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Постановка проблеми. Актуальним у наш 

час є питання щодо детальних досліджень осо-

бливостей будови і функції імунної системи 

продуктивної птиці, зокрема, лімфоїдних стру-

ктур, асоційованих із слизовими оболонками 

трубкоподібних органів, морфофункціональ-

ний статус яких, визначає стан природної ре-

зистентності та реактивності органів апарату 

травлення [2, 6]. Ця проблема набуває особли-

вого значення в умовах промислового птахівни-

цтва, що спричинено негативним впливом ан-

тропогенних факторів на показники життєздат-

ності птиці [3, 8].  

Знання закономірностей морфогенезу лім-

фоїдних структур кишечнику свійської птиці є 

необхідним для більш глибокого розуміння 

патогенезу хвороб органів травлення, а також 

створення ефективних методів імунокорекції, 

імуностимуляції та імунопрофілактики в умо-

вах їх інтенсивного вирощування. Морфогенез 

периферійних лімфоїдних органів найбільш 

детально досліджені в людини, лабораторних 

тварин та деяких видів продуктивних ссавців 

[6, 8]. Серед продуктивної птиці найбільш де-

тально досліджені лімфоїдні органи курей [3, 5, 

7], лімфатичні вузли гусей та качок. Незважаю-

чи на те, що в останні роки в багатьох країнах 

Європи мускусних качок та їх гібриди широко 

БАРСУКОВА В. В., к. вет. н., ст.. викладач 

ПРОКУШЕНКОВА О. Г., к. вет. н., доцент  

Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет,  

м. Дніпропетровськ, 

elgen@i.ua 

Встановлено, що морфогенез лімфоїдних структур тонкої кишки мускусних качок 

відбувається в три основних етапи: розвиток дифузної лімфоїдної тканини та лімфатичних 

вузликів без центрів розмноження (до 30-добового віку); формування агрегованих лімфатичних 

вузликів (до 60-добового віку); розвиток поодиноких та агрегованих лімфатичних вузликів з 

центрами розмноження та їх «розповсюдження» в межах всієї товщі кишкової стінки (до 240-

добового віку). Повний комплекс морфологічних ознак імунокомпитентності формується в 

лімфоїдних структурах кишечника мускусних качок до 60-добового віку 

Мускусна качка, дифузна лімфоїдна тканина, лімфатичні вузлики, агреговані лімфатичні 

вузлики, дванадцятипала, порожня та клубова кишки 

використовують для промислового розведен-

ня, особливості морфологічного статусу їх лі-

мфоїдних утворень, aсоційованих із слизовими 

оболонками трубкоподібних органів, залиша-

ються майже не з’ясованими.  

Мета дослідження. Визначити особливості 

морфогенезу та структурно-функціональної орга-

нізації лімфоїдних утворів слизової оболонки 

тонкої кишки мускусних качок на тканинному та 

клітинному рівнях структурної організації у ран-

ньому постнатальному онтогенезі (від народжен-

ня до настання статевої зрілості). 

Матеріал і методи дослідження. Роботу 

проводили в лабораторії гістології, імуноцито-

хімії та патоморфології науково – дослідного 

центру біобезпеки та екологічного контролю 

ресурсів АПК Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університету.  

Досліджували дванадцятипалу, порожню і 

клубову кишку клінічно здорових, не вакцино-

ваних, мускусних качок віком 1-, 5-, 10-, 15-, 

20-, 25-, 30-, 60-, 90-, 120-, 150-, 180-, 210- та 

240- діб (по 5 голів у кожній групі), вирощених 

в умовах віварію. Дослідження макро-

мікроанатомії і топографії лімфоїдних струк-

тур слизової оболонки порожньої кишки, про-

водили за методикою Hellman. 

Відібрані органи фіксували у 10%-му розчи-

УДК 619:611- 018:636.5 
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ні формаліну з подальшим виготовленням то-

тальних парафінових (3-5 мкм), та замороже-

них (15-20 мкм) гістологічних зрізів за класич-

ною методикою. Зрізи фарбували гематоксилі-

ном Ерліха та еозином, азур II- еозином та ім-

прегнували сріблом за Футом у модифікації 

П.М. Гавриліна [4]. Кількісне співвідношення 

та якісну характеристику тканинних компоне-

нтів та компонентів лімфоїдних утворень тон-

кої кишки визначали методом гістіостереомет-

рії з використанням окулярних тестових сис-

тем за Г. Г.Автанділовим [1]. 

Результати дослідження. Процес морфо-

функціональної диференціації і спеціалізації 

лімфоїдних утворів тонкої кишки в мускусних 

качок відбувається у певній послідовності: від 

стадії концентрації лімфоїдних клітин, розмі-

щених у власній пластинці слизової оболонки 

тонкої кишки добових каченят і представле-

них невеликою кількістю поодиноко розташо-

ваних лімфоцитів, до формування поодиноких 

ЛВЗ, а в подальшому й АЛВ без центрів та з 

центрами розмноження у 90–240-добової пти-

ці. 

До 20-добового віку лімфоїдні утворення 

всіх відділів тонкої кишки кaченят представле-

ні дифузними скупченнями лімфоїдних клітин, 

що локалізовані у власній пластинці слизової 

оболонки і мають вигляд однорідних за своєю 

будовою утворень ДЛТ без видимих розрі-

джень та ущільнень у центрі. Надалі у процесі 

диференціації лімфоїдної тканини починають 

формуватися ЛВЗ.  

