 

патології матері складають приблизно 75,3% у 

собак та 67,1% у кішок, в той час як на патоло-

гії плодів припадає 24,7 та 32,9% відповідно. 

У сук найбільш розповсюдженими патологія-

ми родів є повна первинна родова слабкість, 

на частку якої припадає 48,9% випадків та час-

ткова первинна родова слабкість, доля якої 

складає 23,1%. Щодо патології плодів, то не-

обхідно виділити такі, як неправильне поло-

КОРЕЙБА Л.В., к. вет. н., доцент 

ІЗОТОВА Т. В., студентка 
Дніпропетровський державний аграрно-
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Встановлено, що дистоція родів є розповсюдженою проблемою у самиць м’ясоїдних. У сук та 

кішок з дистоціями, зумовленими патологією матері, найчастіше діагностували вузькість 

родового каналу та первинну родову слабкість; з дистоцій, зумовлених патологією плода – 

крупнопліддя 

Дистоція, слабкість родової діяльності, вузькість родових шляхів, бурхливі перейми та 

потуги, виродливість, крупний плід, неправильне положення плоду, внутрішньоутробна 

загибель. 

ження плода, що складає 15,4%  випадків, кру-

пнопліддя – 6,6% та виродливість плодів у 

1,6% випадках [1, 4, 5]. 

Для кішок серед патологій матері виділя-

ють повну та часткову первинну родову слаб-

кість, на долю яких припадає 36,8 і 22,6%, від-

повідно, та вузькість родового каналу – 5,2% 

випадків. Серед патологій плодів розглядають 

неправильне положення плода, виродливість 

та крупнопліддя відповідно у 15,5%, 7,7% та 

1,9% [1, 6, 7]. 

Мета досліджень полягала у вивченні при-

чин виникнення та розповсюдження родових 

ускладнень серед сук і кішок різних порід та 

вікових груп. 

Матеріал та методи дослідження. Для реа-

лізації поставлених перед нами завдань в умо-

вах приватного підприємства «Бойко О.Л.» 

міста Дніпропетровськ було проведено дослі-

дження сук та кішок з дистоціями родів. 

Об’єктом дослідження були суки та кішки у 

яких реєструвались патологічні роди. Особли-

ва увага приділялася породі тварин, віку, вго-

дованості, наявності вакцинацій, даним щодо 

умов утримання, годівлі і  моціону. 

При виконанні поставлених перед нами за-

вдань вивчали строки виведення плодів та ві-

докремлення посліду, виникнення родових і 

післяродових ускладнень у сук та кішок, а та-

кож визначали ступінь їх розповсюдження.  

УДК: 619:617-089.5.618.5-089.61:636.7 

ПОШИРЕННЯ ДИСТОЦІЇ РОДІВ У САМИЦЬ М´ЯСОЇДНИХ В УМОВАХ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ КЛІНІКИ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БОЙКО» МІСТА 
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Проводилося акушерське дослідження ста-

тевих органів самиць в період вагітності, родів 

і в післяродовий період. Під час родів акушер-

ське дослідження проводили тільки при наяв-

ності передумов до надання допомоги. Перед-

умовами для акушерського дослідження і на-

дання допомоги були: подовження стадії виве-

дення плода понад фізіологічно обумовленого 

у даного виду тварин часу (більше 1 години 

для кішок та 4 годин для сук); різке ослаблен-

ня або припинення переймів та потуг після бу-

рхливих попередніх; відсутність переймів і 

потуг після відходження навколоплідних вод; 

прорізання голови і однієї кінцівки плода, або 

тільки кінцівки.  

Результати досліджень. На підставі отри-

маних результатів ми зробили аналіз поширен-

ня акушерської патології, що була зареєстро-

вана у самиць м’ясоїдних протягом 2013 – 

2014 років. Всього за час дослідження дослі-

дженню було піддано 88 самиць м’ясоїдних. 

Отримані результати представлені на рисунках 

1 і 2. 

За отриманими даними з дистоціями родів, 

обумовленими патологією матері, до клініки 

звернулося 25 кішок та 26 сук. З них первинна 

родова слабкість реєструвалась у 9 кішок ( 36 

% ) та у 9 сук ( 34,6 % ); вторинна родова слаб-

кість у 6 кішок ( 24 % ) та 4 сук ( 15,4 % ); бур-

хливі перейми та потуги у 5 кішок ( 22 % ) та 4 

сук ( 16,2 % ); вузькість родового каналу у 7 

кішок ( 28 % ) та 9 сук ( 31,8 % ) (Рис.1).  

З дистоціями, обумовленими патологією 

плода було зареєстровано 19 кішок та 18 сук, з 

них з поперечним положенням плода 1 сука 

( 5% ); вклинення двох плодів у родовий канал 

1 кішка ( 3,8 % ) та 2 суки ( 11,3 % ); виродли-

вість плодів у 3 кішок ( 15,8 % ) і в 2 сук 

(11,3%); крупний плід у 12 кішок ( 63,2 % ) та 

13 сук ( 61,3 % ); мертвонароджені у 3 кішок 

( 15,8 % ) та 2 сук ( 11,1 %) (Рис. 2). 

Слід відмітити, що патологія родів частіше 

діагностувалася у тварин старших 6 – ти років, 

виснажених чи тих, які мали зайву вагу, були 

хворими на момент родів чи під час вагітності, 

також у чистопорідних тварин.  

Серед кішок найчастіше до клініки зверта-

лися власники кішок британської породи, най-
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Рис. 1. Поширення дистоції родів у самиць м’ясоїдних, зумовлених патологією матері  
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поширенішою патологію у яких були крупноп-

ліддя та первинна родова слабкість.  

Щодо породної схильності сук, то найчасті-

ше дистоцію родів реєстрували у самиць-

брахеоцефалів (французький та англійський 

бульдог, пекінес) та у міні-порід (вага дорос-

лої тварини до 3 кг: йоркширський тер’єр, по-

меранцький шпіц, чіхуа-хуа), патології родів, у 

яких були пов’язані із крупним плодом, вузь-

кістю родових шляхів і первинною та вторин-

ною родовою слабкістю.  

Бурхливі перейми та потуги найчастіше бу-

ли характерні для молодих тварин, що мали 

перші роди. 

Висновки. 
1. В умовах приватного підприємства 

«Бойко О.Л.» міста Дніпропетровськ дистоція 

родів є поширеною і складає від 43,5% до 60% 

у самиць м’ясоїдних.  

2. Серед дистоцій зумовлених патологією 

матері (60%) мали місце вузькість родового 

каналу, первинна та вторинна родова слаб-

кість, вузькість родового каналу й бурхливі 

перейми і потуги. В більшості патологічні ро-

ди були зумовленими первинними слабкими 

переймами і потугами – у кішок 36%, у сук 

34,6% випадків.   

3. Ускладнення родів з причин перерозви-

неності та виродливості плода, неправильного 

членорозміщення і мертвонародження,  реєст-

рувалися у 43,5% самиць, що і спричинило по-

рушення динаміки родів. Найвищий відсоток 

припадав на долю крупноплідності – у кішок 

63,2 %, у сук 61,3 % випадків.  
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Рис. 2. Поширення дистоції родів у самиць м’ясоїдних, зумовлених патологією плоду  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДИСТОЦИИ РОДОВ У САМОК ПЛОТОЯДНЫХ В  
УСЛОВИЯХ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «БОЙКО» 

ГОРОДА ДНЕПРОПЕТРОВСК  

Корейба Л.В. Изотова Т.В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

 

Установлено, что дистоция родов является распространенной проблемой у самок плотояд-

ных. У сук и кошек с дистоциями, обусловленными патологиями матери, чаще диагностировали 

узость родового канала и первичную родовую слабость; с дистояциями, обусловленными патоло-

гиями плода – крупноплодие 

Дистоция, первичная и вторичная родовая слабость, узость родовых путей, бурные 

схватки и потуги, уродство, крупный плод, неправильное положение плода, внутриутробная 

гибель 

DISTRIBUTION OF LABOUR DYSTOCIA IN FEMALES CARNIVOROUS IN THE 
CONDITIONS OF PRIVATE ENTERPRISES «BOYCO» THE CITY OF 

DNIPROPETROVSK 

L. Koreyba, T. Izotovа,  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

 

Established that dystocia is a common problem in female carnivorous. In dogs and cats with dystocia 

associated with pathological mother often diagnosed narrow birth canal and primary generic weakness; 

with distocia associated with pathological fetus often diagnosed big fetus 

Dystocia, primary and secondary generic weakness, narrow birth canal, forcible contractions and 

attempts, ugliness, big fetus, malposition of fetus, intrauterine death 
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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 

інтраваскулярного ультрафіолетового лазерного опромінення крові сприяє до сьомої доби, в 

порівнянні з вихідними даними, зниженню кількості лейкоцитів на 34,7%, та зниженню в 

сироватці крові, від даних результатів контрольної групи, на 7,3% активності АсАТ  

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-

УДК 619:616-085:619[616-001.4:616-002.3]: 636.4  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ АСЕПТИЧНИХ АРТРИТІВ У СВИНЕЙ  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№1, 2015 29 



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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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЕПТИЧЕСКИХ АРТРИТОВ У СВИНЕЙ  

Кулинич С.Н. 

Полтавская государственная агарная академия, г. Полтава 

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 

EFFECTIVE TREATMENT OF ASEPTIC ARTHRITIS IN PIGS  

S. Kulinich  

Poltava State Agricultural Academy, Poltava 

On the basis of the breeding pig EMDR “Steppe” Poltava  region was carried out research on the 

effectiveness of irradiation of blood of pigs diagnosed with aseptic arthritis joints UV coherent 

radiation.  

With livestock piglets 2 months of age with arthritis were divided into two groups of three heads 

(control and test).  

Markings experimental animals and the control group was carried out on the side surface of the back 

with the red marker Bovivet Superior marking stick. 

Experimental animals underwent intravascular (in the area of the orbital venous sinus) laser 

irradiation of blood once a day for five days. The duration of one session is 5 minutes.  

For irradiation apparatus have been applied “Matriks-VLOK.”The device has a radiating head with 

a wavelength of 0.365 microns and a power at the fiber end 0.5-1.0 mW. Piglets of the control group in 

a similar place with the research team of localization introduced dexamethasone (injection 0.4%) 

intravenously into the orbital sinus following the procedure O. Hugu et al. slowly, 0.6 mg per 1 kg body 

weight.  

Later, a comparative analysis of the blood from the blood samples of pigs treated with conventional 

veterinary drugs. 

The study of morphological and biochemical composition of the blood serum of animals was carried 

out: the first time prior to irradiation, respectively, the second was carried out with an interval of 7 

days. 

The material for morphological and immunological studies provided blood samples stabilized with 

heparin. 

 Blood samples were examined for morphological parameters using a semi-automatic analyzer 

Medonic production Boule Medical AB (Sweden). 

The article presents data on the treatment of arthritis in pigs. It is shown that arthritis in pigs 

characterized by partial inhibition and simply supported of limb lameness. 

It is know that the conduct of intravascular laser irradiation of blood contributes to the seventh day, 

compared with the initial data reduction in the number of white blood cells by 34.7%, and a decrease in 

the blood serum of these results in the control group to 7.3%  AsAT activity 

 

Arthritis in pigs, methods, laser irradiation of blood  
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Постановка проблеми. Використання жи-

рів як джерела енергії і незамінних жирних 

кислот має важливе значення у годівлі сільсь-

когосподарської птиці. Нестача їх призводить 

до затримки росту, до зниження продуктивно-

сті та погіршення якості продукції.  

Сучасна технологія тваринництва підвищує 

ризик виникнення у тварин метаболічних роз-

ладів. Найбільшого навантаження зазнає печі-

нка, яка приймає пряму чи опосередковану 

участь у всіх видах обміну, а функціональні 

зміни гепатоцитів призводять до виникнення 

порушень як у системах органів, так і організ-

мі в цілому [7, 8]. 

Аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових 

публікацій свідчить про те, що в усьому світі 

ведеться пошук нових високоенергетичних 

кормових добавок, які могли би бути джере-

лом енергії за рахунок використання жирів ро-

слинного походження. Особлива увага приді-

ляється більш дешевим видам кормової сиро-

вини із нетрадиційних джерел надходження 

жирів рослинного походження, в першу чергу 

це стосується використання пальмового жиру 

[2, 4]. 

Вітчизняні та зарубіжні науковці повідом-

ляють, що данні про морфологію печінки ку-

рей-несучок маловивчені та носять фрагмента-

рний характер. Недостатньо вивчений морфо-

генез печінки у птиці в найбільш критичні ета-

пи  та фази постнатального онтогенезу.  

ОРІЩУК О. С., асистент 

ЦАП С.В., к. с.-г. наук, доцент 
Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

tsap.svetlana@mail.ru  

Визначена ефективність використання вітамінно-амінокислотно-мінерально-жирового 

комплексу (ВАМЖК) у складі комбікорму та його вплив на гістологічну будову тканин печінки 

курей-несучок.  

Встановлено, що згодовування кормової добавки з введенням пальмового жиру  у складі 

комбікорму піддослідної птиці не викликало негативного впливу на гістологічні показники 

печінки курей-несучок у II дослідній групі, тоді як в III та IV дослідних групах відмічаються 

деструктивні зміни з дискомплексацією паренхіми печінки 

Кури-несучки, печінка, морфологія, гістологія 

Метою наших досліджень було дослідити 

гістологічну будову печінки курей-несучок за 

згодовування у складі комбікорму вітамінно-

амінокислотно-мінерально-жирового комплек-

су із введенням до його складу пальмового 

жиру.  

Матеріал і методи дослідження. Для дося-

гнення поставленої мети проведено науково-

господарський експеримент в умовах приват-

ної виробничої фірми “Агроцентр” Дніпропет-

ровської області. Відбір курей-несучок для на-

укового досліду провели згідно методики [3, 

5]. Для експерименту відібрали чотири групи 

курей-несучок  кросу “NOVOgen brawn”, по 50 

голів у кожній, які сформували за принципом 

аналогів, враховуючи вік, живу масу та проду-

ктивність.  

Схема проведення наукового експерименту 

наведена у таблиці 1.  

Гістологічні зрізи печінки курей-несучок 

виготовляли згідно загальноприйнятих мето-

дик у лабораторії гістології, імуноцитохімії і 

патоморфології НДЦ біобезпеки і екологічно-

го контролю ресурсів АПК Дніпропетровсько-

го державного аграрно-економічного універси-

тету [1]. Зразки печінки для досліджень відби-

рали з однієї ділянки правої частки органу і 

фіксували в 10% водному розчині формаліну. 

Загальну структуру печінки вивчали на препа-

ратах, забарвлених гематоксиліном і еозином, 

з використанням мікроскопу LeicaD-

УДК:636.085.52/.58.25/086.7 
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M1000х200. Для фотографування гістопрепа-

ратів використовували цифровий фотоапарат 

Olympus C-460 ZOOM [1].  

Результати дослідження. Піддослідним 

курям-несучкам згодовували повнораціонні 

комбікорми, збалансовані за всіма поживними 

речовинами згідно з рекомендованими норма-

ми для кросу NOVOgen brown. Склад комбіко-

рму, що використовувався для годівлі курей-

несучок, наведено у таблиці 2.  

Аналіз хімічного складу та поживності ком-

бікормів, які згодовували курям-несучкам з 

різним відсотком ВАМЖК, свідчить про те, 

що вони повністю забезпечували курей-

несучок енергією, поживними та біологічно 

активними речовинами згідно з нормами годі-

влі.  

У складі комбікорму для курей-несучок ко-

нтрольної та II, III і IV дослідних груп набір та 

кількість інгредієнтів були однаковими, тільки 

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№1, 2015 

 
Таблиця 1. Схема науково-господарського експерименту  

Група 

Кількість 
голів у  
групі 

Умови проведення досліду 

Підготовчий  
період (5 діб) 

Основний період (120 діб) 

I – контроль-

на 
50 ПК Повнораціонний комбікорм (ПК) 

II – дослідна 50 ПК 
ПК +  2 % В А М Ж К  замість аналогіч-

ної кількості соєвої макухи (2 %) 

III – дослідна 50 ПК 
ПК +  3 % В А М Ж К  замість аналогіч-

ної кількості соєвої макухи (3 %) 

IV – дослідна 50 ПК 
ПК +  4 % В А М Ж К  замість аналогіч-

ної кількості соєвої макухи (4 %) 

 

Показник 

Група 

контрольна дослідна 

I II III IV 

Кукурудза 54 54 54 54 

Соєва макуха 8 6 5 4 

Макуха соняшникова 22 22 22 22 

Борошно м’ясо-кісткове 5 5 5 5 

Кухонна сіль 0,3 0,3 0,3 0,3 

Премікс  “Міовіт” 1,2 1,2 1,2 1,2 

Лізин 0,1 - - - 

Метіонін 0,1 - - - 

Монокальційфосфат 0,5 - - - 

Ракушняк 8,79 9,49 9,49 9,49 

Санзим 0,01 0,01 0,01 0,01 

В і т а м і н н о - а м і н о к и с л о т н о -

мінерально-жировий комплекс 

(ВАМЖК) 

- 2 3 4 

Всього: 100 100 100 100 

 
Таблиця 2. Рецепти комбікорму  для курей-несучок, %  
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змінювалася кількість соєвої макухи. У струк-

турі кормосуміші переважали зернові корми, а 

саме зерно кукурудзи – 54 % та соняшникова 

макуха – 22 %. 

Хімічний склад комбікормів, які використо-

вували для годівлі курей-несучок контрольної 

та дослідних груп, був близьким і різнився за 

поживністю незначно. 

При цьому слід зазначити, що додавання 2 

%, 3 % та 4 % ВАМЖК замість соєвої макухи 

суттєво позначилося на загальній калорійності 

комбікорму курей-несучок дослідних груп. 

Слід відзначити, що птиця II, III і IV  дослід-

них груп переважала контрольну групу за цим 

показником на 2,5 %, 3,4 %, та 5,1 %. 

Необхідно відмітити, що обмінна енергія 

раціону впливає на важливі фізіологічні проце-

си в організмі птиці. Тому, слід дотримуватись 

оптимального енерго-протеїнового відношення 

у раціоні, оскільки підвищення його до 190 

призводить до ожиріння і дистрофії печінки, а 

також  зменшення продуктивності в цілому. 

Енерго-протеїнове відношення у контроль-

ній групі становило 150, тоді як у II, III і IV 

дослідних групах відповідно 156, 158, 161, що 

більше на 4 %, 5,3 % і 7,3 % порівняно до ана-

логів контрольної групи. 

У той же час введення до основного раціону 

ВАМЖК призвело до незначного зменшення 

сирого протеїну у раціонах курей дослідних 

груп. Вміст протеїну у контролі становив 

18,63 % у II, III, IV дослідних групах – 18,47 

%, 18,40 і 18,32 %. Таке не суттєве зниження 

протеїну в дослідних групах пояснюється мен-

шим вмістом сирого протеїну безпосередньо у 

кормовій добавці.  

Введення до комбікорму дослідних груп 

кормової добавки – ВАМЖК у кількості 2 %, 3 

%, 4 % призвело до підвищення рівня сирого 

жиру. Так, у контрольній групі цей показник 

становив 5,0 г,  тоді як у  дослідних – 5,8-6,5 г. 

Важливе значення у годівлі курей-несучок 

має мінеральне живлення, особливо наявність 

у раціоні кальцію та фосфору і їх співвідно-

шення. Включення ВАМЖК до раціону курей-

несучок II, III, IV дослідних груп сприяло під-

вищенню вмісту кальцію відповідно на 7,0 %, 

12,9 % і 14,0 % відповідно. За вмістом фосфо-

ру, комбікорм птиці контрольної та дослідних 

груп істотно не відрізняється між собою. 

Протеїнова повноцінність годівлі птиці до-

сягається не тільки завдяки сирому протеїну, а 

насамперед наявності у раціоні набору необ-

хідної кількості незамінних амінокислот. За-

вдяки введенню вітамінно-амінокислотно-

мінерально-жирового комплексу кормосуміш 

дослідних груп вдалося збалансувати за крити-

чними амінокислотами. Вміст лізину, метіоні-

ну+цистин, триптофану, треоніну був у межах 

норми.  

Рис. 1. Гістологічний зріз печінки курки-несучки 
контрольної групи. Гематоксилін та еозин. ×200. LeicaDM1000.  
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Печінка є однією з найважливіших залоз, 

що забезпечує повноцінне існування і функціо-

нування всього організму в цілому, тому ви-

вчення гістологічної будови за впливу різних 

кормових добавок, дає можливість визначити 

структурно-функціональний стан органу. 

У науково-господарському досліді вивчали 

ефективність використання вітамінно-

амінокислотно-мінерально-жирового комплек-

су в комбікормі курей-несучок у кількості 2 %, 

3 % та 4 % замість аналогічної кількості соєвої 

макухи. 

У контрольній групі часточкова будова ор-

гану була повністю збережена. Часточки добре 

виражені. Дистрофічно-дегенеративні зміни у 

паренхімі органу відсутні (рис. 1). Розміри ге-

патоцитів рівновеликі. Ядра клітин округлі, 

чітко контуровані, дещо зміщені на периферію 

клітин. Цитоплазма гепатоцитів однорідна, рі-

вномірно забарвлена. Синусоїдні капіляри по-

мірно заповнені еритроцитами.  

Додавання до комбікорму 2 % ВАМЖК за-

мість аналогічної кількості соєвої макухи, по-

казує що, гістологічна структура печінки птиці 

не має виражених порушень. Часточкова будо-

ва органа збережена, проте чіткі межі печінко-

вих часточок не визначаються (рис. 2). Забарв-

лення цитоплазми гепатоцитів рівномірне. Ге-

патоцити розташовані не щільно, розміри їх 

рівновеликі. Ядра клітин великі, округлої фор-

ми з чітко вираженим ядерцем, дещо відтісне-

ним на периферію. Синусоїдні капіляри помір-

но розширені, в просвітах розташовані розріз-

нені еритроцити.  

Згодовування комбікорму птиці з 3 % 

ВАМЖК часточкова будова печінки виражена, 

але місцями виявляється дискомплексація ге-

патоцитів (рис. 3). Клітини паренхіми із слаб-

ко вираженою зернистістю, розташовані не 

щільно. Деякі клітини помірно набубнявілі, 

містять базофільну цитоплазму, їх цитоплазма 

непрозора. Окремі ядра гепатоцитів мають 

ознаки пікнозу або рексису. Деякі ділянки пе-

чінки мають циркуляторні розлади, що прояв-

ляються венозною гіперемією ацинусів.  

За додавання 4 % ВАМЖК у комбікорм ку-

рей-несучок IV дослідній групі виявлено, що 

структура печінки збережена. Гепатоцити де-

що збільшені у об’ємі, контури клітин не вира-

жені, цитоплазма не прозора, тьмяна або із 

слабко вираженою зернистістю. Окремі гепа-

тоцити містять дрібні вакуолі в цитоплазмі 

(рис. 4). Ядра гепатоцитів великі, округлої фо-

рми з чітко вираженим ядерцем. Деякі клітини 

мають ознаки каріопікнозу.  

Висновки. У результаті проведених науко-

вих досліджень під час гістологічного дослі-

дження печінки курей-несучок  І, ІІ, ІІІ і ІV 

Рис. 2. Гістологічний зріз печінки курки-несучки ІІ групи. 
Гематоксилін та еозин. х200. LeicaDM1000. 

 1- гепатоцити, 2 – синусоїдні капіляри  
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дослідних груп встановлено, що мікроскопічна 

структура часточок збережена. Проте, у курей 

ІІІ групи відмічаються деструктивні зміни з 

дискомплексацією паренхіми печінки. Перева-

жна більшість гепатоцитів набубнявілі з нерів-

номірно забарвленою цитоплазмою, що свід-

чить про наявність зернистої дистрофії органу. 

Поява дрібних жирових краплин у цитоплазмі 

гепатоцитів курей ІV дослідної групи свідчить 

про незначне порушення ліпідного обміну. 

Перспективою подальших досліджень 
буде вивчення вищезазначених кормових до-

бавок на жирнокислотний склад яєць.  

Рис. 4. Гістологічний зріз печінки курки-несучки IV групи. 
Гематоксилін та еозин. х200. LeicaDM1000.  

1 – гепатоцити, 2 – синусоїдні капіляри, 3 – центральна вена  

Рис. 3. Гістологічний зріз печінки курки-несучки ІІІ групи. 
Гематоксилін та еозин. х200. LeicaDM1000. 

 1- гепатоцити, 2 – синусоїдні капіляри, 3 – центральна вена  
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ОСОБЕННОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПЕЧЕНИ КУР-
НЕСУШЕК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИТАМИННО-АМИНОКИСЛОТНО-

МИНЕРАЛЬНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСА 

Орищук О.С., Цап С.В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Изучена эффективность использования витаминно-аминокислотно-минерально-жирового 

комплекса (ВАМЖК) в составе комбикорма и его влияние на гистологическое строение печени 

кур-несушек. Установлено, что скармливание кормовой добавки с введением пальмового жира в 

составе комбикорма подопытной птицы не вызывало негативного влияния на гистологические 

показатели печени кур-несушек в II опытной группе, а в III и IV опытных группах отмечаются 

деструктивные изменения с дискомплексация паренхимы печени 

 

Куры-несушки, печень, морфология, гистология 
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FEATURES OF HISTOLOGICAL STRUCTURE OF LIVER OF LAYING HENS 
WITH USE OF VITAMIN-AMINO-ACID-MINERAL-FAT COMPLEX  

O. Orischuk, S. Tsap  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

 

The aim of our researches was to investigate the histological structure of the liver of laying hens 

when feeding them with mixed feed consisting vitamin-amino-acid-mineral- fat complex with addition to 

its composition of palm fat.  

Test subject laying hens were fed with full ration mixed feed, balanced by all nutrients according to 

recommended standards for cross NOVOgen brown.  

Adding 2%, 3% and 4% VAAMFC instead of soybean meal significantly affected the overall 

caloricity of mixed feed for laying hens from research groups. It should be noted that poultry II, III and 

IV experimental groups prevailed control group by this indicator at 2.5%, 3.4% and 5.1%. 

At the same time, inclusion to the basic diet of VAAMFC led to a slight reduction of crude protein in 

diets of chickens from experimental groups. Protein content in control was 18.63% in II, III, IV 

experimental groups – 18.47%, 18.40 and 18.32%.  

Addition to mixed feed of experimental groups of feed additive – VAAMFC in the amount of 2%, 3%, 

4% resulted to increase of crude fat level. Thus, in the control group, this figure was 5.01 gm, while in 

experimental – 5,8-6,5 gm. 

The liver is one of the most important glands, which provides a full existence and functioning of the 

whole organism, so the study of histological structure under the influence of different feed additives, 

makes it possible to determine the structural-functional structure of the body. 

Thus, during histology researches of liver of laying hens from I, II, III and IV experimental groups it 

was found that the microscopic structure of the particles is preserved. However, in chickens from III 

group destructive changes with (dyskomplexatio – такого слова словари не знают) parenchyma of 

liver is noted. The vast majority of hepatocytes bulked up with irregularly colored cytoplasm, which 

indicates the presence of granular dystrophy of organ. The appearance of tiny fat droplets in the 

cytoplasm of hepatocytes of chickens from IV experimental group shows a slight breach in lipid 

metabolism 

Laying hens, liver, morphology, histology 
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Відомо, що одним із основних шляхів про-

никнення антигенів в організм тварин і птахів 

є органи травлення. В зв’язку з цим в їх стін-

ках містяться значні скупчення лімфоїдної 

тканини, яка формує функціональну основу 

імунних утворень [1, 2]. Останні, за сучасними 

даними, відносять до периферичних органів 

імуногенезу, ефекторні клітини яких розпізна-

ють і нейтралізують антигени та звільняють 

організм від них [3]. 

Лімфоїдна тканина імунних утворень утво-

рена ретикулярною тканиною, в петлях якої 

розташовані клітини лімфоїдного ряду. Вона 

створює специфічне мікрооточення для розви-

тку і диференціації цих клітин. У розвитку лі-

мфоїдної тканини виділяють чотири рівні 

структурної організації: дифузна лімфоїдна 

тканина, передвузлики, первинні і вторинні 

лімфоїдні вузлики, які розвиваються у наведе-

ній послідовності і забезпечують потреби ор-

ганізму тварин на певних етапах його станов-

лення. Наявність усіх цих рівнів свідчить про 

повну морфофункціональну зрілість лімфоїд-

ної тканини і відповідно імунних утворень [4]. 

Даних про морфофункціональний стан лім-

фоїдної тканини імунних утворень стравоходу 

і шлунка курей віком 180 діб в спеціальній лі-

ХОМИЧ В.Т., д. вет. н., професор 

ДИШЛЮК Н.В., к. вет. н., доцент 

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України  

м. Київ 

dushlyuk@ukr.net  

Гістологічними дослідженнями з’ясовано морфофункціональний стан лімфоїдної тканини 

імунних утворень стравоходу та шлунка курей віком 180 діб. Матеріал для досліджень відібрали 

від 6 голів курей кросу Шевер 579. При виконанні роботи використовували загальноприйняті 

класичні методи гістологічних досліджень. Встановлено, що лімфоїдна тканина імунних 

утворень стравоходу та шлунка курей представлена усіма рівнями структурної організації, які 

неоднаково виражені в окремих їх частинах. Скупчення цієї тканини розташовані у власній 

пластинці та підслизовій основі слизової оболонки цих органів, а в шлунку – ще й у серозній 

оболонці. В м’язовій і в пілоричній частинах шлунка лімфоїдні вузлики були виявлені і в м’язовій 

оболонці. Найбільшу площу лімфоїдна тканина займає в стравохідному мигдалику, а найменшу – 

у м’язовій частині шлунка 

Кури, стравохід, шлунок, імунні утворення, лімфоїдна тканина, передвузлики, лімфоїдні 

вузлики  

тературі ми не знайшли, що і зумовило мету 

нашого дослідження. 

 Матеріал і методи дослідження. Матеріал 

для досліджень відібрали від 6 голів курей 

кросу Шевер 579 віком 180 діб. При виконанні 

роботи використовували класичні методи мор-

фологічних досліджень [5, 6]. 

Результати дослідження. По довжині в 

стравоході курей виділяють дві частини: ший-

ну і грудо-черевну. Перед входом у грудо-

черевну порожнину, його стінка формує міш-

коподібне розширення – воло. У волі добре 

виражені дві частини: залозиста (зі сторони 

стравоходу) і беззалозиста (безпосереднє роз-

ширення стравоходу). Шлунок складається із 

трьох частин: залозистої, м'язової і пілоричної. 

Залозиста частина шлунка є продовженням 

стравоходу і має вигляд веретеноподібної тру-

бки, яка з’єднується короткою проміжною зо-

ною (перешийком) з м’язовою його частиною. 

Проміжну зону, згідно сучасних даних, відно-

сять до залозистої частини шлунка [7]. М’язо-

ва частина шлунка має дископодібну форму і 

товсті стінки. На її бічних поверхнях розташо-

вані сухожилкові дзеркала. Пілорична частина 

шлунка у курей слабо виражена і є місцем ви-

ходу з неї дванадцятипалої кишки.   

УДК 619:611.3./.4:636.5  

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИ ІМУННИХ УТВОРЕНЬ 
СТРАВОХОДУ І ШЛУНКА КУРЕЙ ВІКОМ 180 ДІБ  
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Лімфоїдна тканина імунних утворень стра-

воходу та шлунка курей представлена усіма 

рівнями структурної організації, які неоднако-

во розвинені в окремих їх частинах. Скупчен-

ня цієї тканини локалізовані переважно у влас-

ній пластинці та підслизовій основі слизової 

оболонки цих органів, а в шлунку – ще й в се-

розній оболонці. В м’язовій і в пілоричній час-

тинах шлунка лімфоїдні вузлики були виявле-

ні і в м’язовій оболонці. Перед входом страво-

ходу в залозисту частину шлунка лімфоїдна 

тканина добре розвинута і формує стравохід-

ний мигдалик.   

Дифузна лімфоїдна тканина не має чітких 

меж і утворена ретикулярною тканиною та  

ніжними колагеновими волокнами, що форму-

ють сітку в петлях якої розташовані клітини 

лімфоїдного ряду. Вона однорідна, без види-

мих просвітлень та ущільнень. Передвузлики 

представлені більш щільними не великими 

скупченнями лімфоїдних клітин, які не мають 

чітко виражених меж і оболонки. Первинні і 

вторинні лімфоїдні вузлики мають округлу та 

овальну форму і добре виражену оболонку, в 

утворенні якої беруть участь ретикулярні та 

колагенові волокна. У первинних лімфоїдних 

вузликах лімфоїдні клітини розташовані з од-

наковою щільністю, а ретикулярні волокна в їх 

центральних ділянках формують крупнокомір-

кові сітки. У вторинних лімфоїдних вузликах 

виявляються світлі (зародкові) центри. В їх 

центральних ділянках ретикулярні волокна не 

утворюють комірок, вони поодинокі і можуть 

бути відсутні. 

У слизовій оболонці обох частин стравохо-

ду та залозистій частині вола курей дифузна 

лімфоїдна тканина і лімфоїдні вузлики розта-

шовані переважно поблизу секреторних відді-

лів залоз та їх вивідних проток і рідше під епі-

телієм (рис. 1). Лімфоїдні клітини цих скуп-

чень інфільтрують епітелій слизової оболонки 

і епітелій залоз. У беззалозистій частині вола 

ці скупчення поодинокі і реєструються перева-

жно під епітелієм.  

У стравохідному мигдалику курей лімфоїд-

на тканина займає майже всю площу власної 

пластинки і підслизової основи слизової обо-

лонки (рис. 2). Із поверхні скупчень цієї ткани-

ни відбувається міграція лімфоїдних клітин у 

поверхневий епітелій, внаслідок чого він стає 

спонгіозним. Лімфоїдні клітини інфільтрують 

також секреторні відділи залоз та їх вивідні 

протоки. Вони виявляються і в їх просвіті.  На-

вколо стравохідних залоз і в стінці самих залоз 

реєструються лімфоїдні вузлики. Останні та-

кож розташовані поблизу великих кровонос-

них судин. 

У залозистій частині шлунка скупчення лім-
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Рис. 1. Залозиста частина вола курки віком 
180 діб: 
 1– епітелій; 2 – первинний лімфоїдний вуз-

лик; 3 – секреторний відділ залози; 4 – м’язова 

оболонка. 

Фарбування гематоксиліном та еозином, ×90. 

Рис. 2. Стравохідний мигдалик курки віком 
180 діб:  
1 – стравохідні залози; 2 – вторинні лімфоїдні 

вузлики; 3 – колагенові волокна. 

 Фарбування за ван Гізон, ×63. 

42 



фоїдної тканини імунних утворень розташова-

ні переважно в основі складок слизової оболо-

нки. Вони виявляються між поверхневими 

трубчастими залозами і під ними, їх вузлики 

можуть формувати агрегати (рис. 3). Дифузна 

лімфоїдна тканина та лімфоїдні вузлики реєст-

руються також на периферії часточок глибо-

ких залоз та в їх глибині. Лімфоїдні клітини 

цих скупчень інфільтрують епітелій слизової 

оболонки і епітелій поверхневих та глибоких 

залоз. Поодинокі первинні та вторинні лімфої-

дні вузлики виявляються у волокнистій сполу-

чній тканині підслизової основи, що розташо-

вана поблизу м’язової пластинки стінки зало-

зистої частини шлунка. Окремі скупчення лім-

фоїдної тканини підслизової основи можуть 

з’єднуватися з такими власної пластинки сли-

зової оболонки. Поодинокі лімфоїдні вузлики 

реєструються і в підсерозній основі серозної 

оболонки.  

У проміжній зоні найбільші скупчення лім-

фоїдної тканини виявляються поблизу часто-

чок глибоких залоз залозистої частини шлунка 

і меншою мірою в інших ділянках проміжної 

зони. Вони розташовані переважно у власній 

пластинці і рідше в підслизовій основі слизо-

вої оболонки. У власній пластинці скупчення 

лімфоїдної тканини знаходяться між трубчас-

тими залозами та в їх основі і можуть форму-

вати агрегати, до складу яких входить від двох 

до чотирьох лімфоїдних вузликів. Окремі з 

них прогинають м’язову пластинку. Лімфоїдні 

клітини цих скупчень інфільтрують поверхне-

вий епітелій слизової оболонки і епітелій труб-

частих залоз.  

У м’язовій і пілоричній частинах шлунка 

локальні скупчення дифузної лімфоїдної тка-

нини виявляються у власній пластинці слизо-

вої оболонки між трубчастими залозами і під 

ними, а поодинокі первинні і вторинні лімфої-

дні вузлики – в м’язовій і серозній оболонках 

(мал. 4). 

Лімфоїдна тканина імунних утворень в сли-

зовій оболонці стравоходу і шлунка курей за-

ймає неоднакову площу (табл.).  

Як видно з даних таблиці, найбільшу площу 

вона займає в стравохідному мигдалику 

(50,12+0,52%), а найменшу – у м’язовій части-

ні шлунка (2,12+0,46%). У шийній і грудо-

черевній частинах стравоходу, залозистій і 

беззалозистій частинах вола та в пілоричній 

частині шлунка площа лімфоїдної тканини 

імунних утворень складає від 2,92 до 6,33%, а 

в залозистій частині шлунка і в її проміжній 

зоні – від 17,29 до 21,04 %.  
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Рис. 3. Залозиста частина шлунка курки ві-
ком 180 діб: 
1 – агрегат лімфоїдних вузликів у власній пла-

стинці слизової оболонки: 1а – первинні лім-

фоїдні вузлики; 1б – вторинні лімфоїдні вузли-

ки; 2 – часточка глибоких залоз. 

Фарбування гематоксиліном та еозином, ×63. 

Рис. 4. М’язова частина шлунка курки 
віком 180 діб: 
1 – слизова оболонка; 2 – м’язова оболон-

ка; 3 – вторинні лімфоїдні вузлики. 

Фарбування гематоксиліном та еозином, 

×63. 
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Висновки:  
1. Лімфоїдна тканина імунних утворень 

стравоходу та шлунка курей представлена усі-

ма рівнями структурної організації, які неод-

наково виражені в окремих їх частинах. 

2. Скупчення лімфоїдної тканини розташо-

вані у власній пластинці та підслизовій основі 

слизової оболонки, а в шлунку – ще й у сероз-

ній оболонці. В м’язовій і в пілоричній части-

нах шлунка лімфоїдні вузлики були виявлені і 

в м’язовій оболонці. 

3. Найбільшу площу лімфоїдна тканина за-

ймає в стравохідному мигдалику, а найменшу 

– в м’язовій частині шлунка. 
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Органи, та їх частини Площа лімфоїдної тканини 

Шийна частина стравоходу 5,81±0,31 

Грудо-черевна частина стравоходу 6,33±0,61 

Залозиста частина вола 5,01±0,95 

Беззалозиста частина вола 2,92±0,45 

Стравохідний мигдалик 50,12 ± 0,52 

Залозиста частина шлунка 17,29 ± 0,18 

Проміжна зона залозистої частини шлунка 21,04±0,56 

М’язова частина шлунка 2,12±0,46 

Пілорична частина шлунка 4,83±0,58 

Таблиця. Площа, яку займає лімфоїдна тканина імунних утворень в слизовій оболонці 
окремих частин стравоходу і шлунка курей віком 180 діб, %, М± m  
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ ИМ-
МУННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА КУР В ВОЗРАСТЕ  

180 СУТОК 

Хомич В.Т., Дышлюк Н.В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Гистологическими исследованиями выяснено морфофункциональное состояние лимфоидной 

ткани иммунных образований пищевода и желудка кур в возрасте 180 суток. Материал для ис-

следований отобрали от 6 голов кур кросса Шевер 579. При выполнении работы использовали 

общепринятые классические методы гистологических исследований. Установлено, что лимфо-

идная ткань иммунных образований пищевода и желудка кур представлена всеми уровнями 

структурной организации, которые неодинаково выражены в отдельных их частях. Скопления 

этой ткани расположены в собственной пластинке и подслизистой основе слизистой оболочки 

этих органов, а в желудке – еще и в серозной оболочке. В мышечной и в пилорической частях же-

лудка лимфоидные узелки были обнаружены и в мышечной оболочке. Наибольшую площадь лим-

фоидная ткань занимает в пищеводной миндалине, а наименьшую – в мышечной части желудка. 

Куры, пищевод, желудок, иммунные образования, лимфоидная ткань, предузелки, лимфо-

идные узелки 

MORPHOFUNCTIONAL STATE OF LYMPHOID TISSUE OF IMMUNE 
FORMATION ESOPHAGUS AND STOMACH CHICKENS AT AGED OF 180 DAYS 

V. Khomich, N. Dyshlyuk  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Histological studies revealed morphofunctional state of lymphoid tissue of immune formation in 

esophagus and stomach in chickens of 180 days old. The material selected for studies of 6 chickens 

cross Shevera 579. During investigation conventional methods of classical histological studies were 

used. The esophagus in chickens is established to be divided into two parts: the neck and chest-

abdominal. Before entering the chest, it forms an expanded pouch - crop. In the crop there are 

expressed  two parts: glandular (the part of the esophagus) and non-glandular (expansion of the 

esophagus). The stomach consists of three parts: proventriculus, gizzard and pylorus. The 

proventriculus is the sequel of esophagus and looks like a spindle tube, which connects short 

intermediate zone (Isthmus) with gizzard. The intermediate zone, according to the current data, referred 

to proventriculus. The gizzard has discoid shape and thick walls. There are mirror tendon on its side 

surfaces. Pylorus is weakly developed in chickens and is a place where duodenum is out.  

Lymphoid tissue of immune formation of esophagus and stomach in chickens represented by all levels 

of structural organization that differently expressed in their separate parts. The accumulation of this 

tissue are localized mainly in the lamina propria and submucosa mucosa of these organs and stomach - 

also in serosa. In gizzard and pyloric part of the stomach lymphoid nodules were detected in the muscle 

membrane. Before entering the esophagus into the proventriculus lymphoid tissue is well developed and 

forms the esophageal tonsils. The largest area of lymphoid tissue represented in esophageal tonsils, and 

the least - in the gizzard 

Chickens, esophagus, stomach, immune formation, lymphoid tissue, prenodules, lymphoid nodules  

45 



Алергічні захворювання визначаються як 
група патологій, спричинених підвищеною 
чутливістю до деяких антигенів (алергенів). 
При контакті з цими алергенами розвивається 
клінічна симптоматика захворювання. Поши-
рення алергічних захворювань у людей в 
останні десятиліття катастрофічно зростає. У 
дрібних свійських тварин такі патології, як гі-
перчутливість до укусів бліх і атопічний дер-
матит, стали одним з найбільш частих приво-
дів звернення до ветеринарного дерматолога. 
Випадків спонтанного виліковування при да-
них захворюваннях практично не спостеріга-
ється. Зазвичай потрібна тривала терапія, яка 
допомагає контролювати перебіг захворюван-
ня і підтримувати пацієнта у задовільному ста-
ні [1, 2, 5, 6]. 

