
Постановка проблеми. Під впливом еконо-

мічних і загальнополітичних перетворень за 

останні 10-12 років АПК України постійно від-

чуває економічний та екологічний тиск. Під 

впливом цих процесів тваринництво втратило 

свою “престижність”, що в значній мірі відби-

лося на формуванні та наповненні продоволь-

чого ринку країни, Україна втратила свою про-

довольчу безпеку. 

Потік імпортованих продуктів (особливо 

тваринного походження), який хлинув до 

України, багаторазово збільшив ризик виник-

нення і поширення інфекційних хвороб тварин 

[1, 2, 3, 4]. 

На тлі цього, актуальним є питання про на-

лагодження власного продовольчого ринку. 

При збільшенні виробництва м’яса велике зна-

чення має розвиток свинарства, як однієї з ви-

сокорентабельних галузей тваринництва. 

Незважаючи на те, що ветеринарна наука і 

практика накопичила величезний арсенал за-

собів профілактики та лікування інфекційних 

захворювань, вони продовжують наносити ве-

личезний економічний збиток [5, 6]. Крім цьо-
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Встановлено, що нозологічний профіль інфекційної патології свиней в Полтавській області 

представлений сімома нозологічними одиницями. Найбільш широко представлений колібактеріоз 

(35,1%), потім по розповсюдженню йдуть сальмонельоз (30,2%), дизентерія (5%), пастерельоз 

(7,3%), бешиха (6,6%), набрякова хвороба (15%), РРСС (0,8%).  

Проаналізувавши статистичні дані щодо річної динаміки захворюваності свиней на 

сальмонельоз, встановили, що збільшення його припадає на зимово-весняний період (грудень, 

лютий, березень, квітень), проте це не виключає захворювання свиней на сальмонельоз в теплу 

пору року (червень-вересень). Проаналізувавши динаміку летальності свиней при сальмонельозі, 

встановили, що найбільший відсоток летальності спостерігається в зимово-весняний період 

(лютий, березень, квітень). Аналіз інфікованості свиней різних вікових груп, показав, що частіше 

уражаються поросята віком 0-2 місяців та 4-6 місяці 

Свині, сальмонельоз, епізоотичний процес, нозологічний профіль, інфекційна патологія, 

питома вага, річна динаміка 

го, більшість інфекційних хвороб є великою 

небезпекою для людини [7]. 

Згідно статистичним даними, левову частку 

інфекційних захворювань (до 50%) у свинарст-

ві займають шлунково-кишкові хвороби. У 

свою чергу, значне місце серед них відводить-

ся сальмонельозу – до 25-35% від усіх інфек-

ційних хвороб свиней [8, 9]. 

Низька ефективність лікувально-

профілактичних заходів свідчить про недоста-

тню вивченість питань епізоотології, діагнос-

тики і лікування сальмонельозу у свиней, що і 

визначило вибір теми. 

Метою наших досліджень було вивчення 

епізоотологічних особливостей сальмонельозу 

свиней у господарствах Полтавської області. 

Матеріали та методи досліджень. Вивчен-

ня епізоотичного стану проводилось загально-

визнаними методами епізоотологічного обсте-

ження і експерименту [10, 11]. Епізоотичну 

ситуацію по сальмонельозу свиней вивчали в 

16 господарствах Полтавської області. Аналі-

зували епізоотичну ситуацію в регіоні та краї-

ні, причини виникнення захворювання, клініч-
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ну картину і особливості його прояву в госпо-

дарствах. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Центр України і власне Полтавська область, 

зокрема, за своїми екологічними, господарсь-

ко-економічним і природно-кліматичними 

умовами є зоною інтенсивного свинарства зі 

складною епізоотичною ситуацією з інфекцій-

них хвороб. Очевидним є те, що навколишнє 

середовище, організм тварини і збудник хво-

роби взаємопов’язані як найтісніше, і зміна 

навіть однієї з цих ланок ланцюга зумовлює 

зміни інших. 

Як результат екологічно помилкової страте-

гії природокористування наростає забруднен-

ня навколишнього середовища: хімічне, фізич-

не і біологічне. Обсяги створюваних в екосис-

темах антропогенних забруднень величезні.  

Нами було проведено аналіз рівня захворю-

ваності свиней інфекційними хворобами в по-

рівняльному аспекті і динаміці протягом п’яти 

років з 2010 по 2014 рр. в Україні та Полтавсь-

кій області (рис. 1, 2). 