Лімфоїдні структури слизової оболонки 

дванадцятипалої кишки у мускусних качок 

представлені виключно ДЛТ, площа якої ста-

новить 1,41 % від загальної площі слизової 

оболонки, та поодинокими ЛВЗ, що з’являють-

ся з 20–25-добового віку, їх ВП складає 1,12%, 

а кількість поступово збільшується до настан-

ня статевої зрілості.  

Вторинні ЛВЗ, як основні морфологічні ма-

ркери імунокомпетентності, у слизовій оболо-

нці двaнадцятипалої кишки качок виявляються 

з 90-добового віку, їх частка складає 1,10%. 

Характерні для цього органа ссавців АЛВ у 

качок до 240-добового віку не виявляються. 

Отже, у морфогенезі лімфоїдних структур сли-

зової оболонки дванадцятипалої кишки муску-

сних качок можна виділити три основних пері-

оди: переважний розвиток ДЛТ (до 20–25-

добового віку); ЛВЗ без центрів розмноження 

(25–120 діб) та ЛВЗ з центрами розмноження 

(120–240-добовий вік).  

Слід зазначити, що повний комплекс мор-

фологічних ознак, який свідчить про функціо-

нальну зрілість пaренхіми в АЛВ клубової ки-

шки, виявляють лише у 60-добової птиці, 

вміст ДЛТ становить 39,05 %, ЛВЗ без центрів 

розмноження – 11,56%, ЛВЗ з центрами роз-

множення – 3,27 %.  

На тканинному рівні кишкову бляшку фор-

мують ЛВЗ, що розміщуються у власній плас-

тинці слизової оболонки, переважно, у ділянці 

основи кишкових ворсинок. ЛВЗ локалізовані 

серед ДЛТ, яка повністю заповнює проміжки 

між кишковими ворсинками та криптами, міс-

цями руйнуючи їх, що надає їм вигляду своєрі-

дних “септ”.  

Починаючи з 90-добового віку, у стінці по-

рожньої та клубової кишок каченят відбува-

ється стрімкий розвиток вторинних ЛВЗ на тлі 

зменшення відносної кількості ДЛТ у складі 

АЛВ. ЛВЗ збільшуються у розмірах, локалізу-

ються у власній пластинці слизової оболонки 

біля основи та на рівні середини висоти киш-

кових ворсинок. 

Від 120-добового віку до настання статевої 

зрілості (240 діб) у слизовій оболонці всіх від-

ділів тонкої кишки завершується формування 

ЛВЗ як з центрами, так і без центрів розмно-

ження. У порожній та клубовій кишках збіль-

шується розмір і кількість АЛВ, у складі яких 

превалюють ЛВЗ із центрами розмноження, 

особливо великі, на тлі збільшення відносної 

кількості лімфоїдних клітин, середніх лімфо-

цитів та плaзматичних клітин. 

Отже, морфофункціонaльна диференціація і 

спеціалізація лімфоїдних утворів тонкої кишки 

має вікові та реґіонарні особливості і відбува-

ється у певній послідовності. В дванадцятипа-

лій кишці: перший етап (1–30 діб) – переваж-

ний розвиток ДЛТ; другий етап (30–90 діб) – 

формування ЛВЗ без центрів розмноження у 

власній пластинці слизової оболонки; третій 

етап (90–240 діб) – формування ЛВЗ з центра-

ми розмноження майже по всій товщині влас-

ної пластинки слизової оболонки. У порожній 

та клубовій кишці: перший етап (1–25 діб) – 

переважний розвиток ДЛТ та поодиноких ЛВЗ 
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без центрів розмноження; другий етап (25–60 

діб) – формування АЛВ; третій етап (60–90 

діб) – переважний розвиток ЛВЗ із світлими 

центрами у складі АЛВ; четвертий етап (90–

240 діб) – формування багаторядних структур 

ЛВЗ у складі слизової та м'язової оболонок 

органів (рисунок). Серед лімфоїдних утворів 

слизової оболонки порожньої та клубової ки-

шок найбільша ВП лімфоїдної тканини (понад 

90%) належить АЛВ, до складу яких входять 

ДЛТ, ЛВЗ на різних рівнях структурної органі-

зації, епітелій, крипти слизової оболонки та 

пухка сполучна тканина відповідного відділу 

кишки. ЛВЗ локалізовані серед ДЛТ, яка по-

вністю заповнює проміжки між кишковими 

ворсинками та криптами, місцями руйнуючи 

їх, утворює своєрідні “септи”. Вікові зміни 

клітинного складу імунних утворів слизової 

оболонки всіх відділів тонкої кишки характе-

ризуються поступовим збільшенням загaльної 

кількості лімфоїдних клітин та макрофагоци-

тів: до 30-добового віку – переважно за раху-

нок популяцій малих лімфоцитів у складі ДЛТ 

і ЛВЗ без центрів розмноження на поверхні 

слизової оболонки дванадцятипалої кишки та 

ЛВЗ з центрами розмноження у складі порож-

ньої та клубової кишок; з 90- до 240-добового 

віку – поступово зростає відносна кількість 

плазматичних клітин, середніх та великих лім-

фоцитів на тлі незначного зниження вмісту 

ретикулярних клітин.  