Найбільш дієвими ліками при лікуванні 
алергічних хвороб шкіри у котів є глюкокор-
тикоїди. Глюкокортикоїди – недорогі, легко-
доступні і ефективні препарати для терапії 
свербежу при алергічних захворюваннях шкі-
ри. Але навіть якщо їх приймають у невеликих 
дозах, необхідних для усунення запалення, во-
ни часто викликають поліурію, полідипсію і 
поліфагію. Рідше спостерігаються такі побічні 
ефекти як задишка, м’язова слабкість, сонли-
вість, зміни психіки, підвищена стомлюва-
ність, вторинні бактеріальні інфекції та каль-
цинування шкіри. Для профілактики розвитку 
небажаних ефектів глюкокортикоїди зазвичай 
застосовуються в комплексі з іншими, менш 
ефективними, але менш небезпечними, проти-

ШКВАРЯ М.М., к. вет. н., доцент  
СЕМЬОНОВ О.В., к. вет. н., доцент  
ШАГУН К.М., студентка 

Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

sm140@rambler.ru  

Виявлені типові ознаки негативної дії гормональних протизапальних засобів (поліурія, 

полідипсія, поліфагія, гіперглікемія, глюкозурія) при лікуванні алергічного дерматиту у котів. 

Встановлено, що глюкокортикоїди пролонгованої дії дексафорт та кінолог менш ятрогенні ніж 

дексаметазон і преднізолон для організму котів при лікуванні даної патології 

Глюкокортикоїди, коти, преднізолон, дексаметазон, дексафорт, кінолог, негативні 

ефекти, побічні реакції 

свербіжними препаратами. Це дозволяє знизи-
ти дозу глюкокортикоїдів, необхідну для усу-
нення клінічної симптоматики. Найчастіше, в 
якості супутніх препаратів застосовуються ан-
тигістамінні засоби, ПНЖК або спеціальні ша-
мпуні. Їх дозування є постійним, а ось дозу-
вання глюкортикоїдів на тлі застосування да-
них лікарських засобів підбирається за ефек-
том. Дозу глюкокортикоїдів потрібно підбира-
ти так, щоб у пацієнта залишався слабкий, сте-
рпний свербіж. Якщо свербіж пригнічується 
повністю, дозу глюкокортикоїдів слід знизити, 
але якщо виникає помірний свербіж – трохи 
підвищити [3, 7, 8]. 

При цьому дотепер залишаються з’ясовани-
ми у собак, але мало сформованими у котів 
основні негативні ефекти, які виникають при 
лікуванні алергічних дерматозів глюкокорти-
коїдами. Не дивлячись на значну інформацію 
щодо застосування в терапевтичній практиці 
гормональних протизапальних засобів, особ-
ливо преднізолону та дексаметазону, негативні 
ефекти у котів досліджені поверхнево. 

Проведена десятиліттями робота по ліку-
ванню алергічних дерматозів у котів глюкоко-
ртикоїдами популяризується в кругах практи-
куючих ветеринарних лікарів, але в наукових 
журналах залишаються практично без відпові-
ді питання негативного їх впливу на організм 
котів. 

Метою наших досліджень було визначення 
основних негативних ефектів глюкокортикої-
дів на організм котів при лікуванні алергічних 
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дерматозів та уточнення конкретно частоти 
виникнення негативного впливу одного із про-
тизапальних засобів: преднізолону, дексамета-
зону, дексафорту, кінологу. 

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-
ня виконані на кафедрі клінічної діагностики 
та внутрішніх хвороб тварин Дніпропетровсь-
кого державного аграрно-економічного уні-
верситету та в приватній ветеринарній клініці 
«Котофей» міста Дніпропетровськ. Викорис-
товували клінічні, статистичні та аналітичні 
методи щодо виявлення та аналізу медикамен-
тозної ятрогенії при алергічному дерматиті у 
котів. Проведено аналіз лікування близько 80 
котів, які лікувалися при алергічному дермати-
ті одним із перерахованих глюкокортикоїдів 
(преднізолон, дексаметазон, дексафорт, кіно-
лог) . 

Результати досліджень. Встановлено, що 
найбільш типовою ознакою негативної дії гор-
мональних протизапальних засобів є поліурія, 
поліфагія, полідипсія, гіперглікемія, глюкозу-
рія, як показано в таблиці. Ускладнення корти-
стероїдної гормонотерапії досить передбачува-
ні і повязані головним чином з ятрогенним гі-
перадренокортицизмом (хворобою Кушинга). 
За швидкого внутрішньовенного введення 

глюкокортикоїди можуть спричинити блюво-
ту, що можна попередити шляхом уповільне-
ного введення або в комбінацій з кристалоїд-
ними розчинами [1, 5, 6, 8]. 

Крім того у котів у меншій мірі виявлялися: 
гепатомегалія, синдром дряблої шкіри, задиш-
ка, порушення відновлення шерстного покри-
ву і білатеральна симетрична алопеція, підви-
щення активності ферментів печінки, зокрема 
ЛФ; гістопатологічні зміни в печінці, пригні-
чення, сонливість,  задишка (внаслідок гепато-
мегалії і м’язової слабкості), порушення робо-
ти органів системи травлення, виникнення ви-
разок шлунку, діабет і діабетичний кето аци-
доз, тромбоемболія легенів, інфекції сечовиві-
дних шляхів, зокрема, емфізематозний цистит, 
піометра, підвищена агресивність (рідко). 

Котів вважають більш резистентними до 
негативної дії глюкокортикоїдів, проте у них 
іноді реєструють діабет або ятрогенний гіпер-
адренокортицизм [4]. Кращий спосіб профіла-
ктики – уникати застосування стероїдів тоді, 
коли це можливо. Потрібно планувати ліку-
вання з урахуванням індивідуальних особли-
востей пацієнта, підшукувати безпечніші варі-
анти, наприклад, азатіоприн або інгаляцію 
кортикостероїдів, зокрема флутіказону 
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Негативний ефект 
Препарат 

Преднізолон Дексаметазон Дексафорт Кінолог 
Поліурія 76 76 50 43 

Поліфагія 71 72 48 34 

Полідипсія 76 76 51 47 

Гіперглікемія 62 58 23 17 

Глюкозурія 51 43 4 6 

Задишка 8 10 2 3 

М’язова слабкість 7 8 2 1 

Сонливість 18 17 3 2 

Зміна поведінки 27 31 7 8 

Підвищена втомлюваність 22 28 5 6 

Вторинні бактеріальні ін-
фекції 

1 2 - - 

Кальцинування шкіри 1 - 1 - 

Ожиріння 1 - - - 

Синдром Кушинга - 1 - - 

Таблиця. Негативні ефекти використання глюкокортикоїдів у котів за лікування 
алергічного дерматиту  
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(Flovent). 
Необхідно підтримувати тісний зв’язок з 

власниками тварин, яким призначили тривалі 
курси кортикостероїдів у високих дозах – це 
допоможе вчасно виявити початок розвитку 
ускладнень/побічних проявів, а якщо останніх 
не вдасться уникнути, то власник зуміє хоча б 
правильно діяти в таких випадках. Категорич-
но забороняється перегодовувати тварин, у 
яких розвивається поліфагія, оскільки ожирін-
ня лише посилить важкість ускладнень і навіть 
впливатиме на прогноз. 

Найбільш загрозливим ускладненням вва-
жається легенева тромбоемболія (у пацієнтів, 
які отримували високі дози стероїдів з життє-
вих показань, наприклад, за автоімунної гемо-
літичної анемії). Таким пацієнтам обов’язково 
призначають одночасний курс антикоагулян-
тів: низькомолекулярний гепарин (150 МО п/
шк. з інтервалом 8-12 год.) або аспірин (0,5 мг/
кг з інтервалом 12-24 год.) [7, 9, 10]. 

Аналізуючи таблицю бачимо, що глюкокор-
тикоїди пролонгованої дії спричиняють менше 
негативних ефектів ніж короткотривалої, що 
виражається у кількісному значенні кожного із 

негативних випадків. Тому, такі препарати як 
дексафорт та кінолог менш ятрогенні ніж дек-
саметазон і преднізолон для організму котів 
при лікуванні алергічного дерматиту. 

Висновки. 
1. Найбільш типовою ознакою негативної 

дії глюкокортикоїдів при лікуванні алергічно-
го дерматиту у котів є поліурія, поліфагія, по-
лідипсія, гіперглікемія, глюкозурія. 

2. На другому плані негативної дії глюкоко-
ртикоїдів на організм котів стоїть гепатомега-
лія, синдром дряблої шкіри, задишка, пору-
шення відновлення шерстного покриву і біла-
теральна симетрична алопеція, підвищення 
активності ферментів печінки, зокрема ЛФ; 
гістопатологічні зміни в печінці, пригнічення, 
сонливість,  задишка, порушення роботи орга-
нів системи травлення, виникнення виразок 
шлунку; діабет і діабетичний кетоацидоз; 
тромбоемболія легенів; інфекції 

3. Глюкокортикоїди пролонгованої дії дек-
сафорт та кінолог менш ятрогенні ніж декса-
метазон і преднізолон для організму котів при 
лікуванні алергічного дерматиту. 
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НЕГАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ДЕРМАТИТОВ У КОШЕК 

Шкваря Н.Н., Семёнов А.В., Шагун К.Н.  

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет,  г. Днепропетровск 

 

Определены наиболее типичные признаки негативного эффекта гормональных противовоспа-

лительных средств (полиурия, полидипсия, полифагия, гипергликемия, глюкозурия) при лечении 

аллергического дерматита у котов. Установлено, что глюкокортикоиды пролонгированного 

действия дексафорт и кинолог менее ятрогенные чем дексаметазон и преднизолон для организ-

ма кошек при лечении данной патологии 

Глюкокортикоиды, коты, преднизолон, дексаметазон, дексафорт, кинолог, негативные 

эффекты, побочные реакции 

THE NEGATIVE EFFECT OF THE USE OF GLUCOCORTICOIDS IN THE 
TREATMENT OF ALLERGIC DERMATITIS IN CATS 

M. Shkvarya A. Semionov  K. Shahun  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

 

Carried out work for decades for the treatment of allergic dermatoses in dogs glucocorticoids 

popularized in circles practicing veterinarians, but in scientific journals remain virtually unanswered 

question their negative effects on the body of cats. 

The aim of our research was to determine the major negative effects on the body cat glucocorticoids 

for the treatment of allergic dermatoses and clarify the specific frequency of the negative impact of other 

anti-inflammatory drugs: prednisolone, dexamethasone, deksafortu, dog handlers. 

The most typical sign of negative effects of glucocorticoids in the treatment of allergic dermatitis in 

cats are polyuria, polyphagy, polydipsia, hyperglycaemia, glycosuria. 

In the background the negative effects of glucocorticoids in the body of cats is hepatomegaly 

chondroectodermal dysplasia, shortness of breath, abuse recovery wool cover and bilaterally 

symmetrical alopecia, increased activity of liver enzymes, particularly alkaline phosphatase; 

histopathological changes in the liver, depression, drowsiness, shortness of breath, disruption of the 

digestive system, the occurrence of gastric ulcers; diabetes and diabetic ketoacidosis; pulmonary 

thromboembolism; infection. 

Glucocorticoids prolonged deksafort and iatrogenic cynologist less than dexamethasone and 

prednisolone to the body of cats in the treatment of allergic dermatitis. 

 

Glucocorticoids, cats, prednisolone, dexamethasone, deksafort, canine, adverse effects, adverse 

reactions 
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Гепатити – найбільш часта причина печін-

кової недостатності, що призводить до зни-

ження функцій печінки нижче рівня, необхід-

ного для забезпечення нормальної життєдіяль-

ності організму у зв’язку з центральною рол-

лю печінки в стабілізації гомеостазу організ-

му. При своєчасній терапії печінкова недостат-

ність може бути зворотньою. Провідну роль у 

корекції печінкової недостатності відіграє па-

тогенетична і замісна терапія. Вимоги до су-

часних гепатопротекторів – заміщення втраче-

них функцій ураженої печінки, стимуляція її 

регенерації, зниження вільнорадикального по-

шкодження гепатоцитів, протизапальна дія, 

регуляція метаболізму при відсутності негати-

вного впливу на пацієнта, властивого деяким 

лікарським препаратам і на навколишнє сере-

довище [1-4].  

Мета роботи полягала у визначенні терапе-

втичної ефективності різних схем лікування 

собак, хворих на гострий паренхіматозний ге-

патит неінфекційної природи. 

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-

ня проводилися впродовж 2013-2015 років в 

умовах державної лікарні ветеринарної меди-

цини м. П’ятихатки. Для цього було сформова-

но контрольну і дослідну групи тварин, по 5 

собак у кожній, вирівняні за масою та віком, з 

ознаками гострого паренхіматозного гепатиту 

неінфекційної природи. 

З лікувальною метою хворим собакам за-
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Визначена терапевтична ефективність гепатопротекторів: есенціалє та гептрал за різних 

схем застосування собакам, хворим на гострий паренхіматозний гепатит неінфекційної 

природи. Встановлено, що динаміка біохімічних показників крові собак хворих на гострий 

паренхіматозний гепатит, особливо каталітична активність органоспецифічних ферментів, 

при поєднаній терапії гепатопротекторами гептрал і тіопротектин була клінічно кращою, ніж 

використання гепатопротекторів есенціале і тіопротектин 

Собаки, гострий паренхіматозний гепатит, терапевтична ефективність, 

гепатопротектори 

стосовували наступні препарати:  

• із 1-го по 5-й день лікування внутрішньовен-

но вводити есенціале в дозі 1 мл/10 кг маси 

тварини (собакам контрольної групи);  

• із 1-го по 5-й день лікування внутрішньовен-

но вводити гептрал в дозі 1 мл/10 кг маси 

тварини (собакам дослідної групи); 

• у перші 5 днів внутрішньовенно (краплинно) 

5 %-ий розчин глюкози з розрахунку 0,5 г на 

1 кг маси; 10 %-ний розчин аскорбінової ки-

слоти (2–5 мг/кг), яку додають до глюкози; 

підшкірно – інсулін (4–6 Од/10 кг маси); 

• із 1-го по 15-й день  – тіопротектин внутрі-

шньом’язово 1мл/ 10 кг 1 раз на добу; 

• із 1-го по 10-й день – катозал внутрішньо-

м’язово 1мл/ 10 кг 1 раз у 2 доби; 

• із 1-го по 10-й день всередину – мультивіта-

мін внутрішньом’язово 1мл/ 10 кг 1 раз у 2 

доби. 

Всі собаки до основного домашнього раціо-

ну отримували по 200 г телячої печінки протя-

гом 15 діб. 

Гептрал відноситься до групи гепатопротек-

торів з антидепресивною активністю. Він має 

холеретичну і холекінетичну дію, детоксика-

ційні, регенеруючі, антиоксидантні, антифіб-

ринолітичні і нейропротективні властивості. 

Препарат не тільки поповнює нестачу адеметі-

оніну в організмі, а й стимулює його продук-

цію в різних органах (в першу чергу в печінці, 

головному і спинному мозку). Адеметіонін – 
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речовина, яка зустрічається практично у всіх 

тканинах і фізіологічних рідинах організму. 

Завдяки своєму хімічному складу препарат є 

донором метильної групи в реакціях трансме-

тилювання та є основою для багатьох біохіміч-

них тіолових сполук (цистеїну, таурину, коен-

зиму А та ін.) У процесі транссульфування є 

попередником поліамінів (путресцина, спермі-

дина, сперміну, що входять до структури ри-

босом), стимулює регенерацію клітин. 

Головна діюча речовина препарату есенціа-

ле –“есенціальні” фосфоліпіди (субстанція 

EPL), які є основними елементами у структурі 

клітинної оболонки і клітинних органел печін-

ки. Присутність EPL в організмі нормалізує 

метаболізм ліпідів, білків підвищує детоксика-

ційну функцію печінки, відновлює і зберігає 

клітинну структуру печінки та фосфоліпідза-

лежні ферментні системи, гальмує розростан-

ня сполучної тканини в печінці. 

Фармакологічний ефект тіопротектіна обу-

мовлений антиоксидантними, мембраностабі-

лізуючими, протиішемічними та імуномоду-

люючими властивостями. Тіопротектін попе-

реджає загибель гепатоцитів, знижує ступінь 

жирової інфільтрації та поширення центроло-

булярних некрозів печінки, сприяє процесам 

репаративної регенерації гепатоцитів, нормалі-

зує в них білковий, вуглеводний, ліпідний і 

пігментний обміни. Збільшує швидкість синте-

зу та виділення жовчі, нормалізує її хімічний 

склад. 

Лабораторне дослідження крові проводили 

загальновизнаними методиками. У сироватці 

крові тварин визначали: загальний білок сиро-

ватки крові – біуретовим методом, білкові 

фракції – нефелометричним методом, вміст 

глюкози – глюкозо-оксидазним методом, білі-

рубін та його фракції – методом Ієндрашика, 

активність АсАТ і АлАТ – динітрофенілгідро-

зоновим методом (Райтмана-Френкеля), актив-

ність холестатичного ферменту – гамма-

глутамілтранспептидази (ГГТП) визначали 

колірною реакцією з L-γ-глутамін-4-

нітроанілідом, визначення активності лужної 

фосфатази (ЛФ) – гідролізом β-

гліцерофосфату (метод Боданські), активність 

лактатдегідрогенази (ЛДГ) – за реакцією з 2,4-

динітрофенілгідразином (метод Савела-

Товарека), вміст сечовини – за колірною реак-

цією з діацетилмонооксимом, вміст креатиніну 

– за колірною реакцією Яффе (метод Поппе-

ра), загальний кальцій – з кальційарсеназним 

реагентом, визначення активності α-амілази – 

за методом Каравея (зі стійким крохмальним 

субстратом).  

Результати досліджень та їх обговорення. 

За даними державної лікарні ветеринарної ме-

дицини м. П’ятихатки впродовж 2013-2015 рр. 

захворюваність гепатитами у собак відзначена 

у 15,5% випадків звернень до клініки. Най-

більш часто реєструвався неспецифічний реак-

тивний гепатит (46,5%) та інвазійний гепатит, 

який виникав внаслідок бабезіозу (37,5%). То-

ксичні гепатити відзначені в 13,5% випадків 

(третя частина з них, можливо, ятрогенної еті-

ології, так як в анамнезі виявлялася попередня 

терапія гепатотоксичними препаратами – тет-

рацикліном, вінкристином, івомеком, канамі-

цином, індометацином, преднізалоном, пара-

цетамолом та ін.) Гепатит інфекційної етіоло-

гії зайняв 2,5% (рисунок).  

Гострий паренхіматозний гепатит у собак 

проявлявся загальним пригніченням, анорексі-

єю, брадикардією, діареєю, поліпное, полідип-

сією, іктеричністю слизових оболонок. Істотні 

зміни при гострому паренхіматозному гепати-

ті у собак було зафіксовано при досліджені 

крові: підвищення ШОЕ, зниження гематокри-

ту, зниження гемоглобіну, нейтрофільний лей-

коцитоз, незначна тромбоцитопенія. 

Серед біохімічних показників крові була 

зафіксована гіпопротеїнемія, обумовлена зни-

женням синтезу альбумінів, досягла мінімуму 

у деяких собак 51,5 ±0,3 г/л. Відмічалася та-

кож у собак мінімальна глюкоземія – 3,1 

ммоль/л.  

За рахунок сечовини виникла ретенційна 

азотемія від 24,1±0,2 мг% до 31,2±0,4 мг%. 

Вміст холестерину прогресивно знижувався у 

собак в межах нормальних значень. Зниження 

антитоксичної функції печінки проявляється 

різким зниженням кон'югації білірубіну до 

0,4–0,5 мкмоль/л, що корегували з результатом 

тимолової проби. 

Каталітична активність органоспецифічних 

ферментних систем печінки дала ранні і більш 

демонстративні ознаки напруженості функцій 

печінки при гострому паренхіматозному гепа-

титі. У крові собак встановлено активність 
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АЛТ і ACT різко збільшеною по відношенню 

до норми, що є ознаками гепатиту. Активність 

холінестерази, навпаки, різко знизилася до 

266,2±5,1 ммоль/л. Ця тенденція зберігалася 

майже у всіх тварин до кінця експерименталь-

ного періоду. Динаміка каталітичної активнос-

ті ЛДГ корелювала із змінами активності холі-

нестерази. 

Поряд із гострим паренхіматозним гепати-

том спостерігався уремічний синдром. Він ха-

рактеризувався тим, що на 5 добу зафіксовано 

максимальне збільшення в сечі концентрації 

білка, цукру, жовчних кислот, уробіліну, інди-

кану. У період лікування відзначалося посту-

пове зниження концентрації даних речовин. 

Однак, певні концентрації їх були вищими, ніж 

у здорових собак. 

При проведенні гепатопротективної терапії 

внутрішньовенними вливаннями есенціале та 

гептралу було відмічено різницю у їх клінічній 

дії та нормалізації каталітичної активності фе-

рментів. Зокрема, при використанні гептралу у 

собак гострим паренхіматозним гепатитом, на 

3-4 добу відзначена нормалізація діяльності 

шлунково-кишкового тракту: припинилася діа-

рея, відновився апетит. Зникла іктеричність, 

полідипсія, брадикардія, відновилися реакції 

при спілкуванні. Навпаки, при використанні 

есенціале у собак відзначена нормалізація їх 

діяльності – на 5-7 добу. Біохімічний статус 

виявив тенденцію до нормалізації гомеостазу.  

Показником відновлення білоксинтезуючої 

функції печінки було усунення диспротеїнемії. 

За використання гептралу рівень альбумінів 

виріс до 5 доби із збереженням даної тенденції 

на 15 добу, знизилася концентрація глобулінів 

з 52,3±3,3 г/л на 3 добу до 38,0±2,8 г/л на 5 до-

бу. У контрольній групі вміст альбуміну ниж-

че нормального значення з 5 до 15 діб, а гло-

булінів – вище (41,4±2,9 г/л на 5 добу з норма-

лізацією тільки до 15 діб). Ретенція азотистих 

шлаків знизилася за рахунок сечовини, засвід-

чуючи про відновлення антитоксичної функції 

печінки, що підтверджувалося також динамі-

кою зменшення її вмісту у контролі та дослід-

ній групі. 

Рівень глюкоземії у дослідній групі залиша-

вся у межах фізіологічних показників протя-

гом всього періоду лікування, тоді як у конт-

рольній групі зафіксована гіпоглікемія з 5 до 

15 діб.  

Динаміка фракцій кон’югованого і некон’ю-

гованого білірубіну при гепатопротективній 

терапії негативно корелювали, засвідчуючи 

про відновлення дезінтоксикаційної функції 

печінки. Фракція некон’югованого білірубіну 

у собак дослідної групи знизилася з 2,9±0,02 

мкмоль/л на 1 добу до 0,5±0,01 мкмоль/л на 15 

добу. На противагу в контрольній групі, яка 

отримувала есенціале фракція некон’юговано-

го білірубіну знизилася з 3,1±0,02 мкмоль/л на 

1 добу до 1,7±0,02 мкмоль /л на 15 добу. 

Підвищення кон’югації білірубіну, поєдну-

валося з відновленням холестеринового пулу 

до вихідних величин в обох групах. 

Каталітична активність лужної фосфатази 

46,5

37,5

13,5

2,5

неспецифічний

реактивний гепатит

інвазійний гепатит,

внаслідок бабезіозу

токсичний гепатит

інфекційний гепатит

Рисунок. Етіологічна структура гепатиту собак у місті П’ятихатки  
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при гепатопротективній терапії гептралом від-

новилася до вихідного рівня на 15 добу, засвід-

чуючи про нормалізацію жовчоутворення і жо-

вчовиведення. Підтвердженням є негативна 

динаміка вмісту жовчних кислот у сечі до 10-

15 доби. На противагу цьому у собак контроль-

ної групи, яка отримувала есенціале активність 

лужної фосфатази не нормалізувалася і до 15 

доби, ілюструючи явища холестазу.  

Каталітична активність АЛТ і ACT сироват-

ки крові у собак 2 групи відновилися до вихід-

ного рівня до 10 доби, а лактатдегідрогенази – 

до 15 доби. 

Застосування гепатопротектору гептрал при 

гострому паренхіматозному гепатиті надає 

більш вираженого терапевтичного ефекту ніж 

есенціале, що проявляється відновленням по-

казників функціонального стану печінки та но-

рмалізацією загальноклінічного стану. 

Динаміка біохімічних показників крові со-

бак хворих на гострий паренхіматозний гепа-

тит, особливо каталітична активність органо-

специфічних ферментів, при поєднаній терапії 

гепатопротекторами гептрал і тіопротектин 

була клінічно кращою, ніж використання гепа-

топротекторів есенціале і тіопротектин. 

Висновки та перспективи подальших 

розробок. Застосування гепатопротекторів ге-

птрал і тіопротектин курсом лікування протя-

гом 15 діб при неінфекційній печінковій недо-

статності надає виражений терапевтичний 

вплив, що виявляється нормалізацією показни-

ків, що характеризують функціональний стан 

печінки і нормалізацією загальноклінічного 

стану.  
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ГЕПАТОПРОТЕКТОРНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ЭССЕНЦИАЛЕ 

И ГЕПТРАЛ ПРИ ОСТРОМ ПАРЕНХИМАТОЗНОМ ГЕПАТИТЕ У СОБАК 

Шульженко Н.М., Волошина Т.А.  

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет,  г. Днепропетровск 

 

Определена терапевтическая эффективность гепатопротекторов: эссенциале и гептрал при 

различных схемах применения собакам, больным острым паренхиматозным гепатитом неин-

фекционной природы. Установлено, что динамика биохимических показателей крови собак, 

больных острым паренхиматозным гепатитом, особенно каталитическая активность органос-

пецифических ферментов, при комбинированной терапии гепатопротекторами гептрал и тио-

протектин была клинически лучше, чем использование гепатопротекторов эссенциале и тиопро-

тектин 

Собаки, острый паренхиматозный гепатит, терапевтическая эффективность, гепато-

протекторы 
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HEPATOPROTECTIVE EFFICACY ESSENTIALE AND HEPTRAL FOR ACUTE 

PARENCHYMAL HEPATITIS IN DOGS 

N. Shulzhenko, T. Voloshyna 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

The purpose of research. Objective was to determine the therapeutic efficacy of different treatment 

regimens of dogs suffering from acute parenchymal hepatitis infectious nature. 

Results and discussion. According to the state hospital of veterinary medicine. P`yatyhatky during the 

2013-2015 biennium. Incidence of hepatitis in dogs was observed in 15.5% of calls to the clinic. The 

most frequently recorded nonspecific reactive hepatitis (46.5%) and invasive hepatitis, which arose as a 

result of babesiosis (37.5%). Toxic hepatitis observed in 13.5% of cases (a third of them might 

iatrogenic etiology, as history revealed previous therapy hepatotoxic drugs - tetracycline, vincristine, 

ivomekom, kanamycin, indomethacin, prednizalonom, paracetamol, etc.). Hepatitis infectious etiology 

took 2.5%. 

Acute parenchymal hepatitis in dogs manifested general depression, anorexia, bradycardia, diarrhea, 

polipnea, polydipsia, ikterus mucous membranes. Significant changes in acute parenchymal hepatitis in 

dogs was recorded in studies of blood, increased erythrocyte sedimentation rate, lower hematocrit, 

lower hemoglobin, neutrophil leukocytosis, thrombocytopenia negligible. 

Among the biochemical parameters of blood was recorded hypoproteinemia due to a decrease in 

albumin synthesis, reached a minimum in some dogs 51,5 ± 0,3 g / l. As was observed in dogs 

hlyukozemiya minimum – 3.1 mmol / L. 

Due urea azotemia occurred retention of 24,1 ± 0,2 mg% to 31,2 ± 0,4 mg%. Cholesterol 

progressively reduced in dogs within the normal range. Reduced liver function antitoxic appears sharp 

decrease bilirubin conjugation to 0.4-0.5 mmol / l, with the result that corrected thymol test. 

The catalytic activity of enzyme systems liver organ gave a demonstration and early signs of tension 

in acute hepatic parenchymal hepatitis. In dogs found blood ALT and ACT dramatically increased 

relative to normal, a sign of hepatitis. Cholinesterase activity, in contrast, dropped sharply to 266,2 ± 

5,1 mmol / l. This trend continued in almost all animals before the end of the experimental period. 

Dynamics of the catalytic activity of LDH correlated with changes in cholinesterase activity. 

Along with acute hepatitis observed parenchymal uremic syndrome. It is characterized by the fact 

that the 5 day registered the maximum increase in the urine concentration of protein, sugar, bile acids, 

urobilin, Indican. During treatment noted a gradual decrease in the concentration of these substances. 

However, certain concentrations of them were higher than in healthy dogs. 

In conducting hepatoprotective therapy and intravenous Essenciale geptralom difference was 

observed in their clinical performance and normalize the catalytic activity of enzymes. In particular, the 

use of dogs geptralom parenchymal acute hepatitis, 3-4 day marked the normalization of the 

gastrointestinal tract: diarrhea stopped, resumed appetite. Disappeared ikterychnist, polydipsia, 

bradycardia, recovered reaction when communicating. On the contrary, the use of dogs essentiale 

marked the normalization of their activities – 5-7 days. Biochemical status showed a tendency to 

normalization of homeostasis. 

An indicator of recovery protein synthesis in liver function was to eliminate dysproteinemia. Using 

geptralom albumin levels increased up to 5 days maintaining this trend for 15 days decreased globulin 

concentration of 52,3 ± 3,3 g / L on day 3 to 38,0 ± 2,8 g / l in 5 days. In the control group the contents 

of albumin below the normal value from 5 to 15 days, and globulin – higher (41,4 ± 2,9 g / l 5 night with 

normalization only 15 days).  
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Retention of nitrogenous slag decreased by urea, indicating the restoration antitoxic liver function, 

which was confirmed as the dynamics reduce its content in the control and experimental group. 

Hlyukozemiyi level in the experimental group remained within the normal range throughout the 

treatment period, whereas in the control group recorded hypoglycemia from 5 to 15 days. 

Dynamics of conjugated and unconjugated fractions of bilirubin in hepatoprotektyvniy therapy 

negatively correlated, indicating the restoration detoxification function of the liver. Faction 

unconjugated bilirubin in dog experimental group decreased from 2,9 ± 0,02 mmol / L for 1 day to 0,5 ± 

0,01 mmol / l in 15 days. In contrast, a control group that received unconjugated bilirubin Essenciale 

fraction decreased from 3,1 ± 0,02 mmol / L for 1 day to 1,7 ± 0,02 mmol / L for 15 days. 

Increasing the conjugation of bilirubin, cholesterol combined with the restoration of the pool to the 

initial values in both groups. 

The catalytic activity of alkaline phosphatase in hepatoprotektyvniy SAMe therapy recovered to 

baseline at day 15, indicating normalization of bile formation and zhovchevyvedennya. Proof is the 

negative dynamics of bile acids in the urine for 10-15 days. In contrast, the control group in dogs that 

received essentiale activity of alkaline phosphatase is not normalized to 15 days, illustrating the 

phenomenon of cholestasis. 

The catalytic activity of ALT and serum ACT in dogs recovered to baseline to 10 days, and lactate 

dehydrogenase – up to 15 days. 

Application Hepatoprotectors geptral acute parenchymal hepatitis provides a pronounced 

therapeutic effect than essentiale, manifested restoration of functional state of the liver and the 

normalization of general clinical condition. 

The dynamics of blood biochemical parameters of patients with acute dogs parenchymal hepatitis, 

especially organ catalytic activity of enzymes in the combined therapy gepatoprotektoram geptral and 

tioprotektyn was clinically better than using hepatoprotectors essentiale and tioprotektyn. 

Conclusions and prospects for further development. Application hepatoprotectors geptral and 

tioprotektyn course of treatment for 15 days with infectious liver failure has a pronounced therapeutic 

effect manifested normalization of indicators of the functional state of the liver and the normalization of 

general clinical condition 
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Серед багатьох функціональних систем ор-

ганізму особливе місце займає імунна, яка ви-

значає стійкість і опірність організму при дії 

несприятливих чинників зовнішнього і внутрі-

шнього середовища. 

Імунна система організму людини і тварин 

включає центральний орган імунітету - тимус, 

лімфоїдні органи (червоний кістковий мозок, 

селезінку, лімфатичні вузли), а також імуноко-

мпетентні клітини крові і внутрішніх органів. 

При цьому, як і всі функції організму, імунна 

система знаходиться під контролем регулятор-

них систем: нервової, гуморальної та енерго-

інформаційної [1, 4]. 

Відомо, що більшість чинників зовнішнього 

середовища впливають на організм через реце-

птивні поля і за принципом рефлекторної реа-

кції центральна нервова система регулює фун-

кціональну активність усіх органів і систем 

організму, включаючи і ендокринну [9, 11]. 

В останні десятиліття стали реально відчут-

ними дії на організм людини і тваринних елек-

тромагнітних випромінювань (ЕМВ) як приро-

днього, так і штучного (технічного) походжен-

ня.  

Експериментальні і клінічні дослідження 

свідчать, що електромагнітні коливання впли-

вають, передусім, на функціональний стан не-

рвової, ендокринної, імунної, кровотворної, 

статевої та інших систем, впливаючи на усі 
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У статті приведені дані функціонального стану імунної системи собак при гіпофункції. 

Надана порівняльна характеристика результатів корекції функціонального стану імунної 

системи у собак при використанні імуностимулятора тимогену та частотно-резонансного 

фізіотерапевтичного комплексу “ПАРКЕС-Л”. 

Під впливом тимогену і комплексу “ПАРКЕС-Л” у собак зі зниженою природною 

резистентністю встановлено збільшення кількості еритроцитів і гемоглобіну, підвищення 

фагоцитарної активності нейтрофілів, фагоцитарного індексу, фагоцитарного числа на тлі 

підвищення бактерицидної та лізоцимної активності сироватки крові 

Імунна система, тимоген, електромагнітні випромінювання, функціональний стан, 

комплекс “ПАРКЕС-Л”, лабораторні дослідження крові 

рівні організації живої матерії (субклітинний, 

молекулярний, клітинний, органний та в ціло-

му організмі) [2, 3, 6]. 

На сучасному етапі вивчення впливу різних 

видів випромінювань на організм людини і 

тварин, залишаються невідомими багато сто-

рін механізмів дії їх на біооб'єкти. При цьому, 

немає єдиної думки про механізми дії ЕМВ, 

хоча має визнання роль ЕМВ низькій інтенси-

вності в механізмах передачі інформації із зов-

нішнього середовища на цілісний організм, а 

також на органи і системи цілісного організму 

[3, 6]. 

Натепер існують дані про наявність в орга-

нізмі людини і тварин функціональної енерго-

інформаційної (ФЕІ) системи зі своїми морфо-

логічними структурами: біологічно активними 

точками (БАТ), енергетичними каналами, по 

яких енергія поширюється до клітин, органів і 

тканин організму; енергетичною оболонкою 

тіла та енергетичними центрами. Численними 

дослідженнями встановлено, що БАТ відрізня-

ються за своїми властивостями від навколиш-

ніх тканин (низькою електропровідністю, під-

вищеним рівнем окислювально-відновних реа-

кцій, обміном речовин, місцевою температу-

рою, високою збудливістю та іншими власти-

востями) [5, 6, 8, 9]. 

Сучасні технології підвищення продуктив-

них якостей тварин і ефективності профілакти-
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чних і лікувальних заходів повинні базуватися 

на основі глибокого вивчення морфологічних, 

фізіолого-біохімічних і біофізичних процесів в 

організмі, а також адаптаційних можливостей і 

природної резистентності організму. При цьо-

му, наукові пошуки ефективних методів коре-

кції функціонального стану імунної системи 

організму слід вести не лише серед імуномо-

дуляторів, нейротропних і гормональних пре-

паратів, що мають широкий спектр дії, але і 

серед неінвазивних сучасних методів нормалі-

зації функціонального стану [5, 7, 10, 11]. 

Мета досліджень. Метою наших дослі-

джень було вивчення ефективності імуности-

мулюючої дії фізіотерапевтичним частотно-

резонансним приладом “ПАРКЕС-Л” і препа-

рату тимусу тимогену при гіпофункції імунної 

системи у собак.  

Матеріали і методи досліджень. Об’єктом 

для вивчення слугували собаки, у яких в попе-

редніх дослідженнях була виявлена гіпофунк-

ція імунної системи за клінічними ознаками, 

біорезонансним тестуванням за допомогою 

діагностичного комплексу “ПАРКЕС-Л” і ре-

зультатами дослідження крові.  

Тварини були підібрані за принципом пар-

них аналогів і розділені на дві дослідні групи - 

з гіпофункцією імунної системи, по 5 голів в 

кожній. Собакам першої дослідної групи внут-

рішньом'язово вводили тимоген (дипептид 

глутаміл-триптофан ), з розрахунку 5,0 мл на 

голову у вигляді 0,01% розчину раз на добу 

впродовж 10 днів, а у тварин другої дослідної 

групи застосовували прилад фізіотерапевтич-

ний комплекс “ПАРКЕС-Л”, робочий діапазон 

частот електромагнітного випромінювання 

якого складає від 0,1 Гц до 30 Гц (фото 1). 

Ефект приладу досягається за рахунок випро-

мінювання електромагнітних імпульсів інфра-

червоними світлодіодами, що знаходяться з 

тильної і торцевої сторін приладу. Це дозволяє 

застосовувати прилад, помістивши його на тілі 

собак (чохол входить в комплектацію прила-

ду), а також дистанційно, розташувавши при-

лад на відстані не більше 50 см від тіла тварин. 

Комплекс “ПАРКЕС-Л” має 7 програм. Ми 

використали 2-у програму. Ця програма засто-

совувалася уранці і увечері, 10 днів, а також 7-

у програму – вдень і увечері, яка генеруючи 

електромагнітні хвилі певної частоти, сприяє 

зміцненню імунної системи. 

Проби крові для досліджень відбирали у 

собак на 15 і 30 день дослідження. Зважаючи 

на те, що зниження імунних властивостей ор-

ганізму викликає цілий ряд змін в органах і 

тканинах, що безпосередньо відбивається на 

складі і властивостях крові тварин, ми визна-

чали кількість формених елементів крові, лей-

коцитарну формулу, вміст гемоглобіну. З по-

казників природної резистентності визначали: 

фагоцитарну активність нейтрофілів (ФА), фа-

гоцитарне число (ФЧ), фагоцитарний індекс 

(ФІ), індекс перетравності (ІП), бактерицидну і 

лізоцимну активність сироватки крові, концен-

трацію імуноглобулінів. 

Цифровий матеріал статистично обробляли 

за допомогою комп’ютерної програми Exсel з 

пакету “Microsoft Office 2007”. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Собаки обох груп піддавалися клінічному 

огляду впродовж усього дослідного періоду 

(30 днів).  

Встановлено, що у собак другої дослідної 

групи, оброблених комплексом “ПАРКЕС-Л”,  

загальний стан покращився.  

На 15-й день у собак дослідних груп покра-

щав і морфологічний склад крові - збільшила-

ся кількість лейкоцитів, концентрація гемогло-

біну, а також імунологічні показники. У тва-

рин, оброблених тимогеном, а також комплек-
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Рисунок. Діагностичний комплекс “ПАРКЕС-Л” 
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сом “ПАРКЕС-Л”, вміст еритроцитів став біль-

ше, відповідно на 6,6 і 5,0%, а концентрація 

гемоглобіну збільшилася на 9,6 і 8,0% від по-

чаткового рівня. Кількість лейкоцитів в крові 

собак першої дослідної групи на 15 день дослі-

дження збільшилася, в основному, за рахунок 

нейтрофілів, причому значимішим – під впли-

вом тимогену. 

При цьому зросли майже всі показники при-

родної резистентності організму, як під дією 

тимогену, так і під дією комплексу “ПАРКЕС-

Л”. Так, фагоцитарна активність зросла відпо-

відно, на 9,9% і 3,8%; фагоцитарний індекс - на 

6,8 і 4,6%; індекс перетравності – відповідно, 

на 6,1 і 7,5%. Концентрація імуноглобулінів 

збільшилася на 91мг% під впливом тимогену і 

на 85мг% – після обробки собак приладом 

“ПАРКЕС-Л”. 

На 30-й день дослідження загальний стан 

собак обох груп був задовільним. У собак до-

слідних груп зникли тьмяність шерстного по-

криву і алопеції на окремих ділянках шкіри. За 

усіма клінічними показниками і поведінкови-

ми реакціями собаки обох дослідних груп істо-

тно не відрізнялися. 

Інтер’єрні показники собак дослідних груп 

покращилися і за деякими характеристиками 

досягли норми. Так, кількість еритроцитів у 

собак, оброблених тимогеном і приладом 

“ПАРКЕС-Л”, збільшилися відповідно до 7,8 і 

6,8 х1012/л при 6,1 х1012 /л – від початку дослі-

ду, а концентрація гемоглобіну підвищилася 

до 148±4,0 і 140±3,8 г/л, при 124±3,1 г/л відпо-

відно. 

Кількість лейкоцитів також збільшилася в 

крові собак, оброблених тимогеном до 

12,8х109/л, а застосування комплексу 

“ПАРКЕС-Л” – до 13,0х109/л, при 10,4х109/л – 

на початку експерименту. Отже, під дією ти-

могену, а також при застосуванні комплексу 

“ПАРКЕС-Л” в організмі собак покращуються 

процеси гемопоезу, відновлюючись до фізіо-

логічних норм.  

При цьому покращуються всі показники 

природної резистентності організму. Збільшу-

ється кількість нейтрофілів з 60 до 70-74%, 

фагоцитарна активність нейтрофілів з 28,6±2,7 

до 48,2±4,1% – під дією тимогену і 46,0±3,0% 

– комплексу “ПАРКЕС-Л” відповідно; підви-

щився фагоцитарний індекс – з 51,4±4,2% до 

78,4±3,6 і 78,0±3,4%, а також індекс перетрав-

лення – з 62,5±4,1% до 82,4±4,6% і 78,2±4,0%. 

Концентрація імуноглобулінів зросла з 

585±18,8мг% до 804±20,4 і 786±20,8мг% 

(р≤0,01) відповідно.  

На 15-ий і на 30-ий дні дослідження зали-

шилися без змін показники бактерицидної і 

лізоцимної активності сироватки крові. 

Таким чином, під впливом тимогену і засто-

сування комплексу “ПАРКЕС-Л” в організмі 

собак підвищується функціональна активність 

переважно клітинного захисту організму. 

Висновки та перспективи подальших 
розробок. На підставі отриманих результатів 

досліджень можна зробити наступні висновки: 

1. У собак зі зниженою природною резисте-

нтністю реєструються порушення гемопоезу, 

зниження біосинтетичних процесів. 

2. Тимоген має імуностимулюючу дію, по-

силює неспецифічну резистентність організму 

собак. 

3. Під дією тимогену і фізіотерапевтичного 

приладу комплексу “ПАРКЕС-Л” можна коре-

гувати порушення імунної функціональної си-

стеми організму. При цьому комплекс 

“ПАРКЕС-Л” за своєю ефективністю не посту-

пається біологічній дії імуностимулятора ти-

могену. 