Встановили, що нозологічний профіль ін-

фекційної патології свиней в області предста-

влений в основному 7 нозологічними одини-

цями. Найбільш широко та інтенсивно в нозо-

логічному профілі представлені колібактеріоз 

(35,1% від усієї інфекційної патології), потім 

по розповсюдженню йдуть сальмонельоз 

(30,2%), дизентерія (5%), пастерельоз (7,3%), 

бешиха (6,6%), набрякова хвороба (15%), 

РРСС (0,8%). Реєструються також хвороба 

Ауєскі, інфекційна ентеротоксемія, стрептоко-

коз, балантидіоз, трансмісивний гастроенте-

рит, хламідіоз, парвовірусна інфекція та інші 

захворювання, що зустрічаються рідко. Всі 

вони разом складають 4% від усієї кількості 

нозологічних одиниць. Порівняльний аналіз 

лінійно-графічних моделей нозологічного 

профілю інфекційної патології свиней по Пол-

тавській області за 2014 рік, представлених на 
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Рис. 1. Питома вага інфекційних захворювань свиней в Україні (2010-2014 р.р.)  
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рис. 1 і 2 демонструє виражені регіональні 

особливості інфекційної патології свиней.  

Таким чином, можна відмітити, що вивчен-

ня нозологічного профілю інфекційної патоло-

гії свиней і побудова лінійно-графічних моде-

лей дозволяє досить достовірно визначити епі-

зоотичний стан області в цілому з того чи ін-

шого захворювання. Чіткі уявлення про межі 

епізоотичного процесу сальмонельозу свиней 

або їх зміни дозволяють вчасно вносити відпо-

відні корективи в систему протиепізоотичного 

забезпечення області. 

При вивченні річної динаміки захворювано-

сті свиней на сальмонельоз ми проаналізували 

дані за період з 2012 по 2014 рр., та встанови-

ли, що збільшення його припадає на зимово-

весняний сезон (грудень, лютий, березень, кві-

тень), це пов’язано, на нашу думку, зі збіль-

шенням факторів, що знижують природну ре-

зистентність організму (холод, вогкість, погір-

шення годівлі, відсутність інсоляції, збільшен-

ня респіраторних захворювань, безсистемне 

застосування антибактеріальних препаратів та 

ін.). 
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Рис. 2. Нозологічний профіль інфекційної патології свиней 
в Полтавській області (2010-2014 р.р.)  
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Також спостерігали захворюваність свиней 

на сальмонельоз в теплу пору року (червень-

вересень). Епізоотологічний аналіз показав, 

що захворюваність сальмонельозом також бу-

ла пов'язана із завезенням в господарства для 

племінних і користувальних цілей свиней-

бактеріоносіїв і кормів тваринного походжен-

ня, контамінованих, за нашими даними саль-

монелами. 

Проаналізувавши динаміку летальності 

свиней при сальмонельозі за період 2012-2014 

рр., встановили, що найбільший відсоток ле-

тальності свиней спостерігається в зимово-

весняний період (лютий, березень, квітень). 

Однак відсоток летальності в березні місяці не 

відповідає захворюваності. Протягом усього 

року ми спостерігаємо досить високий рівень 

летальності, за винятком січня і травня (рис. 

3).  

На рисунку 3 наочно видно, що захворюва-

ність і летальність не пов’язані між собою. Так 

на тлі порівняно невисокого відсотку захворю-

ваності в березні місяці, летальність перебува-

ла на найвищому рівні. Це на нашу думку мо-

же бути пов'язано з циркуляцією високо пато-

генного збудника сальмонельозу свиней, коли 

збільшується падіж хворих тварин. 

Нами була проаналізована інфікованість 

свиней різних вікових груп за період з 2013-

2015 рр. Вік досліджених свиней варіював від 

новонароджених до дорослих свиноматок і 

кнурів (рис. 4).  

До сальмонельозу сприйнятливий молодняк 

різного віку від народження до відгодівлі, а 

також дорослі свиноматки і кнури, які є бакте-

ріоносіями. 