Висновки:  
1. Морфогенез лімфоїдних структур тонкої 

кишки мускусних качок протягом раннього 

постнатального онтогенезу (від 1- до 240-

добового віку) відбувається поетапно від ста-

дії концентрації лімфоїдних клітин у власній 

пластинці слизової оболонки до формування 

лімфоїдних бляшок (агрегованих лімфатичних 

вузликів) з тотальним характером локалізації 

від епітелію слизової до серозної оболонки.  
2. Ознаки структурно-функціональної ди-

ференціації та спеціалізації лімфоїдних утво-

рень в межах тонкої кишки мускусних качок 

відрізняється значним ступенем варіабельнос-

ті. Відсутність на всіх етапах розвитку впоряд-

кованих лімфоїдних утворів у стінці дванадця-

типалої кишки, супроводжується інтенсивним 

формуванням високодиференційованих лімфо-

їдних бляшок в стінці порожньої та клубової 

кишок у кількості більше ніж 90% від загаль-

ного вмісту лімфоїдної тканини. 
3. Комплекс морфологічних ознак імуноко-

мпетентності в слизовій оболонці тонкої киш-

ки мускусних качок протягом постнатального 

онтогенезу формується повільно та поступово 

протягом перших місяців життя з появою чіт-

ких структурних маркерів функції антитілоут-

ворення в лімфоїдних утворах дванадцятипа-

лої кишки у 90- добових каченят, порожньої та 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ АГРЕГИРОВАННЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЕЛКОВ ТОНКОЙ КИШКИ МУСКУСНЫХ УТОК  

Барсукова В. В., Прокушенкова Е. Г.  

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Установлено, что морфогенез лимфоидных структур тонкой кишки мускусных уток в тече-

ние раннего постнатального онтогенеза происходит в три основных этапа: развитие диффуз-

ной лимфоидной ткани и лимфатических узелков без центров размножения (к 30-суточному воз-

расту); формирование агрегированных лимфатических узелков (к 60-суточному возрасту); разви-

тие одиночных и агрегированных лимфатических узелков с центрами размножения и их 

"распространения" в пределах всей толщи кишечной стенки (к 240-суточному возрасту). Полный 

комплекс морфологических признаков иммунокомпетентности формируется в лимфоидных 

структурах кишечника мускусных уток к 60-суточному возрасту 

Мускусная утка, диффузная лимфоидная ткань, лимфатические узелки, агрегированные 

лимфатические узелки, лимфоидные клетки, двенадцатиперстная, тощая и подвздошная 

кишки  
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FEATURES OF FORMING AGGREGATED LYMPHOID NODULES IN THE PERIOD 
OF EARLY POSTNATAL ONTOGENESIS OF MUSCOVY DUCKS 

V. Barsukova, E. Prokushenkova 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

 

It was set that the morphogenesis of  lymphoid structures of thin bowel of Muscovy ducks during 

early postnatal ontogenesis take place in three basic stages: development of diffuse lymphoid tissue and 

lymphatic nodules without the centers of reproduction (to 30-day's age); forming of aggregated 

lymphatic nodules (to 60-day's age); development of single and aggregated lymphatic nodules with the 

centers of reproduction and their "distribution" within the limits of all layer of intestinal wall (to 240-

day's age). The complete complex of morphological signs of immune responsiveness is formed in the 

lymphoid structures of intestine in Muscovy ducks to 60-days of age.  

The morphogenesis of lymphoid structures of small intestine of Muscovy ducks during early postnatal 

ontogenesis (from 1- to 240-days of age) originates stage-by-stage from the stage of concentration of 

lymphoid cages in the own plate of Muscovy ducks to forming of lymphoid name-plates (aggregated 

lymphatic nodules) with total character of localization from the epithelium of mucous to the serosa. 

Signs of structurally functional differentiation and specialization of lymphoid educations within the 

limits of small intestine in Muscovy ducks differ the considerable degree of variability. The absence on 

all stages of development the well-organized lymphoid educations in the wall of duodenum, is 

accompanied by the intensive forming of the highly differentiated lymphoid name-plates in the wall of 

jejunum and ileum in an amount more than 90% from general content of lymphoid fabric. 

Morphogenesis of lymphoid structures in the small intestine of Muscovy ducks during early postnatal 

ontogenesis (from 1 to 240 days of age) occurs in stages from the stage of concentration lymphoid cells 

in the lamina propria of the mucous membrane before the formation of lymphoid plaques (aggregated 

lymph nodules) with total character localization from the epithelium of the mucous to the serous 

membrane. In structural and functional differentiation and specialization of lymphoid structures within 

the small intestine of Muscovy duck has considerable variability. The absence at all stages of 

development the orderly lymphoid structures in the wall of duodenum, accompanied by intensive 

formation of highly differentiated lymphoid plaques in the wall of the jejunum and ileum intestines of 

more than 90% of the total lymphoid tissue. Complex morphological features of immune responsiveness 

in the mucosa of the small intestine Muscovy ducks during postnatal ontogenesis is formed slowly and 

gradually over the first months of life with the appearance of clear structural markers of the function of 

antibody production in lymphoid creations duodenum in 90 - day-old ducklings, jejunum and ileum – 

60-day-old 

Muscovy ducks diffuse lymphoid tissue, lymphatic nodules, aggregated lymphatic nodules, 

lymphoid cells, duodenum, jejunum, ileum  



Постановка проблемы. Цирковирусная 

инфекция, на сегодня, является одной из наи-

более значимых проблем в свиноводстве эко-

номически развитых государств, а степень рас-

пространения возбудителя в стадах свиней 

стран Европы и США, по результатам монито-

ринга методом иммуноферментного анализа, 

достигает 100% [8, 27, 30, 31, 41]. 

Экономический ущерб при цирковирусной 

инфекции у свиней обусловлен падежом жи-

вотных, а также значительным снижением 

продуктивности вследствие развития различ-

ных цирковирус-обусловленных синдромов, 

которые клинически проявляются общим ис-

тощением организма (синдром мультисистем-

ного истощения), поражением органов дыха-

ния, пищеварения, репродуктивной патологи-

ГАВРИЛИН П.Н., д. вет. н., профессор 

ЭВЕРТ В.В., к. вет. н. 