4. Відновлення порушеної функції в органі-

змі собак зі зниженою природною резистентні-

стю реєструється до 30-го дня застосування 

вивчених способів корекції імунної системи.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИМУННОЙ СИСТЕМЫ У СОБАК ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ «ПАРКЕС-Л» 

Бобрицкая О.Н., Югай К.Д. 

Харьковская государственная сельскохозяйственная академия, г. Харьков 

В статье приведены данные о функциональном состоянии иммунной системы при гипофунк-

ции собак. Предоставлена сравнительная характеристика результатов коррекции функциональ-

ного состояния иммунной системы у собак при использовании иммуностимулятора тимогена и 

частотно-резонансного физиотерапевтического комплекса “ПАРКЕС-Л”. 

Под воздействием тимогена и комплекса “ПАРКЕС-Л” у собак со сниженной естественной 

резистентностью установлено увеличение количества эритроцитов и гемоглобина, повышения 

фагоцитарной активности нейтрофилов, фагоцитарного индекса, фагоцитарного числа на фо-

не повышения бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови 

Иммунная система, тимоген, электромагнитное излучение, функциональное состояние, 

комплекс “ПАРКЕС-Л”, лабораторное исследование крови 
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FUNCTIONAL STATE OF IMMUNE SYSTEM FOR DOGS AT THE USE  
OF «ПАРКЕС-Л» 

О. Bobritska, К.Yugai 

Kharkiv State Academy Zooveterinarian, Kharkov, Ukraine 

Comparative studying of immune stimulating action efficiency of physiologic and therapeutic 

resonance frequency “ПАРКЕС-Л” equipment with thymus gland preparation – tymogen have been the 

purpose of investigation. Dogs with immune hypofunction have been the object of studying. Animals 

have been chosen and divided into two experimental groups – with immune hypofunction group and 

controlled one – clinically healthy, per 5 heads in each. Tymogen has been given to the first group, and 

“ПАРКЕС-Л” equipment has been given to animals of second one during 10 days. Blood probes for 

search have been taken in dogs on the 15-th and the 30-th days of investigation. The quantity of blood 

cells, leucocytes formula, hemoglobin content, phagocyte activity of neuthrophils, phagocyte number, 

phagocyte index, digestibility index, antibacterial and lysocim activity of blood serum, immunoglobulin 

concentration have been searched in blood. Both dog groups have been examined during experimental 

period (30 days). Morphological blood content has been improved on the 15-th day in dogs of both 

groups. In animals tymogen treated and “ПАРКЕС-Л” complex treated, erythrocyte content and 

hemoglobin concentration have been gained. Quantity of leucocytes in dogs’ blood of the first group has 

been increased on account of neuthrophils under the tymogen influence. Almost all indices of natural 

organism resistance under the action of tymogen and “ПАРКЕС-Л” complex have been increased. Both 

on the 15-th and the 30-th days of research, antibacterial and lysocim activity of blood serum indices 

have been stayed without any changes. In dogs with low natural resistance hemopoiesis disorders and 

biosynthetic processes have been registered. Functional activity of cell organism protection in dogs 

have been increased under tymogen and “ПАРКЕС-Л” complex influence. Under tymogen action and 

physiologic and therapeutic equipment of “ПАРКЕС-Л” complex has been available to correct 

disorders of functional immune system of organism 

The immune system, thymogen, electromagnetic radiation, functional status, complex "Parkes-L", 

laboratory blood tests 
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Туберкульоз тварин значно поширений у 

більшості країн світу і завдає суттєвих еконо-

мічних збитків тваринницьким господарствам, 

а інколи реально загрожує здоров'ю людини. 

Лабораторна діагностика відіграє важливу 

роль у комплексі заходів, які спрямовані на 

профілактику та боротьбу з туберкульозом 

тварин [2, 4, 6].  

Згідно сучасної класифікації, мікобактерії 

відносять до порядку Actinomycetales, родини 

Mycobacteriaceae, роду Mycobacterium. Цей рід 

включає більше, ніж 30 видів мікобактерій, які 

широко розповсюджені у навколишньому се-

редовищі. За впливом на організм тварин, роз-

різняють: патогенні види – М. tuberculosis, M. 

bovis, M. avium, M. africanum, М. leprae, 

М. paratuberculosis, M. microti; умовно-

патогенні – M. kansasii, M. marinum, 

M. scrofulaceum, M. intracellularae, M. xenopi, 

M. ulcerans, M. fortuitum, M. chelonei; непато-

генні – всі інші види. Атипові 

(нетуберкульозні, анонімні) мікобактерії 

включають умовно-патогенні та непатогенні 

види [4]. 

Для ідентифікації виділених культур міко-

бактерій використовують бактеріологічний 

метод. Слід зазначити, що поряд із широким 

вибором бактеріологічних методів досліджень, 

значна частина виділених мікобактерій зали-

шається за певних причин неідентифікованою 

[1, 8, 9]. Це може призводити до хибної інтер-

претації результату лабораторних досліджень. 

ГЛЕБЕНЮК В.В., к. вет. н., доцент 
ТЕЛІЖЕНКО К.В., студентка  

 Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

1981vova0909@mail.ru  

Наведено результати вивчення біологічних властивостей мікобактерій, виділених від тварин 

у Дніпропетровській області. Показано, що ізольовані культури належать до видів: 

Mycobacterium bovis, Mycobacterium рhlei, Mycobacterium xenopi та Mycobacterium vacca. Дві 

(14,3 %) культури не вдалося ідентифікувати 

Атипові мікобактерії, збудник туберкульозу, тварини, ідентифікація, біологічні 

властивості, Дніпропетровська область, лабораторна діагностика 

Мета досліджень – встановити видову на-

лежність мікобактерій, виділених від тварин у 

Дніпропетровській області. 

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-

ня виконувалися на базі навчально-дослідної 

лабораторії кафедри епізоотології та інфекцій-

них хвороб Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університету.  

Матеріалом для досліджень були мікобакте-

рії 14 культур, виділені від тварин (великої 

рогатої худоби та мурчаків) у Дніпропетровсь-

кій області. 

У мікобактерій визначали: швидкість росту 

культур на живильному середовищі; характер, 

структуру та колір колоній; морфологію 

(колір, форма і величина клітин, наявність зер-

нистості) та тинкторіальні властивості мікоба-

ктерій у препаратах, пофарбованих за методом 

Ціля-Нільсена; інтенсивність росту на щільно-

му яєчному середовищі за різних температур 

культивування (20–22, 37 та 45 °С), на м’ясо-

пептонному агарі, на середовищі зі саліцила-

том натру; каталазну активність за методом 

Kubica G.P. et al. (1960); каталазну та перокси-

дазну активність за методом Першина Г.Н. та 

Зикова Т.Н. (1958); стійкість до 5 % хлористо-

го натру за методом Kestle D. et al. (1967); гід-

роліз ТВІН–80 за методом Wayne G. (1962); 

редукцію нітратів за методом Tsukamura М. et 

al. (1966); акумуляцію заліза за методом Szabo 

J. et al. (1963). 

Визначення патогенності та сенсибілізую-
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чої властивості мікобактерій проводили за до-

помогою біологічної проби [5].  

Визначення видової належності мікобакте-

рій проводили за Sneath-методом. Для цього 

досліджувані культури порівнювали з визнач-

ником видів за індексом подібності [7]. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Після бактеріологічного дослідження біомате-

ріалу, відібраного від тварин, було виділено 14 

культур. Мікобактерії всіх культур у препара-

тах, пофарбованих за методом Ціля-Нільсена, 

мали вигляд червоних паличок. 

Ріст семи культур та референтних штамів 

Vallee, “Шахтар” спостерігався з 17-ї доби у 

вигляді колоній округлої форми з випуклою 

гладенькою поверхнею, рівними краями ко-

льору слонової кістки. Через 15–30 діб після 

появи росту, при “старінні” культури, спосте-

рігався перехід S-форми колоній у R-форму: 

навколо колоній спостерігався вузький мато-

вий обідок із чітко вираженими нерівними 

краями. У мазках із колоній культур, після фа-

рбування за Цілем-Нільсеном, спостерігалися 

кислотостійкі короткі товсті палички, довжи-

ною 0,5–1,0 мкм і шириною 0,2–0,3 мкм без 

вираженої грануляції. Окрім цього, у мазках із 

двох культур виявлялись й коковидні форми. 

Виділені культури та референтні штами не 

росли за кімнатної температури та 45 °С, на 

м’ясо-пептонному агарі, на яєчному середови-

щі з 5 % хлоридом натру та на середовищі зі 

саліцилатом натру в концентрації 1,0 мг/см². 

Проте дві культури утворювали поодинокі ко-

лонії на середовищі зі саліцилатом натру в 

концентрації 0,5 мг/см². Вони не редукували 

нітрати та гідролізували ТВІН-80. 

У мурчаків, заражених культурами та рефе-

рентими штамами, через 7–10 діб утворювала-

ся виразка, відмічалося прогресуюче висна-

ження. Тварини впродовж досліду реагували 

на введення туберкуліну для ссавців, а на роз-

тині відмічалися специфічні для туберкульозу 

ураження внутрішніх органів. За результатами 

дослідження біологічних властивостей мікоба-

ктерій сім культур були віднесені до 

Mycobacterium bovis.  

Дві культури росли на живильному середо-

вищі з 3 до 7-ї доби у вигляді колоній сірува-

того або жовтого кольору. Вони добре росли 

на середовищі зі саліцилатом натру в концент-

рації 0,5 та 1,0 мг/см² за кімнатної температу-

ри. Культури мали каталазну активність, гід-

ролізували ТВІН-80, не акумулювали лимон-

но-аміачне залізо та були толерантними до 5 

% хлористого натру. Культури обумовлювали 

у морських свинок сенсибілізацію до туберку-
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Рисунок. Частота виділення мікобактерій різних видів  
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ліну для ссавців, однак вони були непатоген-

ними для них. За результатами дослідження 

біологічних властивостей дві культури були 

віднесені до Mycobacterium vacca (рисунок).  

Інші дві культури росли на живильному се-

редовищі з 3-ї доби у вигляді округлих колоній 

S-форми жовтого кольору слизової консистен-

ції. Крім того, росли на живильному середови-

щі за кімнатної температури та 45 °С, на сере-

довищі зі саліцилатом натру в різних концент-

раціях, на м’ясо-пептонному агарі. Культури 

були стійкі до 5 % хлориду натру, мали пози-

тивну каталазну активність, редукували нітра-

ти, гідролізували ТВІН-80 і акумулювали ли-

монно-аміачне залізо. Культури не були пато-

генними для мурчаків однак обумовлювали їх 

сенсибілізацію до туберкуліну для ссавців. За 

результатами дослідження біологічних власти-

востей дві культури були віднесені до 

Mycobacterium рhlei. 

Одна культура утворювали колонії з кінця 

першого – початку другого тижня культиву-

вання. Колонії мікобактерій були сірого кольо-

ру, мали кратероподібну форму, а у центрі – 

випуклу частину, від якої відходив широкий 

обідок з шорсткою поверхнею. Культура росла 

на живильному середовищі за кімнатної темпе-

ратури та 45 °С, на середовищі зі саліцилатом 

натру в різних концентраціях та на м’ясо-

пептонному агарі. Вона мала каталазну актив-

ність, не редукувала нітрати, акумулювала за-

лізо, гідролізувала ТВІН-80 та не була толера-

нтною до 5 % хлориду натру. Культура обумо-

влювала у морських свинок сенсибілізацію до 

туберкуліну для ссавців, однак була непатоген-

ною. За результатами дослідження біологічних 

властивостей культуру було віднесені до 

Mycobacterium xenopi. 

Дві культури росли у вигляді колоній R-

форми (нерівні краї та шорстка поверхня), сі-

руватого кольору. Вони росли на живильному 

середовищі за кімнатної температури та 45 °С, 

на середовищі зі саліцилатом натру в різних 

концентраціях. Одна культура мала нітратре-

дуктазну та каталазну активність, гідролізува-

ла ТВІН-80, не акумулювала лимонно-аміачне 

залізо та не була толерантною до 5 % хлорис-

того натрію. Інша культура мала каталазну ак-

тивність, акумулювала лимонно-аміачне залі-

зо, гідролізувала ТВІН-80, не редукувала ніт-

рат натру та не була толерантною до 5% хло-

ристого натру. Обидві культури обумовлюва-

ли у мурчаків сенсибілізацію до туберкуліну 

для ссавців та були непатогенними для них. 

На підставі проведених досліджень їх було 

віднесено до неідентифіковних. У літератур-

них даних також зустрічаються повідомлення 

про незначну кількість культур, які залиша-

ються неідентифікованими [1, 3, 8, 9]. 

Таким чином, при проведенні ідентифікації 

14 культур мікобактерій встановлено їх належ-

ність до чотирьох видів (Mycobacterium bovis 

Mycobacterium рhlei, Mycobacterium xenopi, 

Mycobacterium vacca).  

Висновок: із 14 культур мікобактерій, виді-

лених з біоматеріалу тварин Дніпропетровсь-

кої області, сім віднесено до M. bovis та сім – 

до атипових мікобактерій (M. рhlei, M. xenopi, 

M. vacca та дві неідентифіковані). 

Перспективи досліджень полягають у 

проведенні молекулярно-генетичного аналізу 

ідентифікованих мікобактерій.  
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Представлены результаты изучения биологических свойств микобактерий, выделенных от 

животных Днепропетровской области. Показано, что изолированные культуры принадлежат к 

видам: Mycobacterium bovis, Mycobacterium рhlei, Mycobacterium xenopi и Mycobacterium vacca. 

Две (14,3 %) культуры не было идентифицировано 

 

Атипические микобактерии, возбудитель туберкулеза, животные, идентификация, био-

логические свойства, Днепропетровская область, лабораторная диагностика. 

SPECIES AFFILIATION OF MYCOBACTERIUM ISOLATED FROM ANIMALS 
IN THE DNIPROPETROVSK REGION 

V. Glebenyuk, K. Telijenko  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

 

The purpose study was to determine the species of mycobacterium isolated from animals in the 

Dnipropetrovsk region. The article presents the results of studying the biological properties 

(morphology, tinctorial, cultural, biochemical properties and pathogenicity) of mycobacterium. It is 

shown that the isolated culture belong to the species: Mycobacterium bovis, Mycobacterium рhlei, 

Mycobacterium xenopi and Mycobacterium vacca. Two (14.3%) of the culture were not identified 

Аtypical mycobacterium, mycobacterium tuberculosis, animals, identification, biological 

properties, Dnipropetrovsk region, laboratory diagnostics 
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Багаторічними дослідженнями кафедри епі-

зоотології та інфекційних хвороб ДДАЕУ було 

отримано чотири клони некислотостійких ди-

соціативних форм мікобактерій, які принципо-

во відрізнялися за своїми культуральними, се-

нсибілізуючими та патогенними властивостя-

ми, морфологічними і тинкторіальними озна-

ками від вихідного епізоотичного штаму M. 

bovis [1-8]. Отримані генерації дисоціантів, 

набули здатності культивування за температу-

ри 3°С, що описано у спеціальній літературі 

тільки окремими авторами [4-8], а тому вима-

гає подальшого дослідження.  

Перспективним було з’ясування властивос-

тей у отриманих дисоціантів за подальшого 

пасажування за різних температур. 

Метою дослідження було вивчення культу-

ральних властивостей, морфологічних і тинк-

торіальних ознак M. bovis дисоціативних форм 
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ДАВИДЕНКО П. О. к. вет. н., доцент 
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У статті наведені результати досліджень впливу різних температур культивування 3 та 37° 

С на культуральні властивості, морфологічні та тинкторіальні ознаки M. bovis дисоціативних 

форм субкультур 117 а, 117 б, 117 в, 118.  

Встановлено, що за пасажування M. bovis дисоціативних форм субкультур 117 а, 117 б, 117 в, 

118, за різних температур 3 та 37° С, вони набули стійкої властивості культивування за 

низьких плюсових температур (3°С) та втратили здатність розмножуватися за температури 

термостата (37° С). У процесі культивування, за температури 3° С, M. bovis дисоціативних 

форм субкультур 117 а, 117 б, 117 в, 118 змінили свою морфологічну будову та набули здатності 

інколи утворювати помаранчевий пігмент за пасажування, що є притаманним другій групі 

фотохромогенних атипових мікобактерій, типовими представниками яких є M. scrofulaceum, M. 

gordonae, M. aquae. 

Культури з інтенсивно помаранчевим забарвленням вміщують принципово інші морфологічні 

форми мікобактерій: субкультури з інтенсивно помаранчевим забарвленням вміщують – 

некислотостійкі палички та коки, дрібні некислотостійкі коки та великі сині овали (L-форми), 

некислотостійкі палички та кислотостійкі коки, напівпрозорі (L-форми), а культури із 

незначним пігментоутворенням – некислотостійкі палички та кислотостійкі і елементарні 

тільця та великі некислотостійкі овали (L-форми) 

Мікробна дисоціація, культуральні властивості M. bovis, кислотостійкість,  

морфологічні  та тинкторіальні ознаки мікобактерій 

культивованих за 3 та 37° С .  

Матеріали і методи дослідження. Робота 

виконувалася впродовж 2014-2015 років на 

базі навчально-дослідної лабораторії кафедри 

епізоотології та інфекційних хвороб ДДАЕУ. 

Пересів культур M. bovis дисоціативних форм  

здійснювали методом прямого пересіву на 

щільне яєчне живильне середовище Мордовсь-

кого «Нове» (рН 6,5) з наступним культиву-

ванням у термостаті ТСО-80/1 за температури 

3 та 37°С. Культуральні властивості вивчали 

методом огляду посівів кожної доби з описом 

початку росту та кольору колоній. Морфо-

логічні і тинкторіальні властивості мікобакте-

рій, досліджували шляхом виготовлення маз-

ків з культур,  отриманих за пересіву з 60, 70, 

80, 90, 100, 110 та 120 генерації кожної субку-

льтури дисоціативних форм. В подальшому їх 

фарбували за методом Ціля-Нільсена і підда-
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вали  мікроскопії з фотографуванням під мік-

роскопом Micromed з вмонтованою фотокаме-

рою в інтерфейсі з ноутбуком зі спеціальним 

програмним забезпеченням.   

Результати власних досліджень. Морфо-

логічні і тинкторіальні ознаки дисоціативних 

форм 60, 70, 80, 90 генерації були представле-

ні (рис. 1): у 60 генерації – 117 а – некислотос-

тійкі палички; 117 б –  некислотостійкі коки; 

117 в – некислотостійкі палички та коки; 118 – 

некислотостійкі коки та овали (L-форми); у 70 

генерації – 117 а – некислотостійкі палички; 

117 б – некислотостійкі палички; 117 в – неки-

слотостійкі палички та коки; 118 – некислото-

стійкі палички, коки та овали (L-форми); у 80 

генерації – 117 а – некислотостійкі коки; 117 б 

– некислотостійкі палички та коки; 117 в – не-

кислотостійкі та кислотостійкі коки, великі 

некислотостійкі овали (L-форми); 118 – некис-

лотостійкі коки та великі некислотостійкі ова-

ли (L-форми); у 90 генерації – 117 а – некисло-

тостійкі коки; 117 б – некислотостійкі  коки; 

117 в – некислотостійкі палички; 118 – некис-

лотостійкі палички та великі некислотостійкі 

овали (L-форми). 

У результаті досліджень культуральних 

властивостей дисоціативних форм M. bovis 

сотої та наступних генерацій (таблиця, рис. 2, 

3) було встановлено, що за пасажування суб-

культур 117а, 117б, 117в та 118 за температури 

37° С ріст колоній спостерігався на 8-14 добу. 

Методом прямого пересіву вищезазначених 

субкультур вдалося отримати лише три гене-

рації від 101 до 103, у подальшому ріст куль-

тур за температури 37° С не спостерігався. За 

температури 3° С вдалося отримати культури 

у 20 генераціях M. bovis дисоціативних форм 

субкультур 117а, 117б, 117в та 118 від 101 до 

120. Ріст цих субкультур за температури 3° С 

спостерігався на 6-8 добу, при чому під кінець 

дослідження від 106 до 120 генерацій спосте-

рігалося пришвидшення росту вищезазначе-

них субкультур відповідно 4-5 добу. Під час 

культивування цих же субкультур за темпера-

тури 37° С спостерігалася тенденція до затри-

мки росту. На початку культивування ріст 

культур спостерігався на 8-10 добу, а вже у 

наступних пересівах на 13-14 добу з наступ-
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Рис. 1. Морфологічні та тинкторіальні ознаки M. bovis дисоціативних форм: 

1.-117 а; 2.-117 а; 3.-117 а; 4.-117 а (60 генерація); 5.-117 б; 6.-117 б; 7.-117 б; 8.-117 б (70 генера-

ція); 9.-117 в; 10.-117 в; 11.-117 в; 12.-117 в (80 генерація); 13.-118; 14.-118; 15.-118; 16.-118 (90 

генерація) 3°С.  
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ним припиненням росту.  

Культури 100 генерації M. bovis дисоціати-

вних форм мали наступне колір колоній: суб-

культура 117 а – суцільний ріст яскраво-

помаранчевого кольору; 117 б – суцільний ріст 

яскраво-жовтого кольору; 117 в – суцільний 

ріст блідо-жовтого кольору; 118 – суцільний 

блідо-кремового кольору (рис. 4).  

Упродовж пасажування штамів дисоціатив-

них форм M. bovis спостерігали зміну забарв-

лення колоній і особливо яскраво це проявля-

лося зі зникненням та появою яскраво-

помаранчевого забарвлення  в усіх вищезазна-

чених субкультур у темряві. Так субкультура 

M. bovis 117а на початку досліду мала яскраво 

помаранчеве забарвлення. Потім із 101 до 111 

генерації блідо-жовтий колір колоній. Генера-

ція 112 субкультури M. bovis 117а утворила 

яскраво-помаранчевий пігмент у темряві, а з 

113 до 120 генерації колонії знову мали блідо-

жовте та блідо-кремове забарвлення.  

Субкультура M. bovis 117 б у 101 та 109 ге-

нераціях утворила помаранчевий пігмент у те-

мряві. В усіх інших генераціях субкультура M. 

bovis 117б мала блідо-жовте та блідо-кремове 

забарвлення.  

Субкультура M. bovis 117 в у 104 та у 109 

генераціях утворила помаранчевий пігмент. В 

усіх інших генераціях мікобактерії цієї ж суб-

культури продукували блідо-жовтий та блідо-

кремовий пігмент.  

Субкультура M. bovis 118 утворила помара-
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Таблиця. Культуральні властивості M. bovis дисоціативних форм субкультур 117а, 117б, 

117в та 118 культивованих за 3 та 37° С  

  

  

№ 

пасажу  

Субкультура 

117а 117б 117в 118 

температура, ° С 

3 37 3 37 3 37 3 37 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

101 6 9 7 8 8 8 8 10 

102 9 14 8 11 9 12 7 13 

103 6 13 6 14 5 13 7 13 

104 5 –* 6 – 5 – 6 – 

105 5 – 6 – 5 – 6 – 

106 4 – 5 – 6 – 5 – 

107 4 – 5 – 4 – 6 – 

108 4 – 5 – 4 – 5 – 

109 4 – 5 – 4 – 5 – 

110 4 – 5 – 4 – 5 – 

111 4 – 5 – 4 – 4 – 

112 4 – 5 – 4 – 5 – 

113 4 – 4 – 5 – 4 – 

114 4 – 5 – 5 – 4 – 

115 4 – 4 – 5 – 4 – 

116 4 – 5 – 4 – 4 – 

117 4 – 4 – 5 – 4 – 

118 4 – 4 – 4 – 4 – 

119 4 – 4 – 4 – 4 – 

120 4 – 4 – 4 – 4 – 

Примітка:–* – відсутність росту.  
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нчевий пігмент у 108 генерації. 

Згідно класифікації атипових мікобактерій, 

запропонованою Раніоном у 1959 році, мікоба-

ктерії, які здатні утворювати помаранчевий 

пігмент у темряві, відносяться до другої групи 

фотохромогенних атипових мікобактерій. Ти-

повими представниками яких є M. scrofu-

laceum, M. gordonae, M. aquae [4].  

Із вищезазначеного можна зробити висно-

вок, що під час пасажів за низьких температур 
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Рис. 2. Початок росту дисоціативних форм M. bovis субкультури 117 а, 117 б, 117 в та 118, 

культивованих за температури 37° С 
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Рис. 3. Початок росту дисоціативних форм M. bovis субкультури 117 а, 117 б, 117 в та 118 

культивованих за 3° С 
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(3° С) дисоціативні форми M. bovis стали на-

бувати морфологічних і тинкторіальних ознак 

притаманних другій групі атипових фотохро-

могенних мікобактерій. 

Дослідженням морфологічних і тинкторіа-

льних ознак M. bovis дисоціативних форм 100 

генерації субкультур 117 а, 117 б, 117 в та 118 

(рис. 5), було встановлено, що: субкультура 

117 а, у полі зору мікроскопа, була представ-

лена дрібними некислотостійкими коками; 

субкультура 117 б – некислотостійкими палич-

ками з обрубаними краями та дрібними фіоле-

товими елементарними тільця між ними; суб-

культура 117 в – некислотостійкими паличка-

ми та коками, які розміщені поодиноко та ску-

пченнями; субкультура 118 – великими некис-

лотостійкими овалами (L-форми) та елемента-

рними тільцями у вигляді скупчень.  

Мікроскопією пофарбованих мазків M. bo-

vis дисоціативних форм 110 генерації, що 

культивувалися за 3° С встановлено (рис. 6), 

що: субкультура 117 а представлена некисло-

тостійкими паличками з обрубаними краями 

та овалами (L-форми); субкультура 117 б – не-
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Рис. 4. Культуральні властивості M. bovis дисоціативних форм 100 генерації 

Рис. 5. Морфологічні і тинкторіальні ознаки M. bovis дисоціативних форм : 1.-117 а; 2.-117 

б; 3.-117 в; 4.-118 (100 генерація)  
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кислотостійкими паличками з обрубаними кра-

ями, які розміщені поодиноко та попарно і кис-

лотостійкими зернами (елементарними тільця-

ми); субкультура 117 в – некислотостійкими 

паличками та коками у вигляді скупчень; суб-

культура 118 – некислотостійкими паличками 

та великими синіми овалами (L-форми).  

Ці дані свідчать про тенденцію до зміни 

морфології та тинкторіальних ознак M. bovis 

дисоціативних форм під час пасажування на 

щільному середовищі Мордовського 

«Нове» (рН 6,5) за температури 3° С. Так, у 

субкультури 117 а у 100 генерації відмічали 

некислотостійкі коки, а у 110 генерації – неки-

слотостійкі палички та овали (L-форми); у суб-

культури 117 б – у 100 генерації – не-

кислотостійкі палички та елементарні тільця, а 

у 110 генерації – некислотостійкі палички та 

кислотостійкі елементарні тільця; у субкульту-

ри 117 в – в 100 генерації – некислотостійкі 

палички та овали з елементарними тільцями, а 

у 110 генерації –  некислотостійкі палички та 

Рис. 6. Морфологічні та тинкторіальні ознаки M. bovis дисоціативних форм: 

5.-117 а; 6.-117 б; 7.-117 в; 8.-118 (110 генерації)  

Рис. 7. Морфологічні і тинкторіальні ознаки M. bovis дисоціативних форм: 

9.-117 а; 10.-117 б; 11.-117 в; 12.-118 (120 генерація)  
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коки; у субкультурі 118 – у 100 генерації – не-

кислотостійкі палички та великі овали (L-

форми), а у 110 генерації –  некислотостійкі 

палички та овали (L-форми).  

За подальших пасажувань і мікроскопії по-

фарбованих мазків M. bovis дисоціативних 

форм субкультур 117 а, 117 б, 117 в, 118 

(рис.7) 120 генерації встановили: 117 а – неки-

слотостійкі короткі палички; 117 б – довгі не-

кис-лотостійкі палички з обрубаними краями; 

117 в – некислотостійкі палички з обрубаними 

краями; 118 – некислотостійкі палички та ве-

ликі овали (L-форми) з елементарними тільця-

ми.  

Досліджуючи морфологічні і тинкторіальні 

ознаки дисоціативних форм M. bovis, які набу-

ли у процесі культивування здатності утворю-

вати помаранчевий пігмент встановлено (рис. 

7): субкультура 117 в (104 генерація) була 

представлена – некислотостійкими паличкими 

та коками, а у 100 генерації – некислотостійки-

ми паличками та коками у вигляді скупчень ; 

субкультура 118 (108 генерація) – дрібні неки-

слотостійкі коки та великі овали (L-форми), а 

у 110 генерації – некислотостійкими паличка-

ми та великими овалами (L-форми); 117 б (109 

генерація) – некислотостійкі палички та кисло-

тостійкі коки, напівпрозорі (L-форми), а у 110 

генерації – некислотостійкі палички та кисло-

тостійкі елементарні тільця; 117 а (112 генера-

ція) – некислотостійкі палички, кислотостійкі 

коки та напівпрозорі (L-форми), а у 110 пере-

сіві – некислотостійкі палички та великі овали 

(L-форми); 117 а (116 генерація) – некислотос-

тійкі коки та напівпрозорі (L-форми), а у 120 

генерації –  некислотостійкі короткі палички; 

118 (120 генерація) – великі некислотостійкі 

овали та напівпрозорі (L-форми), а у 120 гене-

рації – некислотостійкі палички та великі ова-

ли (L-форми) з елементарними тільцями.  

Отже, із вищезазначеного, можна зробити 

висновок, що у процесі пасажування за темпе-

Рис. 8. Морфологічні і тинкторіальні ознаки M. bovis дисоціативних форм, що утворили 

помаранчевий пігмент : 1.-117 в (104 генерація); 2.-118 (108 генерація); 3.-117 б (109 гене-

рація); 4.-117 а (112 генерація); 5. 117 а (116 генерація); 6. 118 (120 генерація).  
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ратури 3° С, M. bovis дисоціативних форм на-

бувають здатності утворювати помаранчевий 

пігмент та мають виражену тенденцію до L- 

трансформації. 

Висновки. За пасажування M. bovis дисоці-

ативних форм субкультур 117 а, 117 б, 117 в, 

118, за різних температур 3 та 37° С, вони на-

були стійкої властивості культивування за ни-

зьких плюсових температур (3° С), та втратили 

здатність розмножуватися за температури тер-

мостату (37° С). 

2. У процесі культивування, за температури 

3° С, M. bovis дисоціативних форм субкультур 

117 а, 117 б, 117 в, 118 змінили свою морфоло-

гічну будову та набули здатності інколи утво-

рювати помаранчевий пігмент за пасажування, 

що є притаманним другій групі фотохромоген-

них атипових мікобактерій, типовими предста-

вниками яких є M. scrofulaceum, M. gordonae, 

M. aquae. 

3. Культури з інтенсивно помаранчевим за-

барвленням вміщують принципово інші мор-

фологічні форми мікобактерій: субкультури з 

інтенсивно помаранчевим забарвленням вмі-

щують – некислотостійкі палички та коки, дрі-

бні некислотостійкі коки та великі сині овали 

(L-форми), некислотостійкі палички та кисло-

тостійкі коки, напівпрозорі (L-форми), а куль-

тури із незначним пігментоутворенням – неки-

слотостійкі палички та кислотостійкі і елемен-

тарні тільця та великі некислотостійкі овали 

(L-форми).  
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КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ТИНКТОРИАЛЬНЫЕ ПРИЗНА-

КИ ДИССОЦИАТИВНЫХ ФОРМ MYCOBACTERIUM BOVIS КУЛЬТИВИРО-

ВАННЫХ ПРИ 3 И 37° С  

Кулишенко О.Н., Давыденко П.А., Гребенюк О.Г., Лысечко В.Г., Ростков С.А. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет,  г. Днепропетровск 

 

В статье приведены результаты исследований влияния разных температур культивирования 

3 та 37° С на культуральные свойства, морфологические и тинкториальные признаки M. bovis 

диссоциативных форм субкультур 117а, 117б, 117в, 118.  

Установлено, что при пассажировании M. bovis диссоциативных форм субкультур 117 а, 117 

б, 117 в, 118, при разных температурах 3 та 37° С, они пробрели стойкие способности культи-

вирования при низких плюсовых температурах (3° С) и утратили способность размножения при 

температуре термостата (37° С). В процессе культивирования, при температуре 3° С, M. bovis 

диссоциативных форм субкультур 117 а, 117 б, 117 в, 118 изменили свое морфологическое строе-

ние и приобрели способность иногда образовывать оранжевый пигмент при пассажировании, 

что характерно другой группы фотохромогенных атипических микобактерий, типичными пред-

ставителями которых являются M. scrofulaceum, M. gordonae, M. aquae. 

Культуры с интенсивным оранжевым цветом имеют принципиально другие морфологические 

формы микобактерий: субкультуры с интенсивным оранжевым цветом имеют—

некислотоустойчивые палочки и кокки, мелкие некислотоустойчивые кокки и большие синие ова-

лы (L-формы), некислотоустойчивые палочки и кислотоустойчивые кокки, полупрозрачные (L-

формы), а культуры из незначительным пигментообразованием—некислотоустойчивые палоч-

ки, кислотоустойчивые и элементарные тельца и большие некислотоустойчивые овалы (L-

формы) 

 

Микробная диссоциация, культуральные свойства M. bovis, кислотоустоичивость, тинк-

ториальные и морфологические признаки микобактерий 

MORPHOLOGY, CULTURAL, TINKTORIAL PROPERTIES OF DISSOCIATIVE FORMS 

OF MYCOBACTERIUM BOVIS CULTIVATED AT DIFFERENT  

TEMPERATURES (3 AND 37° C)  

O. Kulishenko, P. Davydenko, E. Glebenyk, V. Lisechko, S. Rostkov  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

Results of manuscrition of influence of different temperatures (3 and 37° C) on the morphology and 

tinktorial properties of M. bovis of dissociative forms of 117a,b,c and 118 strains have been 

summurized in the article. 

Since years of the investigation by the Department of Infectious Diseases and Epizootology of 

Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University four clones of acid-nonproof dissociative forms 

of mycobacteria with fundamentally different cultural, sensibilizative and pathogenic properties, 

morphological and tinktorial signs comparing to the initial epizootic strain of M. bovis have been 

received. The resulting generation of dissociants acquired ability to cultivate at 3° C, which is 

described in the literature only by individual authors, and therefore requires further study. 

The perspective was to determine the properties of dissociants involved for further passages at 

different temperatures. 
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After passaging of dissociative forms of M. bovis of 117a, 117 b, 117c and 118 subcultures at 

different temperatures (3 and 37° C), they acquired the ability to cultivate at low positive temperature 

(3° C) and lost the ability to reproduce at the thermostat temperature (37° C). 

In the process of cultivation at 3° C dyssociative forms of M. bovis of 117, 117a, 117b, 117c and 118 

subcultures changed their morphological structure and acquired the ability to form the orange pigment 

that is characteristic of the second group of photochromogeneous atypical mycobacteria, the typical 

representatives of which are M. scrofulaceum, M. gordonae, M. aquae. 

The culture with intense orange color contains fundamentally different morphological forms of 

mycobacteria: subculture of intense orange color contains acid-nonproof rods and cocci and large 

blue ovals (L-forms), acid-proof cocci and rods, translucent L-forms and the culture with weak 

chromogenesis - both acid-nonproof and acid-proof rods, elementary bodies and large acid-nonproof 

ovals (L-forms) 

 

Microb dissociation, acid-proof and acid-nonproof forms of mycobacteria, morphology and 

tinktorial properties  
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У рамках жорсткої конкуренції між імпорт-

ними та вітчизняними виробниками м’яса пти-

ці і яйця та інтенсифікації виробництва досить 

гостро стоїть питання про якість та безпеку 

виробленої продукції. Для вирішення завдань 

із організації конкурентоспроможного вироб-

ництва і виконання продовольчої програми 

перед ветеринарною службою нашої країни 

стоїть першочергове завдання щодо недопу-

щення виникнення та розповсюдження інфек-

ційних хвороб тварин, зокрема колібактеріозу 

птахів, що досить часто зустрічається [1, 2, 3]. 

Колібактеріоз птиці має широке поширення 

у всіх регіонах України, а також і за її межами 

[2, 4]. 

Вінницька область за своїми господарсько-

економічними, природно-кліматичними та 

екологічними умовами є зоною інтенсивного 

птахівництва. Навколишнє середовище, орга-

нізм птиці та збудники інфекційних хвороб 

нерозривно пов'язані між собою і мають по-

стійний вплив один на одного. Зміна однієї з 

ланок цього ланцюга викликає миттєву зміну 

властивостей інших. 

МЕЛЬНИК В.В., к. вет. н., доцент 
ОНИЩУК А.В., студент  

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

м. Київ 

melnyk31011980@gmail.com  

На основі проведеного ретроспективного аналізу інфекційної патології птиці у Вінницькій 

області за період 2010-2014 р. встановлено, що інфекційні захворювання птиці представлені 7-

ма нозологічними одиницями (сальмонельоз, колібактеріоз, пастерельоз, стафілококоз, 

стрептококоз, псевдомоноз, мікоплазмоз), решта захворювань у цей період мала поодинокий 

характер. Серед усіх захворювань, що реєструються в даному регіоні колібактеріоз займає 2-е 

місце (29,94%), поступаючись лише сальмонельозу (38,22%).  

Аналіз питомої ваги колібактеріозу в загальній інфекційній патології птиці бактеріальної 

етіології, показав, що захворюваність колібактеріозом склала в середньому 35,98%. Аналізуючи 

виявлення випадків колібактеріозу серед різних видів птиці, встановлено що колібактеріоз 

зустрічається найчастіше у курей (85,9%). 

Вивчення та аналіз річної динаміки виникнення колібактеріозу серед птиці, показав чітку 

сезонність його прояву, яка характеризується проявом захворювання з квітня по вересень 

(86,2% усіх випадків), з піком захворюваності в серпні місяці (20,0%) 

Колібактеріоз, птиця, кури, епізоотична ситуація, ретроспективний аналіз, нозологічний 

профіль, сезонність 

Порушення технології виробництва та збе-

рігання кормів веде до постійного тиску на 

імунну систему організму токсичними речови-

нами. 

На характері епізоотичного процесу інфек-

ційних хвороб птахів позначаються і господар-

сько-економічні передумови. У результаті ре-

форм, багато птахогосподарств занепали, а ті 

що залишилися на плаву потрапили в умови 

жорсткої конкуренції. Також негативний 

вплив мали події, пов'язані з пташиним гри-

пом, результатом чого було різке зниження 

ціни на продукти птахівництва, що ще більше 

посилило без того нестабільне становище віт-

чизняних виробників. 

Ці та інші чинники призвели до того, що на 

птахофабриках не витримувалися тимчасові 

розриви між посадками птиці, що призвело до 

біологічної втоми приміщень і накопичення 

патогенних біологічних агентів. Багато під-

приємств з метою економії не проводять лабо-

раторних досліджень загиблої птиці, а здійс-

нюють лікування антибіотичними препарата-

ми без визначення чутливості до них мікроор-

УДК 619:616.98:636.5 

ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛІБАКТЕРІОЗУ ПТИЦІ У ВІННИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ  
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ганізмів. Чим сприяють багаторазовому паса-

жуванню збудників і підвищенню їх вірулент-

ності та стійкості до антибіотиків. В результаті 

таких дій більше половини антибіотиків безси-

лі проти збудників таких захворювань як колі-

бактеріоз, стрептококоз, стафілококоз, псевдо-

моноз та інших [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Тому метою нашої роботи було вивчення 

особливостей епізоотичного процесу колібак-

теріозу птахів. 

Матеріали та методи досліджень. Для ви-

явлення динаміки розповсюдження випадків 

захворювання на колібактеріоз птиці в Вінни-

цькій області використовували звіти та дані 

Управління ветеринарної медицини Вінниць-

кої області за 2010-2014 роки. 

На основі сучасних методів епізоотологіч-

ного аналізу вивчали епізоотичну ситуацію 

щодо колібактеріозу птахів на території Він-

ницької області за період з 2010 по 2014 рік. 

Встановили нозологічний профіль інфекційної 

патології курей і питому вагу колібактеріозу в 

ньому. Вивчили та проаналізували причини 

виникнення колібактеріозу, поширеність за-

хворювання серед різних видів птиці, річну 

динаміку. 

Результати досліджень. Вінницька область 

є регіоном з розвиненим птахівництвом не 

тільки промисловим, але і приватним. Практи-

чно на кожному приватному господарстві є в 

середньому близько 50 голів свійських птахів 

різних видів (кури, качки, гуси, індики), що в 

свою чергу не може не позначатися на епізоо-

тичній ситуації в області. У птахогосподарст-

вах області різних форм власності основну ма-

су становлять респіраторні та шлунково-

кишкові захворювання різної етіології, части-

на, з яких це захворювання пов'язані з пору-

шенням годівлі та умов утримання птиці в гос-

подарствах. Але ці захворювання не є особли-

во важливими в епізоотологічному плані, так 

як є локальними і залежать тільки від рівня 

організації роботи на підприємстві. Найбіль-

ший інтерес складають інфекційні захворю-

вання, так як вони здатні поширюватися не 

лише в межах господарства, але і охоплювати 

цілі регіони. 

Проведено ретроспективний аналіз інфек-

ційної патології птахів у Вінницькій області за 

період 2010-2014 р. 

Аналізуючи дані було встановлено, що ін-

фекційні захворювання птахів представлені в 

основному 7-ма нозологічними одиницями 

(сальмонельоз, колібактеріоз, пастерельоз, ста-

філококоз, стрептококоз, псевдомоноз, мікоп-

лазмоз), решта захворювання в цей період ма-

ла поодинокий характер. Серед усіх цих захво-

рювань, що реєструються в даному регіоні ко-

лібактеріоз займає 2-е місце (29,94%), посту-

паючись лише сальмонельозу (38,22%). Частка 

пастерельозу становить 22,61%, стрептококозу 

– 5,59%, стафілококозу – 1,68%, псевдомонозу 

– 1,57% та мікоплазмозу – 0,39% (рис. 1).  
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Сальмонельоз Колібактеріоз Пастерельоз Стафілококоз Ст

Псевдомоноз Мікоплазмоз

Рис. 1. Модель нозологічного профілю хвороб птиці бактеріальної етіології 
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Аналіз питомої ваги колібактеріозу в зага-

льній інфекційній патології птиці бактеріаль-

ної етіології, що реєструються в птахогоспо-

дарствах Вінницької області (рис. 2), показав, 

що за період з 2010 по 2014 рр. захворюваність 

колібактеріозом склала в середньому 35,98%. 

Для більш повної оцінки епізоотичної ситу-

ації в Вінницькій області нами було проведено 

аналіз виявлення випадків колібактеріозу се-

ред різних видів птиці за період з 2010 по 2014 

роки (табл. 1). 