Встановили, що найбільш інфіковані поро-

сята групи 0-2 (13,9%). Це пояснюється тим, 

що в цей період життя поросята більш схильні 

до стрес-факторів, що знижують природну ре-

зистентність організму; коли материнський 

імунітет вже знижується, а активний ще відсу-

тній. Ферментативна система в цьому віці не 

розвинена і завершує своє формування тільки 

на шостий тиждень життя. Інша вікова особли-

вість поросят цього віку - відсутність у них в 

шлунку соляної кислоти, що приймає участь у 

гідролізі і знешкоджені кормів, що надходять. 

Вона з'являється на 25-30-й день.  

Досліджуючи новонароджених поросят, ми 

встановили, що вони були інфіковані сальмо-

нелами в 2,3% від усіх досліджених свиней.  

Зараження поросят частіше відбувається 

аліментарним шляхом безпосередньо при по-

логах. Слід зазначити, що збільшення проміж-
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Рис. 4. Динаміка виділення інфікованих сальмонелами свиней по віковим групам  
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ку часу між народженням і першим смоктан-

ням молозива, збільшує ризик виникнення за-

хворювання. Величезну роль у цьому випадку, 

відіграють свиноматки-бактеріоносії. Інфіко-

ваність основних свиноматок становить 8,5%, і 

2% перевірених. Крім цього, 1,3% кнурів так 

само виявилися носіями сальмонел. 

Сальмонелами інфіковані 1,8% свиней на 

відгодівлі. Такі тварини особливо небезпечні 

для людини, так як є джерелом зараження м'я-

са, і для поросят, які інфікуються безпосеред-

ньо при контакті зі свинями, зараженою під-

стилкою і предметами догляду.  

Висновки. 1. Встановлено, що нозологіч-

ний профіль інфекційної патології свиней в 

Полтавській області представлений в основно-

му 7 нозологічними одиницями. Найбільш ши-

роко представлені колібактеріоз (35,1%), потім 

по розповсюдженню йдуть сальмонельоз 

(30,2%), дизентерія (5%), пастерельоз (7,3%), 

бешиха (6,6%), набрякова хвороба (15%), 

РРСС (0,8%). 

2. Аналіз річної динаміки захворюваності 

свиней на сальмонельоз показав, що збільшен-

ня його припадає на зимово-весняний період 

(грудень, лютий, березень, квітень), що пов'я-

зано, зі збільшенням факторів, які знижують 

природну резистентність організму. Також 

спостерігали захворюваність свиней на саль-

монельоз в теплу пору року (червень-

вересень).  

3. Проаналізувавши динаміку летальності 

свиней при сальмонельозі встановили, що най-

більший відсоток летальності свиней спостері-

гається в зимово-весняний період (лютий, бе-

резень, квітень). Однак відсоток летальності в 

березні місяці не відповідає захворюваності. 

Протягом усього року ми спостерігаємо до-

сить високий рівень летальності, за винятком 

січня і травня. 

4. Аналіз отриманих результатів показав, 

що сальмонели інфікують свиней різного віку 

і впродовж всього технологічного ланцюжка, 

але частіше уражаються поросята групи 0-2 

(сисуни) і 4-6 (дорощування). Сукупна частка 

інфікованих поросят цих груп склала 20,1%.  
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА СВИНЕЙ В 
ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ   

Мельник В. В., Деревянко И. Ю.   

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Установлено, что нозологический профиль инфекционной патологии свиней в Полтавской 

области представлен семью нозологическими единицами. Наиболее широко представлен 

колибактериоз (35,1%), затем по распространению идут сальмонеллез (30,2%), дизентерия 

(5%), пастереллез (7,3%), рожа (6,6%), отечная болезнь (15%) и РРСС (0,8%). 

Проанализировав статистические данные годовой динамики заболеваемости свиней 

сальмонеллезом, установили, что увеличение его приходится на зимне-весенний период (декабрь, 

февраль, март, апрель), однако это не исключает заболевания свиней сальмонеллезом и в теплое 

время года (июнь-сентябрь). Проанализировав динамику летальности свиней при сальмонеллезе, 

установили, что наибольший процент летальности наблюдается в зимне-весенний период 

(февраль, март, апрель). Анализ инфицированности свиней различных возрастных групп, показал, 

что чаще поражаются поросята в возрасте 0-2 месяцев и 4-6 месяца 

Свиньи, сальмонеллез, эпизоотический процесс, нозологический профиль, инфекционная 

патология, удельный вес, годовая динамика 