Днепропетровский государственный аграрно-

экономический университет,  

г. Днепропетровск 

morfologagro@gmail.com   

Разработана концепция возможных механизмов повреждения иммунной системы у свиней 

при развитии синдрома мультисистемного истощения. Установлено, что особенности 

повреждения органов иммунной системы у свиней при синдроме мультисистемного истощения 

определяются сочетанием двух основных факторов – умеренной степенью вирулентности 

возбудителя и его выраженными иммунопатогенными свойствами.   

На каждом этапе развития патологического процесса при цирковирусной инфекции 

затрагиваются все основные структуры и звенья системы органов кроветворения и иммунной 

защиты, а патологические изменения варьируют от острого серозного воспаления до 

формирования гранулем и зрелой рубцовой ткани. В течение фазы ранней активной инфекции 

основными патоморфологическими изменениями являются: некроз  инфицированных макрофагов 

и лимфоцитов; острый серозный лимфаденит и реактивная гиперплазия паренхимы вторичных 

лимфоидных органов. Фаза активной инфекции характеризуется явлениями массовой гибели 

лимфоцитов (лимфоидное истощение паренхимы органов) и формированием очагов 

гранулематозного воспаления в Т-зависимых зонах периферических лимфоидных органов. В фазе 

разрешения инфекции и реконвалесценции наблюдаются процессы деградации В-зависимых 

клеточных зон в лимфатических узлах и других вторичных лимфоидных органах и тканях с 

замещением паренхиматозных элементов зрелой рубцовой тканью 

Цирковирусная инфекция, синдром мультисистемного истощения, органы кроветворения 

и иммунной защиты, патоморфологические изменения, свиньи 

ей [20, 21, 30, 42]. 

Как правило цироковирусобусловленные 

синдромы развиваются при одновременным 

совместным воздействием на организм цирко-

вируса II типа и комплекса различных пато-

генных микроорганизмов [5, 23, 24, 32]. 

 При этом, цирковирус II типа, являясь по-

стоянной составляющей данных микробных 

ассоциаций, действуют как катализатор, запус-

кающий патологический процесс и опреде-

ляющий его основные патогенетические ха-

рактеристики. Необходимо отметить, что по-

тенциальные патогенные свойства цирковиру-

са II типа наиболее выраженно проявляются у 

молодых свиней (1,5-4 месячных поросят) в 

виде синдрома мультисистемного истощения, 

при развитии которого вышеуказанный возбу-
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дитель определяется как первичный этиологи-

ческий агент [6, 7]. 

Характерные клинические проявления син-

дрома мультисистемного истощения у поросят 

в значительной степени определяются тропиз-

мом цирковируса II типа, который непосредст-

венно инфицирует иммунокомпетентные клет-

ки – макрофаги и лимфоциты, вызывая имму-

нопатологический эффект [15, 16, 37]. 

Кроме того цирковирус II типа способен к 

длительной персистенции в клетках иммунной 

системы, прежде всего, в антигенпрезенти-

рующих макрофагах [18, 40]. 

Выраженный дефицит массы у больных по-

росят может быть также связан с нарушением 

или блокадой неиммунной функции лимфоци-

тов, связанной с регуляцией процессов роста и 

регенерации соматических тканей [1]. Однако 

данный аспект патогенеза синдрома мультиси-

стемного истощения является, на сегодня, 

практически не исследованным. 

Роль цирковируса II типа в этиологии син-

дрома мультисистемного истощения у свиней 

была определена и экспериментально подтвер-

жена около 17 лет назад, в конце 1990-х годов 

[6]. 

На сегодня многие аспекты данной патоло-

гии достаточно подробно исследованы, осо-

бенно вопросы класификации и биологии воз-

будителя, его генетического разнообразия, а 

также проблемы эпизоотологии цирковирусо-

бусловленной инфекции [9, 13, 14, 28, 38, 39]. 

В научной литературе имеется значитель-

ное количество информации, которая касается 

общих закономерностей патогенеза и клиниче-

ских проявлений данной патологии, а также в 

зависимости от комплекса различных факто-

ров, связанных со свойствами различных 

штаммов возбудителя, восприимчивостью к 

инфекции разных пород и линий свиней, роли 

в развитии патологии разных по составу мик-

робных ассоциаций, с влиянием на развитие 

инфекции способов иммуномодуляции и им-

муносупресии [8, 15, 19, 37, 40]. На основании 

результатов многочисленных исследований 

были разработаны достаточно эффективные 

методы диагностики и профилактики циркови-

русной инфекции, что позволило в сравни-

тельно короткие сроки стабилизировать ситуа-

цию и существенно снизить экономические 

убытки. В тоже время, в связи с особыми пато-

генными свойствами возбудителя, перспекти-

ва кардинального решения проблемы циркови-

рус-ассоцированных синдромов в продуктив-

ном свиноводстве не рассматривается боль-

шинством исследователей как реально осуще-

ствимая в ближайшие годы [11, 12, 22, 25, 27, 

29, 33, 37]. 

При этом отмечается, что одним из возмож-

ных препятствий в достижении существенного 

прогресса в борьбе с цирковирусной инфекци-

ей является отсутствие экспериментально 

обоснованного, единого представления о меха-

низмах повреждения возбудителем органов 

иммунной системы. 