З таблиці ми бачимо, що колібактеріоз зу-

стрічається найчастіше у курей, що становить 

85,9% від усіх зареєстрованих випадків, в ін-

диків – 6,2%, у качок – 4,6%, у гусей – 2,8%, у 

інших видів птиці (цесарки, перепели, страу-

си) дане захворювання було виявлено в 0,5% 

випадків. Слід зазначити, що, такі результати в 

деякій мірі обумовлені відповідним розподі-

лом чисельності зазначених видів домашніх 

птахів. 

Аналізуючи статистичні дані за п’ять років 

(період з 2010 по 2014 рік) щодо спалахів колі-

бактеріозу протягом календарного року, нами 

було встановлено, що епізоотичний процес 

при колібактеріозі курей має чітко виражену 

сезонність (табл. 2). 

Аналізуючи дані таблиці 2, ми бачимо, що 

спостерігається помітне зростання випадків 

виникнення колібактеріозу серед птахів в квіт-

ні (11,19%) і продовжує повільно зростати, до-

сягаючи максимального піку в серпні 

(19,31%), потім відбувається зниження цього 

показника у вересні до 15,41% і в жовтні до 
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27,91 72,09

38,37 61,63
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Колібактеріоз Інші бактеріальні інфекції

Рис. 2. Питома вага колібактеріозу в інфекційній патології птиці  

Види птахів 
Роки 

Всього % 
2010 2011 2012 2013 2014 

Кури 187 70 116 58 113 544 85,9 

Качки 1 - 10 8 10 29 4,6 

Гуси 1 5 3 4 5 18 2,8 

Індики 3 10 8 8 10 39 6,2 

Інші види - 1 1 - 1 3 0,5 

Всього 192 86 138 78 139 633 100 

Таблиця 1. Захворюваність колібактеріозом різних видів птиці  
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6,65%. У листопаді і грудні спалахи колібакте-

ріозу носять поодинокий характер, а у січні 

виявлено усього 7 випадків захворювання пти-

ці на колібактеріоз, що склало в загальний річ-

ний динаміці 0,45% (рис. 3). Подібну сезон-

ність можна пояснити тим, що у весняно-

літній період спостерігається збільшення кіль-

кості птиці в приватному секторі, крім того, 

при високих середньодобових температурах 

створюються сприятливі умови для збережен-

ня і розмноження E.coli у воді і кормах. 

Таким чином вивчаючи річну динаміку ви-

никнення колібактеріозу серед птиці, встанов-

лено сезонність його прояву, яка характеризу-

ється проявом захворювання з квітня по вере-

сень (86,2% усіх випадків), з піком захворюва-

ності в серпні місяці (20,0%).  
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Таблиця 2. Річна динаміка колібактеріозу птиці у Вінницькій області в період з 2010 по 
2014 рр.  

Місяці 

  

Роки 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Всього 

за рік 

2010 0 0 4 19 31 18 33 50 20 16 0 0 191 

2011 0 0 0 5 12 14 15 13 7 5 0 0 71 

2012 0 0 5 9 10 11 24 25 33 5 0 0 122 

2013 5 0 8 9 9 11 8 7 7 0 0 0 64 

2014 2 6 11 14 17 16 14 20 15 9 2 1 127 

Всього 

за 5 

років 

7 6 28 56 79 70 94 115 82 35 2 1 575 

% 1,2 1,0 4,9 9,7 13,7 12,2 16,3 20 14,3 6,1 0,4 0,2 100 

Рис. 3. Річна динаміка захворюваності курей колібактеріозом у Вінницькій області в період 
з 2010 по 2014 рік  
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Висновки. 
1. При вивченні епізоотичного процесу вста-

новлено, що інфекційні захворювання птиці 

представлені сімома нозологічними одиницями 

(сальмонельоз, колібактеріоз, пастерельоз, ста-

філококоз, стрептококоз, псевдомоноз, мікоп-

лазмоз), серед яких захворюваність колібакте-

ріозом домашньої птиці склала в середньому 

29,94% з усіх хвороб інфекційної етіології. 

2. Аналіз питомої ваги колібактеріозу, в за-

гальній інфекційній патології птиці бактеріаль-

ної етіології, за досліджуваний період склав в 

середньому 35,98%. 

3. На основі аналізу виявлення випадків ко-

лібактеріозу серед різних видів птиці за період 

з 2010 по 2014 роки, встановлено, що колібак-

теріоз зустрічається найчастіше у курей 

(85,9%) порівняно з іншими видами птиці. 

4. На основі вивчення річної динаміки за-

хворюваності курчат колібактеріозом, встанов-

лена сезонність його прояву: з квітня по вере-

сень (86,2%), з піком захворюваності у серпні 

(20,0%). 
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛИБАКТЕРИОЗА ПТИЦ В 
ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ  

Мельник В.В., Онищук А.В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

На основе проведенного ретроспективного анализа инфекционной патологии птиц в Винниц-

кой области за период 2010-2014 г. установлено, что инфекционные заболевания птиц представ-

лены 7-я нозологическими единицами (сальмонеллез, колибактериоз, пастереллез, стафилокок-

коз, стрептококкозом, псевдомоноз, микоплазмоз), остальные заболевания в этот период имели 

единичный характер. Среди всех заболеваний, регистрируемых в данном регионе, колибактериоз 

занимает второе место (29,94%), уступая лишь сальмонеллезу (38,22%). 

Анализ удельного веса колибактериоза в общей инфекционной патологии птицы бактериаль-

ной этиологии, показал, что заболеваемость колибактериозом составила в среднем 35,98%. 
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Анализируя выявления случаев колибактериоза среди разных видов птицы, установлено что ко-

либактериоз встречается чаще у кур (85,9%). 

Изучение и анализ годовой динамики возникновения колибактериоза среди птиц, показал чет-

кую сезонность его проявления, которая характеризуется проявлением заболевания с апреля по 

сентябрь (86,2% всех случаев), с пиком заболеваемости в августе (20,0%) 

Колибактериоз, птицы, куры, эпизоотическая ситуация, ретроспективный анализ, нозо-

логический профиль, сезонность 

EPIZOOTOLOGICAL FEATURES OF COLIBACTERIOSIS OF BIRDS IN 
VINNITSA REGION  

V. Melnyk, A. Onischuk  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Vinnitsa region is an area poultry house thanks to its economic-economic, climatic and 

environmental conditions. On average, about 50 heads of various kinds of birds (chickens, ducks, geese, 

turkeys) are grown in every backyard, and this may affect the epizootic situation in the region. 

Environment, the organism of poultry and infectious diseases are inextricably linked and have ongoing 

influence on each other's. Changing one link in the chain affects the other. 

The poultry farms of the region are common respiratory diseases and  gastrointestinal tract of 

different etiology, the cause of some of them is a violation of the conditions of feeding and housing. But 

the conditions of feeding and maintenance do not affect the epizootic. Particular attention should be 

paid to infection because they can spread on the farm, but also cover entire regions. 

Based on a retrospective analysis of infectious disease of birds in Vinnytsia region for the period of 

1996-2007, found that infectious disease of birds, mainly represented 7 nosological units (salmonellosis, 

colibacillosis, pasteurellosis, streptococcosis, pseudomonosis, mycoplasmosis and diseases caused by 

bacteria of the genus Streptococcus) the rest of the diseases in this period were sporadic. 

Among all diseases registered in the region colibacteriosis takes 2nd place (29.94%), the first 

Salmonella (38.22%).  The proportion of other diseases is 30%. Analysis of common infectious diseases 

of poultry bacterial etiology showed that the incidence of colibacillosis averages 35.98%. 

Analyzing the incidence of colibacillosis in different species of birds have found that most of the 

disease were recorded in chickens, 85.9% of all reported cases. 

We have found that the epizootic colibacteriosis chickens have distinct seasons, from April to 

September (86.2% of all cases), and peak incidence occurs in August (20.0%) 

 

Colibacillosis, birds, chickens, epizootic, retrospective analysis, nosological profile seasonality 
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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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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  
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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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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
КОЛИЕНТЕРОТОКСЕМИИ СВИНЕЙ В ШАРГОРОДСКОМ РАЙОНЕ  

ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ  

Мельник В.В., Пидмастерчук А.И. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

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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EPIZOOTIC FEATURES AND ETIOLOGICAL STRUCTURE 
KOLIENTEROTOKSEMIYI PIGS IN SHARGORODSKIY DISTRICT,  

VINNYTSIA REGION   

V. Melnyk, A. Pidmasterchuk  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

It was established that the share of infectious diseases accounts for 15% of the all pathology of pigs 

in Shargorod region, Vinnytsia region. Analyzing data for 6 years (2009-2014) infectious diseases of 

bacterial etiology pigs represented nine nosological units: colibacillosis (27.7%), edema disease of pigs 

(5.2%), salmonellosis (24.9%), pasteurellosis (18.4%), dysentery (10.99%), erysipelas (9.97%). Other 

diseases do not exceed 2.67%.  Analysis of the proportion of colibacillosis and edematous disease in the 

general infectious pathology swine bacterial etiology showed that between 2009 and 2014 the incidence 

of colibacillosis averaged 26.8% and 5.4% of edematous disease. We conducted epizootiological 

analysis and found serogroup E.coli that were in the territory Shargorod region Vinnytsia region. The 

study found that the most frequently were Escherichia serogroup 0138, 086, 0139, 0141, 08, 078 and of 

Escherichia adhesive antigen K88, K99, 987R (87.9%). Less found E. coli belonging to serogroup 0111, 

0147. 

The frequency of certain serotypes varies, mostly out serotypes 0138 (27,73%), 086 (16,81%), 0139 

(13,44%), 0141 (12,61%), 08 (10,92%), 078 (8,41%). 

Analyzing the data most frequently isolated serotypes of E. coli on forms of the disease, it should be 

noted that serotypes 08, 026, 078 often cause diarrhea and serotypes of 0138, 0139 and 0141 edematous 

form of the disease. 

Determination of serogroup profile cultures of E. coli found in farms area is very actually, because 

of the means of specific preventive measures (vaccine against colibacillosis) includes serogroup 

Escherichia specific set. The emergence in susceptible animals of new serogroup Escherichia inevitably 

cause of the disease, since they have no stable and intense immunity. 

To the factors pathogenicity of  E. coli include are specific adhesins. Most often in isolates, which 

are separated from the animals, the following ones: K88, K99, 987P, F41 and A20, and according to the 

literature of weaned piglets at E. coli enterotoxemia, in most cases allocated K88. 

Results of our study revealed that among E. coli participating in the development of colibacillosis 

weaned piglets, only 47.7% have adhesive properties. Often in these E. coli are specific adhesins K88 

(57.4%) and K99 (27.85%), 987P (14.75%).  Hemolytic strains of E. coli obtained from pigs suffering 

from edema disease, often have adhesive antigens K88 and K99, 987P less, but also met strains that do 

not have adhesive properties 
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Інфекційний бронхіт курей (ІБК) – гостре 
висококонтагіозне вірусне захворювання, яке 
проявляється у курчат респіраторним або уре-
мічним синдромом, у курей – враженням гер-
мінативних органів, що призводить до трива-
лого зниження несучості та суттєвого погір-
шення якості яєць. До вірусу ІБК сприйнятливі 
всі вікові групи курей, але найбільш чутливі 
курчата 7–45–добового віку та доросла птиця 
в репродуктивний період. Захворювання може 
спричинити загибель  курчат до 30–60–
добового віку та значні втрати у виробництві 
за рахунок зниження якості продукції в ураже-
них стадах курей м’ясного і яєчного напрямів. 
Основним джерелом поширення інфекційного 
бронхіту є хворі та перехворілі курчата і кури, 
які виділяють вірус у зовнішнє середовище та 
є вірусоносіями до 105 діб після одужання [1, 
2].  

Контроль інфекційного бронхіту (ІБ) базу-
ється на щепленні птахопоголів’я з викорис-
танням живих та інактивованих  вакцин різних 
серотипів. Найчастіше використовують вак-
цинний штам ВІБ Massachusetts Н120. Це обу-
мовлено  здатністю цього штаму забезпечува-
ти гетерологічний перехресний захист  проти 
різних серотипів ВІБ, особливо в комбінації з 
вакцинними штамами інших серотипів [3, 4]. 

ІБК широко розповсюджений у світі та по-
стійно персистує завдяки інтенсивному розви-
тку птахівничої галузі. Застосування живих 
вакцин може бути причиною появи і розпо-
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Вивчено антигенну спорідненість польового ізоляту вірусу інфекційного бронхіту курей Б-5 з 

польовими ізолятами Б2 і КН4 QX-подібного типу в перехресній реакції нейтралізації, а також з 

вакцинним штамом Н120 серотипу Massachusetts. Показано, що ступінь антигенної 

спорідненості з цими ізолятами 86 % та 79 % відповідно, а з вакцинним штамом 17 %.  

Інфекційний бронхіт, вірус інфекційного бронхіту, польові ізоляти,серотип QX, 

вакцинний штам Н120, антигенна спорідненість 

всюдження вірусу ІБК у промислових госпо-
дарствах різних регіонів  серед щепленого по-
голів’я. Його мінливість здійснюється за раху-
нок змін геному (результат накопичення по-
одиноких мутацій і рекомбінацій з появою та 
співіснуванням багатьох нових серотипів і ва-
ріантів.  Відсутність або низький перехресний 
захист від щеплення існуючими вакцинами 
призводить до великих труднощів у профілак-
тиці та контролі, тому це захворювання є одні-
єю з найсерйозніших проблем у промисловому 
птахівництві [3]. Тому актуальними напрямка-
ми досліджень є: проведення постійного моні-
торингу циркулюючих серотипів вірусу ІБК 
серед щепленого поголів’я; виділення та іден-
тифікація польових ізолятів; вивчення їх іму-
нобіологічних і молекулярно-генетичних влас-
тивостей для підвищення ефективності профі-
лактики та контролю цього вкрай розповсю-
дженого інфекційного захворювання. ВІБ  був 
і залишається однією з основних причин вели-
чезних економічних збитків промислового 
птахівництва всього світу [5].  

У зв’язку з цим, нами  протягом 2011-2015 
років проводиться постійний моніторинг ВІБ у 
птахогосподарствах України. Польовий ізолят 
Б-5 ВІБ було виділено в 2013 році  з господар-
ства бройлерного напрямку, в якому відміча-
лось респіраторне захворювання птиці на фоні 
щеплення проти ІБК. За результатами ЗТ-ПЛР 
виявлено РНК ВІБ двох серотипів –  Massachu-
setts і QX-подібного. З ізолятом було проведе-

УДК 636.09:616.233-002:578.834:636.5  
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но 3 пасажі на курячих ембріонах (КЕ) в при-
сутності специфічної сироватки до серотипу 
Massachusetts [7]. Разом з цим, з інших двох 
господарств на фоні спалахів ІБ-подібного за-
хворювання серед щепленого проти ІБ птахо-
поголів’я, ідентифіковано ще 2 ізоляти ВІБ, 
які отримали назву Б2 та КН4. Ізолят Б2 виді-
лений від хворих курчат-бройлерів, а КН4 - від 
курей-несучок. За допомогою ЗТ-ПЛР з серо-
типспецифічними праймерами ВІБ вони іден-
тифіковані як QX-подібний тип. Окрім QX ти-
пу в ЗТ-ПЛР в обох господарствах виявили 
також тип Massachusetts, що свідчить про цир-
кулювання  під час спалаху захворювання не 
менше двох типів ВІБ – QX та Massachusetts 
[3]. 

У розвитку наведених досліджень метою 
даної роботи було визначення антигенної спо-
рідненості польових ізолятів ВІБ  Б-5, Б2 та 
КН4 між собою та з вакцинним штамом   Mas-
sachusetts Н120. 

Матеріали і методи 
У роботі використовували  виділені нами 

раніше ізоляти та вакцинний штам Massachu-
setts Н120 ВІБ:  

Б-5 – польовий ізолят QX-подібного типу 3 
пасажу у вільних від патогенної флори куря-
чих ембріонах (ВСП-КЕ) з титром інфекційної 
активності 107,2 ЕІД50/см3; 

Б2 – польовий ізолят QX-подібного типу 7 
пасажу ВСП-КЕ з титром інфекційної актив-
ності 107,0 ЕІД50/см3; 

КН4 – польовий ізолят QX-подібного типу 
7 пасажу у ВСП-КЕ з титром інфекційної ак-
тивності 107,5 ЕІД50/см3; 

Н120 – вакцинний штам 5 пасажу у ВСП-
КЕ з титром інфекційної активності 107,0 
ЕІД50/см3; 

ВІБ розмножували у ВСП-КЕ 10-денної ін-
кубації, які одержували від ТОВ 
«БІОТЕСТЛАБ» (м. Київ). 

Антигенну спорідненість ізолятів ВІБ Б-5, 
Б2 та КН4 QX-подібного типу між собою та з 
вакцинним штамом Н120 серотипу 
Massachusetts визначали шляхом постановки 
перехресної реакції нейтралізації (РН) за зага-
льноприйнятою методикою у варіанті з одним 
розведенням гіперімунної антисироватки 
(1:10) та з послідовними 10-разовими розве-
деннями вірусу.  Розведення всіх матеріалів, 

що використовувались в реакції, проводили на 
фосфатному буфері. В РН  використовували 
антисироватки на досліджувані віруси, отри-
мані шляхом гіперімунізації курчат. В якості 
контролю використовували нормальну сирова-
тку. Реакцію нейтралізації проводили на 8-
денних КЕ. Дію ВІБ на КЕ оцінювали  за заги-
беллю ембріонів та появою ембріонів-карликів 
(зменшення маси власне ембріона на ≥25%). 
Загибель КЕ в перші 24 години після заражен-
ня вважали неспецифічною. Титр інфекційної 
активності розраховували по Керберу в моди-
фікації Ашмаріна [8, 9]. 

Індекс нейтралізації (ІН) підраховували 
шляхом ділення титру ЕІД50 ефективної дози 
суміші вірусу з позитивною сироваткою на 
титр ЕІД50  суміші вірусу з нормальною сиро-
ваткою [8]. 

Розрахунок ступеню антигенної спорідне-
ності штамів проводили за формулою Арчетті 
[10]. Якщо рівень антигенної спорідненості 
був вище 50 %, то варіанти вірусу відносяться 
до одного серотипу; якщо на рівні 25-50 % - 
засвідчують про низьку антигенну спорідне-
ність; нижче 25 % - досліджувані об’єкти від-
носяться до різного серотипу [10]. 

Результати та обговорення 
Антигенну спорідненість польових ізолятів 

ВІБ Б-5, Б2 та КН4 QX-подібного типу між 
собою та з вакцинним штамом Н120 серотипу 
Massachusetts досліджували в перехресній реа-
кції нейтралізації. Результати реакції по індек-
су нейтралізації досліджуваних штамів відпо-
відними  антисироватками наведені в таблиці. 

Ізоляти ВІБ Б-5, Б2, ВІБ КН4 та штам Н120 
нейтралізувались гомологічними сироватками. 
Ізолят ВІБ КН4 повністю нейтралізувався ан-
тисироваткою отриманою на ізолят ВІБ Б2, а 
при нейтралізації ізоляту Б2 антисироваткою 
на ізолят ВІБ КН4 залишкова інфекційна акти-
вність вірусу складала 1 lg. Антигенна спорід-
неність між цими ізолятами дорівнювала  92 
%. Ізолят Б-5 нейтралізувався антисироватка-
ми на ізоляти Б2 та КН4, залишкова інфекцій-
на активність складала 1 та 0,9 lg відповідно, 
антигенна спорідненість з цими ізолятами до-
сягала 86 % та 79 % відповідно. 

Напроти, антисироватки, отримані на ізоля-
ти ВІБ Б2 та КН4, практично не нейтралізува-
ли штам Н120, як і сироватка на штам Н120 не 

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№1, 2015 88 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№1, 2015 

нейтралізувала ці ізоляти. Ступінь антигенної 
спорідненості польових ізолятів ВІБ Б2 та КН4 
з вакцинним штамом Н120 складала 10,2 % та 
11 % відповідно. Антисироватка на штам Н120 
частково нейтралізувала ізолят Б-5, а антиси-
роватка на Б-5 не нейтралізувала Н120, анти-
генна спорідненість складала 17 %. 

Оскільки ВІБ типу QX є новим для нашої 
країни, необхідне подальше вивчення молеку-
лярно-генетичних та імунобіологічних власти-
востей виділених ізолятів з метою удоскона-
лення засобів профілактики цього захворюван-
ня. 

Висновки. Польові ізоляти Б2 (виділений 
від курчат-бройлерів) та КН4 (виділений від 

курей-несучок) є антигенно спорідненими між 
собою (92 %) . Польовий ізолят Б-5 антигенно 
споріднений з ізолятами Б2 та КН4 на 86 % та 
79 % відповідно. Дані ізоляти відносяться до 
одного серотипу. Навпаки, рівень антигенної 
спорідненості цих ізолятів з вакцинним шта-
мом Н120 Massachusetts низький (10,2 % та 11 
% відповідно), з ізолятом Б-5 – 17 %.  Це озна-
чає, що вони відносяться до різних серотипів. 

У наступних дослідженнях доцільним є ви-
вчення молекулярно-генетичних та імунобіо-
логічних властивостей виділених ізолятів з ме-
тою удосконалення засобів профілактики цьо-
го захворювання в Україні.  

Таблиця. Індекси нейтралізації польових ізолятів ВІБ Б-5, Б2 і КН4 QX-подібного типу та 
вакцинного штаму ВІБ Н120 серотипу Massachusetts в перехресній реакції 
нейтралізації  

ВІБ Тип 

Титр інфекційної 
активності, 
ЕІД50/см3 

  

Індекси нейтралізації з антисироваткою 
до ВІБ, lg: 

Б-5 Б2 КН4 Н120 

Б-5 QX-подібний 106,9 6,9 5,9 6,0 2,7 
Б2 QX-подібний 106,5 5,8 6,5 5,5 1 

КН4 QX-подібний 106,0 5,5 6,0 6,0 1 
Н120 Massachusetts 106,5 0,5 0,5 ≤0,5 6,5 
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ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗОЛЯТА Б-5 ВИРУСА  
ИНФЕКЦИОННОГО БРОНХИТА КУР 

Немашкало А. Ю., Постоенко В. А., Попова Г. А., Педоренко И. Ю.  

Институт ветеринарной медицины НААН, г. Киев.  

Изучено антигенное родство полевого изолята вируса инфекционного бронхита кур Б-5 с по-

левыми изолятами Б2 и КН4 QX-подобного типа в перекрестной реакции нейтрализации, а так-

же с вакцинным штаммом Н120 серотипа Massachusetts. Показано, что степень антигенного 

родства с этими изолятами 86% и 79% соответственно, а с вакцинным штаммом 17% 

Инфекционный бронхит, вирус инфекционного бронхита, полевые изоляты, серотип QX, 

вакцинный штамм Н120, антигенное родство 

IMMUNOBIOLOGICAL PROPERTIES OF ISOLATE B-5 VIRUS 
INFECTIOUS BRONCHITIS  

A. Nemashkalo, V. Postoіenko, G. Popova, I. Pedorenko 

Institute of veterinary medicine NAAS, Kyiv, Ukraine 

 

Purpose of this study was to determine the antigenic relationship of the field isolates VIB B-5, B2 

and KN4 between each other and the vaccine strain H120 Massachusetts. 

Results:  

The antigenic relationship of the field isolates was investigated in cross neutralization test. Isolates 

VIB B-5, B2, KN4 and strain H120 was neutralized with homologous sera. Isolate B-5 antiserum to 

neutralized isolates B2 and KN4 residual infectious activity was 1 and 0,9 lg respectively, antigenic 

relationship of these isolates reached 86% and 79% respectively. Antiserum for strain H120 partially 

neutralized isolate B-5 and B-5 antiserum are not neutralized H120, antigenic relationship was 17%. 

Conclusions: 

Field isolate B-5 antigenically related with isolates B2 and KN4 on 86% and 79% respectively. 

These isolates belong to one serotype. In contrast, the level of antigenic relationship isolate B-5 with 

vaccine strains H120 Massachusetts is 17%. This means that they belong to different serotypes. 

It is reasonable to study the molecular-genetic and immunological properties of selected isolates to 

improve means of preventing the disease in Ukraine 

 

Infectious bronchitis, infectious bronchitis virus, field isolates, serotype QX, vaccine strain Н120, 

antigenic relationship 

90 



На сьогоднішній день, туберкульоз посідає 
особливе місце серед соціальних, медичних та 
ветеринарних проблем суспільства. Хоча збуд-
ник туберкульозу відкритий досить давно, але 
його вивчення продовжується. Особливо це 
стосується питання поліморфізму 
(мінливості). Мінливість у різних штамів міко-
бактерій коливається в широких межах: втра-
чаються одні та набуваються інші, відмінні від 
вихідних, ознаки та властивості, що вказує на 
їх небезпечність [2, 7, 11, 13, 19, 21]. У літера-
турі зустрічаються повідомлення про нові фо-
рми мікобактерій (нитко-, кокоподібні, зернис-
ті, дисоціативні, ультрадрібні, L-форми, ін.), 
які за своїми властивостями відрізняються від 
класичних кислотостійких паличкоподібних 
форм, їх роль у патогенезі захворювання ви-
вчається і дотепер [7, 9, 15, 17, 18, 20]. Тому, 
все більш актуальним стає питання вдоскона-
лення методів алергічної діагностики, створен-
ня нових методів виділення мікобактерій з біо-
логічного матеріалу та ефективних засобів 
профілактики та боротьби (вакцини, протиту-
беркульозні ліки, тощо) та ін.  

ТКАЧЕНКО О.А., д. вет. н., професор, 

БІЛАН М.В., к. вет. н., доцент,  

ЗАЖАРСЬКИЙ В.В., к.вет.н., доцент,  

ДАВИДЕНКО П.О., к.вет.н., доцент  

Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

epizooddau@mail.ru  

Показано вплив 5-тієніл-1,2,4-триазол-3-тіону у трьох концентраціях (0,1; 0,5; 1%) на 

морфологічні ознаки, тинкторіальні та культуральні властивості патогенних і дисоціативних 

форм мікобактерій. Встановлено, що препарат володіє бактеріостатичною дією за різних 

концентрацій, щодо патогенного штаму M. bovis, культивованого на живильному середовищі з 

рН 7,1 та 6,5 за температури 37 °С та дисоціативних форм мікобактерій 117а пересіву, які 

культивувалися за 3 °С і 1 % концентрації препарату. Проте в концентрації 0,1 та 0,5 % 

згаданий препарат не призупинив розмноження дисоціативних форм мікобактерій та відповідно 

ріст колоній на живильних середовищах з рН 7,1 та 6,5; бактеріоскопією культур встановили 

некислотостійкі палички різної довжини, кокоподібні та поодинокі овалоподібні (L-) форми 

рівномірно зафарбовані та із зернами. У поодиноких некислотостійких зернистих паличок 

виявлені кислотостійкі зерна на одному чи двох полюсах 

Мікобактерії, поліморфізм, дисоціативні форми, кислотостійкі та некислотостійкі 

форми, L-форми, морфологічні ознаки, тинкторіальні та культуральні властивості, 

бактеріостатична дія 

Одна із форм мінливості мікобактерій тубе-
ркульозу - утворення стійкості до антибактері-
альних препаратів. Вона пов’язана з безконт-
рольним й нераціональним їх застосуванням 
для лікування, як серед людей, так і тварин. 
Мікобактерії набувають здатності існувати та 
розмножуватися за такої концентрації антиба-
ктеріальних препаратів, яка за звичай несуміс-
на з їх життям [1, 6, 8, 10, 12].  

Тому, на теперішній час, актуальними зада-
чами дослідників ветеринарної та гуманної 
медицини є детальне вивчення набутих влас-
тивостей мікобактерій з метою пошуку нових, 
більш сучасних засобів профілактики, бороть-
би та лікування цього захворювання. 

Метою роботи було вивчення морфології, 
тинкторіальних та культуральних властивос-
тей патогенних мікобактерій та їх дисоціатив-
них форм за умов культивування на живильно-
му середовищі з додаванням препарату 5-
тієніл-1,2,4-триазол-3-тіону у трьох концент-
раціях (0,1; 0,5; 1%).  

Матеріал і методи дослідження. Роботу 
проводили в навчально-дослідній лабораторії 

УДК 619:616.98:579.873.21:57.083.32:636.5 

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ 5-ТІЄНІЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОНУ НА МОРФОЛОГІЮ, 
ТИНКТОРІАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПАТОГЕННИХ ТА 
ДИСОЦІАТИВНИХ ФОРМ MYCOBACTERIUM BOVIS  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№1, 2015 91 



кафедри епізоотології та інфекційних хвороб 
ДДАЕУ. Для дослідження використовували 
культуру № 1 – 100 пасаж (патогенний), куль-
туру № 2 – дисоціативна форма 117а пересіву 
(91 генерація). 

Виготовлення та фарбування мазків прово-
дили згідно з методичними рекомендаціями по 
діагностиці туберкульозу [14, 16], досліджую-
чи їх під імерсією мікроскопа SUNNY серії XS 
із цифровим мікроскопічним комплексом 
«Микмед-2-1600» (Санкт-Петербург, Росія). 
Морфологію мікобактерій визначали за: дов-
жиною, товщиною, формою, характером кін-
ців клітин, зернистістю та розташуванням. 

Культивування та накопичення біомаси до-
сліджуваних штамів M. bovis проводили на 
яєчному живильному середовищі, яке за скла-
дом було ідентичним стандартному, виготов-
леному ДП «Ветеринарна медици-
на» (м. Харків, Україна). До середовища дода-
вали препарат 5-тієніл-1,2,4-триазол-3-тіон 
(СКП-123) у трьох концентраціях 0,1; 0,5; 1%, 
який був наданий співробітниками кафедри 
токсикологічної та неорганічної хімії Запорізь-
кого ДМУ. Дослідження проводили зі встанов-
ленням двох рівнів рН: 7,1 та 6,5. Відмірюван-
ня необхідної кількості препарату проводили 
згідно з ГОСТ 27025-86. Розчини готували згі-
дно з методиками, описаними у ГОСТ 4212-76 
та ГОСТ 4517-87 [3–5]. 

Висів мікобактерій 100 пасажу та 117а варі-
анта, накопичених за температури культиву-
вання 37 та 3 °С відповідно, у кількості двох 

бактеріологічних петель проводили на скоше-
не живильне середовище в кількості 10 пробі-
рок з наступною інкубацією в термостаті (ТС-
1/80 СПУ та ТСО-1/80 СПУ, Росія) впродовж 
трьох місяців за різних температур (37 та 3° 
С), зі щоденним спостереженням. 

Результати досліджень. За тинкторіальни-
ми властивостями та морфологічними ознака-
ми вихідні дані культур були наступні: культу-
ра 100 пасажу – кислотостійкі палички, корот-
кі та довгі до 10 мкм, а також кокоподібні фор-
ми, які розміщувалися як поодиноко, так і ску-
пченнями. Зустрічалися довгі палички із зер-
нами за всією довжиною у кількості від 2 до 6 
(рис. 1); дисоціативні форми 117а пересіву – 
основна маса були великі некислотостійкі ова-
лоподібні (L-) форми та дрібні некислотостійкі 
зерна, які звільнялися з них (рис. 2).  

Наступними дослідженнями вивчали термін 
появи перших колоній на живильному середо-
вищі та культуральні властивості цих культур.  

У контрольній групі, починаючи з 7 доби 
досліду, спостерігали ріст культури 100 паса-
жу M. bovis на середовищі з рН 7,1 за темпера-
тури 37° С у вигляді шорсткого нальоту, а на 
середовищі з рН 6,5, за цієї ж температури, 
були виявлені поодинокі дрібні колонії за ліні-
єю посіву (табл. 1). В подальшому культура 
мікобактерій патогенного штаму в пробірках з 
контрольними пересівами лише збільшува-
лась. 

На живильному середовищі з додаванням 
препарату СКП-123 у трьох (0,1; 0,5 та 1%) 
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Рис. 2. Дисоціативні форми  
117а пересіву (91 генерація, ×1600) 

Рис. 1. Патогенна культура M. bovis 
 100 пересіву (×1600) 
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концентраціях та різним рН відмічали відсут-
ність росту культури M. bovis 100 пасажу про-
тягом всього періоду (90 діб) спостереження.  

Таким чином, можна зробити висновок, що 
усі концентрації препарату СКП-123 суттєво 
впливають на розмноження патогенного шта-
му M. bovis, культивованих на середовищі як з 
рН 7,1, так і з рН 6,5 за температури 37 °С, 
проявляючи бактеріостатичну дію. 

У контролі, після вивчення терміну появи 
перших колоній на живильному середовищі та 
культуральних властивостей, встановлювали 
морфологію та тинкторіальні властивості цих 
мікобактерій. 

Мікроскопією мазків патогенного штаму 

M. bovis 100 пересіву (контроль), які виросли 
на живильному середовищі з рН 7,1, відмічали 
короткі кислотостійкі палички та зерна (рис. 
3); на середовищі з рН 6,5 – кислотостійкі різ-
ної довжини палички та зерна (рис. 4).  

Хоча росту цієї культури на живильному 
середовищі з додаванням препарату СКП-123 
у різних концентраціях та з різним рН не було 
виявлено, проте мікроскопією мазків, відібра-
них «сліпим» методом, встановили кислото-
стійкі палички різної довжини та зерна (рис. 5, 
6), так само як і в контролі.  

Ріст культури дисоціативних форм M. bovis 
117а варіанта у контрольній групі на середови-
щі з рН 7,1 та 6,5 за температури 3° С спосте-
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7-а доба досліду 

Контроль, ріст на живильному середо-
вищі з рН 

Концентрація препарату СКП-123, % 
0,1 0,5 1 

7,1 Шорсткий наліт Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

6,5 
Поодинокі колонії за лінією 

посіву 
Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

14-а доба досліду 

Контроль, ріст на живильному середо-
вищі з рН 

Концентрація препарату СКП-123, % 
0,1 0,5 1 

7,1 
Шорсткий наліт та поодино-
кі білі колонії за лінією посі-

ву 
Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

6,5 
Суцільний ріст. Колонії дрі-

бні, білі, гладенькі 
Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

30-а доба досліду 

Контроль, ріст на живильному середо-
вищі з рН 

Концентрація препарату СКП-123, % 
0,1 0,5 1 

7,1 
Суцільний ріст. Гладенькі, 
дрібні колонії білого кольо-

ру 
Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

6,5 
Суцільний ріст. Колонії дрі-

бні, білі, гладенькі 
Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

60-а доба досліду 

Контроль, ріст на живильному середо-
вищі з рН 

Концентрація препарату СКП-123, % 
0,1 0,5 1 

7,1 Суцільний ріст Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 
6,5 Суцільний ріст Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

90-а доба досліду 

Контроль, ріст на живильному середо-
вищі з рН 

Концентрація препарату СКП-123, % 
0,1 0,5 1 

7,1 Суцільний ріст Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 
6,5 Суцільний ріст Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

Таблиця 1. Характеристика культуральних властивостей M. bovis 100 пасажу, 
культивованих на середовищі з рН 7,1 та 6,5 за температури 37° С  
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рігався вже з 3-ї доби досліду та характеризу-
вався слизовим нальотом сіруватого, потім сі-
ро-жовтого кольору а, в подальшому, суціль-
ним ростом помаранчевого кольору.  

Ріст культури дисоціативних форм M. bovis 
117а варіанта у контрольній групі на середови-
щі з рН 7,1 та 6,5 за температури 3° С спосте-
рігався вже з 3-ї доби досліду та характеризу-
вався слизовим нальотом сіруватого, потім сі-
ро-жовтого кольору а, в подальшому, суціль-
ним ростом помаранчевого кольору.  

Проте дослідженнями встановили, що ці ж 
форми мікобактерій на середовищі з рН 7,1, 
яке додатково містило препарат СКП-123 у 
концентраціях 0,1 та 0,5 % (табл. 2), росли на 
14 добу з моменту посіву культури у вигляді 
шорсткого нальоту за лінією посіву сіруватого 
кольору, а потім суцільного росту колоній по-
маранчевого кольору (за концентрації препа-
рату 0,1%), та шорсткого нальоту за лінією 
посіву помаранчевого кольору, та появи дріб-
них колоній помаранчевого кольору на 30 до-
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Рис. 3. M. bovis 100 пересіву (контроль), 
культивування на живильному середо-

вищі з рН 7,1. (×1600) 

Рис. 4. M. bovis 100 пересіву (контроль), 
культивування на живильному середови-

щі з рН 6,5. (×1600) 

СКП-123– 0,1%, рН 7,1  СКП-123– 0,5 %, рН 7,1  СКП-123 – 1 %, рН 7,1  

Рис. 5. M. bovis 100 пересіву («сліпі» мазки), культивування на живильному сере-
довищі з додаванням препарату СКП-123 у різних концентраціях, рН 7,1. (×1600) 
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бу (за концентрації препарату 0,5%). Крім то-
го, у пробірках за 1% концентрації препарату 
СКП-123, протягом всього періоду досліду ро-
сту культури не відмічалось, що свідчить про 
його бактеріостатичну дію (за використання 
високої концентрації). 

Вивчаючи вплив різних концентрацій пре-
парату СКП-123 на культуральні властивості 
M. bovis 117а варіанта, культивованих на сере-
довищі з рН 6,5 за температури 3° С відмічали 
таку ж тенденцію, як за рН 7,1. Протягом пер-
ших 3-х діб спостереження на живильному се-
редовищі за різних концентрацій препарату 
ріст M. bovis був відсутній; розпочинаючи з 7 
доби виявлено шорсткий наліт сіруватого ко-
льору; на 14 добу досліду за 0,1% концентрації 
препарату відмічали дрібні колонії блідо-
рожевого кольору; а за 0,5% - шорсткий наліт 
за лінією посіву помаранчевого кольору; на 
30-у добу за 0,1 та 0,5% концентрацій препара-
ту СКП-123 – суцільний ріст колоній помаран-
чевого кольору. У подальшому, в пробірках з 
ростом культури відбувалося накопичення її 
маси. За 1% концентрації препарату СКП-123 
в середовищі спостерігалася відсутність росту 
культури дисоціативних форм M. bovis 117а 
варіанта впродовж усього періоду досліджен-
ня, як і на середовищі з рН 7,1.  

Отже, дослідженнями встановили, що пре-
парат СКП-123 у концентрації 0,1 та 0,5% на 
середовищі з рН 7,1 та 6,5 за температури 3° С 
не впливає на характер росту колоній дисоціа-
тивних (апатогенних) форм M. bovis 117а варі-
анта: ріст відбувається так само, як і в контро-

лі. Проте 1% концентрація цього препарату 
затримує розмноження бактерій та ріст коло-
ній впродовж 90 діб досліду, що свідчить про 
його бактеріостатичну дію за високої концент-
рації. 

Мікроскопією мазків дисоціативних форм 
(контроль), які виросли на живильному сере-
довищі з рН 7,1 відмічали некислотостійкі па-
лички як поодинокі, так і в ланцюгах, великі 
овалоподібні (L-) форми; поодинокі некисло-
тостійкі та кислотостійкі зерна (рис. 7).  

У контролі дисоціативних форм на середо-
вищі з рН 6,5 встановили некислотостійкі па-
лички різної довжини, які розміщувалися як 
поодиноко, так і скупченнями, некислотостійкі 
та кислотостійкі (в невеликій кількості) зерна. 
А також овалоподібні (L-) форми, які були в 
декілька разів більші, ніж палички, нерівномі-
рно забарвлені та з некислотостійкими зерна-
ми у центрі.  

Мікроскопією мазків, приготовлених з ко-
лоній, одержаних на живильному середовищі 
за 0,1% концентрації препарату СКП-123 та 
рН 7,1 відмічено товсті некислотостійкі палич-
ки, поодинокі кокоподібні форми, невелику 
кількість прямих та вигнутих некислотостій-
ких зернистих паличок із заокругленими кін-
цями різної довжини (рис. 8). У поодиноких 
некислотостійких паличок виявляли кислото-
стійкі зерна на одному чи двох полюсах. Та-
кож зустрічалися поодинокі некислотостійкі 
овалоподібні (L-) форми. За 0,5% концентрації 
препарату СКП-123, рН 7,1 – основна маса 
прямі та вигнуті некислотостійкі палички різ-
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СКП 123 – 0,1%, рН 6,5 СКП-123 – 0,5%, рН 6,5  СКП-123 – 1%, рН 6,5  

Рис. 6. M. bovis 100 пересіву («сліпі» мазки), культивування на живильному сере-
довищі з додаванням препарату СКП-123 у різних концентраціях, рН 6,5. (×1600) 
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3-я доба досліду 

Контроль, ріст на живильному 
середовищі з рН 

Концентрація препарату СКП-123, % 
0,1 0,5 1 

7,1 
Слизовий наліт сіру-

ватого кольору 
Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

6,5 
Слизовий наліт сіру-

ватого кольору 
Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

7-а доба досліду 

Контроль, ріст на живильному 
середовищі з рН 

Концентрація препарату СКП-123, % 
0,1 0,5 1 

7,1 
Слизовий наліт сіру-

вато-жовтого кольору 
Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

6,5 
Слизовий наліт сіру-

вато-жовтого кольору 

За лінією посіву шо-
рсткий наліт сірува-

того кольору 

За лінією посіву шор-
сткий наліт 

Ріст відсутній 

14-а доба досліду 

Контроль, ріст на живильному 
середовищі з рН 

Концентрація препарату СКП-123, % 
0,1 0,5 1 

7,1 
Суцільний ріст коло-
ній помаранчевого 

кольору 

Шорсткий наліт по 
лінії посіву сірого 

кольору 

Шорсткий наліт по лінії 
посіву яскраво вираже-

ного помаран-чевого 
кольору 

Ріст відсутній 

6,5 
Суцільний ріст коло-
ній помаранчевого 

кольору 

По лінії посіву декі-
лька дрібних коло-
ній блідо-рожевого 

кольору 

Шорсткий наліт по лінії 
посіву пома-ранчевого 

кольору 
Ріст відсутній 

30-а доба досліду 

Контроль, ріст на живильному 
середовищі з рН 

Концентрація препарату СКП-123, % 

0,1 0,5 1 

7,1 
Суцільний ріст коло-
ній помаранчевого 

кольору 

Суцільний ріст ко-
ло-ній помаранчево-

го кольору 

По лінії посіву де-
кілька дрібних коло-ній 
помаранчевого кольору 

Ріст відсутній 

6,5 
Суцільний ріст коло-
ній помаранчевого 

кольору 

Суцільний ріст ко-
ло-ній помаранчево-

го кольору 

Суцільний ріст коло-ній 
помаранчевого кольору 

Ріст відсутній 

90-а доба досліду 

Контроль, ріст на живильному 
середовищі з рН 

Концентрація препарату СКП-123, % 

0,1 0,5 1 

7,1 
Суцільний ріст коло-
ній помаранчевого 

кольору 

Суцільний ріст ко-
ло-ній помаранчево-

го кольору 

По лінії посіву декілька 
дрібних колоній пома-

ранче-вого кольору 
Ріст відсутній 

6,5 
Суцільний ріст коло-
ній помаранчевого 

кольору 

Суцільний ріст ко-
ло-ній помаранчево-

го кольору 

Суцільний ріст колоній 
помаранче-вого кольору 

Ріст відсутній 

Таблиця 2. Характеристика культуральних властивостей M. bovis 117а варіанта, 
культивованих на середовищі з рН 7,1 та 6,5 за температури 3° С  

96 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№1, 2015 

ної довжини, некислотостійкі кокоподібні та 
поодинокі овалоподібні (L-) форми із зернами. 