Необходимо отметить, что до настоящего 

времени не сформулированы закономерности 

изменений морфофункционального статуса  

органов иммунной системы свиней при разви-

тии синдрома мультисистемного истощения, 

отсутствует единое представление о характере 

и приоритетности повреждения цирковирусом 

иммуннокомпететных клеток. Наряду с обще-

признанными фактами  первостепенного пора-

жения цирковирусом макрофагов и дендрит-

ных клеток органов иммунной системы, до 

конца не раскрыт механизм лимфоидного ис-

тощения паренхимы периферических  лимфо-

идных органов. Неизвестно, обусловлен ли 

вышеуказанный процесс нарушением лимфо-

цитопоэза в костном мозге, блокадой антиген-

зависимого лимфоцитопоэза во вторичных 

лимфоидных органах и тканях или тотальным 

одновременным  вирусиндуцированным нек-

розом с апоптозом лимфоцитов  во всех без 

исключения органах и тканях иммунной сис-

темы и переферической крови [15, 31]. 

Цель работы. Методом анализа общих за-

кономерностей развития вирусных инфекции, 

для возбудителей которой характерен тропизм 

к клеткам иммунной системы, а также особен-

ностей патогенеза цирковирусной инфекции II 

типа, разработать концепцию возможных ме-

ханизмов повреждения иммунной системы у 

свиней при развитии синдрома мультисистем-

ного истощения. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Ключевым аспектом исследования дина-

мики взаимодействия  возбудителя циркови-
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русной инфекции с организмом свиней явля-

ются относительно медленные темпы ее разви-

тия, по сравнению с классическими острыми 

вирусными инфекциями, что является следст-

вием специфических биологических и пато-

генных свойств возбудителя, определяющих 

особенности его проникновения в клетки ми-

шени и последующей репродукции [17, 19]. 
По данным J.Segales [35, 36] развитие ос-

новных клинических признаков болезни про-

исходит постепенно, в течении первых трех 

недель после заражения. Этот период обозна-

чается как фаза ранней активной инфекции, на 

протяжение которой диагностические значе-

ния оптической плотности специфических Ig 

M являются равными или превышают  соот-

ветствующий показатель Ig G. Следующий пе-

риод или фаза активной инфекции наблюдает-

ся на протяжение последующих четырех не-

дель, когда оптическая плотность Ig G больше 

чем Ig M. Данный период характеризуется так-

же максимальной степенью проявлений специ-

фических для острой цирковирусной инфек-

ции клинических и патоморфологических при-

знаков.  

В дальнейшем, у выживших животных, на 

протяжении 1-1,5 недель происходит процесс  

разрешения инфекции и реконвалесценции, на 

фоне высоких показателей оптической плотно-

сти Ig G при отсутствии диагностических зна-

чений Ig M. Характерно также, что в фазе ак-

тивной цирковирусной инфекции у свиней об-

наруживается не менее 107 копий геном-

эквивалентов вируса в 1 мл цельной крови 

[35]. 

Таким образом, можно предположить, что 

развитие морфологических изменений в орга-

нах иммунной системы поросят также проис-

ходит стадийно, умеренными темпами, а сами 

проявления взаимодействия вируса с соответ-

ствующими структурами организма являются 

крайне разнообразными. Возбудитель цирко-

вирусной инфекции преодолевает ряд  биоло-

гических барьеров и запускает одновременно 

различные механизмы противодействия, что 

приводит к формированию целого спектра па-

томорфологических изменений в органах и 

тканях. Данные патологические процессы по-

следовательно наслаиваются друг на друга и 

формируют в результате, к пику возникнове-

ния типичных клинических проявлений, ком-

плекс характерных патоморфологических из-

менений в виде реакции лимфоидного истоще-

ния паренхимы органов иммунной защиты и  

иммунопатологических реакций 

(гранулематозного воспаления). 

Следует отметить, что исследования пато-

морфологических изменений в органах им-

мунной системы свиней при синдроме мульти-

системного истощения в период максимально-

го проявления клинических признаков имеет 

существенное диагностическое значение. Од-

нако они не позволяют установить закономер-

ности и характер взаимодействия возбудителя 

с различными иммунокомпетентными струк-

турами и, что особенно важно, установить ди-

намику развития иммунопатологических про-

цессов, которые являются ведущим звеном в 

патогенезе цирковирусной инфекции и кото-

рые необходимо учитывать при разработке 

средств и методов профилактики данной пато-

логии.  

Анализ публикаций, посвященных изуче-

нию различных аспектов патоморфологии син-

дрома мультисистемного истощения у свиней 

свидетельствует, что большинство авторов, в 

основном, уделяли внимание   изменениям в 

отдельных периферических лимфоидных орга-

нах на завершающих стадиях развития инфек-

ционного процесса. В результате, полученные 

данные в основном ограничены констатацией 

фактов активации функциональных зон парен-

химы вторичных лимфоидных органов, в сово-

купности с морфологическими признаками 

«угасания» процессов антигензависимой про-

диферации лимфоцитов, без анализа сути про-

исходящих изменений и их взаимосвязи со 

статусом центральных органов иммунитета и 

барьерных систем организма в целом. 

По нашему мнению, объективный анализ 

закономерностей патоморфологических изме-

нений в органах иммунной системы свиней 

при развитии синдрома мультисистемного ис-

тощения должен быть сопряжен и скорректи-

рован с данными ИФА и ПЦР анализов и дол-

жен учитывать общие тенденции и закономер-

ности развития инфекционного процесса при 

вирусных инфекциях с признаками иммуносу-

прессии.  

При этом морфологические исследования 
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на стадии ранней острой инфекции должны 

быть направлены на исследование структур-

ных проявлений нарушения вирусом барьер-

ных систем организма, а также его взаимодей-

ствия с механизмами неспецифической защи-

ты, прежде всего НК-клетками и макрофагами, 

обеспечивающими цитотоксический эффект, 

что в тканях периферических органов иммун-

ной системы проявляется в виде острого сероз-

ного воспаления. При этом, степень выражен-

ности и распространения острого серозного 

лимфаденита в различных группах лимфатиче-

ских узлов может быть одним из основных по-

казателей степени патогенности соответствую-

щего штамма цирковируса, а также состояния 

неспецифической защиты в организме живот-

ного в целом. 

Известно, что для цирковирусной инфекции 

свиней характерен универсальный или множе-

ственный путь передачи. При этом недостаточ-

но исследованы особенности первичной реак-

ции на возбудителя имунокомпетентных 

структур кожи и слизистых оболочек различ-

ных органов, а также вторичных лимфоидных 

органов, контролирующих антигенный гомео-

стаз лимфы, крови и тканевой жидкости. Так-

же в научной литературе крайне малочислен-

ны сведения о морфофункциональном состоя-

нии на стадии ранней острой цирковирусной 

инфекции органов универсального гемопоэза и 

центральных лимфоидных органов свиней.  

Морфологические изменения в органах им-

мунной системы свиней в фазе активной цир-

ковирусной инфекции обусловлены преимуще-

ственно формированием адаптивного специ-

фического иммунитета. Исследования данных 

преобразований должны быть направлены на 

выявление морфологичеких аспектов трех ос-

новных типов специфического реагирования: 

формирование клеточного иммунитета (Th-1 

зависимый цитотоксический иммунный ответ); 

становление гуморального иммунитета (Th-2 

зависимый иммунный ответ); нарушение про-

цессов “нормального” имуногенеза и, как след-

ствие, развитие иммунопатологических реак-

ций из-за особых свойств возбудителя, связан-

ных с его способностью персистировать в 

клетках иммунной системы. 

Имеющиеся в научной литературе сведения 

об особенностях проявления иммунологиче-

ской реактивности при синдроме мультиси-

стемного истощения у свиней ограничены 

данными об отсутствии строгой поляризации 

иммунного ответа по Th-1 или Th-2 типам, 

подтвеждением чему, по мнению авторов [2, 

4], является установление факта тотальной 

реактивной гиперплазии как Т- так и В-

клеточных зон в периферических лимфоид-

ных органах больных животных, а также уве-

личения содержания в крови и лимфе цито-

токсических клеток (Т-киллеров) и специфи-

ческих противовирусных антител. 

Окончательно не выясненным остается во-

прос морфофункционального статуса костно-

го мозга и тимуса на данном этапе развития 

инфекционного процесса, а также степени и 

характера изменений структуры Т- и В-

клеточных зон в различных вторичных лим-

фоидных органах в зависимости от их локали-

зации и особенностей взаимосвязи с барьер-

ными структурами организма: лимфоидными 

образованиями кожи и слизистых оболочек; 

лимфоидными органами, расположенными по 

ходу лимфатических и кровеносных сосудов; 

лимфатическими узелками внутренней среды 

организма. 

Отсутствуют данные о взаимосвязи и мор-

фологическом проявлении взаимодействия 

двух основных типов иммунного ответа на 

стадии активной цирковирусной инфекции, 

которые находятся в антагонистических взаи-

моотношениях и способны к взаимному по-

давлению соответствующих реакций. Особое 

значение в механизме развития цирковирус-

ной инфекции является потенциальная воз-

можность перехода реакций адаптивного спе-

цифического иммунитета в иммунопатологи-

ческие, которые сопровождаются возникнове-

нием в периферических лимфоидных органах 

хронических необратимых деструктивных 

воспалительных процессов или гранулем [30, 

37, 33]. 

Механизм формирования гранулемы при 

цирковирусной инфекции связан с персистен-

цией возбудителя в макрофагах и, как следст-

вие, избыточной пролиферацией Th-1 клеток и 

продукцией данными клетками цитокинов, 

обеспечивающих эффект хронической избы-

точной стимуляции макрофагов и образовани-

ем специфических очагов воспаления зональ-
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ной структуры [3, 26]. При этом открытыми 

остаются многие вопросы об условиях, време-

ни, последовательности и интенсивности раз-

вития иммунопатологических реакций в пери-

ферических лимфоидных органах при синдро-

ме мультисистемного истощения. 

Известно, что формирующиеся в паренхиме 

вторичных лимфоидных органов гранулемы 

«вытесняют» функциональную ткань вследст-

вие массовой гибели лимфоцитов, что обозна-

чается рядом иследователей как лимфоидное 

истощение [30, 33, 37]. При этом остается от-

крытым целый ряд вопросов о состоянии на 

данном этапе центральных органов кроветво-

рения и иммунной защиты, статус которых 

определяет потенциальные возможности сис-

темы к восстановлению в период реконвалес-

ценции. Требует более детального исследова-

ния вопрос о закономерностях морфофункцио-

нальной деградации В-зависимых участков 

паренхимы вторичных лимфоидных органов 

при гранулематозном “поражении” Т-

клеточных зон, что имеет особое значение для 

понимания механизмов снижения эффектив-

ности гуморального иммунитета на финаль-

ных этапах развития синдрома мультисистем-

ного истощения. 

Выводы. Особенности патоморфологиче-

ских изменений в органах иммунной системы 

свиней при цирковирусобусловленном син-

дроме мультисистемного истощения определя-

ются сочетанием особых свойств возбудителя 

(умеренная степень вирулентности, тропизм к 

клеткам иммунной системы, способность к 

длительной персистенции в антигенпрезенти-

рующих клетках) с развитием комплекса им-

мунопатологических реакций с повреждением 

тканей вследствие нарушения механизмов кле-

точного иммунитета.  