Встановлено, що за 1% концентрації препа-
рату СКП-123 на живильному середовищі з рН 
7,1 росту не виявлено, але мікроскопією маз-
ків, відібраних «сліпим» методом, виявили мі-
кобактерії подібні до вихідних: основна маса 
прямі та вигнуті некислотостійкі палички різ-
ної довжини, поодинокі некислотостійкі овало-
подібні (L-) форми.  

Мікроскопією дисоціативних форм, виро-
щених на живильному середовищі за 0,1 % 
концентрації препарату СКП-123 та рН 6,5 
встановили, що основна маса мікобактерій бу-
ли короткими, некислотостійкими паличками, 

зустрічалися поодинокі некислотостійкі коко-
подібні та овалоподібні (L-) форми рівномірно 
зафарбовані (рис. 9). На такому ж середовищі, 
але за 0,5% концентрації препарату, відмічали 
основну масу коротких, некислотостійких па-
личок, а також некислотостійких кокоподіб-
них форм (подібно до таких як за 0,1% конце-
нтрації). Мікроскопією мазків, відібраних 
«сліпим» методом з середовища пробірок, за 
1% концентрації препарату СКП-123 та рН 6,5, 
встановили форми, які були подібні до вихід-
них: в невеликій кількості некислотостійкі ко-
роткі палички, некислотостійкі кокоподібні 
форми, поодинокі некислотостійкі овалоподіб-

б 

Рис. 7. Дисоціативні форми M. bovis 117а пересіву: 
 а – контроль на середовищі з рН 7,1, б – з рН 6,5. (×1600) 

а 

Рис. 8. Дисоціативні форми 117а пересіву на живильному середовищі з рН 7,1 
та різною концентрацією препарату СКП-123. (×1600) 

СКП 123 – 0,1%, рН 7,1  СКП 123 – 0,5%, рН 7,1  СКП 123 – 1%, рН 7,1 
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ні (L-) форми нерівномірно зафарбовані.  
Висновки. 1. Препарат СКП-123 за різних 

концентрацій пригнічує ріст і розмноження 
патогенного штаму M. bovis, культивованого 
на середовищі з рН 7,1 та 6,5 за температури 
37 °С та дисоціативних форм мікобактерій 
117а пересіву, які культивувалися за 3 °С і за 1 
% концентрації препарату: впродовж 90 діб не 
відмічено росту колоній, що свідчить про бак-
теріостатичну дію препарату. Мікроскопією 
мазків, відібраних «сліпим» методом з середо-
вища за відсутності росту культури виявляли 
мікобактерії: з патогенних – кислотостійкі па-

лички різної довжини, а також кислотостійкі 
зерна, а з дисоціативних – некислотостійкі ко-
роткі палички, некислотостійкі кокоподібні 
форми, поодинокі некислотостійкі овалоподіб-
ні (L-) форми нерівномірно зафарбовані. 

2. Препарат СКП-123 у 0,1 та 0,5% концент-
раціях не призупиняє розмноження дисоціати-
вних форм мікобактерій та ріст колоній на жи-
вильних середовищах з рН 7,1 та 6,5.  

Водночас наведені дослідження потребують 
подальшого вивчення щодо дії препарату 5-
тієніл-1,2,4-триазол-3-тіону на мікобактерії в 
живому організмі.  

СКП-123 – 0,1 %, рН 6,5 СКП-123 – 0,5 % СКП-123 – 1% 

Рис. 9. Дисоціативні форми 117а пересіву на живильному середовищі з рН 6,5 та 
різною концентрацією препарату СКП-123. (×1600) 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА 5-ТИЕНИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТИОНА НА  
МОРФОЛОГИЮ, ТИНКТОРИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
ПАТОГЕННЫХ И ДИССОЦИАТИВНЫХ ФОРМ MYCOBACTERIUM BOVIS  

Ткаченко А.А., Билан М.В., Зажарский В.В., Давыденко П.А. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет,  г. Днепропетровск 

Показано влияние 5-тиенил-1,2,4-триазол-3-тиона в трех концентрациях (0,1, 0,5, 1%) на 

морфологические признаки, тинкториальные и культуральные свойства патогенных и диссоциа-

тивных форм микобактерий. Установлено, что препарат обладает бактериостатическим дей-

ствием при разных концентрациях относительно патогенного штамма M. bovis, культивируе-

мого на питательной среде с рН 7,1 и 6,5 при температуре 37 °С и диссоциативных форм мико-

бактерий 117а пересева, которые культивировались при 3 °С и 1 % концентрации препарата. 

Однако в концентрации 0,1 и 0,5 % не приостановил размножение диссоциативных форм мико-

бактерий и рост колоний на питательных средах с рН 7,1 и 6,5; бактериоскопией культур уста-

новили некислотоустойчивые палочки разной длины, коккоподобные и одиночные овалоподобные 

(L-) формы равномерно окрашенные и с зернами. У единичных некислотоустойчивых зернистых 

палочек выявлены кислотоустойчивые зерна на одном или двух полюсах 

Микобактерии, полиморфизм, диссоциативные формы, кислотоустойчивые и некислото-

устойчивые формы, L-формы, морфологические признаки, тинкториальные и культураль-

ные свойства, бактериостатическое действие 
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INFLUENCE OF 5-THIENYL-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE ON MORPHOLOGY, 
TINCTORIAL AND CULTURAL PROPERTIES OF PATHOGENS AND DISSOCIATIVE 

FORM OF MYCOBACTERIUM BOVIS   

A. Tkachenko, M. Bilan, V. Zazharskiy, P. Davydenko  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

One of forms of the variability of tuberculosis mycobacteria - the formation of resistance to 

antibiotics. It is associated with uncontrolled and irrational usage for treatment, both among people and 

animals. Mycobacterium acquire the ability to exist and reproduce at a concentration of antibacterial 

drugs, which are usually incompatible with their life. 

Therefore, the actual tasks of researchers in veterinary and humane medicine are a detailed study of 

properties acquired by mycobacteria in order to find new and more modern means of prevention and 

treatment of this disease. 

The aim of this investigation was to study the morphology, cultural and tinctorial properties of 

pathogenic mycobacteria and dissociative forms that were cultured through a nutrient medium with the 

addition of 5-thienyl-1,2,4-triazole-3-thione (SKP-123) at three concentrations (0.1; 0.5; 1%). 

The results of the investigation have been shown that the drug involved at different concentrations 

(0.1; 0.5; 1%) inhibits the growth and development of pathogenic strain of M. bovis, cultured through 

media with pH 7.1 and 6.5 at 37 °C and dissociative forms of mycobacteria of 117a subculture that were 

cultured at 3 °C. There was no growth of the colonies of this strain of mycobacteria at 1% concentration 

of the drug for 90 days, that indicates its bacteriastatic effect. Microscopy of smears made by "blind" 

method from medium without growth of culture has found residual forms of mycobacteria: from 

pathogenic - acid-proof bacilli of different length, as well as acid-proof grains, and from dissociative 

forms - acid-nonproof short bacillus, coccoid acid-nonproof forms, non-uniformly painted single ovaloid 

(L-) acid-proof forms.  

It has been observed that SKP-123 at concentrations of 0.1 and 0.5% did not suspend the 

reproduction of dissociative forms of mycobacteria and colony growth through nutrient media with pH 

7.1 and 6.5, аcid-nonproof bacilli of different length, acid-proof coccoid and uniformly painted ovaloid 

acid-proof (L-) forms and with grains. Single acid-proof bacilli revealed acid-proof grains on one or 

two poles were established by the microscopy of cultures. 

The growth of culture of 100th passage of M. bovis through a medium with pH 7.1 at 37 °C as a 

rough plaque has been observed in the control group starting from 7th day, and after 4 days on a 

medium with a pH 6.5 small colonies among the sowing line have been observed. Аcid-proof short 

bacilli and grains were observed by smear microscopy of M. bovis, that have been grown through a 

nutrient medium with pH 7.1; acid-proof rods with different length and grains were observed by smear 

microscopy of M. bovis that have been grown through a nutrient medium with pH 6.5. 

The culture growth in the control group of dissociative forms of 117a variant of M. bovis through the 

medium with pH 7.1 and 6.5 at 3 °C was observed since the third day of the experiment and was 

characterized by slimy film with gray, then gray-yellow color and furthermore, solid growth with orange 

color. 

Smear microscopy of dissociative forms (control), that have been grown through a nutrient medium 

with pH 7.1 showed single or in chains acid-proof bacillus, large oval forms with acid-proof grains 

inside; acid-proof small coccoid forms without grains in small amounts, single acid-proof elementary 

bodies; through a medium with pH 6.5 - acid-proof bacilli with different length, that housed both single 

and in clusters, coccoid and acid-proof and acid-nonproof grains. Also ovaloid (L-) forms that were 

several times larger than the bacilli, and unevenly dyed with acid-proof grains at the center. 

At the same time, the given study requires further investigation on the effect of the drug 5-thienyl-

1,2,4-triazole-3-tion to mycobacteria in vivo 

 

Mycobacteria, polymorphism, dissociative forms, acid-proof and acid-nonproof forms, L-forms, 
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Значний збиток рибопромисловим госпо-

дарствам спричинюють гельмінтозні захворю-

вання, зокрема цестодози риб. Серед стрічко-

вих червів, які приводять до значного знижен-

ня іхтіомаси, особливо патогенним є 

Botriocetphalus acheilognathi. Плероцеркоїди 

(личинки) ботріоцефалюсів, а пізніше і стате-

возрілі паразити розвиваються у кишківнику 

риби, де розвивається картина типового хроні-

чного запалення, при цьому уражують інші 

органи, що призводить до суттєвого порушен-

ня їх функцій. Це свідчить про токсичний 

вплив паразита на господаря. Ступінь уражен-

ня органів та, як наслідок, зміна ряду гемато-

логічних та біохімічних показників залежить 

від інтенсивності інвазії та рівня токсичного 

впливу [1, 2]. 

Ботріоцефальоз у дорослих риб перебігає 

безсимптомно (вони є носіями інвазії), саме 

тому існує загроза розповсюдження цього за-

хворювання з плідниками та ремонтною ри-

бою. Клінічні прояви хвороби спостерігаються 

у цьогорічок. Економічні збитки, які наносить 
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КУНЄВА Л.В., старший викладач 

 Дніпропетровський державний аграрно-
економічний університет 
м. Дніпропетровськ 
dudajulia@yandex.ru 
lauralarisa@mail.ru 

Підтверджено негативний вплив Bothriocephalis acheilognathi на біохімічні та гематологічні 
показники та організм риб в цілому. В результаті паразитологічного обстеження риби 
встановлено, що 37 % дослідних цьогорічок, хворі на ботріоцефальоз, у деяких інвазованих риб 
відмічено помірне здуття тонкого відділу кишечнику з катарально-геморагічним запаленням у 
вигляді крапкових крововиливів на слизовій оболонці. Стінки кишечника вкриті шаром тягучого 
слизу, легко розриваються за незначного натискання. Маса тіла ураженої риби значно менша 
(на 44 %) ніж здорова. 

У сироватці крові риби, ураженої Bothriocephalis acheilognathi, відмічено зниження вмісту 
α1-глобулінів у 1,9 рази, які у разі патології видільної системи легко виводяться з організму. 
Запалення печінки та анемія у результаті враження стрічковим гельмінтом, на  думку авторів, 
призвели до зниження β-глобулінів в 1,7 рази. У хворої риби вміст γ-глобулінів зріс порівняно зі 
здоровою майже у 3 рази, кількість нейтрофілів у 2,3 рази. Ймовірно хімічним фактором 
запалення є різні токсини, що утворюються в процесі життєдіяльності паразита та розпаду 
пошкоджених клітин, а також вторинна мікрофлора, яка потрапляє через пошкоджену 
кишкову стінку 

Ботріоцефальоз, цестодози риб, Botriocetphalus acheilognathi, білкові фракції, 

лейкоцитарна формула 

ботріоцефальоз, складаються з втрат молодня-

ку, так загибель мальків у 1-1,5 місячному віці 

може становити більше 75 %, та недоотриман-

ня приросту живої маси хворої риби [3]. 

У риби хворої на ботріоцефальоз значно 

змінюються гематологічні та біохімічні показ-

ники крові. Так знижується вміст гемоглобіну, 

збільшується кількість поліморфноядерних 

лейкоцитів та нейтрофілів, прискорюється 

швидкість осідання еритроцитів. У боротьбі з 

ботріоцефальозом велике значення мають про-

філактичні заходи спрямовані на недопущення 

завезення у господарство риби з неблагонадій-

них водойм [4]. 

Показники крові відображають сутність 

впливу паразитів на організм риби, тому обра-

на нами тема потребує висвітлення.  

Завданням досліджень було визначити ос-

новні гематологічні та біохімічні зміни крові 

риб за ботріоцефальозу. 

Матеріал і методи дослідження. Дослі-

дження проводилось в науково–дослідній ла-

бораторії кафедри паразитології та ветеринар-

УДК 576.895.132. 
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но-санітарної експертизи факультету ветери-

нарної медицини Дніпропетровського держав-

ного аграрно-економічного університету на 

сріблястих карасях (Carassius gibelio), сформо-

ваних у групи за принципом аналогів і на ос-

нові клінічного огляду. 

Цьогорічки утримуються на природних кор-

мах, у трьох садках по 100 шт. у кожному. 

Мальки завезені у господарство у серпні 2014 

року. Ранньою весною 2015 року був проведе-

ний контрольний відлов риби, з якої сформо-

вана середня проба (в кількості 19 екземпля-

рів), що стали об’єктом дослідження. 

У крові карасів визначали кількість еритро-

цитів та лейкоцитів, використовуючи камеру 

Горяєва з наступним розрахунком за відповід-

ними формулами. Гемоглобін вимірювали ге-

моглобінціанідним методом, лейкограму виво-

дили методом підрахунку окремих класів лей-

коцитів у фіксованих мазках крові, пофарбова-

них за Романовським-Гiмза [5]. Вміст загаль-

ного білку оцінювали рефрактометричним ме-

тодом, альбуміни знаходили колориметричним 

методом, білкові фракції отримували методом 

осадження фосфатними розчинами. 

Отримані дані підлягали статистичній обро-

бці для визначення біометричних показників з 

використанням програми Excel-98. 

Результати досліджень.  

Рибу перед взяттям крові зважували та ви-

мірювали їх довжину (табл.1). Після взяття 

крові проводили розтин та дослідження кишкі-

вника на наявність гельмінтів.  

Ураженість риби Bothriocephalis становила 

37% (рис. 1). Деякі інвазовані риби мали помі-

рне здуття тонкого відділу кишечнику з ката-

рально-геморагічним запаленням у вигляді 

крапкових крововиливів на слизовій оболонці. 

Стінки кишечника вкриті шаром тягучого сли-

зу та легко розривалися за незначного натис-

кання.  

При досліджені кишечника були виявлені 

цестоди білого кольору, тіло яких має стрічко-

подібну форму. Стробіла складалась з бага-

тьох члеників, які мають форму квадратів, пе-

редній кінець кожного членика коротший ніж 

задній, тому бічні краї паразита здаються зазу-

бреними. Головка (сколекс) серцеподібної фо-

рми з двома симетрично розташованими ботрі-

ями (рис. 2), за допомогою яких паразити крі-

пився до слизової оболонки кишечника риб.  

Сім'яники розташовуються у бічних части-

нах членика. Цирус та вагіна відкриваються 

загальним статевим отвором на дорсальній по-

верхні членика. Яєчник двохлопасний, розта-

шований біля заднього краю членика, жовто-

чники у бокових частинах стробіли. Матка у 

формі звивистої трубки відкривається з боку 

кожного членика.  

Аналізуючи дані, що наведені у таблиці 1, 

можна зробити висновок, що риба вражена 

Bothriocephalis acheilognathi значно менша за 

живою масою та довжиною (різниця маси здо-

рової та враженої риби становить 44 %, а різ-
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Рис. 1. Риба вражена Bothriocephalis 

acheilognathi (зверху) та неуражена (знизу).  
Рис. 2. Сколекс Bothriocephalus 

acheilognathi (8 × 15).  
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ниця довжини враженої та здорової  риби від 

голови до кінця лускатого краю 19,3 %). Знач-

на різниця маси та довжини тіла здорової та 

хворої риби зумовлена тим, що Bothriocephalis 
acheilognathi паразитував у тонкому відділі 

кишечнику, живлячись поживними речовина-

ми та викликаючи катарально-геморагічне за-

палення і перешкоджаючи контакту хімусу із 

слизовою оболонкою, що негативно впливало 

на процеси перетравлення корму та всмокту-

вання поживних речовин. Крім того паразити, 

знаходячись у кишечнику риби, здавлювали 

внутрішні органи, порушуючи їх функції, що з 

часом призвело до їх атрофії. Bothriocephalis 
acheilognathi у процесі своєї життєдіяльності 

виділяв токсини, що спричиняли інтоксикацію 

організму риби та порушували обмінні проце-

си. Ці фактори обумовили зниження живої ма-

си та промірів хворої на ботріоцефальоз риби, 

порівняно з рибою контрольної (однакової ві-

кової групи та при однакових умовах утриман-

ня, але вільними від Bothriocephalis 
acheilognathi).  

Виходячи з даних таблиці 2 у риби, враже-

ної Bothriocephalis acheilognathi, значно зміни-

лись гематологічні показники. При цьому по-

казник гемоглобіну хворої риби на 19,7 % ни-

жчий, ніж у здорових, що вказує на анемію 

(олігохромію). Кількість лейкоцитів у риб, 

вражених Bothriocephalis acheilognathi, збіль-

шена на 10,6%. З нашого погляду, ці зміни зу-

мовлені запальними процесами у травному 

каналі хворої риби. 

У сироватці крові дослідної риби, враженої 

Bothriocephalis acheilognathi (табл. 3), вміст 

α1-глобулінів був зменшений в 1,9 рази. У цю 

фракцію входять різноманітні білки, які мають 

високу гідрофільність і низьку молекулярну 

масу. Тому при патології видільної системи 

вона легко виводяться із організму. Запалення 

печінки та анемія в результаті враження стріч-

ковим гельмінтом, на нашу думку, призвели 

до зниження β-глобулінів в 1,7 рази.  

У риб, вражених Bothriocephalis 
acheilognathi, значно збільшений вміст γ-

глобулінів (порівняно зі здоровими майже у 3 

рази). Фракції гамма-глобулінів містять основ-

ну масу антитіл (імуноглобулінів), які забезпе-

чують гуморальний захист організму. Підви-

щення вмісту γ-глобулінів у сироватці крові 

риб, хворих на ботріоцефальоз, свідчить про 

тривалі запальні процеси в організмі.  

Різні типи лейкоцитів забезпечують різні 

Таблиця 1. Маса і довжина риби вільної та враженої Bothriocephalis acheilognathi (М ±m) 

Групи риб Маса, г 

Довжина риби, см 

від голови до кінця 

хвостового плавнику 

від голови до кінця лус-

катого краю 

Здорові (n=12) 40,14 ± 6,3 14,28 ± 1,8 11,36 ± 2,1 

Вражені (n=7) 22,47 ± 5,2* 12,28 ± 2,2 9,7 ± 1,8 

Примітка: *p<0,05, по відношенню до групи здорової риби 

Групи риб Еритроцити, Т/л Гемоглобін, г/л Гематокрит, % Лейкоцити, Г/л 

Здорові (n=12) 3,2±1,7 79,6±3,8 30,6±2,3 43,3±10,1 

Вражені (n=7) 3,1±1,5 63,9±6,3* 26,4±6,3 48,4±9,5 

Примітка: *p<0,05, по відношенню до  групи здорової риби 

Таблиця 2. Гематологічні показники риби вільної та враженої Bothriocephalis acheilognathi 

(М ±m) 
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захисні реакції і з аналізу показників лейкоци-

тарної формули можна довідатися про харак-

тер патологічного процесу та про розвиток го-

строго запального процесу. Варто відзначити, 

що при гнійних процесах і гострому запаленні 

найбільш активні паличкоядерні лейкоцити. 

Причому збільшення кількості лейкоцитів да-

ного типу в крові зветься зрушенням лейкоци-

тарної формули вліво (паличкоядерне зрушен-

ня). Нейтрофільоз в більшості випадків поєд-

нується з лейкоцитозом (нейтрофільний лейко-

цитоз), а нейтрофільоз з паличкоядерним зру-

шенням досить типовий для бактеріальних ін-

фекцій. Зокрема, у крові риб вражених 

Bothriocephalis acheilognathi  кількість нейтро-

філів у 2,3 рази більша, ніж у здорових. За на-

шим припущенням хімічним фактором запа-

лення можуть бути різні токсини, що утворю-

ються в наслідок життєдіяльності паразита та 

розпаду пошкоджених клітин. До цього проце-

су приєднується біологічний фактор – вторин-

на мікрофлора, яка потрапляє через уражену 

кишкову стінку. 

Висновки.  
У результаті паразитологічного обстеження 

риби встановлено, що 37 % досліджених цього 

річок сріблястого карася, хворі на ботріоцефа-

льоз. Уражена риба менша (на 44 %), за живою 

масою ніж здорова.  

У інвазованої риби відмічалось помірне 

здуття тонкого відділу кишечнику з катараль-

но-геморагічним запаленням та крапковими 

крововиливами на слизовій оболонці; стінки 

кишок вкриті шаром тягучого слизу та легко 

розриваються за незначного натисканя.  

При проведенні розтину кишечника риби 

виявлені Bothriocephalis acheilognathi – цесто-

ди білого кольору, тіло яких стрічкоподібної 

форми, передній кінець кожного квадратного 

членика коротший ніж задній членик, головка 

серцеподібної форми з двома симетрично роз-

ташованими ботріями.  

Показник гемоглобіну крові риби враженої 

Bothriocephalis acheilognathi на 19,7 % ниж-

чий, ніж у здорової риби. У сироватці крові 

інвазованої риби вміст α1-глобулінів менший 

Групи 

риб 

Загальний 

білок, г/л 

Співвідношення білкових фракцій, % 

Альбуміни 
α1-

глобуліни 

α2-

глобуліни 
β-глобуліни γ-глобуліни 

Здорові 

(n=12) 
9,7±4,3 56,8±29,5 22,5±3,6 19,9±4,5 9,7±1,2 6,9±1,1 

Вражені 

(n=7) 
17,7±8,3 57,5±19,3 11,8±4,7* 13,9±7,4 5,6±1,1* 21,95±2,8** 

Таблиця 3. Біохімічні показники крові риби вільної та враженої Bothriocephalis acheilognathi 

(М ±m) 

Примітка: *p<0,05, **p<0,05 по відношенню до групи здорової риби 

Групи риб 
Базофіли Еозинофіли Нейтрофіли Баласти Лімфоцити Моноци-ти 

Здорові 

(n=12) 
0,30±0,70 1,00±0,50 2,83±1,10 0,47±0,20 94,75±4,70 0,42±0,90 

Вражені 

(n=7) 
0,30±0,45 1,40±0,50 6,60±1,80* 0,10±0,45 91,40±5,50 0,60±0,40 

Таблиця 4. Лейкоцитарна формула крові риби вільної та враженої  Bothriocephalis 

acheilognathi (М ±m) 

Примітка: *p<0,05, по відношенню до групи здорової риби 
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у 1,9 рази, порівняно зі здоровою, а β-

глобулінів – в 1,7 рази.  У хворих риб вміст γ-

глобулінів зріс порівняно зі здоровими майже 

у 3 рази. 

У крові риб, вражених Bothriocephalis 
acheilognathi, встановлений нейтрофільоз з па-

личкоядерним зрушенням вліво (кількість ней-

трофілів у 2,3 рази більша, ніж у здорових 

риб), що є типовим для інвазії. 

Ці дані свідчать про значний негативний 

вплив Bothriocephalis acheilognathi на біохіміч-

ні та гематологічні показники, і на організм 

риб в цілому. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ РЫБ ПРИ БОТРИОЦЕФАЛЬОЗЕ 

Дуда Ю.В., Кунева Л.В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический університет, г. Днепропетровск 

Подтверждено негативное влияние Bothriocephalis acheilognathi на биохимические и гемато-
логические показатели и организм рыб в целом. В результате паразитологического обследования 
рыб установлено, что 37% исследуемых сеголеток, больные ботриоцефалезом. У некоторых ин-
вазированных рыб выявлено незначительное вздутие тонкого отдела кишечника с наличием ка-
тарально-геморрагического воспаления в виде точечных кровоизлияний на слизистой оболочке. 
Стенки кишечника покрыты слоем тягучей слизи и легко разрывались при легком нажатии. Жи-
вая масса пораженной рыбы значительно меньше (на 44%), чем у здоровой. В сыворотке крови 
исследованной рыбы, пораженной Bothriocephalis acheilognathi, наблюдали уменьшение содержа-
ния α1-глобулинов в 1,9 раза, что свидетельствует о патологии выделительной системы. Воспа-
ление печени и анемия в результате поражения ленточным гельминтом, по мнению авторов, 
привели к снижению β-глобулинов в 1,7 раза. У больной рыбы содержание γ-глобулинов выросло в 
сравнении со здоровыми почти в 3 раза. Количество нейтрофилов в крови больных рыб в 2,3 раза 
больше, чем у здоровых. По нашему предположению, химическим фактором воспаления могут 
быть различные токсины, образующиеся в результате жизнедеятельности паразита и распада 
поврежденных клеток. К этому процессу присоединяется биологический фактор - вторичная 
микрофлора, которая попадает через пораженную кишечную стенку 

Ботриоцефалез, цестодозы рыб, Botriocetphalus acheilognathi, белковые фракции, лейкоци-

тарная формула 
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INDEXES BLOOD AT FISH BOTHRIOCEPHALOSIS 

Y. Duda, L. Kuneva  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

 

As a result of parasitological studies of fish, it was found that 37% of the purchased fingerlings 
have bothriocephalosis. Some infested fish had moderate flatulence with catarrhal-hemorrhagic 
inflammation with point hemorrhages in the mucosa, and the gut wall is covered with a layer of 
viscous mucus, easily torn with little influence from the outside. Alive weight of the infested fish was 
significantly lower (by 44%) than in healthy. During the autopsy of the intestine of fish were found 
Bothriocephalis acheilognathi - white cestode whose body has ribbonlike form, the front end of each 
square of segment shorter than the posterior segments, heart-shaped head with two symmetrically 
located bothria.  

In infested fish significantly altered hematological parameters. Hemoglobin sick fish was lower 
by 19.7% than in healthy. Serum sick fish α1-globulin content was less than 1.9 times, due to the 
pathology of the excretory system, at which they are easily derived. 

Inflammation of the liver, and anemia as a result of the defeat of ribbon helminths, in our 
opinion, have led to a decrease β-globulin 1.7 times in serum. 

Сontent of γ-globulin increased in fish with pathology (compared with healthy almost 3 times). 
Gamma-globulin fraction contains the bulk of antibodies (immunoglobulins) that provide humoral 
defense. Thus, the increase of γ-globulin in blood of patients on bothriocephalosis fish testifies 
prolonged inflammatory processes in the body. 

It is worth noting that in purulent processes and acute inflammation of the most active is 
stabnuclear leukocytes, increase in the number of leukocytes in the blood of this type is called 
leukocyte shift to the left (stabnuclear shift). Neutrophilia in most cases combined with leukocytosis 
(leukocytosis), and neutrophilia with stabnuclear shift typical for bacterial infections. In particular, 
in the blood of affected fish Bothriocephalis acheilognathi neutrophil count 2.3 times greater than 
that of healthy fish. Thus, the secondary microflora joined the inflammatory process through the 
affected intestinal wall bothriocephalosis agent.  

All this data is indicate a significant negative impact Bothriocephalis acheilognathi on 
biochemical and hematological parameters and on the body of fish in general 

Bothriocephalosis, cestodosis fish, Botriocetphalus acheilognathi, protein fractions, leukocytic 

formula 

106 



Постановка проблеми. Такий важливий 

показник, як кількість соматичних клітин, ще 

багатьом виробникам молока в країні “не під 

силу” та як і раніше залишається одним з про-

блемних. 

Серед країн Євросоюзу найсуворіші вимоги 

до кількості соматичних клітин в Австрії – 80 

тис/мл, у Швеції – 100 тис/мл., від 100 до 200 

тисяч соматичних клітин в молоці допускаєть-

ся у Нідерландах, Фінляндії, Франції. Навпа-

ки, вимоги в Росії – 200-1000 тис/мл, у Білору-

сії – 300-1000 тис/мл [1]. За вимогою європей-

ського стандарту допускається наявність не 

більше 250 тис. соматичних клітин в 1 см3, а за 

Державним стандартом України не більше 400 

тис/см3. У Європейському союзі молоко з кіль-

кістю соматичних клітин 400 тис/мл не може 

бути прийняте на молокозаводи [2]. Якщо ува-

жно подивитися на існуючі в світі обмеження 

допустимого рівня соматичних клітин стає 

зрозуміло, що ми ще далекі від країн з висо-

ким рівнем розвитку молочного скотарства. 

Найкращим ми поступаємося в рази.  

Дослідження, що проводилися за підрахун-

ком клітин у індивідуальної корови з початку 

до останнього часу лактації, вказують про іс-

нування типової картини. Під час кількох пер-

ЗАЖАРСЬКА Н.М., к. вет. н., доцент, 

ПРЯДКА О.В., студентка 

Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

zazharskayan@gmail.com 

Вивчений вплив періоду лактації, часу надою, сезону на кількість соматичних клітин молока 

корів. Кількість соматичних клітин у молоці корів влітку найменша, навесні майже в 2 рази 

вище, а восени цей показник найвищий – 346,6 ±464,0 тис/мл. Найбільша густина молока і 

найменша температура замерзання відмічена у весняний і зимовий періоди. Встановлено, що 

годівля і захворювання вим’я більш впливові фактори на кількість соматичних клітин, ніж 

місяць лактації, за винятком молозивного періоду і стародійного молока. Не виявлено 

залежності кількості соматичних клітин від часу надою, показник може змінюватися 

протягом дня удвічі і більше. Не виявлено чіткої закономірності розподілу соматичних клітин у 

порціях молока протягом доїння, для дослідження цього показника у молоці здорових корів 

необхідно відбирати середню пробу з надою. 

Коров’яче молоко, соматичні клітини молока, показники молока, період лактації, сезон, 

час надою 

ших днів лактації показник вмісту соматичних 

клітин може бути досить високим, мільйони 

клітин в 1 мл, але якщо інфекції немає, як пра-

вило, падає до низького рівня (<200 тис/мл) 

протягом 3 тижнів після отелення.  

Протягом лактаційного періоду, якщо не 

виник мастит, вміст соматичних клітин буде 

залишатися низьким, а в кінці лактації, перед 

запуском, знову почне зростати, що нормально 

в неінфікованій молочній залозі.  
Кількість соматичних клітин може змінюва-

тися протягом дня. Одразу після доїння показ-

ник соматичних клітин найвищий і поступово 

падає до більш низького рівня в перервах між 

доїнням [2].  

За результатами досліджень Скляра А.С. [3] 
вміст соматичних клітин у молоці здорових 

корів має динамічний характер і залежить від 

періоду лактації. Найбільший вміст соматич-

них клітин у молоці здорових корів спостері-

гали у першій місяць і у період закінчення лак-

тації [3]. 
Завданням дослідження було визначити 

кількість соматичних клітин та інших показни-

ків у молоці окремих корів залежно від сезону 

року, місяця лактації, часу надою, також ви-

вчити розподіл соматичних клітин у порціях 

УДК 637.12:619:618.19-002 

ВПЛИВ ПЕРІОДУ ЛАКТАЦІЇ, ЧАСУ НАДОЮ, СЕЗОНУ НА КІЛЬКІСТЬ 
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молока під час доїння.  

Матеріалом дослідження були індивідуаль-

ні проби молока від 4 корів у різний час надою, 

місяць лактації, сезон року. Також досліджували 

різні порції молока під час одного доїння. Дослі-

дження проводили щомісячно протягом груд-

ня 2013 – січня 2015 року, всього досліджено 

79 проб молока. Проби відбирали від корів з 

села Мар’янське Апостолівського району, міс-

та Синельникове Дніпропетровської області та 

від корови клініки факультету ветеринарної 

медицини ДДАЕУ. Доїння корів двократне 

ручне, утримання стійлове-пасовищне, конце-

нтровані корми – дерть, макуха, комбікорм. В 

зимовий період в раціоні – сіно, солома, силос, 

коренеплоди.  

Для дослідження відбирали середні проби 

молока ранкового та вечірнього надою об’-

ємом по 0,5 літра після ручного доїння власни-

ками тварин. Визначали органолептичні показ-

ники, кислотність, густину за загальноприйня-

тими методиками. Кількість соматичних клі-

тин визначали за допомогою віскозиметрично-

го аналізатора “СОМАТОС-М”. Біохімічні по-

казники молока визначали за допомогою ультра-

звукового аналізатора молока “Ekomilk тип 

MILKANA KAM 98-2a” у лабораторії ветсанек-

спертизи факультету ветеринарної медицини 

ДДАЕУ. 

Результати досліджень. Показники молока 

дослідних корів визначали щомісяця, їх зміна 

за сезонами року представлена у таблиці 1.  

Кислотність свіжого коров’ячого молока 

становить 16-180Т. За нашими результатами 

кислотність варіювала від 18 до 20,50Т, що 

обумовлене дослідженням проб вечірнього 

надою і ранкового наступного дня, тому моло-

ко могло бути не зовсім свіжим, транспорту-

вання інколи було ускладнене. 

Найбільша густини молока і найменша тем-

пература замерзання відмічалась у весняний і 

зимовий періоди. 

Густина молока або питома вага при 20 ºС 

коливалась від 26,62±3,66 в осінній період до 

29,63±1,33 взимку. Густина залежить від тем-

ператури (знижується з її підвищенням), хіміч-

ного складу (знижується при збільшенні вміс-

ту жиру і підвищується при збільшенні кілько-

сті білків, лактози і солей), а також від тиску, 

що діє на нього. Величина густини залежить 

від лактаційного періоду, хвороб тварин, по-

рід, кормових раціонів. 

Температура замерзання постійна фізико-

хімічна властивість молока, вона обумовлю-

ється тільки істинно розчинними складовими 

частинами молока: лактозою і солями, причо-

му останні містяться в постійній концентрації. 

Температура замерзання коливається у вузь-

ких межах від – 0,51 до – 0,59 ºС. Вона зміню-

ється протягом лактаційного періоду при за-

хворюванні тваринного і при фальсифікації 

молока води або соди, і внаслідок відхилення 

приросту лактози [2].  

Досліджуване молоко за кількістю соматич-

них клітин відповідає вимогам ДСТУ 3662-97 

(≤400 тис./см3 для вищого ґатунку) [4].  
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Таблиця 1. Результати сезонного дослідження молока корів, М±m  

Показники 
Сезон, кількість проб 

весна, n=20 літо, n=12 осінь, n=10 зима, n=17 

Кислотність, °Т 19,28 ± 2,16 18,00 ± 1,48 20,25±0,34 20,52 ± 1,73 

Густина, °А 29,50±1,66 26,78±1,32 26,62±3,66 29,63±1,33 

Кількість соматичних клі-

тин, тис/мл 
249,2±371,7 128,5±100,4 346,6±464,0 217,2±129,3 

Білок, % 3,15±0,23 2,96±0,22 3,00±0,28 3,12±0,25 

Жир, % 3,99±1,20 3,97±0,70 4,19±1,92 3,17±0,64 

Температура замерзання, 

°С 
-0,570±0,033 -0,524±0,034 -0,529±0,037 -0,543±0,029 
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Показники кількості соматичних клітин наве-

сні та восени мають велике середньостатистичне 

відхилення, що можна пояснити розбіжністю 

показників від 26 до 1271 тис/мл. 

Кількість соматичних клітин влітку най-

менша – 128,5 ±100,4 тис/мл, навесні майже в 

2 рази вище, а восени цей показник був найви-

щий – 346,6 ±464,0 тис/мл. Таким чином, най-

менша кількість соматичних клітин у молоці 

корів спостерігається влітку, що узгоджується 

з даними Скляра О.І. [3]. 

Молоко від корів Манька (II лактація) і Ноч-

ка (ІІІ лактація) досліджували щомісяця після 

отелення (рисунок). У корови Маньки перші 

проби відбирали через два тижні після отелен-

ня, у Ночки – через 3 тижні. Важко відразу піс-

ля отелення визначити і розділити симптоми 

мастит-інфекції від припухлості і запалення, 

що нормально для вим'я в перші дні лактації. 

Молозиво - дуже густий матеріал з високою 

концентрацією протеїнів імуноглобуліну, і мо-

же бути дуже складно визначити показник вмі-

сту соматичних клітин в силу фізичних харак-

теристик молозива [2]. 

З рисунку найменша кількість соматичних 

клітин протягом лактації спостерігалась у ко-

рови Маньки – на другому місяці лактації – 26 

тис/мл, у Ночки – на восьмому місяці лактації 

– 54 тис/мл. Примітно, що обидва результати 

отримані у травні, коли корови вживали багато 

свіжої трави, і обсяг молока збільшувався. То-

му, можна зробити припущення, що годівля 

більш впливовий фактор на кількість соматич-

них клітин, ніж місяць лактації, за винятком 

молозивного періоду і стародійного молока. 

На сьомому місяці лактації у Маньки відмі-

чено 1158,5 тис. соматичних клітин у 1 мл. мо-

лока, що вказує на наявність субклінічного ма-

ститу. Також позитивний результат отриманий 

при дослідженні молока з мастидином. Про-

аналізувавши дані анамнезу, з’ясували, що ко-

рова переохолодилась увечері. Тварині була 

швидко надана допомога – зігріваючий комп-

рес на вим’я, і наступного місяця показники 

змінилися до норми. Наприкінці лактації пі 

час запуску у корови Маньки спостерігалося 

збільшення соматичних клітин – до 317 тис/

мл, але у Ночки на 10 місяці лактації цей по-

казник був 69 тис/мл.  

Досліджували залежність кількості соматич-

них клітин від часу надою у 57 пробах молока 

протягом року (таблиця 2).  

У більш ранніх власних публікаціях вказу-

валось, що молоко корів ранкового надою має 

на 10% менше соматичних клітин порівняно з 

молоком вечірнього надою, але достовірної 
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Рисунок. Кількість соматичних клітин у молоці корів залежно від періоду лактації  
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різниці не виявлено [5]. Попередні дослідження 

проводилися на 23 пробах молока, купленого на 

базарах від різних тварин. Для з’ясування про-

блеми теперішні дослідження проводили на 57 

пробах молока від 4 окремих корів. За отрима-

ними даними цей показник у молоці ранкового 

надою склав 260,8±319,9 тис/мл, вечірнього – 

на 23 % менше, таким чином, результати супе-

речливі. Якщо подивитися кількість соматич-

них клітин у кожної тварини окремо, то видно, 

що у 3 корів з 4 вона увечері нижче ніж вранці, 

але вірогідної різниці не визначено, тому що 

протягом року цей показник, наприклад, у ко-

рови Ночки змінюється від 48 до 284 тис/мл. 

Таким чином, робимо припущення, що немає 

залежності кількості соматичних клітин від 

часу надою, показник може змінюватися про-

тягом дня удвічі і більше. 

Для вивчення розподілу соматичних клітин 

у порціях молока під час доїння відбирали про-

би на початку, у середині і під кінець доїння. 

Результати дослідження представлені у табли-

ці 3.  

На підставі результатів проведених дослі-

джень нами було встановлено, що вміст сома-

тичних клітин у молоці здорових корів протя-

гом одного доїння змінюється. 

На думку Скляра О.І., у молоці здорових 

корів найменша кількість соматичних клітин 

нараховується на початку доїння, потім спо-

стерігається збільшення їх кількості. Найбіль-

ша кількість соматичних клітин знаходиться у 

кінці доїння, тобто у паренхімному молоці [3]. 

За результатами наших досліджень тільки 2 

проби з 10 задовольняють вищесказане твер-

дження. В 5 пробах – кількість соматичних 

клітин на початку доїння збільшується, а під 

кінець доїння зменшується. У двох пробах у 

середині доїння – найвищий показник, і в од-

ній пробі – найменший. Більш того, навіть в 

Таблиця 2. Кількість соматичних клітин у молоці ранкового і вечірнього надоїв дослідних 
корів, тис/мл  

Таблиця 3. Кількість соматичних клітин у молоці різних порцій під час доїння, тис/мл  

Корова Ранок Вечір 

Юлька, n=10 360,6±513,4 164,6±160,8 

Галка, n=6 626,0±546,8 390,3±91,1 

Манька, n=19 
263,6±238,7 306,7±489,2 

Ночка, n=22 107,6±95,0 105,4±33,2 

Середній показник 260,8±319,9 201,9±275,2 

Час доїння 
Манька 

20.12.13 

Манька 

11.02.14 

Ночка 

20.12.13 

Ночка  

29.01.14 

Юлька  

11.02.14 

Галка  

11.02.14 

Р
ан

о
к
 

початок доїння     77 195 230 592 

середина доїння     71 265 174 380 

кінець доїння     125 391 160 317 

В
еч

ір
 

початок доїння 97 317 90 132 448 431 

середина доїння 85 460 216 167 293 317 

кінець доїння 82 708 81 97 265 258 
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однієї тварини (корова Ночка) протягом доби у 

ранковий і вечірній надій соматичні клітини 

розподіляються зовсім по різному, що ще раз 

доводить велику мінливість цього показника. 

Немає чіткої закономірності розподілу со-

матичних клітин у порціях молока протягом 

доїння, для дослідження цього показника у мо-

лоці здорових корів необхідно відбирати сере-

дню пробу з надою.  

Висновки:  
1. Кількість соматичних клітин влітку най-

менша – 128,5 ±100,4 тис/мл., навесні майже в 

2 рази вище, а восени цей показник був найви-

щий – 346,6 ±464,0 тис/мл. Найбільша густина 

молока і найменша температура замерзання 

відмічалась у весняний і зимовий періоди. 

2. Найменша кількість соматичних клітин 

протягом лактації спостерігалась в однієї коро-

ви – на другому місяці лактації, в іншої – на 

восьмому місяці лактації. Годівля і захворю-

вання вим’я більш впливові фактори на кіль-

кість соматичних клітин, ніж місяць лактації, 

за винятком молозивного періоду і стародійно-

го молока 

3. У 57 пробах від 4 корів кількість соматич-

них клітин у молоці вечірнього надою на 23 % 

менше ніж ранкового, але вірогідної різниці не 

визначено. Не виявлено залежності кількості 

соматичних клітин від часу надою, показник 

може змінюватися протягом дня удвічі і біль-

ше. 