Характер патоморфологических изменений 

в органах и тканях при развитии синдрома 

мультисистемного истощения зависит от ста-

дии развития инфекционного процесса, каждая 

из которых отличается особенностями взаимо-

действия возбудителя с биологическими барь-

ерами, механизмами антивирусной защиты и 

степенью “расстройства” функции иммуноло-

гической реактивности. 

На каждом этапе развития патологического 

процесса при цирковирусной инфекции затра-

гиваются все основные структуры и звенья 

системы органов кроветворения и иммунной 

защиты, что морфологически проявляется в 

виде острого экссудативного воспаления, ре-

активной гиперплазии лимфоидной паренхи-

мы, некроза лимфоцитов, формирование оча-

гов гранулематозного воспаления, замещения 

паренхиматозных элементов зрелой рубцовой 

тканью. 

Раскрытие закономерностей динамики раз-

вития реактивных и патологических процессов 

в органах иммунной системы свиней при цир-

ковирусной инфекции в зависимости от ста-

дии инфекционного процесса, иерархического 

положения органов в системе кроветворения и 

иммунной защиты и их структурно-

функциональных особенностей необходимо 

для разработки эффективной стратегии профи-

лактики цирковирозов в интенсивном свино-

водстве. 
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КОНЦЕПЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ПОШКОДЖЕННЯ ОРГАНІВ ІМУННОЇ  
СИСТЕМИ У СВИНЕЙ ПРИ ЦИРКОВІРУСНІЙ ІНФЕКЦІЇ 

(СИНДРОМ МУЛЬТИСИСТЕМНОГО ВИСНАЖЕННЯ) 
Гаврилін П.Н., Еверт В.В. 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ 

Розроблено концепцію можливих механізмів пошкодження імунної системи у свиней при роз-

витку синдрому мультисистемного виснаження. Встановлено, що особливості пошкодження 

органів імунної системи у свиней при синдромі мультисистемного виснаження визначаються 

поєднанням двох основних чинників - помірним ступенем вірулентності збудника і його вираже-

ними імунопатогенними властивостями. 

На кожному етапі розвитку патологічного процесу при цирковірусній інфекції захоплюються 

всі основні структури і ланки системи органів кровотворення та імунного захисту, а патологіч-

ні зміни варіюють від гострого серозного запалення до формування гранульом і зрілої рубцевої 

тканини. Протягом фази ранньої активної інфекції основними патоморфологічними змінами є: 

некроз інфікованих макрофагів і лімфоцитів; гострий серозний лімфаденіт і реактивна гіперпла-

зія паренхіми вторинних лімфоїдних органів. Фаза активної інфекції характеризується явищами 

масової загибелі лімфоцитів (лімфоїдне виснаження паренхіми органів) і формуванням вогнищ 

гранулематозного запалення в Т-залежних зонах периферичних лімфоїдних органів. У фазі розрі-

шення інфекції та реконвалесценції спостерігаються процеси деградації В-залежних клітинних 

зон в лімфатичних вузлах та інших вторинних лімфоїдних органах і тканинах із заміщенням па-

ренхіматозних елементів зрілої рубцевої тканиною 

 

Цирковірусна інфекція, синдром мультисистемного виснаження, органи кровотворен-

ня та імунного захисту, патоморфологічні зміни, свині 

CONCEPT OF THE MECHANISM OF DAMAGE THE ORGANS IMMUNE SYSTEM 
IN PIGS AT CIRCOVIRUS INFECTION 

(MULTISYSTEMIC WASTING SYNDROME) 

P. Gavrylin, V. Evert  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

It was analyzed the regularities of development of viral infections, pathogens which have a tropism 

for cells of the immune system. It was studied data on the characteristics of the pathogenesis of 

circovirus type II infection. The concept of damage mechanisms of the immune system in pigs with 

multisystemic wasting syndrome was elaborated. 

It was found that the characteristics of pathological changes in immunogenesis organs of pigs with 

porcine circovirus infection are determined by two main factors: moderate virulence of the pathogen 

and its strongly expressed immunopathogenic properties. 

Pathomorphological changes in organs and tissues of diseased pigs are extremely varied, depending 

on the stage of the infection process, the characteristics of the interaction of the virus with different 

mechanisms of anti-virus protection and the degree of dysfunction of immunological reactivity. 

At each stage of  circovirus infection pathological process affects different parts and structures of the 

system of haemopoiesis and immune defense. Pathological changes in organs and tissues vary from 

acute serous inflammation to immunopathological processes (granuloma formation). Major 

pathological processes of early active infection are: necrosis of individual cells of the immune system 

(lymphocytes, macrophages); acute serous lymphadenitis, reactive hyperplasia of secondary lymphoid 

organs. Processes of massive necrosis of lymphocytes (lymphoid depletion of the parenchyma) and 

formation of foci of granulomatous inflammation in T-dependent areas of peripheral lymphoid organs 
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predominante in the phase of resolution of infection and convalescence. Major pathological processes in 

the phase are necrosis of lymphocytes in B-dependent areas of peripheral lymphoid organs  and total 

diffuse replacement of parenchymal structures of fibrous connective tissue. 

Aspects of pathomorphology of universal haemopoietic and central lymphoid organs from circovirus 

infected pigs are not finally clarified. Study of the characteristics of pathological changes in 

limphopoietic islands of red marrow and animal thymus in the various stage of development of 

multisustemic wasting syndrome has a special importance at present time.  