4. Не виявлено чіткої закономірності розпо-

ділу соматичних клітин у порціях молока про-

тягом доїння, для дослідження цього показни-

ка у молоці здорових корів необхідно відбира-

ти середню пробу з надою.  
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ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДА ЛАКТАЦИИ, ВРЕМЕНИ ДОЕНИЯ, СЕЗОНА НА 
КОЛИЧЕСТВО СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК МОЛОКА КОРОВ 

Зажарская Н.Н., Прядка Е.В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Изучено влияние периода лактации, времени доения, сезона на количество соматических кле-

ток молока коров. Количество соматических клеток летом была наименьшее, весной почти в 2 

раза выше, а осенью этот показатель был самый высокий – 346,6±464,0 тыс./мл. Наибольшая 

плотность молока и наименьшая температура замерзания отмечалась в весенний и зимний пе-

риоды. Кормление и заболевания вымени больше влияют на количество соматических клеток, 

чем месяц лактации, за исключением молозивного периода и периода стародойного молока. Не 

выявлено зависимости количества соматических клеток от времени доения, показатель может 

меняться в течение дня вдвое и больше. Не выявлено четкой закономерности распределения со-
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матических клеток в порциях молока в течение доения, для исследования этого показателя в мо-

локе здоровых коров необходимо отбирать среднюю пробу из надоя 

Коровье молоко, соматические клетки молока, показатели молока, период лактации, се-

зон, время доения 

INFLUENCE OF LACTATION PERIOD, TIME OF MILKING OPERATION, 
SEASON ON THE SOMATIC CELLS COUNT IN COW MILK 

N. Zazharska, E. Pryadka  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

According to the European norms cow milk with no more than 250 thousands of somatic cells in 1 

сm3 is allowed. The standard of Ukraine allows up to 400 thousand / сm3 in the highest quality milk. In 

the European Union such milk is forbidden for dairy enterprise. A large number of somatic cells cause 

significant loss of milk. 

Research materials were individual milk samples from four cows in different time yield, month of 

lactation, season of the year. Also various portions of milk during one milking were explored. The 

experiments were carried out monthly with December 2013 to January 2015, 79 samples of milk were 

examined in total. Samples were taken from cows in village of Mar'yanske (Apostolivskiy district) and in 

town of Synelnykove of Dnipropetrovsk region and in the clinic of faculty of veterinary medicine 

(Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University). 

Average samples of morning and evening milk capacity of 0.5 litres after manual milking were 

selected. The amount of somatic cells was determined by means of viscometric analyzer "SOMATOS-M". 

The biochemical parameters of milk were determined by means of ultrasonic analyzer of milk of 

"Ekomilk type MILKANA KAM 98-2a". 

Somatic cell count was lowest in summer - 128,5 ± 100,4 thousands in ml, in spring was almost 2 

times more and in autumn this figure was the highest - 346,6 ± 464,0 thousands in ml. The largest 

density of milk and smallest freezing point was observed in spring and winter periods. 

The smallest number of somatic cells during lactation was observed in one cow – in the second 

month, the other – in the eighth month of lactation. It is noteworthy that both results were obtained in 

May when cows consumed lots of fresh herbs and milk volume increased. Feeding and udder disease are 

more influential factors on the number of somatic cells than a month of lactation except colostral stage 

and the end of lactation 

In 57 samples of 4 cows number of somatic cells in evening milk was lower at 23% than the morning, 

but significant difference was not identified. The dependence of the number of somatic cells occasionally 

time of milk operation was not found. The index can change twice and more during the day. 

To study the distribution of somatic cells in milk portions during milking samples were taken at the 

beginning, in the middle and at the end of milking. It was established that the content of somatic cells is 

changed in milk of healthy cows during milking. A clear pattern of distribution of somatic cells in milk 

portions during milking was not detected. Moreover, even in one animal during the day in the morning 

and evening milk somatic cells were distributed quite differently, which once again proved the great 

variability of this index. We have select average sample to study the content of somatic cells in the milk 

of healthy cows 

 

Сow milk, milk somatic cells, indexes of milk, lactation period, season, time of milk operation 
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В умовах кризи, зазвичай, усі підприємства 

стикаються із проблемою падіння рівня прода-

жів і необхідністю зниження собівартості про-

дукції. Міжнародний досвід керування бізне-

сом підказує, як оптимізувати управління, ско-

ротити витрати, підвищити продуктивність, 

зберегти своїх покупців і навіть збільшити ча-

стку ринку, не знижуючи якості та гарантуючи 

виробництво безпечної продукції. Усі такі 

проблеми необхідно вирішувати комплексно, і 

найбільш ефективною системою тут є система 

НАССР. Це система управління харчовою без-

пекою, заснована на аналізі потенційних за-

гроз та запобіганні їм під час усього процесу 

виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Система НАССР має бути побудована на фун-

даменті програм GHP і GMP, що забезпечують 

дотримання санітарних вимог для харчового 

підприємства відповідного профілю та саніта-

рних вимог до устаткування, будівель і спо-

руд. За допомогою супутніх програм НАССР 

контролюються і забезпечуються виробничі 

умови, що створюють основу для безпеки про-

дукції [2].  

В Україні прийнято державний стандарт 

ДСТУ 4161-2003 Системи управління безпеч-

ністю харчових продуктів. Вимоги, який реалі-

зує вимоги Директиви ЄС 93/43 і Codex 

Alimentarius Food Hygiene Basic Texts [1]. 

Концепція НАССР передбачає систематич-
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На основі проведеного аналізу системи управління якістю НАССР в умовах ТОВ «Алан»  

встановлено, що на м’ясопереробному підприємстві виявлені чотири контрольні критичні точки 

(ККТ), на яких контролюється небезпечні біологічні фактори.  

Постійний моніторинг і жорсткий контроль у встановлених ККТ забезпечує знаходження 

показників у визначених критичних межах, а у разі ймовірного відхилення, дає можливість 

прийняття миттєвих коригувальних дій, гарантуючи недопущення випуску неякісної м’ясної 

продукції 

Контрольні критичні точки, НАССР, дерево прийняття рішень, небезпечні чинники, 

ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою 

ну ідентифікацію, оцінку і управління небез-

печними чинниками, які суттєво впливають на 

безпеку продукції. Вона орієнтує персонал на 

системне визначення і виконання попереджу-

вальних заходів [3]. Система управління без-

печністю харчових продуктів базується на 7 

принципах: 

Принцип 1. Проведення аналізу небезпеч-

них факторів, які пов'язані з виробництвом ха-

рчових продуктів, на всіх стадіях життєвого 

циклу, починаючи з розведення або вирощу-

вання і закінчуючи поставкою кінцевого спо-

живання, включаючи стадії обробки, перероб-

ки, зберігання і реалізації. Виявлення умов ви-

никнення небезпечних факторів і проведення 

заходів, необхідних для їх контролю. 

Принцип 2. Визначення критичних точок 

етапів (операцій) технологічного процесу, в 

яких повинен здійснюватися контроль для усу-

нення небезпечних факторів або мінімізації 

можливостей їх появи. Під “етапом 

(операцій)” розуміється будь-яка стадія виго-

товлення харчових продуктів, включаючи 

сільськогосподарське виробництво, постачан-

ня сировиною, підбір інгредієнтів, переробку, 

зберігання та транспортування, складування і 

реалізацію. 

Принцип 3. Визначення критичних меж, 

яких слід дотримуватися для того, щоб упев-

нитися, що критична точка перебуває під кон-
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тролем. 

Принцип 4. Розробка системи моніторингу, 

яка забезпечує контроль в критичних точках 

технологічного процесу за допомогою вико-

нання запланованих випробувань або спосте-

режень. 

Принцип 5. Розробка коригувальних дій, які 

повинні здійснюватися, якщо результати моні-

торингу свідчать, що певною критичній точці 

контроль не здійснюється. 

Принцип 6. Розробка процедур перевірки, 

які дозволяють упевнитися в ефективності фу-

нкціонування системи. 

Принцип 7. Документування всіх процедур 

і даних, які є в системі [4]. 

Завданням дослідження стало проведення 

аналізу системи НАССР в умовах м’ясопере-

робного підприємства.  

Результати власних досліджень. Першо-

черговим етапом у визначенні ККТ став аналіз 

небезпечних чинників, які ідентифіковано та 

оцінено щодо ймовірності виникнення та тяж-

кості наслідків. Значимість небезпечних чин-

ників вираховувалась за наступною форму-

лою:  

Значимість = ймовірність виникнення * тя-

жкість наслідків.  

У результаті проведеного аналізу встанов-

лено, що контрольні критичні точки контро-

люються лише по біологічному чиннику, пока-

зник значимості яких на всіх етапах переви-

щує допустимі 6 балів. У подальшому ці точки 

були детально проаналізовані за допомогою 

дерева прийняття рішень встановлені як кри-

тично контрольні точки управління. 

Для попередження виникнення небезпечно-

го чинника для кожної критичної контрольної 

точки встановлено критичні межі. З метою 

усунення відхилень від цих меж, було розроб-

лено міри управління, а саме- корекція та ко-

ригувальні дії. Це дозволило забезпечити оно-

влення контролю на ККТ. Процедура корекції 

полягає у визначенні продукції не відповід-

ною. Корегуючі дії – у плановому ремонті об-

ладнання (табл.1).  

У результаті порушення технологічного ре-

жиму виникають сприятливі умови для розви-

тку мікроорганізмів. Для попередження виник-

нення небезпечного чинника для кожної ККТ 

встановлено критичні межі. З метою усунення 

відхилень від цих меж, було розроблено міри 

управління, а саме – корекція та коригувальні 

дії, що дозволило забезпечити оновлення конт-

ролю на ККТ. Процедура корекції полягає у 

визначенні подальшої долі продукції, а корегу-

ючі дії – у плановому ремонті обладнання. 

Головною умовою для попередження вини-

кнення небезпечних чинників біологічної етіо-

логії є дотримання технологічних режимів збе-

рігання, обробки та реалізації продукції.  

З метою миттєвого визначення втрати конт-

ролю або виникнення відхилень за кожною 

точкою закріплено відповідальну особу яка 

веде моніторинг. 

Члени группи-НАССР м’ясопереробного 

підприємства “Алан” встановили чотири ККТ, 

на яких контролюються певні небезпечні мік-

робіологічні чинники (табл. 2).  

Відмінність у контролі за біологічним чин-

ником на кожній точці пояснюється різними 

умовами виникнення (наприклад, сульфітреду-
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Таблиця 1. Аналіз біологічних небезпечних чинників контрольно критичних точок  

Назва ККТ Характер небез-
пеки 

Критичні межі 
Температура - °С, відносна вологість - %, 

експозиція 

ККТ №1 

Холодильні камери зберігання 

м я̓сної сировини 

Можливість для 

росту 

-1°С -0°С 

48 годин. 

  

ККТ №2Термічна обробка напів-

фабрикатів 

Умови для росту +72ºС±2 

10 хв. 

ККТ № 3 Кліматичні камери дозрі-

вання ковбасних виробів 

Умови для росту Температура вологість змінюється протягом 

всьго періоду дозрівання  

ККТ № 4 Камери зберігання гото-

вої продукції 

Умови для росту 0ºС + 6 ºС 

 78% - 80% 
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куючі клостридії при зберіганні м’ясної сиро-

вини в морозильних камерах  не контролюєть-

ся, оскільки клостридії знаходяться в спорово-

му стані, а при термічній обробці з порушен-

ням параметрів існує вірогідність виникнення 

вегетативних форм, що приведе до отруєння 

людини при вживанні такої продукції) .  

З метою миттєвого визначення втрати конт-

ролю або виникнення відхилень за кожною 

точкою закріплено відповідальну особу, яка 

веде моніторинг.  

На ККТ № 1 (Б) Ділянка обвалки – це інже-

нер холодильного обладнання; 

ККТ №2 (Б) Термічна ділянка – змінний ко-

птильник. Температурний режим вимірюється 

термопарою, у кожній партії продукції з фікса-

цією в термічному журналі; 

ККТ № 3 (Б) Ділянка делікатесів та ком-

плекс сирокопчених ковбас – змінний інженер 

холодильного обладнання 3 рази на день з фік-

сацією у журналі температурних режимів діля-

нки; 

ККТ №4 (Б) Ділянка реалізації готової про-

дукції – змінний інженер холодильного облад-

нання 3 рази на день, з фіксацією у журналі 

температурних режимів ділянки.   

Висновки: 
1. На виробництві з виготовлення ковбас-

них виробів “Алан” визначено чотири контро-

льні критичні точки, на яких контролюється 

небезпечні біологічні чинники. 

2. Постійний моніторинг і жорсткий конт-

роль у встановлених контрольних критичних 

точках забезпечує знаходження показників у 

визначених критичних межах, а у разі ймовір-

ного відхилення дає можливість прийняття 

миттєвих коригувальних дій, гарантуючи не-

допущення випуску неякісної м’ясної продук-

ції. 
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Показник ККТ №1 ККТ №2 ККТ №3 ККТ №4 

МАФАнМ + + + + 

E.coli + - - + 

Salmonella + + + + 

Listeria 

monocytogenes 

+ + + - 

Staphylococcus 

aureus 

+ + + + 

Сульфітредукуючі 

клостридії 

- + + + 

Таблиця 2. Мікробіологічні чинники критичних точок  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НАССР В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛАН»  

ГОРОДА ДНЕПРОПЕТРОВСК 

Куцак Р.С., Поляниця О.В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

На основе проведенного анализа системы управления качеством НАССР в условиях ООО 

“Алан” установлено, что на мясоперерабатывающем предприятии установлены четыре кон-

трольные критические точки (ККТ), на которых контролируется опасные биологические фак-

торы. 

Постоянный мониторинг и жесткий контроль в установленных ККТ обеспечивает нахожде-

ние показателей в определенных критических пределах, а в случае вероятного отклонения дает 

возможность принятия мгновенных корректирующих действий, гарантируя недопущение вы-

пуска некачественной мясной продукции 

 

Контрольные критические точки, НАССР, дерево принимаемых решений, опасные фак-

торы, ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя 

HACCP QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN LLC «ALAN»  
OF DNIPROPETROSK  

R. Kutsak, O. Polyanitsa 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

On the basis of the analysis of the quality management system under the HACCP LLC "Alan" has 

been found that the meat processing plant has four critical control points, on which are controlled 

dangerous biological factors. 

Continuous monitoring and strict control at set CCP provides finding the factors in certain 

critical limits. If we receive the probable deviation, it gives an opportunity to take instant corrective 

action ensuring the avoidance turnout of poor-quality meat products 

Сritical control points, HACCP, decision tree, hazards, veterinary-sanitary examination of 

killing products 
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У м’ясопереробній промисловості України 

щорічно використовуються мільйони тонн за-

мороженого м'яса. Актуальним питанням зали-

шається вибір найменш затратного способу 

розморожування м’яса, який не впливає на 

якість і безпеку сировини [ 2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз останніх досліджень показав, що у 

м’ясній промисловості використовують чоти-

ри сучасних метода дефростації м’ясної сиро-

вини: в спеціалізованих камерах, масажерах-

дефростерах, мікрохвильових та радіочастот-

них установках. Камера може бути стаціонар-

ною або модульною, з використанням теплого 

повітря або пароповітряної суміші і таке інше. 

Ефективність метода розморожування зале-

жить від виду і подальшого використання м’я-

сної сировини [1, 6].  

Для поточних досліджень м’яса на свіжість 

користуються комплексом лабораторних мето-

дів, які визначаються правилами ветеринарно-

санітарної експертизи м’яса і м’ясопродуктів. 

Встановлення доброякісності м’яса проводять 

за допомогою комплексу органолептичних 

ознак, показників бактеріоскопічного дослі-

дження, фізичних та хімічних визначень. Кра-

вчук В. в науковій роботі “Критерії оцінки 

якості м’яса” провів порівняльну оцінку мето-

дів визначення ступеня свіжості м’яса. Довів, 

що затверджені нормативними документами 

хімічні методи є неефективними, недостатньо 

точними, взаємосуперечними й такими, що 
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Визначено найбільш ефективний спосіб розморожування свинини за швидкістю процесу, 

кількістю втрат м’ясного соку, органолептичними, бактеріологічними і біохімічними методами 

дослідження. Доведено, що м’ясо, яке було розморожене різними методами відповідало 

показникам свіжого 

М’ясна сировина, свинина, санітарна оцінка м’яса, дефростація, масажери-дефростери, 

спеціалізовані камери, мікрохвильові установки 

часто розходяться з органолептичними показ-

никами [3-5].  

Завданням досліджень було проведення 

ветсанекспертизи за різними способами деф-

ростації і встановлення свіжості дослідних 

зразків м’яса за органолептичними, бактеріо-

логічними і біохімічними показниками.  

Матеріал і методи дослідження. Матеріа-

лом досліджень роботи були три групи замо-

роженої свинини, що піддавали дефростації 

різними методами: у спеціалізованих камерах, 

массажерах-дефростерах та у мікрохвильових 

установках.  

Для визначення якості і безпеки м’ясної си-

ровини використовували як органолептичні, 

так і лабораторні методи досліджень. Ефектив-

ність методів розморожування визначали за 

швидкістю процесу та втратами маси 

(м’ясного соку). 

Результати досліджень.  

Для дослідження сировини на ТОВ МФ 

“Фаворит плюс”, було створено три групи за 

методами розморожування, відповідно: 1 – у 

масажерах-дефростерах; 2 – у спеціалізованих 

камерах; 3 – у мікрохвильових установках. 

Для достовірності дослідження проби м’яса 

відбирались з кожного 50 досліджуваного бло-

ку (2% від партії, але не менше трьох оди-

ниць). Зразки відбирались від заморожених чи 

охолоджених блоків м’яса від кожної однорід-

ної партії не менше 2%  цілим шматком масою 

200 г.  

УДК 637.12:619:618.19-002  

САНІТАРНА ОЦІНКА М’ЯСНОЇ СИРОВИНИ ЗА РІЗНИМИ МЕТОДАМИ 
ДЕФРОСТАЦІЇ У КОВБАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ М’ЯСНА ФАБРИКА “ФАВОРИТ ПЛЮС” МІСТА 
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Відмінність вищевказаних методів полягає 

у способі нагріву. Методи розморожування у 

спеціалізованих камерах та масажерах-

дефростерах використовують принцип поверх-

невого нагріву, при якому тепло подається до 

поверхні блоку або шматка і потім проникає 

всередину за рахунок природного теплообмі-

ну. Метод розморожування у мікрохвильових 

установках використовує принцип об’ємного 

нагріву, коли теплова енергія не подається ззо-

вні, а виділяється всередині сировини за раху-

нок впливу на нього електромагнітних хвиль - 

це дозволяє в десятки разів скоротити час деф-

ростації, але має свої специфічні обмеження. 

У таблиці приведена порівняльна характе-

ристика методів розморожування досліджува-

ної сировини (таблиця).  

Методи розрізняються за температурою си-

ровини на виході. Розморожування у спеціалі-

зованих камерах та массажерах-дефростерах 

дозволяють отримати температуру вище нуля 

градусів, а в мікрохвильовій установці - тільки 

негативну температуру. 

Як бачимо з таблиці найбільшу технологіч-

ну ефективність визначено у разі дефростації 

м'яса в мікрохвильовій установці – відсутні 

втрати маси сировини при найменших затра-

тах часу (6 хвилин). Із способів з повним роз-

морожуванням м'яса встановлено, що у маса-

жері-дефростері втрати м’ясного соку і затра-

ти часу менше в 2,7 і 1,3 рази відповідно, порі-

вняно із спеціалізованою камерою. 

Було проведено органолептичне досліджен-

ня свіжості свинини після її розморожування. 

Показники відповідали вимогам і суттєвих від-

мінностей між групами дефростованого м’яса 

не виявлено. 

Подальше визначення ступеня свіжості м’я-

са проводилось за допомогою лабораторних 

методів дослідження. Фільтрат в реакції з су-

льфатом міді з розмороженого м’яса трішки 

каламутний, але все ж таки це негативний ре-

зультат, тобто первинних продуктів розпаду 

білків в усіх трьох групах не виявлено. Кіль-

кість аміно-аміачного азоту у м’ясі всіх дослі-

дних груп не перевищувала нормативних по-

казників. В реакції з реактивом Несслера нако-

пичення аміачних сполук не виявлено. 

Отже, результати біохімічного дослідження 

показали, що м’ясо дефростоване різними спо-

собами відповідало свіжому. 

Було встановлено, що кількість мікроорга-

нізмів в полі зору мікроскопа з поверхневих 

шарів зразків м’яса за різними способами по-

вної дефростації не перевищувала 10 мікро-

бних клітин (відповідає свіжому м’ясу), але 

цей показник в м’ясі розмороженого в масаже-

рі-дефростері був в 2,1 рази менше, ніж в м’ясі 

із спеціалізованої камери. 
Отже, залежно від способу дефростації м’я-

со відповідало ветеринарно-санітарним вимо-

гам, але технологічно найбільш ефективним 

був спосіб розморожування в мікрохвильових 

установках. 
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Таблиця. Порівняльна характеристика методів розморожування м’яса  

Показники Досліджувані групи свинини 

1 2 3 

Розморожування у: 

масажерах-

дефростерах 

Спеціалізованих 

 камерах 

мікрохвильових 

установках 

Маса сировини до  

розморожування, кг 

25 25 25 

Маса сировини після  

розморожування, кг 

24,7 24,2 25 

Втрата м’ясного соку, % 1,2 3,2 0 

Температура сировини на 

виході, °С 

0…+3 0…+5 -4…-2 

Час дефростації, годин 12 14 – 16 0,1 
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Висновки:  
1. Найбільшу технологічну ефективність 

встановлено у разі дефростації м’яса в мікро-

хвильовій установці – відсутні втрати маси си-

ровини при найменших затратах часу (6 хви-

лин). 

2. Із способів з повним розморожуванням 

м’яса встановлено, що у масажері-дефростері 

втрати м’ясного соку і затрати часу менше в 

2,7 і 1,3 рази відповідно, порівняно із спеціалі-

зованою камерою. 

3. Результати органолептичного, біохіміч-

ного і мікроскопічного досліджень показали, 

що м’ясо дефростоване різними способами 

відповідало свіжому.  
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САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЯСНОГО СЫРЬЯ, ДЕФРОСТОВАННОГО РАЗНЫМИ 
МЕТОДАМИ В КОЛБАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕН-

НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЯСНАЯ ФАБРИКА "ФАВОРИТ ПЛЮС"  
ГОРОДА ДНЕПРОПЕТРОВСК 

Куцак Р.С., Прудкая О.Г. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Определен наиболее эффективный способ размораживания свинины за скоростью процесса, 

количеством потерь мясного сока, органолептическими, бактериологическими и биохимически-

ми методами исследования. Результаты проведенных исследований доказали, что мясо, которое 

было разморожено разными методами отвечало показателям свежего 

Мясное сырье, свинина, санитарная оценка мяса, дефростация, массажеры-дефростеры, 

специализированные камеры,микроволновые установки 
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ASSESSMENT OF RAW MEAT, UNFROZEN BY DIFFERENT METHODS IN SAUSAGE 
PRODACTION OF A LIMITED LIABILITY MEAT FACTORY "FAVORIT PLUS" 

DNIPROPETROVSK CITY. 
R. Kutsak, O. Prudka  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

 

The most effective method of unfreezing of pork was certain after speed of process, amount of losses 

of meat juice, organoleptic, bacteriological and biochemical methods of research. Results undertaken 

studies proved that meat that was unfrozen by different methods answered indexes fresh. 

Research material of this study were three groups of raw meat, which differed for defrosting methods 

– pork thawed in specialized cells, in the massager defroster and a microwave. 

Sensory studies showed fresh pork thawed three methods. The results of microscopy smears, 

bacteriological and biochemical studies, except for the reaction to peroxidase indicate freshness pork. 

However, great importance is the loss of meat juice during defrosting raw materials. For cameras, the 

figure is 3.2%, massagers, defroster – 1%, a microwave losses of meat juice is not, because the 

temperature of the raw material output minus temperature. However, the microwave defrosting - the 

new method in our market.  In this method to quickly supplant all others, if not its main drawback the 

inability to defrost raw materials plus temperatures that immediately eliminates the use of this method in 

industrial processes. 

Most technological efficiency certainly in case of unfreezing of meat in the microwave setting are 

absent losses of mass of raw material at the least expenses of time (6 minutes). 

From methods it is set with the complete unfreezing of meat, that in the massager-defroster of loss of 

meat juice and expense of time less than in 2,7 і 1,3 times accordingly, in comparing to the specialized 

chamber. The results of organoleptic, biochemical and microscopic researches showed that meat is 

unfrozen in number of different ways answered fresh. 

Thus, depending on the method of unfreezing technologically most effective was a method of 

unfreezing in microwave options 

 

Meat raw material, pork, sanitary estimation of meat, defrostation, massagers-defrosters; 

specialized chambers; microwave options 
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Корми які використовують для годівлі 

сільськогосподарських тварин, є добрим по-

живним середовищем для розвитку бактеріа-

льної і грибкової мікрофлори та комах-

шкідників. Це може викликати ураження зер-

нофуражу та його продуктів, згодовування 

яких, сприяє виникненню різних захворю-

вань, у т. ч. інфекційних. Відомі методи зне-

зараження кормів інфрачервоним випроміню-

ванням, ультрафіолетовими (УФ) променями, 

УФ променями з обдування азотом або інерт-

ним газом, током зверх високої частоти, різ-

номанітні волого-теплові обробки, газами – 

окису етилену і бромистим метилом [1, 2, 4]. 

Вказані методи знезараження кормових зер-

нопродуктів вимагають складного технологі-

чного обладнання, техніки безпеки та іноді є 

енергозатратними та малоефективними [4]. 

Ефективним і перспективним для знешко-

дження кормів є озон, який широко викорис-

товують у різних сферах народного господар-

ства. За даними ряду досліджень [4] озон має 

багато переваг – він простий, доступний і де-

шевий спосіб одержання його електросинте-

зом із кисню (витрати електроенергії на 1 кг 

озону складають 20 кВт/год.), можливість 

отримання різних концентрацій (від МДК до 

7 % об’ємних), високий окислювальний поте-

нціал (поступається лише фтору і нестабіль-

ним радикалам), безвідходне виробництво 

(швидко розпадається та перетворюється у 

кисень), екологічно сумісний з навколишнім 

АНТОНЕНКО П. П., д. с.-г. наук, професор* 

ПУШКАР Т. Д., к. с.-г. н., доцент** 
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економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

**Одеський державний аграрний  

університет, м. Одеса  
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Проведено дослідження щодо використання ефективної концентрації та експозиції озону для 

знезараження зернових кормів. Встановлено, що використання озоно-повітряної суміші дає 

можливість збільшити терміни зберігання кормів. Дослідженнями доведено, що рухливість 

колпод зберігалася протягом 3 годин після дії на них водних екстрактів проб зернофуражу, 

що були оброблені озоно-повітряною сумішшю з концентрацією озону 5 г/м3  

Озон, озоно-повітряна суміш, обробка, мікроорганізми, токсичність, концентрація, 

озоногенератор, корми, зернофураж 

середовищем (присутній в атмосфері, підтве-

рджує чистоту повітря). 

Озон можливо отримати безпосередньо на 

місці застосування у електричних апаратах-

озонаторах із кисню повітря без використан-

ня дорогих хімічних реактивів. Отримання та 

використання озону – це безвідхідний про-

цес. У природі проходить його сумісне пере-

творення кисень-озон-кисень і він є екологіч-

но сумісний з навколишнім середовищем. 

Мета роботи. Визначити та обґрунтувати 

використання ефективної концентрації та екс-

позиції озону для знезараження зернових кор-

мів. 

Матеріали та методи дослідження. Для 

вивчення ефективності знезараження кормів і 

визначення оптимальної концентрації озону в 

лабораторних умовах провели визначення їх 

санітарного стану до і після обробки озоно-

повітряною сумішшю. Всього було проведе-

но сім дослідів по три повтори. 

Дослідження дії озоно-повітряної суміші на 

стан мікробного забруднення технологічного 

обладнання виконані з використанням промис-

лового зразка озоногенератора «Источник-2 

агро М». 

Встановлення концентрації озону в газовій 

суміші здійснювали вимірювачем «Бозон-

ДФГ» згідно настанови з експлуатації. 

Результати досліджень. Результати оброб-

ки показали (табл. 1), що за концентрації озо-

ну 5 г/м3 і експозиції протягом 15 хв. спосте-

рігали зниження загального бактеріального 

636.085./087:619:614.48:546.214  
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забруднення і кількості пліснявих грибів до 

0.  

Це свідчить про те, що найменшою і ефек-

тивною концентрацією озону для знезара-

ження зернових кормів є концентрація озону 

5 г/м3 з тривалістю експозиції 15 хв. 

Визначення токсичності концентратів об-

роблених озоно-повітряною сумішшю з кон-

центрацією озону 5 г/м3 протягом 15 хв. було 

проведено шляхом впливу їх водних екстрак-

тів на активність руху інфузорій колподи 

[12]. Дослідженнями встановлено, що рухли-

вість колпод зберігалася протягом 3 год. піс-

ля дії на них водних екстрактів проб зерно-

фуражу, що були оброблені озоно-

повітряною сумішшю. Це свідчить про те, що 

ці концентрати не були токсичними і були 

придатні до згодовування тваринам. Наяв-

ність мікотоксинів не виключається, але під 

дією озону вони окислюються і переходять у 

менш токсичні форми. 

Кількість поживних речовин у зразках яч-

меню до і після обробки озоно-повітряною су-

мішшю з концентрацією озону 5 г/м3 і експо-

зицією 15 хв. практично залишалася без змін 

(табл. 2).  

Так, вміст сирого протеїну в зразках ячме-

ню при цьому склав 12,3 % сирого жиру – 

3,7%. Слід зазначити, що у зразках зерна яч-

меню зменшилась кількість вологи на 3,60 % 

(Р<0,05), а вміст клітковини підвищився – на 

2,04 % (Р<0,05). 

Відомо, що корми швидко окислюються 

киснем повітря і ще швидше озоном. Обробка 

озоно-повітряною сумішшю цілого зерна 

практично не змінювала перекисного числа 

ліпідів, тоді як у меленому зерні цей показник 

дещо підвищився (табл. 3).  

Після такої обробки в зерні сої перекисне 

число складало 0,073 і майже відповідало 

цьому показнику до обробки 0,068 %. Те ж 

саме, було в насінні соняшнику. Перекисне 
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Концентрація  

озону, г/м3 

Експозиція, хвилин Загальна бактеріальна 

забрудненість, тис. КУО/г 

Плісеневі гриби, 

кількість колоній у 

1 мл витяжки 

1,0 60 1687±27 66 

2,0 45 351±23 35 

3,0 3О 78±15 11 

4,0 25 16±3 4 

5,0 15 0 0 

6,0 1,0 0 0 

7,0 0,5 0 0 

Без обробки   2859±30 187 

Таблиця 1. Ефективність дії різних концентрацій озону 

Показники Необроблене Оброблене 

Волога 11,5±0,5 11,1 ±0,3 

Протеїн 12,3±0,2 12,3 ±0,4 

Жир 3,8±0,1 3,7±0,2 

Клітковина 4,9 ± 0,2 5,0±0,3 

Безазотисті екстрактивні  

речовини (БЕР) 

64,1 ± 1,1 63,0± 1,3 

Таблиця 2. Хімічний склад зразків зерна ячменю до і після обробки озоно-повітряною 
сумішшю, %, п=5, Х±8х 
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число ліпідів меленого зерна сої, насіння со-

няшнику і культур з високим вмістом жиру, 

після озоно-повітряної обробки помітно збі-

льшилось, у порівнянні з борошном ячменю, 

кукурудзи та інших культур з низьким вміс-

том жиру. Після озоно-повітряної обробки 

перекисне число ліпідів зразків цілого зерна 

сої порівняно з її борошном збільшилося з 

0,073 до 0,124 % або на 69%. У зразках насін-

ня соняшнику – з 0,08 до 0,116 або на 46%, а 

у зразках ячменю і кукурудзи лише на 17 і 

29%, відповідно. 

Обробка озоно-повітряною сумішшю з кон-

центрацією озону 5 г/м3 комбікормів і їх ком-

понентів згубно діяла на комах-шкідників 

(табл. 4).  

Дані таблиці 4 свідчать, що при обробці 

зернофуражу озоно-повітряною сумішшю за-

гибель комах-шкідників наступає вже через 

15 хвилин експозиції. 

Висновки.  
Озонові технології є перспективним напря-

мком у розвитку сучасної науки і дають від-

чутний економічний ефект при застосуванні в 

народному господарстві, у тому числі  в сіль-

ському господарстві.  

Рухливість колпод зберігалася протягом 3 

годин після дії на них водних екстрактів проб 

зернофуражу, що були оброблені озоно-

повітряною сумішшю з концентрацією озону 

5 г/м3.  

Кількість поживних речовин у зразках яч-

меню до і після обробки озоно-повітряною 

сумішшю з концентрацією озону 5 г/м3 і екс-

позицією 15 хв. практично залишалася без 

змін. Вміст сирого протеїну в зразках ячменю 

при цьому склав 12,3 % сирого жиру – 3,7%.  

У зразках зерна ячменю зменшилась кіль-

кість вологи на 3,60 % (Р<0,05), а вміст кліт-

ковини підвищився – на 2,04 % (Р<0,05). 

Обробка озоно-повітряною сумішшю ціло-

го зерна практично не змінювала перекисно-

го числа ліпідів, у меленому зерні цей показ-

ник підвищився  

При обробці зернофуражу озоно-повітряною 

сумішшю загибель комах-шкідників наступає 

вже через 15 хвилин експозиції.  

Зернофураж До обробки Після обробки 

Зерно Борошно Зерно Борошно 

Соя 0,068 ±0,005 0,068 ± 0,006 0,073 ± 0,004 0,124 ±0,007 

Соняшник 0,073 ± 0,004 0,073 ± 0,005 0,08 ±0,005 0,116 ±0,005 

Горох 0,276 ± 0,020 0,276 ± 0,023 0,278 ± 0,020 0,349 ±0,035 

Ячмінь 0,028 ±0,001 0,028 ± 0,003 0,029 ±0,001 0,043 ± 0,002 

Кукурудза 0,037 ± 0,002 0,037 ±0,003 0,038 ±0,002 0,049 ± 0,003 

Таблиця 3. Перекисне число ліпідів зернофуражу до і після озоно-повітряної обробки  

Таблиця 4. Дія озоно-повітряної обробки на комах-шкідників зернофуражу  

Види шкідників Експозиція, хвилин 

5 10 15 20 25 30 

Комірний довгоносик + + + _ _ _ 

Комірна міль + + + _ _ _ 

Прикида—злодій + + + _ _ _ 

Горохова зернівка + + + _ _ _ 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КОРМОВ  
ОЗОНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСЬЮ 

Антоненко П.П.,* Пушкар Т.Д.** 

*Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

**Одесский государственный аграрный университет, г. Одесса 

Проведено исследование по использованию эффективной концентрации и экспозиции озона 

для обеззараживания зерновых кормов. Установлено, что использование озоно-воздушной сме-

си позволяет увеличить сроки хранения кормов. Доказано, что подвижность колпод сохраня-

лась в течение 3 часов после воздействия на них водных экстрактов проб зернофуража, ко-

торые были обработаны озоно-воздушной смесью с концентрацией озона 5 г / м3. Количество 

питательных веществ в образцах ячменя до и после обработки озоно-воздушной смесью с 

концентрацией озона 5 г/м3 и экспозицией 15 минут практически оставалась без изменений. 

Содержание сырого протеина в образцах ячменя при этом составил 12,3% сырого жира – 

3,7%. В образцах зерна ячменя уменьшилось количество влаги на 3,60% (Р <0,05), а содержа-

ние клетчатки повысилось – на 2,04% (Р <0,05) 

Озон, озоно-воздушная смесь, обработка, микроорганизмы, токсичность, концентра-

ция, озоногенераторы, корма, зернофураж 

THE EFFECTIVENESS OF DECONTAMINATION FEED  
OZONE–AIR MIXTURE  

P. Antonenko*, T. Pushkar **  

*Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

**Odesa State Agrarian University, Odesa, Ukraine 

A study on the use of effective concentrations and exposure to ozone disinfection of grain feed. It 

was established that the use of ozone-air mixture makes it possible to increase the shelf life of feed 

Research has demonstrated that the mobility kolpod continued for 3 hours after the action of water 

extracts forage samples that were processed ozone-air mixture with ozone concentration of 5 g / m3. 

Number nutrients in barley samples before and after treatment with ozone-air mixture with ozone 

concentration of 5 g/m3 and 15 minutes exposure remained virtually unchanged. The content of 

crude protein in samples of barley thus amounted to 12.3% crude fat - 3.7%. In samples of barley 

decreased moisture to 3.60% (P <0.05), and increased fiber content - by 2.04% (P <0.05). 

Processing ozone-air mixture of a grain practically did not change perekysloho number of lipid in 

milled grain, this figure rose 

Ozone, ozone-air mixture, processing, micro-organisms, toxicity, concentration, ozonohenerator, 

feed, forage  
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Формування смушкової продуктивності зу-

мовлене генетично і корегується умовами зов-

нішнього середовища. Якість завитків кара-

кульських ягнят зумовлена властивостями во-

лосяного покриву, на які впливає будова шкі-

ри. Ці питання висвітлені в численних роботах 

[1, 2, 3, 4], але залишаються недостатньо ви-

вчені питання впливу віку материнського ор-

ганізму на будову шкіри та якість смушків їх 

потомства.  

Тому метою нашої роботи було вивчення 

впливу репродуктивного віку вівцематок на 

гістологічну будову шкіри ягнят каракульської 

породи, що дозволить нам підвищити ефектив-

ність використання виробничих ресурсів галу-

зі каракулівництва. 

Отже задачею наших досліджень було ви-

вчення впливу віку материнського організму, 

як паратипового фактору, що впливає не тіль-

ки на господарсько корисні ознаки, а й на ін-

тер’єрні показники, та свідчить про рівень об-

міну речовин в організмі, який впливає на про-

яв продуктивності потомків. 

Матеріал та методика досліджень. Дослі-

дження проводили на поголів’ї чорних кара-

кульських вівцематок асканійської каракульсь-

кої породи в умовах приватного підприємства 

“Агрофірма ім. М. О. Посмітного” Березівсь-

кого району Одеської області. Для проведення 

досліджень відібрали вісім груп вівцематок і 

дві групи ярок різного віку при осіменінні, по 

КРЕМЕНЧУК Л. В., к. с.-г. н., * 

АНТОНЕНКО П. П., д. с.-г. наук, професор 

ЧУМАК С.В. студент** 

*Одеський державний аграрний  

університет, м. Одеса 

**Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

antonenko1946@i.ua 

Вивчали гістологічну будову шкіри новонароджених каракульських ягнят, одержаних від 

вівцематок різних вікових груп. Встановлено, що використання як ярок раннього (9 – міс.) так і 

вівцематок загальноприйнятого, середнього та старшого виробничого віку для відтворення 

впливає на гістоструктуру шкіри ягнят. Визначено, що потомство вівцематок середнього віку 

перевищувало ровесників вівцематок раннього, загальноприйнятого, старшого віку за загальною 

товщиною шкіри на 18,1% і 18,2 %; товщиною епідермісу  на 2,9 – 17,2 %  

Вівцематки, ягнята, каракульська порода, гістологія, загальна товщина шкіри 

20 голів у кожній. Групи формували за прин-

ципом аналогів із урахуванням смушкового 

типу та забарвлення. Вівцематок парували у 

віці від 2-х до 9-ти років, ярок – у 9- та 18-

місячному віці. Після ягніння усіх вівцематок 

та  потомство розподілили на чотири техноло-

гічні групи відповідно до їх репродуктивного  

віку  (ранній – 1,2 роки,  загальноприйнятий – 

2  роки, 3–5  років – середній та 6 – 10 – стар-

ший) 
Зразки шкіри ягнят були відібрані методом 

біопсії в області криж розміром 1,0–1,50 см2. 

Вивчали: загальну товщину шкіри, густоту пе-

рвинних та вторинних фолікулів шт/мм2, діа-

метр вторинних та первинних фолікулів; спів-

відношення первинних та вторинних фоліку-

лів [5]. 

Результати досліджень. При гістологічно-

му дослідженні шкіри у ягнят було відмічено 

різницю між товщиною шкіри, залежно від 

репродуктивного віку їх матерів  (табл.1).  

Найбільшу товщину шкіри мали ягнята, одер-

жані від вівцематок середнього, а найменшу – 

раннього віку. Ягнята, одержані від матерів 

старшого віку  займали проміжне  положення  

між потомками  від  вівцематок середнього і 

раннього віку. 

Проте, ягнята, одержані від вівцематок зага-

льноприйнятого віку за загальною товщиною 

шкіри перевищували ровесників, народжених 

УДК 636. 933. 2 : 611. 77  

ВПЛИВ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ВІВЦЕМАТОК АСКАНІЙСЬКОЇ 
КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ НА МОРФОЛОГІЧНУ БУДОВУ ШКІРИ ПОТОМСТВА  
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від матерів раннього віку – на 375,23 мкм або 

18,3 % (P>0,95).  

Ягнята від вівцематок середнього віку мали 

більшу товщину епідермісу ніж ровесники від 

вівцематок раннього – на 3,47 мкм або 17,2 %, 

загальноприйнятого віку – на 2,23 мкм або на 

10,4 %, старшого на 0,68 мкм або 2,9 %.  

Товщина сосочкового шару дерми ягнят, 

одержаних від вівцематок загальноприйнятого 

і середнього віку, була майже на однаковому 

рівні. Меншу товщину цього шару мали ягня-

та, одержані від вівцематок раннього і старшо-

го віку, порівняно з ровесниками, одержаними 

від вівцематок середнього віку, відповідно на 

198,98 мкм або 15,8 % і 61,79 мкм або 4,4 %. 

Аналогічна тенденція спостерігалася й за 

товщиною сітчастого шару. Так у ягнят, одер-

жаних від вівцематок раннього репродуктив-

ного віку цей показник був менший ніж у ро-

весників від середнього репродуктивного віку 

на 171,95 мкм або 18,1 %, а у потомків, одер-

жаних від вівцематок старшого віку – на 44,67 

мкм або 4,7 %.  

Таким чином ягнята, одержані від вівцема-

ток раннього і старшого репродуктивного віку, 

за загальною товщиною шкіри та її шарів по-

ступалися одноліткам, одержаним від вівцема-

ток середнього і загальноприйнятого репроду-
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Таблиця 2. Густота волосяних фолікулів новонароджених ягнят залежно від 

репродуктивного віку матерів, ±S , шт/см2, (n = 3)  

Таблиця 1. Товщина шкіри новонароджених ягнят, залежно від репродуктивного віку 

вівцематок, ±S , мкм, (n = 3)  

Технологічна 

група 

вівцематок 

Репродуктив-

ний вік 

вівцематок 

Загальна тов-

щина шкіри 
Епідерміс 

Сосочковий шар 

дерми 

Сітчастий 

шар дерми 

1 Ранній 2054,50±94,12 20,11±1,02 1255,46±76,09 778,93±28,71 

2 
Загально- 

прийнятий 
2429,73±84,84* 21,40±1,88 1461,00±51,30 944,33±52,52 

3 Середній 2428,95±148,74 23,63±1,35 1454,44±135,67 950,88±84,89 

4 Старший 2321,81±161,62 22,95±1,78 1392,65±136,68 906,21±61,12 

Примітка. *– Р>0,95 – рівень достовірної різниці, порівняно з потомством, одержаним від матерів раннього віку  

Техноло-

гічна гру-

па вівце-

маток 

Репродуктив-

ний вік вівце-

маток 

Разом 

фолікулів  

У тому числі 

первинних вторинних В/П 

1 Ранній 46,00±1,87 14,00±0,70 32,00±1,41 2,28±0,09 

2 
Загально- 

прийнятий 
48,10±2,58 14,30±1,43 33,80±2,65 2,36±0,36 

3 Середній 46,80±1,38 15,05±1,44 31,75±1,06 2,11±0,21 

4 Старший 49,59±2,19 15,18±0,91 34,41 ±2,45 2,27±0,24 
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ктивного віку. 

Густота волосяних фолікулів має велике 

значення у формуванні волосяного покриву, 

який є головним компонентом у комплексі 

формоутворюючих процесів смушку і впливає 

на пружність завитків у ягнят і руноутворюва-

льних процесів у дорослих тварин.  

Потомство вівцематок середнього віку 

(табл.2) за густотою фолікулів переважало ро-

весників, одержаних від вівцематок раннього 

віку, на 0,80 одиниць або 1,7 %, але поступало-

ся одноліткам, народженим від матерів загаль-

ноприйнятого віку, на 1,3 одиниць або 2,7 %, а 

старшого – на 2,79 одиниць або 5,6 %; у всіх 

випадках різниця була невірогідною.  

У ягнят, одержаних від матерів загально-

прийнятого репродуктивного віку, на 1 см2 

площі шкіри було більше фолікулів, ніж у яг-

нят від матерів раннього віку на 4,5 %. За кіль-

кістю первинних фолікулів переважали нащад-

ки вівцематок старшого віку, порівняно з пото-

мками від вівцематок середнього віку на 0,8 %, 

а з раннім та загальноприйнятим віком – відпо-

відно на 8,4 і 6,1 %. За кількістю вторинних 

фолікулів потомки вівцематок середнього віку 

поступались ровесникам від вівцематок ран-

нього, загальноприйнятого та старшого віку. 

Суттєвою ця різниця була у потомків від мате-

рів загальноприйнятого на 6,1 % і старшого 

репродуктивного віку – на 7,8 %. 

Кількісне співвідношення вторинних фолі-

кулів до первинних є одним із чинників, що 

зумовлюють щільність і чіткість малюнка на 

смушку. Найвищий цей показник мали нащад-

ки вівцематок загальноприйнятого, а най-

менший – середнього репродуктивного віку 

(див. табл. 2). 

Діаметр волосяних фолікулів впливає на 

тонину волосяного покриву ягнят. Чим вирів-

няніша тонина остьових вовнинок, тим чіткіше 

й красивіше завиток на смушку. Діаметр воло-

сяних фолікулів потомства вівцематок різного 

виробничого віку  наведено в табл. 3.  

Потомки, народжені від вівцематок ранньо-

го, загальноприйнятого і старшого репродук-

тивного віку мали менший діаметр первинних 

волосяних фолікулів, ніж їх ровесники, одер-

жані від вівцематок середнього віку на 0,84 – 

4,76 %. 

Більший діаметр вторинних волосяних фо-

лікулів мали нащадки вівцематок середнього і 

старшого, а менший – раннього та загально-

прийнятого репродуктивного віку. 

Отже вівцематки молодшого і середнього 

віку народжують ягнят із меншим діаметром 

волосяних фолікулів, які продукують і більш 

тонку ость, порівняно з вівцематками старшо-

го і загальноприйнятого віку. А це сприяє 

утворенню м’якішого і менш пружного воло-

сяного покриву, що негативно позначається на 

якості смушків. Надмірне потовщення волоси-

нок також призводить до зменшення якості 

завитків, які стають жорсткішими, менш шов-

ковистими і блискучими. 

Таким чином, за оптимального утримання і 

повноцінної годівлі вівцематки спроможні ма-

ти повноцінне потомство за товщиною волося-

них фолікул.  

Таблиця 3. Діаметр волосяних фолікулів шкіри ягнят ±S , мкм (n = 3)  

Технологічна група 

вівцематок 

Репродуктивний вік вів-

цематок 

Волосяні фолікули 

первинні вторинні 

1 Ранній 119,32±9,73 54,66±1,78 

2 

  

Загально- 

прийнятий 
124,73±10,96 55,33±3,34 

3 Середній 125,00±6,74 57,16±2,79 

4 Старший 120,33±6,72 56,92±3,60 
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Висновки.   
1. Вік матерів каракульської породи має пе-

вний вплив на гістологічну будову шкіри по-

томства. За загальною товщиною шкіри пере-

важали ягнята, одержані від вівцематок загаль-

ноприйнятого і середнього віку, порівняно з 

ровесниками від вівцематок раннього і стар-

шого репродуктивного віку на 372,23 мкм або 

18,1 % і 374,46 мкм або 18,2 %.  

2. Ягнята, отримані від матерів середнього 

репродуктивного віку, мали більшу товщину 

епідермісу, ніж ровесники від вівцематок ран-

нього репродуктивного віку на 17,2 %, загаль-

ноприйнятого на 10,4 %, старшого – на 2,9 %. 

3. Вівцематки молодшого і старшого репро-

дуктивного віку народжують ягнят із меншим 

діаметром волосяних фолікулів, які продуку-

ють і тоншу ость, порівняно з вівцематками 

середнього репродуктивного віку.  
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Изучено гистологическое строение кожи новорожденных ягнят каракульской породы, по-

лученных от овцематок различных возрастных групп. Установлено, что  использование ярок 

как раннего (9 – мес.), так и овцематок общепринятого, среднего и старшего репродуктивно-

го возраста для воспроизводства влияет на гистоструктуру кожи ягнят. Определено, что 

потомки овцематок среднего возраста превышали ровесников овцематок раннего, старшего 

возраста по общей толщине кожи на 18,1% и 18,2 %; толщине эпидермиса на 2,9 – 17,2 % 

Овцематки, ягнята, асканийская каракульская порода, гистология, общая толщина ко-

жи  
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The histological structure of the skin of newborn lambs of Askanian karakul breed obtained from the 

mothers of all ages has been studied. Summarizing the results of histological studies it has been 

concluded that use of both 9 – months ewes and ewes of medium and older production age for the 

reproduction has significant impact on the histological skin of lambs. It has been determined that the 

descendants of middle-aged ewes exceeded ewes peers of early, and older age of the total thickness of 

the skin by 18.1% and 18.2%; epidermis thickness  by 2.9 – 17.2% 

Ewes, lambs, Askanian karakul breed, gіstology total thickness of skin 
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Гусівництво в наш час завдяки швидкостиг-

лості, інтенсивності росту, високій якості м’я-

са та швидкій окупності є вигідною галуззю, 

яка потребує в подальшому вивчення засобів 

зменшення витрат на виробництво м’ясної 

продукції.  

Одним із засобів підвищення ефективності 

галузі є підвищення продуктивності птиці та 

зниження собівартості продукції завдяки висо-

кій ефективності використання поживних ре-

човин корму.  

Покращити ефективність використання 

комбікормів можна за рахунок їх збагачення 

біологічно активними добавками, зокрема ле-

цитинами. 

Лецитин відносять до поширеної групи фо-

сфоровмісних речовин, які мають важливе фі-

зіологічне значення, оскільки входять до скла-

ду кожної клітини і рослини. Лецитин містить 

не менше 96,5 % фосфатидів (фосфоліпідів), 

жиру не більше 2 % [2].  

Як кормова добавка підвищує енергетичний 

рівень раціону, покращує обмін речовин, змен-

шує використання амінокислот для забезпе-

чення організму енергією і скеровує їх на син-

тез білків, тобто стабільно стимулює ріст маси 

тіла тварин і продуктивної птиці.  

Останнім часом науковці виявляють все бі-

льший інтерес до таких біологічно активних 

речовин, як фосфоліпіди завдяки їх здатності 

РУБАН Н.О., асистент* Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

Наведено результати досліджень, які були проведені на поголів’ї молодняка гусей при 

додаванні до комбікормів різних доз соняшникового лецитину. На підставі аналізу, забійних 

якостей, анатомічної розробки тушок та визначення хімічного складу м’язів піддослідних груп 

гусей було встановлено, що додавання у раціон соняшникового лецитину у кількості 0,4 % сприяє 

збільшенню їх передзабійної живої маси, забійного виходу та маси їстівних частин. За хімічним 

складом, відмінності, які спостерігалися у розрізі піддослідних груп були несуттєві і знаходилися 

за межею вірогідності.  

Соняшниковий лецитин, гуси, молодняк, забійні якості, комбікорм, жива маса 

прискорювати реакції обміну в організмі та 

брати  участь у диференціації та регенерації 

біологічних мембран. 
Широка перевірка застосування фосфатидів 

в годівлі тварин і птиці показала, що вони є 

своєрідним вітаміном росту для молодих тва-

рин і птиці. 
Так, А. Чиковим та Л. Скворцовою [3] вста-

новлено, що включення фосфоліпідів в раціон 

годівлі бройлерів позитивно вплинуло на під-

вищення живої маси та зниження витрат кор-

му на одиницю приросту. 

Ю. В. Ковальський та інші [1] зазначають, 

що дослідження динаміки класів фосфоліпідів 

лялечок бджіл показали, що зростання кілько-

сті фосфоліпідів свідчить про їх потребу як 

структурних елементів клітин. Також вони 

встановили, що у структурі фосфоліпідів у 

найбільшій кількості залишається фосфатиди-

лхолін, який займає більше, ніж третину серед 

інших класів. 
Проте, стосовно використання лецитину в 

годівлі гусей виникає необхідність проведення 

досліджень, спрямованих на визначення його 

впливу на якість м’яса та його харчову цін-

ність. 

Метою наших досліджень було вивчити 

вплив використання соняшникового лецитину 

як біологічно активної добавки на інтенсив-

ність вирощування молодняка гусей, забійні 

УДК 636.087.085.55  

ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКА ГУСЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ У КОМБІКОРМАХ 
СОНЯШНИКОВОГО ЛЕЦИТИНУ  
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якості та хімічний склад грудних м’язів моло-

дняка гусей. 

Матеріал і методика досліджень. Експе-

риментальні дослідження були проведені на 

базі приватного підприємства “Орбіта” Мико-

лаївської області. Матеріалом для науково-

господарського досліду був молодняк гусей 

породи Датський легарт. Годівля гусенят із 

добового до 60-денного віку здійснювалися 

повнораціонними комбікормами. У комбікор-

ми для птиці дослідних груп протягом періоду 

вирощування додатково вводили соняшнико-

вий лецитин у такій кількості, %: друга група 

– 0,2, третя група – 0,3, четверта група – 0,4 та 

п’ята група – 0,5. Гусенята контрольної групи 

(перша група) добавку соняшникового лецити-

ну не отримували. 

По закінченню вирощування було проведе-

но контрольний забій гусей по три голови з 

кожної групи за методикою ВНДІТІП [4].  

Відбір середніх проб грудних м’язів здійс-

нювали під час анатомічного розбирання ту-

шок. 

Визначення хімічного складу м’яса прово-

дили за загальноприйнятими методами зоотех-

нічного аналізу: 

• загальна вологість – шляхом висушування 

проби у сушильній шафі при температурі 

100-105°С до постійної маси; 

• азот – за К’єльдалем; 

• жир – екстрагуванням етиловим спиртом в 

апараті Сокслета; 

• зола – шляхом спалюванням наважки в му-

фельній печі при температурі 500-600°С 

[5]. 

Біометричну обробку даних здійснювали за 

допомогою програмного забезпечення MS Ex-

cel з використанням вбудованих статистичних 

функцій. 

Результати досліджень. Результати наших 

досліджень свідчать про те, що різна кількість 

соняшникового лецитину у раціонах молодня-

ка гусей, під час їх вирощування на м’ясо не-

однаково впливає на їхні забійні якості (табл. 

1).  

З даних таблиці 1 видно, що згодовування 
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Таблиця 1. Результати анатомічної розробки туш гусей, (n=3, )  X
SX ±

Показник 
Група 

I II III IV V 

Жива маса пе-

ред забоєм, г 
5317±88,98 5413±42,62 5600±70,71 5817±28,58* 5715±36,91* 

Маса потроше-

ної тушки, г 
3114±66,61 3214±39,35 3330±12,75 3497±28,34* 3381±31,70 

Маса м’язів, г 
1660±28,28 1710±28,28 1787±10,80* 1895±16,20* 1812±42,77 

Маса внутріш-

нього жиру, г 
175±4,60 185±3,19 202±7,65 219±5,02* 207±6,10 

Маса шкіри з 

підшкірним 

жиром, г 

601±14,85 636±13,53 665±7,08 722±7,18 679±21,25 

Маса кісток, г 
678±28,80 683±8,16 677±13,39 662±12,42 683±14,72 

Маса їстівних 

частин, г 
2435±37,84 2513±22,61 2612±18,17* 2684±18,93** 2652±40,23* 

М’ясо-

кістковий ін-

декс 

1,77 1,77 1,86 1,98 1,89 

Примітка: * - Р<0,05; ** - Р<0,01 порівняно до контролю  
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молодняку гусей у складі комбікормів соняш-

никового лецитину сприяло підвищенню їх 

живої маси у дослідних групах відповідно на 

1,8 %, 5,3 %, 9,4 % та 7,5 % відносно аналогів 

контрольної групи.  

За масою потрошеної тушки перевага гусей 

дослідних груп складала відповідно − 3,2 %, 

6,9 %, 12,3 % та  8,6 %. Найбільша маса м’язів 

спостерігалася у гусей IV дослідної групи і 

склала 1895 г, що на 14,2 % перевищило масу 

м’язів гусей контрольної групи. Маса м’язів II, 

III та V дослідних груп за аналогічним показ-

ником була більшою на 3,0 %, 7,7 % та 9,2 % у 

порівнянні з I контрольною групою. 

Використання соняшникового лецитину у 

раціонах молодняку гусей зумовило збільшен-

ня маси  внутрішнього жиру. Так, за цим пока-

зником перевага дослідних груп становила −  

5,7 %, 15,4 %, 25,1 % та 18,3 % відповідно до 

аналогів контролю.  

Подібна закономірність встановлена і за ма-

сою шкіри з підшкірним жиром. Так, за цим 

показником гуси дослідних груп на 5,8 % − 

20,1 % переважали аналогів контрольної гру-

пи.  

Також слід зазначити не суттєві відмінності 

за масою кісток у піддослідних групах.  

Слід відмітити, що використання комбікор-

му з різним вмістом лецитину впливає на масу 

їстівних частин. Так, при додаванні 0,4 % со-

няшникового лецитину до комбікорму гусей 

маса їстівних частин IV групи збільшилася на 

10,2 % відносно контролю, II, III та V дослідні 

групи переважали за аналогічним показником 

контроль на 3,2 %, 7,3 % та 8,9 %. 

Зазначені зміни призвели до поліпшення 

м’ясо-кісткового індексу. Так, у птиці III, IV 

та V дослідних груп перевага за даним показ-

ником склала 5,1 %, 11,9 % та 6,8 % відповід-

но до аналогів контрольної групи. Даний пока-

зник у птиці II дослідної групи були на одному 

рівні з контрольною групою. 

Харчова цінність м’яса визначається його 

якістю, а саме сукупністю поживних речовин 

(білків і жирів), мінеральних речовин, вітамі-

нів, їх повноцінністю і засвоюваністю, а також 

смаковими властивостями. Одним із основних 

об’єктивних показників поживної цінності 

м’яса є його хімічний склад. Для вивчення 

впливу соняшникового лецитину на якість 

м’яса птиці було проведено хімічний аналіз 

грудних м’язів (рисунок).  

Так, аналіз хімічного складу грудних м’язів 

гусей показав, що вміст сухої речовини підви-

щився у IV дослідній групі на 0,65 % порівня-

но до контролю. Аналогічний показник у II, III 

та V дослідних групах був на одному рівні від-

носно контролю.  

За вмістом у м’ясі сирого протеїну перевага 

гусенят дослідних груп складала 0,3 %, 0,5 %, 

Рисунок. Хімічний склад м’язів молодняку гусей, %  
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3,0 % та 2,0 % відносно аналогів контрольної 

групи. 

Аналогічна тенденція спостерігалась і за 

вмістом сирого жиру у тканинах грудних м’я-

зів. Так, у гусенят IV дослідної групи, які 

отримували комбікорм з вмістом 0,4 % леци-

тину, цей показник був вищим на 2,0 %. Пере-

вага за даним показником II, III та V дослідних 

груп була у межах 0,1 % − 0,8 % порівняно з 

аналогами контролю. 

Зміна показників неорганічної частини м’я-

са характеризувалася більш високим показни-

ком вмісту золи у грудних м’язах дослідних 

груп відповідно до контрольної групи. 

Висновок. Отже, включення у раціони мо-

лодняку гусей соняшникового лецитину пози-

тивно вплинуло на їх забійні показники. Про-

те кращі результати були одержані при забої 

птиці, якій до складу комбікорму вводили 

0,4% соняшникового лецитину. Так, перевага 

над контрольною групою за масою потроше-

ної тушки склала 12,3 %, за масою внутріш-

нього жиру 25,1 %, за масою їстівних частин 

на 10,2 %.  

Також, необхідно відмітити тенденцію до 

збільшення відкладання у м’ясі сирого жиру 

та протеїну порівняно з контролем на 2,0 % та 

3,0 % відповідно.  
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УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА ГУСЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 
КОМБИКОРМАХ ПОДСОЛНЕЧНИКОВОГО ЛЕЦИТИНА 

Рубан Н.О. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Приведены результаты исследований, которые проводились на поголовье молодняка гусей при 

добавлении в комбикорма различных доз подсолнечного лецитина. На основании анализа, убой-

ных качеств, анатомического разделывания тушек и определения химического состава мышц 

подопытных групп гусей установлено, что включение в рацион подсолнечного лецитина в количе-

стве 0,4% способствует увеличению их предубойной живой массы, массы потрошеной тушки, 

массы съедобных частей. По химическому составу, различия, которые наблюдались в разрезе 

подопытных групп были несущественны и находились на грани достоверности.  

Подсолнечниковый лецитин, гуси, молодняк, убойные качества, комбикорм, жива масса 
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SLAUGHTER PROPERTIES OF YOUNG GEESE DURING USE IN MIXED FEED OF 
SUNFLOWER LECITHIN 

N. Ruban 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

 

The aim of our researches was studying of the effect of the use of sunflower lecithin as biologically 

active additives for the intensity of growing of young geese, slaughter quality and chemical composition 

of the pectoral muscles of young geese. 

Our results indicate that feeding to young geese in the composition of animal feed of sunflower 

lecithin promoted to the increase of live weight in the experimental groups, respectively 1.8%, 5.3%, 

9.4% and 7.5% compared to the control group analogues. 

By weight of gutted carcass the advantage of geese from experimental groups was respectively - 

3.2%, 6.9%, 12.3% and 8.6%. The biggest muscle mass was observed in geese from the experimental 

group IV and amounted 1895 gm, which was 14.2% more than muscle mass of geese from control 

group. Weight of muscles from II, III and V research groups on the same indicator was higher at 3.0%, 

7.7% and 9.2% in comparison with I control group. 

The use of sunflower lecithin in the diets of young geese caused the increase in weight of internal fat. 

Thus, advantage of research groups by this indicator was - 5.7%, 15.4%, 25.1% and 18.3% respectively 

for analogue from control. 

A similar pattern was set also by weight of skin with subcutaneous fat. Thus, by this indicator geese 

from research groups prevailed at 5.8% - 20.1% over control group analogues. 

Also should be noted no significant differences in bone mass in experimental groups. 

It should be noted that the use of mixed feed with different content of lecithin affects weight of edible 

parts. Thus, the addition of 0.4% of sunflower lecithin to mixed feed of geese led to increase by weight of 

edible parts of IV group at 10.2% compared to control, II, III and V of research groups dominated by 

the same indicator at 3.2%, 7.3% and 8.9%. 

These changes have led to improve of meat and bone index. Thus, among the birds from III, IV and V 

research groups preference by this indicator was 5.1%, 11.9% and 6.8% respectively by the control 

group analogues. The indicators in poultry from II experimental group were on the same level with the 

control group. 

Analysis of the chemical composition of the pectoral muscles of geese showed that the dry matter 

content increased in IV experimental group at 0.65% compared to the control. A similar indicator in II, 

III and V experimental groups was at the same level relatively to control. 

By the content in meat of crude protein advantage of young geese from experimental groups was 

0.3%, 0.5%, 3.0% and 2.0% compared to analogues from control group. 

A similar trend was observed for crude fat content in the tissues of the pectoral muscles. Thus, in 

geese from IV experimental group, which received mixed feed containing 0.4% of lecithin, this figure 

was higher at 2.0%. The advantage for this indicator at II, III and V of research groups was within 0.1% 

- 0.8% compared with analogues from control. 

Changes of indices of inorganic part of the meat are characterized by higher ash content in the 

pectoral muscle of research groups in accordance with the control group. 

Conclusion. Consequently, the inclusion to the diets of young geese of sunflower lecithin positively 

impacted their slaughter rates. However, the best results were obtained at poultry slaughtering, which 

as part of the mixed feed was injected 0.4% of sunflower lecithin. Thus, the advantage over the control 

group at gutted carcass weight was 12.3%, by weight of internal fat was 25.1%, and by weight of the 

edible parts was 10.2%. Also, it should be noted the tendency of increased deposition in meat of crude 

fat and protein compared with control at 2.0% and 3.0% respectively 

 

Young geese, pectoral muscles, sunflower lecithin 
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На сучасному етапі розвитку галузі молоч-
ного скотарства та забезпечення здоров’я тва-
рин, а також їх ефективне господарське вико-
ристання, є однією із найважливіших проблем 
аграрної науки та сільськогосподарської прак-
тики. 

Повноцінна годівля продуктивних тварин є 
одним із найважливіших чинників, що забез-
печує успіх племінної роботи, є основою під-
вищення продуктивності, вдосконалення існу-
ючих та створення нових порід і типів. Особ-
ливе відношення до оптимізації умов годівлі 
має бути  в стадах, що мають високий генетич-
ний потенціал продуктивних якостей, для реа-
лізації яких необхідно застосовувати науково 
обґрунтовану систему годівлі, орієнтованої на 
особливості обміну речовин у високопродук-
тивних корів [6]. 

Науковцями доведено, що висока молочна 
продуктивність корів викликає велике напру-
ження обмінних процесів в організмі, ось чому 
висуває підвищені вимоги до організації пов-
ноцінної годівлі, утримання і ранньої діагнос-
тики порушень в організмі [1]. 

Основним індикатором, що розкриває кар-
тину метаболізму в організмі тварин, є внутрі-
шнє рідке середовище. Кров – найважливіша 

ХАВТУРІНА Г.В., ст. викладач  Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

havturina@meta.ua  

Вивчено ефективність впливу добавок органічної форми мікроелементів – біоплексів у годівлі 

лактуючих високопродуктивних корів голштинської породи.  

Для виявлення дефіциту протеїну в раціонах, визначали вміст альбуміну в сироватці крові 

корів, який був вище на 8,65–11,47 % при згодовувані мікроелементів – біоплексів, ніж у тварин, 

які не отримували ці органічні сполуки, що вказує на підвищення рівня білкового обміну.  

Проведені дослідження підтверджують, що при незмінності раціону і його поживності, але 

за умови згодовування органічних біокомплексів  за рахунок підвищення біоконверсії енергії корму 

в енергію синтезу молока, надій за перші 70 діб у тварин зростає на 4,76–15,29 %, а вміст жиру 

та білку в молоці тварин підвищується відповідно з 3,57 до 3,82 % та –  з 3,07 до 3,18 % 

Дійні корови голштинської породи, органічні мікроелементи Bioplex® Мn, Bioplex® Cu і 

Bioplex® Zn, раціон, загальний білок, альбумін, глюкоза, молочна продуктивність, вміст білка 

і жиру у молоці корів. 

інтегруюча система, яка забезпечує обмін ме-
таболітами та інформацією між тканинами і 
клітинами, та забезпечує пластичну і захисну 
функції організму. У здорової тварини кров 
має досить постійний клітинний склад, тому 
його зміни, які настають при різних захворю-
ваннях, мають дуже важливе діагностичне зна-
чення [5, 8]. 

У лабораторних дослідженнях крові корів 
визначають показники, які вказують на зміни, 
що відбуваються в організмі, що особливо ва-
жливо при виявленні відхилень на початкових 
стадіях захворювань, коли клінічних проявів 
ще немає. 

Найінформативнішим показник досліджен-
ня крові, який найчастіше використовується, 
це її загальний аналіз. За даними аналізу мож-
на виявити ранні ознаки хвороби у тварин. 
Другим основним видом аналізу є біохімічний 
аналіз крові, який розкриває повну картину 
функціонування того або іншого органу  в ці-
лісній системі тваринного організму[5]. 

Метою наших досліджень було експериме-
нтальне визначення ефективності та обґрунту-
вання рецептури удосконалених зональних 
преміксів в годівлі високопродуктивних корів 
голштинської породи із застосуванням мікро-

УДК636. 932. 3. 084 

ВПЛИВ ХЕЛАТНИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ - БІОПЛЕКСІВ НА ОБМІННІ ПРОЦЕСИ В 
ОРГАНІЗМІ КОРІВ НА РОЗДОЇ  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№1, 2015 135 



елементів органічної форми Bioplex® – Мn, Cu 
і Zn, а також встановити їх вплив на обмінні 
процеси у високопродуктивних корів та моло-
чну продуктивність. 

Матеріали та методика досліджень. До-
слідження проведені в племінному господарс-
тві з розведення корів  голштинської породи 
ТОВ “Агрофірма ім. Горького” Дніпропетровсь-
кої області.  

Для проведення науково-господарського 
досліду, згідно зі схемою досліджень (табл. 1), 
було зроблено за загальноприйнятими рекоме-
ндаціями підбір тварин і комплектування п’я-
ти груп за принципом пар-аналогів по 10 голів 
у кожній [9].  

У підготовчий період була проведена робо-
та з формування груп і адаптації тварин до 
умов досліду. У цей період за однакової годів-
лі перевіряли аналогічність піддослідних гол-
штинських корів. Тривалість науково-
господарського досліду склала 170 діб, зокре-
ма тривалість першого періоду досліду склала 
70 діб.  

У науково-господарському досліді добавки 
біметалів згодовували коровам у складі премі-
ксу з концентрованими кормами.  

Для всіх тварин застосовувався загально-
прийнятий в господарстві раціон, збалансова-
ний за поживними речовинами. Для піддослід-
них тварин вітамінно-мінеральні добавки вво-
дили в раціон у складі комбікорму. Мінераль-
на добавка піддослідним коровам І 
(контрольної) групи містила Манган, Купрум і 
Цинк з неорганічних сполук (табл. 2).  

У дослідних ІІ–V групах голштинських ко-
рів неорганічний Магній, Купрум і Цинк замі-
нили органічними сполуками, які широко за-
стосовуються в годівлі молочної худоби Євро-
пи та Північної Америки. Ці мікроелементи -
біоплекси відрізняються від звичайних неорга-
нічних сполук тим, що мають вищу міру біо-
логічної доступності для тварини, не виявля-
ють негативного впливу на мікрофлору рубця 
та сприяють значному підвищенню продукти-
вності порівняно з неорганічною формою, яку 
теж широко використовують. 

При проведенні дослідів враховували годів-
лю піддослідних лактуючих тварин, брали 
проби кормів та проводили їх аналіз відповід-
но до загальноприйнятих методичних рекоме-
ндацій. 

У крові піддослідних голштинських корів 
визначали показники, що характеризують, по-
перше, стан білкового обміну - це загальний 
білок, його фракції, білковий індекс та сечови-
ну. Для характеристики енергетичного і вугле-
водно-жирового обміну, по-друге, визначали у 
крові тварин глюкозу та кетонові тіла. Стан 
мінерального обміну у лактуючих корів визна-
чали, у третє, за кількістю кальцій та неоргані-
чного Фосфору, а також їх співвідношення у 
крові. Вітамінне забезпечення молочних корів 
визначали, у четверте, за концентрацією у кро-
ві тварин каротину.  

При проведенні біохімічних досліджень 
крові піддослідних голштинських корів вико-
ристовували діагностичні набори, а також за-
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Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду  

Група 
Тривалість до-
слідного пері-

оду, діб 
Досліджуваний фактор 

Період роздою 

І (контрольна),  
n=10 

70 ОР + MnSO4- 295,4г/т, CuSO4- 27,5 г/т, ZnSO4-379,4 г/т 

ІІ, n=10 70 ОР + CuSO4-27,4г/т, ZnSO4-379,4г/т, Bioplex® Mn-169 г/т 

ІІІ, n=10 70 ОР + MnSO4- 295,4 г, ZnSO4- 379,4 г, Bioplex® Cu-65 г/т 

ІV, n=10 70 ОР + CuSO4- 27,5 г, MnSO4- 295,4г, Bioplex® Zn-300 г/т, 

V,  n=10 70 ОР + Bioplex® Mn-169 г/т, Bioplex®Cu-65 г/т, Bioplex® Zn -
300 г/т 
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Показник 

Група 
І 

(контрольна),n
=10 

ІІ, n=10 ІІІ, n=10 ІV, n=10 
V, 

n=10 

Сіно вико-вівсяне 4,5 4,6 4,5 4,7 4,7 
Сінаж люцерновий 7,2 7,5 7,8 7,8 7,9 
Силос кукурудзяний (мол.-вос. стиглості) 23,3 23,6 24,1 24,5 24,8 
Буряк напівцукровий 10 10 10 10 10 
Меляса кормова 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Комбікорм 11,8 12,2 12,0 12,5 13,8 

В раціоні міститься 
Кормові одиниці 27,73 28,76 28,31 29,74 30,37 
Обмінна енергія, МДж 305,83 317,41 312,55 322,96 333,48 
Суха речовина, кг 27,46 28,6 28,14 29,09 29,89 
Сирий протеїн, г 4202,43 4369,74 4297,73 4454,66 4625,14 
Перетравний протеїн, г 3168,45 3290,30 3236,74 3355,94 3495,29 
Легкорозчинна фракція протеїну, г 2464,71 2560,58 2519,74 2607,64 2699,68 
Важкорозчинна фракція протеїну, г 1738,02 1809,52 1778,31 1847,4 1925,86 
Лізин, г 153,45 159,82 157,16 162,91 168,78 
Метіонін+цистин, г 123,22 128,08 125,99 130,62 135,81 
Триптофан, г 44,25 45,98 45,22 46,96 49,08 
Сира клітковина, г 4480,57 4698,11 4614,88 4779,53 4874,01 
Крохмаль, г 5078,56 5256,44 5169,88 5381,58 5703,83 
Цукри, г 3630,38 3687,96 3664,4 3711,9 3749,12 
Сирий жир, г 754,30 788,91 3908,71 804,7 832,7 
Кухонна сіль, г 190 190 190 197 199 
Кальцій, г 175,8 178,2 177,2 179,26 181,05 
Фосфор, г 104,89 108,92 107,1 111,23 116,38 
Магній, г 53,88 56,15 55,21 57,25 59,3 
Калій, г 402,48 417,58 411,63 423,25 430,51 
Сірка, г 57,26 59,58 58,58 60,68 62,74 
Ферум, мг 5427,5 5674,99 5577,15 5770,47 5900,57 
Купрум, мг 305,25 315,06 310,65 320,76 333,62 
Цинк, мг 1991,84 2056,67 2026,14 1598,62 1669,35 
Кобальт, мг 21,57 22,4 22,0 22,89 23,94 
Манган, мг 1857,09 1501,62 1896,81 1968,59 1723,36 
Йод, мг 24,94 25,86 25,45 26,45 27,83 
Каротин, мг 1165,59 1218,85 1196,41 1244,12 1291,32 
Вітаміни: А, тис. МО           
Д, тис. МО 30,16 31,32 30,80 32,08 33,92 
Е, мг 1923,2 2024,99 1985,41 2061,88 2105,65 
В4 мг 23747,1 24250,7 23999,0 24628,5 25635,7 
В5, мг 1247,56 1296,05 1274,68 1322,52 1379,3 

Цукро-протеїнове співвідношення 1,15:1 1,12:1 1,14:1 1,11:1 1,08:1 
Цукро-крохмале-протеїнове відношення 2,75:1 2,72:1 2,73:1 2,71:1 2,71:1 
Відсоток ВРФП від сирого протеїну 42,46 41,41 41,38 41,48 41,64 
Кількість сухої речовини на 100 кг живої 
маси, кг 

  
4,65 

  
4,77 

  
4,72 

  
4,85 

  
4,99 

Вміст у сухій речовині клітковини, % 16,1 16,4 16,4 16,4 16,3 
Концентрація в 1 кг  сухої речовини, мг 

Мангану 66,64 52,51 67,41 67,68 57,66 
Купруму 10,96 11,02 11,04 11,03 11,17 
Цинку 71,47 71,92 72,01 54,96 55,85 

Таблиця 2. Фактичне споживання піддослідними коровами голштинської породи  кормів 
та їх поживність, кг/гол/добу  
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гальноприйняті лабораторні методи, прийняті  
у ветеринарній практиці [9].  

Під час проведення досліджень (табл. 3) у 
піддослідних тварин всіх дослідних груп у пе-
ршу фазу лактації, встановлено, що гематоло-
гічні показники, а також білковий, вуглеводно-
жировий та мінеральний обмін знаходилися в 
межах фізіологічної норми, що вказувало на 
достатній рівень здоров’я організму високо-
продуктивних молочних корів. 

Для визначення дефіциту протеїну в раціоні 
визначали концентрацію альбуміну в сироватці 
крові піддослідних голштинів. Встановлено, 
що вміст альбуміну в сироватці крові корів ІІ, 
ІІІ, ІV і V груп був, відповідно, на 3,73 г/л, 
2,83, 3,70 і 3,75 г/л або на 11,4 %, 8,65, 11, 31 і 
11,47 % вищий, ніж у їх аналогів І 
(контрольної) групи, що свідчить про підви-
щення білкового обміну у тварин, які отриму-
вали органічні форми мікроелементів – біопле-
ксів. 

Про рівень вуглеводного обміну в організмі 
піддослідних тварин можна судити за вмістом 
глюкози у крові. Аналізи показують, що її кон-
центрація у корів лактуючих голштинських 
тварин ІІ, ІІІ, ІV і V груп була вищою, відпові-

дно, на 4,82 %, 6,43, 7,40 і 8,04 %, ніж у тварин 
І (контрольної) групи. 

Добре відомо, що мінеральні сполуки у кро-
ві тварин знаходяться в різних фізико-
хімічних станах, в іонізованому стані та у  ви-
гляді біохімічних комплексів з білками. То ж 
найбільш активними в обміні речовин є міне-
ральні сполуки, які пов’язані з білками крові. 
При цьому, їх вміст значно коливається, оскі-
льки великою мірою залежить від фізіологіч-
ного стану організму. В проведених дослі-
дженнях встановлено, що в період роздою в 
крові піддослідних тварин ІІ–V груп вміст 
Кальцію, порівняно з показниками ровесниць І 
(контрольної) групи, вищий відповідно на 3,83 
%, 2,55, 6,38 і 8,09 %. 

Дещо інша картина спостерігалася за рівнем 
неорганічного Фосфору в крові піддослідних 
високопродуктивних голштинських корів. Йо-
го концентрація коливається від 1,64 ммоль/л 
у тварин І (контрольної) групи, до 1,84 ммоль/
л у корів  ІІ–V груп. Міжгрупової достовірної 
різниці за цим показником у проведених дослі-
дженнях не встановлено.  

Таким чином, введення в раціон лактуючих 
корів голштинської породи мікроелементів 

  
Показник 

Група 
І (контрольна), 

n=10 
ІІ, n=10 ІІІ, n=10 ІV, n=10 V, n=10 

Загальний білок, 
г/л 

82,22±0,948 85,26±0,865 84,34±0,356 85,32±0,372 85,49±0,268 

Альбумін, г/л 32,71±0,530 36,44±0,399 35,54±0,372 36,41±0,337 36,46±0,315 
Лужна фосфатаза, 
ммоль/ч/л 

1,19±0,043 1,32±0,040 1,29±0,035 1,33±0,026 1,35±0,012 

Сечовина, 
ммоль/л 

3,37±0,010 4,09±0,053 3,60±0,069 4,17±0,044 4,25±0,064 

Глюкоза, ммоль/л 3,11±0,087 3,26±0,012 3,31±0,028 3,34±0,042 3,36±0,009 
Холестерол, 
ммоль/л 

2,75±0,046 2,55±0,045 2,58±0,012 2,52±0,024 2,48±0,037 

Каротин, мг 0,43±0,008 0,50±0,020 0,45±0,019 0,53±0,026 0,59±0,032 
Кальцій, ммоль/л 2,35±0,079 2,44±0,007 2,41±0,022 2,50±0,021 2,54±0,008 
Фосфор, ммоль/л 1,64±0,117 1,72±0,028 1,71±0,028 1,80±0,042 1,84±0,006 
Са/Р, од. 1,46±0,138 1,42±0,020 1,41±0,020 1,39±0,041 1,38±0,006 

Таблиця 3. Біохімічні показники крові піддослідних високопродуктивних корів  
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органічної форми активізує обмінні процеси в 
їх організмі, що позитивно впливає як на рі-
вень продуктивності, так і на якість молока 
(табл. 4).  

При незмінності раціону і його поживності 
надій у тварин І (контрольної) групи за 70 діб 
експерименту становив у середньому 2793 кг. 
У цей же час у піддослідних корів ІІ, ІІІ, ІV і V 

груп він був вищим відповідно на  203 кг, 133, 
294 і 427 або на 7,27 %, 4,76, 10,53 і 15,29 %, 
що було можливим лише за рахунок підвищен-
ня біоконверсії енергії корму в енергію синте-
зу молока. 

Масова частка жиру та білка в молоці голш-
тинських тварин ІІ, ІІІ, ІV і V дослідних груп 
підвищилися. Так, якщо на початку експериме-
нту масова частка жиру в молоці цих піддослі-
дних корів становила у середньому 3,57 %, то 
у його кінці вона зросла до показника 3,82 %. 
Концентрація молочного білка тварин ІІ, ІІІ, ІV 
і V дослідних груп теж зросла з показника 3,07 
% до рівня 3,18 %. Ці  показники якості молока 
суттєво перевищували рівень корів-аналогів І 

(контрольної) групи.  
За візуальної оцінки загального стану орга-

нізму піддослідних голштинських корів  то він 
у ІІ– V групах значно покращився, про що сві-
дчили стан шерстного покриву, слизових обо-
лонок і копитного рогу. У цих корів суттєво 
підвищився загальний рівень споживання кор-
мів раціону. 

Висновок. 
Заміна неорганічної форми мікроелементів 

в раціонах дійних корів на органічну форму 
Bioplex® – Mn, Cu і Zn сприяє активізації обмі-
ну речовин в організмі тварин, а також позити-
вно впливає на молочну продуктивність, що 
підтверджується біохімічними показниками 
крові, які піддаються найбільшій зміні, порів-
няно з тваринами, які не отримували органіч-
ної форми таких мікроелементів.  

Перспектива подальших досліджень по-
лягає у вивчення впливу органічної форми Bio-
plex® – Mn, Cu і Zn в годівлі високопродуктив-
них корів на мікроелементний склад крові та 
мінеральний обмін.  

Таблиця 4. Молочна продуктивність в період роздоювання корів  

  
Показник 

Група 

І (контрольна, 
n=10) 

ІІ, n=10 ІІІ, n=10 ІV, n=10 V, n=10 

Надій за 70 діб, кг 2793±35,318 2996±36,215 2926±41,841 3087±24,249 3220±49,717 

Вміст 
жиру, 
% 

на початку 
досліду 

3,57±0,019 3,58±0,023 3,57±0,031 3,59±0,011 3,58±0,009 

через 70 діб 3,75±0,014 3,79±0,020 3,71±0,029 3,77±0,027 3,82±0,010 

 Вміст 
білка, 
% 

на початку 
досліду 

3,07±0,058 3,07±0,048 3,07±0,050 3,07±0,046 3,09±0,047 

через 70 діб 3,14±0,041 3,15±0,028 3,13±0,034 3,12±0,040 3,18±0,034 
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353 с. 

ВЛИЯНИЕ ХЕЛАТНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ - БИОПЛЕКСОВ НА  
ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕСЫ В ОРГАНИЗМЕ У КОРОВ ПРИ РАЗДОЕ 

Хавтурина А.В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Изучена эффективность влияния добавок органической формы микроэлементов – биоплексов 

в кормлении дойных высокопродуктивных коров голштинской породы.  

Для выявления дефицита протеина в рационе коров, определяли содержание альбумина, ко-

торый в сыворотке крови коров был выше на 8,65–11,47 % при кормлении микроэлементов – 

биоплексов, чем те которые не получали эти органические соединения, что указывает на повы-

шение уровня белкового обмена. 

Проведенные исследования подтверждают, что при неизменности рациона и его питатель-

ности, но при условии скармливания органических биокомплексов за счёт повышения биоконвер-

сии энергии корма в энергию синтеза молока, надой в первые 70 дней  у животных увеличился на 

4,76–15,29 %, а содержание жира и белка в молоке животных повышается соответственно с 

3,57 до 3,82 % и – с 3,07 до 3,18 % 

Дойные коровы голштинской породы, органические микроэлементы Bioplex® Мn, Bio-

plex® Cu и Bioplex® Zn, рацион, общий белок, альбумин, глюкоза, молочная продуктивность, 

содержание белка и жира в молоке коров 
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INFLUENCE OF CHELATED MICROELEMENTS – BIOPLEXES ON METABOLIC 
PROCESSES IN COWS ORGANISMS DURING THEIR SECTIONO 

A. Havturina 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

At the  modern  stage of dairy industry development, the animals health caring and their effective 

economic use are the most important problems of agricultural science and agricultural practice. 

Experiment was conducted on Holstein cows breeding farms "Agrofirm named after Gorkii", Ltd, 

Dnipropetrovsk region. 

Experimental animals were fed with  vitamin and mineral supplements as a part of complex feeding. 

Mineral supplement for cows of the first (control) group contained Mangan , Copper and Zinc from 

inorganic compounds. 

In research groups II-V of Holstein cows inorganic Mangan, Copper and Zinc were replaced by 

organic compounds, which are widely used in dairy cattle feeding all over Europe and North America. 

These minerals – bioplexes differ from conventional inorganic compounds as they have the highest 

measure of bioavailability for animals, do not have negative effects on rumen microflora and can 

increase the cows productivity in comparing with inorganic form, which is also widely used nowadays. 

The efficiency of microelements – Bioplexes® as organic supplements in feeding of highly productive 

Holstein dairy cows  was studied. 

To identify the protein deficiency in the cows diet the number of albumin in cows serum was 

determined, which was higher by 8,65-11,47% in cows on the diets with microelements – Bioplexes® 

than in  those ones who did not receive these organic compounds. This indicates increased levels of 

animals protein metabolism. 

The level of carbohydrate metabolism in the experimental animals body can be determined by the 

glucose content in the animals blood. Tests showed that glucose concentration in lactating Holstein 

cows animals of II, III, IV and V groups was higher by 4.82%, 6.43, 7.40 and 8.04% than in animals of 

the first (control) group. 

During the experiment it was determined that the calcium content in animals blood of II-V groups 

was higher by  3.83%, 2.55, 6.38 and 8.09%.  than in animals of the first (control) group.  

A somewhat different was observed in terms of inorganic Phosphorus in the blood of experimental 

highly -productive Holstein cows. Its concentration ranged from 1.64 mmol / in animals of the first 

(control) group to 1.84 mmol / l in cows of  II-V groups. Significant difference between the groups 

according to this indicator was not identified. 

Thus, the application of organic microelements in the diet of lactating Holstein cows activates 

metabolism in their body, which positively affects both the level of productivity and the quality of the 

milk. 

Experiments proved that at constant diet and its nutrition, but at feeding with organic bio-complexes, 

in the first 70 days animals yield increased by 4,76-15,29% thanks for increased  bioconversion of 

forage energy into the milk synthesis. The contents of milk  fast and proteins in the experimental animals 

increased  from 3.57 to 3.82% and  from 3.07 to 3.18% 

Dairy cows of Holstein breed, organic microelements Bioplex® Mn, Bioplex® Cu and Bioplex® Zn, 

diet, total protein, albumin, glucose, milk yield, protein and fat in the  cows milk 
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На сьогодні основним питанням у роботі з 

ваговозними породами в Україні є їх збере-

ження й удосконалення, зокрема, підвищення 

робочої продуктивності коней. Досягти цього 

можливо, перш за все, за рахунок селекційних 

заходів, які забезпечують конкурентоспромож-

ність ваговозів у ринкових умовах в Україні та 

за її межами. 

Тому розробка більш ефективних підходів у 

селекційній роботі а також визначення шляхів 

поліпшення племінних та продуктивних якос-

тей ваговозів продовжує бути актуальною. 
У більшості господарств України для вико-

нання транспортних робіт використовують 

т і л ь к и  п л е м і н н и х  к о н е й 

(Новоолександрівської породи), а також їх по-

місі з іншими заводськими породами 

(рисистими, радянський ваговоз, торійськи-

ми), які здатні забезпечити розвиток тягового 

зусилля в межах 20–50 кг. Використання ко-

ней бажаних параметрів значно підвищує еко-

номічну ефективність не тільки галузі конярс-

тва, а і галузі тваринництва в цілому, що й ста-

ло передумовою проведення дослідження. 

Враховуючи ці особливості використання 

коней ваговозних та запряжних порід, виникає 

мета визначити бажаний тип робочого коня 

для обслуговування тваринницьких ферм, а 

також розрахувати економічну ефективність 

використання коней порівняно з механічними 

засобами. 

Матеріал і методи досліджень. Для вико-

нання досліджень у двох господарствах Київ-

ської області (ДГ «Шеченківське» та ТОВ 

ЛЮТИХ С.В., к. с-г. наук, с. н. с. Інститут тваринництва НААН, м. Харків, 

it_uaan@bk.ru 

Проаналізовано результати оцінки коней, яких використовують для обслуговування 

тваринницьких комплексів. Встановлено бажаний тип будови тіла, визначено актуальний 

напрямок селекційної роботи в господарствах. Розрахунок економічної ефективності 

використання ваговозів довів їх перевагу перед механічними засобами. Запропоновано 

використання кінної тяги в сільськогосподарському виробництві, зокрема в обслуговуванні 

тваринницьких комплексів 

Тип робочого коня, проміри, економічна ефективність, собівартість, тяглове зусилля 

«Агро-Дібрівка») були оцінені всі коні, що за-

діяні в обслуговуванні тваринницьких ферм 

(27 голів). Визначено їх походження, вік, ка-

лібр та встановлені екстер’єрні недоліки. Для 

визначення типу та калібру коней взяті 8 про-

мірів: висота в холці, коса довжина тулубу, 

обсяг грудей та п’ястка, висота ноги у лікті, 

ширина грудей, ширина та довжина крупа. 

Проміри визначені з використанням вимірюва-

льної палки, стрічки та циркуля. Отримані ци-

фрові значення статистично оброблені.  

Нормальне тягове зусилля (яке кінь в запря-

жці проявляє за тривалий період часу без знач-

ного стомлення) визначено за допомогою ди-

намометра.  

Загальну роботу вирахувано за формулою: 

А = РS, 

де  А – кількість роботи  

      Р – тягове зусилля 

      S – відстань переміщення воза. 

Для визначення загального об’єму роботи 

коней на кожному відділку проведений хроно-

метраж та ретельне врахування всіх показни-

ків при виконанні роботи кожною пароконною 

запряжкою. Витрати по виконанню добового 

об’єму робіт враховані шляхом підрахунку кі-

лькості обслуговуючого персоналу (їздових), 

їх заробітної плати, вартості упряжі, амортиза-

ції та ремонту возів, а також витрат на годівлю 

та утримання коней. Врахований той самий 

об’єм роботи при використанні тракторів, що є 

в наявності на відділках господарств. 

Для встановлення економічної ефективнос-

ті використання коней розрахована вартість 
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Таблиця 1. Проміри коней, яких використовують на тваринницьких відділках  
ТОВ «Агро-Дібрівка» і ДГ «Шевченківське» 

Кличка, порода, масть, 

рік народження 
Проміри, см 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Денихівське відділення 

1. Бамбула, гн., 9 р., нов.. ваг. 156 167 200 22,5 95 47 57 54 

2. Тоніка, гн., 7 р., нов.. ваг. 152 165 203 22,5 91 52 58 53 

3. Ліхая, руд 8 р., поміс.нов.. ваг 162 173 198 20,5 92 43 58 52 

4. Бахча, сол. 11 р. нов.. ваг 159 165 195 22,5 89 45 63 49 

Дородківське відділення 

1. Машек руд мер. 12 р. нов.. ваг 159 170 200 21,5 88 48 56 51 

2. Карий, кар. мер. 13 р. нов. ваг 151 167 191 21,0 88 41 54 47 

3. Каштан, руд. мер. 7 р. нов..ваг 151 163 198 22,0 81 40 56 55 

4. Зухвалий, руд. мер.4 р нов.ваг 167 176 206 24,0 96 48 58 58 

5. Лисий, руд. мер. 16 р. нов. ваг 159 167 197 21,0 92 47 54 48 

6. Іванка, руд. коб. 4 р. пом. нов 163 170 198 21,0 94 42 55 46 

7. Буян, т-руд. мер. 14 р. нов.. ва 156 165 208 22,0 90 51 58 52 

8. Орлик, т-гн. мер. 6 р. нов. ваг 160 167 202 23,0 93 44 58 47 

9. Рулєтка, бур. коб. 8 р. нов. ваг 157 169 210 22,5 99 52 59 52 

10. Малиш, бур. мер. 15 р. нов. в 156 165 195 22,0 87 45 60 48 

11. Лебідка, руд. к. 10р. пом нов 162 173 211 24,0 92 50 62 48 

12. Тамерлан, вор. мер. 4 р нов 161 168 210 22,0 95 44 58 46 

Дібрівське відділення 

1. Зірка, сол. к. 6 р. пом нов 160 165 202 22,0 91 43 60 48 

2. Каштан II, т-руд. мер 3р. нов 157 163 196 22,0 92 41 58 45 

3. Бариня, вор. коб. 11 р. нов. ва 157 163 196 22,0 92 41 58 45 

4. Матільда, руд. коб. 9 р. нов. в 159 167 202 23,5 90 43 58 42 

П’ятигірське  відділення 

1. Кама, вор., коб. 8 р. нов. ваг 155 163 198 22,5 89 45 57 44 

2. Каштан III, бур мер 12 р.нов.в 160 165 201 22,5 91 46 59 46 

3. Горішок, руд. мер 10 р нов 163 171 202 22,5 94 46 58 51 

4. Марс, руд. мер 3 р. нов. ваг 163 171 198 22,5 90 45 57 48 

5. Рекс, руд мер 3 р нов. ваг 160 168 197 22,0 88 46 53 46 

6. Манька, руд коб 13 р пом нов 158 167 195 21,5 87 44 54 47 

7. Заяць, сір. мер 15 р пом. нов 162 169 200 22,5 85 43 52 45 

В середньому 158,7 167,5 200,3 22,2 90,8 45,3 57,3 50,1 

Примітка. 1 – висота в холці; 2 –  коса довжина тулубу; 3 – обхват грудей; 4 – обхват п’ястка; 5 – висота 

ноги у лікті; 6 – ширина грудей; 7 – ширина крупа; 8 – довжина крупа. 
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роботи кіньми порівняно з вартістю роботи, 

що виконується тракторами. 

Результати досліджень та їх аналіз. Як 

було зазначено в методиці, дослідження вико-

нані на 27 головах робочих коней, з яких 14 – 

поміси з радянським ваговозом та торійською 

запряжною породою. Результати взяття промі-

рів коней в розрізі відділень, де використову-

валися коні, представлені в таблиці 1. 

Як видно з таблиці 1, кількість коней у від-

діленнях різна. Це обумовлено, по-перше, різ-

ною кількістю молочної худоби та телят, яких 

обслуговують, а по-друге – різною відстанню 

переміщення вантажу (на більшій відстані зна-

ходяться силосні та сінажні траншеї, скирти 

соломи, більша відстань від кормоцеху до ко-

рівників і телятників). 

Для вичерпної характеристики типу будови 

тіла піддослідних коней були розраховані се-

редні показники всіх взятих промірів (8) по 

всій піддослідній групі (27 голів), а також 

окремо по чистопорідних Новоолександрівсь-

ких ваговозах та помісях (таблиця 2).  

Дані таблиці 2 свідчать, що за абсолютними 

показниками промірів чистопородні ваговози і 

помісі відрізняються. Помісі та коні з радянсь-

ким ваговозом і торійською запряжною вищі в 

холці та більше розтягнуті. Однак, результати 

статистичної обробки матеріалу довели, що 

вірогідно коні цих груп відрізняються лише по 

двох показниках – висоті в холці та косій дов-

жині тулубу (td = 6,1 та td = 7,8 при р>0,95). 

Порівняння по решті показників не виявили 

вірогідної різниці. 

Результати розрахунку загального об’єму 

роботи коней на кожному відділку представле-

ні в таблиці 3.  

Аналіз показників свідчить про те, що най-

більший об’єм щоденної роботи виконувався 

на П’ятигірському відділку, де утримувалося 7 

голів робочих коней, з яких 5 – чистопородні 

ваговози, а 2 – помісі. За промірами та типом 

будови тіла вони, вірогідно, не відрізнялися 

від коней, що утримувалися на інших відділ-

ках.  

Те, що об’єм виконаної роботи був майже 

вдвічі більший, ніж на інших відділках, пояс-

нюється лише набагато більшою відстанню 

переміщення вантажу (місць розташування 

силосних і сінажних траншей, а також місць 

зберігання соломи та зернової суміші для ви-

готовлення монокорму для дійних корів і те-

лят). 

Аналіз порівняння всіх чотирьох груп коней 

за промірами в розрізі відділень не виявив сут-

тєвої різниці між ними. 

При проведенні хронометражу та врахуван-

ні тяглового зусилля було встановлено, що всі 

Таблиця 2. Середні показники промірів чистопородних коней Новоолександрівської 
ваговозної породи та помісей в піддослідних групах  

Групи 

коней 

К–ть 

голів 
Показники 

Найменування промірів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Чистопо-

родні ва-

говози 

n = 14 

проміри, см 156,

2 

165,4 189,1 22,3 20,6 45,2 58,1 48,4 

М±m ±0,8 ±0,1 ±3,5 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,5 ±0,3 

Cv, % 2,0 1,2 22,1 2,5 4,7 9,0 3,5 8,5 

Помісі n = 13 

проміри, см 161,

4 

169,8 188,6 22,2 90,9 45,3 36,5 51,9 

М±m ±0,7 ±0,2 ±3,6 ±0,3 ±0,2 ±0,2 ±0,8 ±0,7 

Cv, % 1,5 1,8 23,0 4,9 3,5 5,4 5,1 20,2 

Разом n = 27 

проміри, см 158,

7 

167,5 200,3 22,2 90,8 45,3 57,3 50,1 

М±m ±0,7 ±0,2 ±0,4 ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,5 0,5 

Cv, % 2,4 2,0 2,5 3,8 4,1 7,3 4,4 15,7 
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піддослідні коні в парній запряжці розвивають 

достатню тягу (20–25 кг) і підібрані згідно ви-

робничих вимог  (особливостей характеру, ста-

ті, віку, вгодованості). 

Розрахунок економічної ефективності вико-

ристання коней порівняно з трактором пред-

ставлено в таблиці 4. 

Витрати на пальне та мастила розраховані 

за цінами на перше півріччя 2014 року. Як ба-

чимо з табличних даних, собівартість утриман-

ня та використання коней для обслуговування 

тваринницьких ферм у 2,3 рази дешевше ні ви-

користання механічних засобів. 

Це відкриває досить великі перспективи у 

можливості використання кінної тяги на робо-

тах, де вага вантажу не перевищує 2 т, а від-

стань його переміщення може бути будь-якою.  

Крім того, враховуючи невибагливість Но-

воолександрівських ваговозів та їх помісей, 

довговічність використання, добрий норов та 

пристосування до різних кліматичних умов, а 

також сучасні ціни на трактори, їх обслугову-

вання та пальне, можна без сумніву запропо-

нувати використання коней в сучасному вітчи-

зняному тваринництві. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Коні Новоолександрівської породи, 

що вирощуються на племінній фермі ТОВ 

«Агро-Дібрівка» і використовуються на влас-

них тваринницьких відділках та в ДГ 

«Шевченківське» за показниками промірів 

майже співпадають з цільовим стандартом по-

роди (висота в холці: 154–157; коса довжина 

тулубу: 162–174; обсяг грудей: 196–203; обсяг 

Таблиця 4. Розрахунок собівартості транспортних робіт за рік  

Таблиця 3. Показники загального об’єму робіт коней на відділеннях  

Відділення Щоденно виконана робота, кг.м. 

Дородьківське 187680 

Денихівське 138920 

Дібрівське 168360 

П’ятигірське 390080 

Статті витрат Коні Тракторні роботи 

витрати в рік,  

грн. 
структура, % 

витрати в рік, 

грн. 
структура, % 

Оплата праці з 

нарахуваннями 
97860 72,2 97860 32,1 

Корми 8520 6,3 – – 

Засоби захисту тварин 150 0,1 – – 

Пальне та мастила – – 153405 50,3 

Амортизація 6000 4,4 16666 5,5 

Поточний ремонт 2400 1,8 6666 2,2 

Роботи та послуги 200 0,1 – – 

Інші матеріали 900 0,7 11000 3,6 

Загальновиробничі 19572 14,4 19572 6,4 

Всього, витрат, грн. 135602 100 305169 100 

у т. ч.   на роботу 132890 98 x x 

на гній 2712 2 x x 

Собівартість 1 дня, грн. 363, 83 x 835,50 x 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЕКЦИИ ЛОШАДЕЙ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ ПОРОД И 
ИХ ПОМЕСЕЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЖЕЛАТЕЛЬНОГО  

ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

Лютых С.В. 

Институт животноводства НААН, г. Харьков 

Проанализированы результаты оценки лошадей, которых использовали для обслуживания 

животноводческих комплексов. Установлен желательный тип телосложения, определено акту-

альное направление селекционной работы в хозяйствах. Расчет экономической эффективности 

использования тяжеловозов доказал их преимущество перед механическими средствами. Пред-

ложено использование конной тяги в сельскохозяйственном производстве, в частности в обслу-

живании животноводческих комплексов 

Тип рабочего коня, промеры, экономическая эффективность, себестоимость, тяговое уси-

лие 

п’ястка: 22,5–23,5) і повністю відповідають 

виробничим вимогам до робочого коня.  

Актуальним напрямком селекційної роботи 

в господарстві є чистопорідне розведення ко-

ней Новоолександрівської породи. Викорис-

тання у селекційній роботі вводного схрещу-

вання з кіньми радянської ваговозної та торій-

ської запряжної породами сприяло укрупнен-

ню робочих коней, але не вплинуло на їх шви-

дкісність, маневреність та розвиток необхідно-

го тяглового зусилля. 

Розрахунок економічної ефективності вико-

ристання ваговозів довів їх перевагу перед ме-

ханічними засобами. Це дає змогу пропонува-

ти використання кінної тяги в сільськогоспо-

дарському виробництві, зокрема в обслугову-

ванні тваринницьких комплексів. 

Одержані у результаті проведених дослі-

джень дані, щодо ефективності селекції коней 

ваговозних порід та їх помісей за показниками 

бажаної будови тіла, мають прикладне значен-

ня для практичного їх застосування при розро-

бці перспективних програм розвитку галузі, 

планів селекційно-племінної роботи, схем ра-

ціонального і ефективного їх використання. 

Разом із цим, результати роботи можуть бути 

використані як інформаційна основа в подаль-

ших наукових дослідженнях в області розве-

дення коней. 
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EFFICIENCY OF SELECTION OF HORSE HEAVY DRAFT BREEDS AND THEIR 
CROSS-BREEDS BASED ON THE INDEXES OF THE DESIRABLE BODY TYPE 

S. Lutih  

Institute of animal science NAAS of Ukraine, Kharkov , Ukraine 

In the most farms of Ukraine for implementation of transport works pedigree horses 

(Novoaleksandrovskaya breed), and also their cross-breeds with other factory breeds (trotting, soviet 

heave draft, toriyski), which are able to provide development of draught within the limits of 20-50 kg, 

are used only. 

The use of horse of certain parameters considerably promotes economic efficiency of not only 

industry of breeding horses but also industry of stock-raising, on the whole. Taking into account these 

features of the use of horse of heave draft breeds, there is a purpose to define the desired type of 

working horse for maintenance of stock-raising farms, and also to expect economic efficiency of the use 

of horse in comparing to mechanical facilities. 

In the article the resulted results of scientific researches, which are conducted in two economies (RF 

«Shevchenko» and LTD. «Agro-Dibrivka») of the Kiev region on four separations milk cows. 

An author is appraising all experimental horse, taken eight measuring which characterize their type 

of build fully. It is set difference between the absolute indexes of measuring of pure breed heave draft 

and cross-breeds. The resulted results of calculation of general volume of works of horse are on 

separations. A certain calculation of prime price of transport works is for a year which is executed 

horse in comparing to the cost of tractor works. 

It is set that the type of experimental horse almost coincides with the having a special purpose 

standard of breed and fully satisfies production requirements to the working horse. Certainly, that 

actual plant-breeding work assignment in an economy is of pure breed breeding of horse of heave draft 

of breed. Calculation of economic efficiency of the use of horse as compared to mechanical facilities, 

gives foundation to offer the use of equestrian traction for maintenance of stock-raising complexes 

 

Тype of working horse, indexes, economic efficiency, prime price, hauling effort 
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Raising of problem. The increase in produc-

tion of milk and dairy products and the increase of 

its competitiveness – is a priority in addressing 

the problem of providing the population with 

quality food. The economic efficiency of dairy 

cattle is possible thanks to the productive qualities 

of animals improvement [1]. 

The improvement of cattle In Ukraine is due to 

the usage of servicing bull, mainly Holstein breed. 

However, this selection is mainly in the direction 

of increasing milkness and fat content of cows’ 

milk [7,10]. In terms of industrial milk production 

it becomes important the technological properties 

of cattle, in particular stress, because only resis-

tant animals to intense process load is able to fully 

realize the genetic potential of productivity [5,8]. 

Therefore, relevant research on the impact of the 

type of stress resistance of bulls on productivity 

and economic efficiency of their daughters. 

Analysis of the last researches. Today in con-

siderable part of dairyings of country the produc-

tivity of milch herd considerably below genetic 

potential of animals. Reason of such position is 

disparity between biological nature, physiology 

possibilities of organism and external environ-

ment, what results in tension of the systems of 

organism and origins of stresses, which negatively 

influence on a health and the productivity of ani-

mals [6,9,11]. The decision of problem is possible 

by creation of high type of stress resistance breeds 

and types of milch cattle, through including to the 

PRYSHEDKO V.М. master of Agriculture,  

associate professor 
Dnipropetrovs’k State Agrarian and Economics 

University, Dnipropetrovs’k 

v ladimir .pr ishedko79@mai l .ru   

Influence of type of stress resistance servicing bull is investigational on economic efficiency of 

exploitation of their daughters. It is set that daughters of high type of stress resistance bulls prevailed 

coevals which are daughters of low stress-resistant type producer on the size of milkness on 450 kg 

(14,0 %),  to percent of fat in milk on  0,07 % and аn amount of fat is in milk on 18,9 kg (16,2 %) at 

Р>0,95…0,999. Daughters of high type of stress resistance servicing bull, from which it is anymore got 

milk of base adiposeness on 16,2 % to a total value of a 126871,2 hrn., had economic efficiency of the 

productive use higher, and calculating on a 1 head - 1893,6 hrn.s 

Type of stress resistance, servicing bull, daughters of servicing bull, servicing bull, productive use, 

economic efficiency 

selection of sign of stress resistance. 

The increase of adaptive properties of animals 

becomes complicated that which exists reverse 

connection between firmness of organism to the 

action of unfavorable factors and high yield, as 

her realization is large tension on the physiology 

systems of organism [2]. Therefore than more 

productive animals, that they are more whimsical 

to the terms maintenances and exploitations.  

Co-operation of organism of animals with an 

environment is carried out through a cns which 

together with the hormones of incretion forms 

adaptive reactions and supports an internal equi-

librium. Ability of animals to adapt oneself to the 

change of terms of external or internal environ-

ment without the decline of the productivity got 

the name of stress resistance [6].  

As in the milch cattle a selection is carried out 

through the use of servicing bull it is important 

are researches of stress resistance bulls, and also 

to influence of this sign on the milch productivity 

and economic efficiency of the use of their daugh-

ters. 

The purpose of these researches was to set 

influence of type of stress resistance  servicing 

bulls on the milk productivity and economic effi-

ciency of productive uses of their daughters.  

Methods of researches. The research was 

conducted on the bulls of Holstein breed (Akord 

4761, Venets 5735, Oval 5795) and their daugh-

ters (n=105). For identifying the type of stress 
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resistance of bulls we have used a methodology of 

A. N. Chernenko [4], in which the bulls were se-

lected by the dynamics in the blood, hormones 

and enzymes in stress and after and compared the 

figures obtained with the reference standard. 

The Stress factor for the experienced animals 

was a plan taking of blood which is one of ordi-

nary technological measures. As a stress loading 

come forward complex of factors which accom-

pany taking of blood: simultaneous rigidization of 

animals fixing for a head, for a nasal ring with the 

overclamping of vein; change of the mode of 

feeding, in connection with taking of blood, pres-

ence of veterinary doctor and extraneous people 

(an auxiliary personnel is for taking of blood) and 

process of taking of blood which carries out influ-

ence on animals through a visual way and smell 

of blood and people, inflicting technological 

stress to the animals. 

In obedience to methods provided identical 

duration and intensity of action of stress factor on 

every animal. As stress at hormonal level starts 

acting already through 10 min from the beginning 

of influence of loading, blood was taken away 

simultaneously for all animals during 10 min. 

Taking of blood was repeated through 1 hour, for 

the sake of establishment of dynamics of the in-

vestigated indexes of blood and clinical indexes. 

In cows, the type of stress resistance was deter-

mined by the method of E. P. Kokorina [5], which 

is based on determining the level of inhibition of 

lactation reflex that occurs because of the stressful 

factor. Stress loads for milking cows by the ex-

perimenter, instead of attached animals’ operator 

in machine milking.  

All other elements of milking (time, duration, 

sequence of preparatory operations and other) 

were without changes. Pre-milking preparation 

was standard which provided valuable reflex of 

leadingout of milk. Considered putting on of the 

last glass the milking beginning. Completion of 

milking, in obedience to methods, a decline of 

intensity of leadingout of milk was to 0,2 kg/min 

The dynamics of leadingout of milk was inves-

tigated for animals at the estimation of stress re-

sistance  during five milking. At processing of 

data went out from that the pavlovian reflex brak-

ing results in the decline of yield for the first min-

ute of milking which notedly does not affect size 

of basic parameters of leadingout of milk and will 

milk. Is unconditioned reflex of braking of reflex 

of to the return of milk appears in the characteris-

tic falling back of curve. Surely and the pavlovian 

reflex braking in a sum gives sharp curvature of 

dynamics of leadingout of milk.   

Every milking was estimated on a presence 

and intensity of braking of reflex of return of 

milk. Took into account and expressed in percents 

from 100 %: a 1) common amount of milking 

with the presence of braking; 2) amounts of milk-

ing are with the presence of the conditionally-

reflex braking (hopes for the first min milking 

less than 2,0 kg); 3) amounts of milking are with 

the presence of the is unconditioned reflex brak-

ing; 4) amounts of milking are with the presence 

of sharp curvature of dynamics of of leadingout of 

milk. Braking of plenitude of milking dry deter-

mined by comparison each of five milked with a 

base-line yield - conducted by a permanent milk-

maid.  

The amount of milking took into account with 

the decline of yield in comparing to control more, 

as on 20,0 %. 

For expression of stress resistance expected the 

coefficient of intensity of braking of reflex of re-

turn of milk. He shows by itself the sum of per-

cents of experiments with the is unconditioned 

reflex braking, sharp curvature of curves of dy-

namics of of leadingout of milk and braking of 

plenitude of milking dry, divided into 3. As pav-

lovian reflex violations of reflex of return of milk 

notedly do not influence on the basic parameters 

of of leadingout of milk hopes, then at the calcu-

lation of this coefficient, they were not taken into 

account.  

Milk production of cows for 305 days of lacta-

tion was studied with control milking.  

Economic efficiency of using cows daughters 

of bulls with different types of stress resistance 

was determined by the method [3] by the formula: 

, 

where: E – is the cost of additional products, 

UAH.; Ц – the purchase price per unit of output, 

relative to the existing prices in Ukraine, UAH. 

(the cost of 1 kg of milk at the time of the study 

was 3 UAH. 85 kop); C – the average animals’ 

productivity; П – average increase of primary pro-

duction, expressed as a percentage per head when 

КЛ
ПС

ЦЕ ××
×

×=
100
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using a new or improved achievement compared 

to animals of basic use; Л – is a constant reduction 

ratio of the associated additional costs on profit-

able products to 0,75; K – number of animals.  

Biometric processing data, obtained during the 

research process, was performed by the method of 

variation statistics with the help of PC using Mi-

crosoft Excel. 

Results of researches. As the result of the re-

search, we found that brutes Akord 4761 and Vi-

nets 5735 refer to the high stress-resistant type 

and Oval 5795 – to low stress-resistant type. 

Among the daughters of high stress-resistant type 

of bulls were 48 heads with a high type of stress 

resistance and 19 heads of low stress-resistant 

type, and among the daughters of low stress-

resistant type of bull, respectively: 7 and 31 heads.  

The analysis of the productive qualities of 

cows-daughters of examined bulls (table. 1) 

showed that daughters of high type of stress resis-

tance differed with better indicators of milk pro-

duction compared with daughters of low stress-

resistant type. We have found a significant differ-

ence in the amount of milk yield, fat content in 

milk and the amount of milk fat, which were re-

spectively: 450 kg (14,0 %) at P>0,999; 0,07 % at 

P>0,95 and 18,9 kg (16,2 %) when P>0,999.  

The analysis of the productive qualities of 

cows of different types of stress-resistance, which 

come from high type of stress resistant servicing 

bulls showed that cows with high type of stress 

resistance prevailed cows with low type of stress 

resistance according to milk yield for 305 days on 

321 kg (10,2 %) at P>0,95, and fat content in milk 

– 0,04 % and the amount of milk fat – 12,8 kg 

(10,9 %) if Р>0,95. The level of milk production 

of daughters of low type of stress resistance bull, 

in the framework of the research groups was not 

significantly different. Suggesting less influence 

of low type of stress resistant bull on the pheno-

typic variability of these traits in their daughters.   

We have examined the influence of stress re-

sistant bulls on differences in the productivity of 

their daughters of the same stress resistance. For 

this purpose, we have analyzed the performance 

of high type of stress resistant first-born – daugh-

ters of high type of stress resistant bulls, in com-

parison with high type of stress resistant first-born 

heritors of low type of stress resistant bull. We 

have determined that the daughters of high type of 

stress resistant bulls dominate their descendants 

of low type of stress resistant bulls according to 

milk yield for 305 days at 610 kg (19,4%) at 

P>0,95, and fat content in milk – 0,04% at P<0,95 

and the amount of milk fat – 24,1 kg (20,7 %) 

when P>0,99.   

We have also compared the performance of 

low type of stress resistant firstborns, which are 

daughters of high type of stress resistant bulls 

with low type of stress resistant firstborns – the 

descendants of low type of stress resistant servic-

ing bulls. It was found that the daughter of high 

type of stress resistant bulls, though not signifi-

cantly, but significantly higher than their peers – 

the descendants of low type of stress resistant 

bulls according to milk yield for 305 days of 205 

kg (6,3 %), fat content in milk – 0,05 % and the 

amount of milk fat – 24,1 kg (8,1 %). 

Economic efficiency of the productive use of 

cows daughters of bulls of different types of stress 

resistance are given in table. 2.  

Thus, we have established (table. 2) that the 

Table 1. Indicators of milk productivity of cows-daughters of bulls with different types of stress 

resistance,  Х
SХ ±

Index 

Cows-daughters of high type 

of stress resistance of servic-

ing bulls, 

n=67 

Cows-daughters of low type 

of stress resistance of ser-

vicing bulls, 

n=38 

Milk yield for 305 days of lactation, kg 3670±78,6*** 3220±89,7 

The fat content in milk, % 3,75±0,018* 3,68±0,027 

Milk fat, kg 137,65±2,659*** 118,50±2,852 

Note: * – Р>0,95; *** – Р>0,999  
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daughters of high type of stress resistant bulls 

have a higher economic efficiency according to 

operational index. They give more milk of basic 

fat 563 kg. As the result the gain of the main prod-

ucts was 16,2 %, and the cost of additional prod-

ucts amounted to 1893,6 UAH. for 1 cow. 

Conclusions. It was proved the influence of the 

type of stress resistance of bulls for milk produc-

tion and economic efficiency of their daughters. 

Daughters of a high type of stress resistant bulls 

surpassed peers – daughters of low type of stress 

resistant servicing bulls according to the volume 

of milk yield for 305 days of lactation 450 kg 

(14,0 %), fat content in milk by 0,07 % and the 

amount of milk fat 18,9 kg (16,2%) when 

R>0,95...0,999. Economic efficiency of the pro-

ductive use was higher among the daughters of 

high type of stress resistant servicing bulls, from 

which were received more milk basic fat 16,2% of 

the total cost 126871,2 UAH., and based on 1 

head – 1893,6 UAH.  
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T. Effects of genetic selection for milk yield 

Index 

Cow-daughters 

of high type of stress resis-

tance bulls, n=67 

Cow-daughters 

of low type of stress 

resistance bulls, n=38 

Milk yield of the underlying fat, kg 4048 3485 

An increase of 

main products, % 
16,2 - 

The cost of additional products per 1 

head, UAH 
1893,6 - 

Table 2. Economic efficiency of cows-daughters of bulls with different types of stress resistance  
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ВЛИЯНИЕ ТИПА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ БИКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКТИВНОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ДОЧЕРЕЙ 

Пришедько В. М. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет,  г. Днепропетровск 

 

Исследовано влияние типа стрессоустойчивости быков-производителей на экономическую 

эффективность эксплуатации их дочерей. Установлено, что дочери високострессоустойчивых 

быков преобладали сверстниц, которые являются дочерьми низкострессоустойчивого произво-

дителя по величине удоя на 450 кг (14,0 %),  содержанию жира в молоке на  0,07 % и количеству 

молочного жира на 18,9 кг (16,2 %) при Р>0,95…0,999. Экономическая эффективность продук-

тивного использования выше была у дочерей высокострессоустойчивых производителей, от ко-

торых больше получено молока базисной жирности на 16,2 % общей стоимостью 126871,2 грн., 

а в расчете на 1 голову - 1893,6 грн. 

Тип стрессоустойчивости, быки-производители, дочери быков-производителей, молочная 

продуктивность, продуктивное использование, экономическая эффективность 

on energy balance, levels of hormones, and 

metabolites in lactating cattle, and possible 

links to reduced fertility / R.F. Veerkamp, B. 

Beerda, and van der T. Lende // – Livestock 

Production Science – 2003 – Vol. 83, – P. 

257–275. 

11. West J. W. Effects of heat-stress on produc-

tion in dairy cattle / J. W. West // J. Dairy Sci. 

– 2003 – 86. – P. 2131–2144.  

ВПЛИВ ТИПУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ НА ЕКОНОМІЧНУ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЇХНІХ ДОЧОК 

Пришедько В.М. 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ, Україна 

 

Досліджено вплив типу стресостійкості бугаїв-плідників на економічну ефективність 

експлуатації їхніх дочок. Встановлено, що дочки високостресостійких бугаїв переважали 

ровесниць, що є дочками низькостресостійкого плідника за величиною надою на 450 кг (14,0 %),  

вмістом жиру в молоці на  0,07 % та кількістю молочного жиру на 18,9 кг (16,2 %) за 

Р>0,95…0,999. Економічна ефективність продуктивного використання вищою була в дочок 

високостресостійких плідників, від яких більше отримано молока базисної жирності на 16,2 % 

загальною вартістю 126871,2 грн., а з розрахунку на 1 голову – 1893,6 грн 

Тип стресостійкості, бугаї-плідники, дочки бугаїв-плідників, молочна продуктивність, 

продуктивне використання, економічна ефективність 
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During the last 15 years in European countries 

have been actively working to identify geneti-

cally-molecular mechanisms of the negative im-

pact of stress on farm animals. Scientists have 

found that the most sensitive to stress is immune 

and reproductive systems of the organism and the 

advantage in dealing with stress is recommended 

to provide by feeding animals with antistress pre-

mix. However, the drugs only temporarily able to 

reduce the negative impact of stressors on the or-

ganism. Perspective is a selective way, when the 

offspring can inherit resistance to operational 

loads, which always take place in conditions of 

industrial technology [1-4]. However, it remains 

poorly examined the dependence of bulls sperm 

productiveness from their resistance to stress [1]. 

Therefore, the study of the bulls’ performance is 

an important question that we have investigated in 

conjunction with their reproductive ability in 

terms of Dnipropetrovsk tribal enterprises accord-

ing to index type of stress resistance, that we have 

developed [5] as for concentrations of cortisol, 

testosterone, creatine kinase, alanine and serum 

glutamate-oxaloacetate-transaminase before and 

after exercise on the animals body. 

Purpose and methods of researches. Quanti-

tative and qualitative indicators of sperm produc-

tiveness of servicing bulls for the first year of 

breeding usage.  

Determine the adaptive capacity of servicing 

bulls we have developed stress index type (ITSi) 

which is integrated in the concentration of corti-

CHERNENKO O.M. PhD in agricultural sci-

ences, associate professor 
Dnipropetrovs’k State Agrarian and Economics 

University, Dnipropetrovs’k 

chernenko_an@ukr.net  

Представлено результати племінного використання 16 бугаїв-плідників голштинської породи 

залежно від їх адаптаційної здатності. Встановлено, що за перший рік племінного 

використання у бугаїв із нижчими адаптаційними якостями поєднується зменшення кількості 

еякулятів (r = - 0,276±0,231), об’єму еякуляту (мл) (r = - 0,172±0,243), загальної кількості 

одержаної сперми (мл) (r = - 0,346±0,220), кількості спермодоз з усіх еякулятів (r = - 

0,405±0,209), концентрації сперміїв (млрд) (r = - 0,401±0,210) та загальної кількості сперміїв в 

еякуляті (r = - 0,397±0,211) за Р<0,95 

Бугаї-плідники, адаптаційна здатність, голштинська порода, якість сперми, співвідносна 

мінливість 

sol, testosterone activity of creatine phos-

phokinase, alanine aminotransferase and aspartat 

aminotrasferase before and after prescribed 

method, the load on animals [5]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributing of animals resistance to stress was 

conducted by comparison by the sizes of ITSi and 

ITSRN. At determination of size ITSRN undertake 

to attention minimum and maximally possible in-

dexes of reviewer norm, specific and pedigree 

belonging and floor, and also age and living mass 

of animals is taken into account in which. Subject 

to the condition, when ITSRN an animal is consid-

ered of high stress resistance type, and after ITSi 

> ITSRN - of low stress resistance type. 

Results of researches. According to largest 

index of the type of stress (ІТС) we have found 9 

and 7 animals of high and low stress resistance 

type. For the first year breeding brutes of a high 

stress resistance type are characterized by a higher 

activity of sperm by 1,3 points, sperm concentra-

tion 0,1 bln/ml, the number of sperm in the ejacu-

late 0,8 bln, less rejection sperm 17,9 % 

(P>0,999), a large number of sperm that are suit-

able for freezing 128 ml (P>0,99), a large number 

УДK 636.22/.28.082.232:611.4   

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF BREEDING  SERVICING BULLS BASED ON 
THEIR ADAPTIVE CAPACITY  
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of high-quality doses of sperm from one ejaculate 

27,8 doses (P>0,95) (table. 1).  

We have determined that for the first year of 

tribal usage from high stress-resistant type of ser-

vicing bulls received a greater number of ejacu-

late on 20.3 pieces, and their volume was greater 

than 0.3 ml. As a whole, it was received more 

than 105.5 ml sperm (P>0.95) and the number of 

doses of sperm on 3355,3 pieces from all the 

ejaculates (Table. 2). 

For animals with low performance characteris-

tic is the large amount of ETS. We have deter-

mined that with its growth in laboratory animals 

activity of spermatozoa has reduced (r = 

0,401±0,210; P>0,99) (Fig. 1).  
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Bulls operationa 

qualities 

(type) 

Index 

The activity of 

sperm, point 

Sperm concentra-

tion bln/ml 

The total number 

of sperm in the 

ejaculatee, bln 

Spoiled 

sperm ml 

High stress-resistant, 

n = 9 
7,9 ± 0,15 1,0 ± 0,03 4,0 ± 0,28 41,5 ± 7,45 

Low stress-resistant, 

n = 7 
6,6 ± 0,41 0,9 ± 0,04 3,3 ± 0,22 64,0 ± 7,94 

d ± md 1,3 ± 0,4** 0,1 ± 0,04* 0,8 ± 0,3* -22,5 ± 10,9* 

Percentage of low 

stress-resistant type 
119,1 111,4 123,1 64,8 

The type of bulls’ 

stress resistance 

Spoiled 

sperm, % 

Sperm, suitable for 

freezing, ml 

Received the 

amount of quali-

tative doses of 

sperm 1 ejaculate 

Fertilized ability of 

sperm, % 

High stress-resistant, 

n = 9 
13,3 ± 1,75 269,4 ± 28,69 94,8 ± 8,85 - 

Low stress-resistant, 

n = 7 
31,2 ± 3,64 141,4 ± 31,22 67,0 ± 8,20 - 

d ± md -17,9±4,0*** 128,0±42,4** 27,8±12,1* - 

Percentage to  low 

stress-resistant type 
- 190,6 141,5 - 

Table 1. Qualitative indicators of servicing bulls sperm performance for the first year of tribual 
usage  

Bulls operational 

qualities 

(type) 

Index 

the number of  

ejaculate 

The volume of 

ejaculate, ml 

retrieved sperm, ml the number of 

sperm doses  

from all ejaculates 

High stress-resistant, 

n = 9 78,6 ± 6,64 4,0 ± 0,22 310,9 ± 34,26 7363,3±971,41 

Low stress-resistant, 

n = 7 58,3 ± 9,84 3,7 ± 0,33 205,4 ± 36,72 4008,0±1002,21 

d ± md 20,3 ± 11,9 0,3 ± 0,4 105,5 ± 50,2* 3355,3±1395,7* 

Percentage to  low 

stress-resistant type 
134,8 108,5 151,4 183,7 

Table 2. Quantitative indicators of sperm productiveness of servicing bulls for the first year of 
breeding usage  
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The data from Fig. 2 show that the increase in 

ETS is accompanied by a sharp increase in the 

percentage of defective sperm (r = + 0,775±0,100; 

P>0,999).  

Fig. 3 shows that with a decrease in perform-

ance of the bulls we can see a significant reduc-

tion in the number of quality doses of sperm from 

one ejaculate (r = 0,432±0,203; R>0,95).  

We have also found that with a decrease in 

bulls performance, which is simultaneously char-

acterized by a large index (ETS), the reduction of 

ejaculate (r = 0,276±0,231), volume of ejaculate 

(ml) (r = 0,172±0,243), the total number of re-

Scatterplot (Spreadsheet1 10v*16c)
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Fig. 1. ETS correlation with the percentage of defective sperm  
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Fig. 2. ETS correlation with the percentage of defective sperm  
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ceived sperm (ml) (r = 0,346±0,220), the number 

of doses of sperm from all ejaculates (r = 

0,405±0,209), concentration of sperm (bln) (r = 

0,401±0,210) and total number of sperm in the 

ejaculate (r = 0,397±0,211) at P<0,95 are con-

nected. 

Conclusion. According to the results of our 

research it was found that the main indicators of 

fertilized ability of sperm, and quality of sperm is 

significantly dependent on the performance of 

bulls. The greatest influence of the type of stress 

on the activity of sperm, the percentage of defec-

tive sperm amount of sperm that is suitable for 

freezing and the number of received quality doses 

of sperm from one ejaculate (P>0,95...0,999) that 

must be considered when selecting and animal 

exploitation in tribual enterprises.  

Fig. 3. ETS correlation with the number of quality doses of sperm from one ejaculate  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫКОВ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ 

КАЧЕСТВ 

Черненко Н.А. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

 

Представлены результаты племенного использования 16 быков-производителей голштинской 

породы в зависимости от их адаптационной способности. Установлено, что за первый год пле-

менного использования у быков с низкими адаптационными качествами сочетается уменьшение 

количества эякулятов (r = - 0,276±0,231), объема эякулята (мл) (r = - 0,172±0,243), общего коли-

чества полученной спермы (мл) (r = - 0,346±0,220), количества спермодоз из всех эякулятов (r = - 

0,405±0,209), концентрации спермиев (млрд) (r = - 0,401±0,210) и общего количества спермиев в 

эякуляте (r = - 0,397±0,211) за Р<0,95 

Быки-производители, адаптационная способность, голштинская порода, качество спер-

мы, соотносительная изменчивость 
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