Information about regulations of dynamics of reactive and pathological processes in organs of the 

immune system of circovirus infected pigs depending on the stage of the infection process, the organs 

hierarchical position in the haemopoietic and immune protection system and their structural and 

functional characteristics can be used to develop effective strategies of  circovirusassociated diseases 

prevention in intensive swine-breeding 

 

Circovirus infection, multisystemic wasting syndrome, organs of haemopoiesis and immune 

protection, pathomorphological changes, swine 
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Постановка проблеми. Відомо, що тимус є 
центральним органом імуногенезу. Він віді-
грає важливу роль у проліферації та диферен-
ціації Т-лімфоцитів, тому є незамінним орга-
ном для розвитку і підтримання імунітету 
[1,4]. У зв’язку з цим вивчення структури ти-
муса в постнатальному періоді онтогенезу дає 
можливість більш повно визначити функціона-
льний стан тварин певного віку [5]. 

Метою нашої роботи було порівняти мор-
фологію тимуса курчат і телят добового віку. 

Матеріал і методи дослідження. Матеріал 
для досліджень відібрали від добових здоро-
вих курчат кросу “Ломан Браун” і телят черво-
ної степової породи (n=4). При виконанні ро-
боти використовували класичні методи макро- 
та мікроскопічних досліджень [2, 3]. 

Результати дослідження. Макроскопічни-
ми дослідженнями показано, що тимус курчат 
немає грудної частини і представлений лише 
ізольованими одна від одної шийними части-
нами. У зв’язку з цим ми приєднуємося до ду-
мки М.Ю. Пилипенка [4], що тимус курей мо-
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Досліджували морфологію тимуса курчат та телят добового віку. Матеріал відібрали від 

здорових курчат кросу “Ломан Браун” і телят червоної степової породи (n=4). При виконанні 

роботи використовували класичні методи макро- та мікроскопічних досліджень. Встановлено, 

що тимус курчат - це парний орган, який побудований із окремих часток, а у телят – непарний і 

складається із парної шийної, проміжної і грудної частин. Макроскопічні морфометричні 

показники правого тимуса курчат менші ніж лівого. Найбільшу довжину у телят має парна 

шийна частина цього органа, а найбільшу ширину – грудна частина. Тимус курчат і телят 

побудований із сполучнотканинної строми і паренхіми. Сполучнотканинна строма представлена 

капсулою і трабекулами, які поділяють паренхіму на часточки. В останніх є кіркова і мозкова 

речовина, які займають неоднакову площу. В мозковій речовині знаходяться тимічні тільця. 

Частина центрально розташованих часточок окремих часток тимуса курчат не сформовані, а 

у телят – часточки тимуса сформовані 

Курчата, телята, тимус, морфометричні показники, часточки, кіркова речовина, 

мозкова речовина, тимічні тільця 

жна розглядати як парний орган. Він розташо-
ваний в підшкірній сполучній тканині вздовж 
дорсо-латеральної поверхні трахеї за ходом 
яремної вени і має вигляд вузлуватого довгого 
тяжу, який складається з 5-8 часток. Частки 
простягаються від 3-шийного хребця до входу 
в грудо-черевну порожнину. Їх латеральна по-
верхня вкрита поверхневою фасцією, а медіа-
льна прилягає до судинно-нервового пучка і 
м’язів шиї, відділяючись від них глибокою фа-
сцією. Частки в тяжі з’єднані пухкою волокни-
стою сполучною тканиною.   

Абсолютна і відносна маса правого тимуса  
курчат та його часток менша ніж лівого. Так, 
абсолютна маса правого тимуса становить 
78,3±9,9 мг, а відносна 0,16 %, лівого – відпо-
відно 83,0±8,7 мг і 0,17 %. Абсолютна маса 
окремих часток правого тимуса в середньому 
становить 13,1±0,4 мг, а відносна 0,025 %, лі-
вого – відповідно 13,5±0,6 мг і 0,026 %. 

У курчат довжина лівого тимуса (35,6±4,0 
мм) переважає цей показник правого (33,0±3,5 
мм). Довжина окремих часток правого тимуса 
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в середньому становить 4,1±0,3 мм, а лівого – 
відповідно 5,1±0,3 мм. Показники ширини та 
товщини окремих часток лівого тимуса більші 
ніж правого. Так, ширина окремих часток пра-
вого тимуса складає в середньому 2,0±0,2 мм, 
а товщина 1,5±0,1 мм, лівого – відповідно 
2,1±0,1 і товщина 1,6±0,1 мм. 

Тимус телят є непарним органом та склада-
ється із парної шийної, проміжної і грудної 
частин. Права та ліва шийні частини розташо-
вані у вентральній ділянці шиї, лежать на дор-
со-латеральній  поверхні трахеї і закінчуються 
потовщенням біля піднижньощелепної слин-
ної залози. Каудально вони з’єднуються і утво-
рюють проміжну частину. Грудна частина ти-
муса телят розміщена в грудній порожнині 
краніально від серця. Частини тимуса сформо-
вані частками. 

Абсолютна маса тимуса телят становить 
118,73±1,85 г, а відносна – 0,35±0,08 %. Дов-
жина його парної шийної частини складає 
195,16±24,80 мм, а ширина – досягає 
21,65±2,96 мм. Проміжна частина тимуса те-
лят має довжину 61,43±4,33 мм і ширину – 
35,33±4,26 %. Довжина і ширина грудної час-
тини цього органу досягають відповідно 
77,33±13,35 мм і 45,67±4,02 мм.  

Мікроскопічними дослідженнями показано, 
що тимус курчат і телят побудований із сполу-

чнотканинної строми і паренхіми (рисунок). 
Сполучнотканинна строма утворена пухкою 
волокнистою сполучною тканиною в якій ви-
являються колагенові, еластичні, ретикулярні 
волокна та кровоносні судини. Вона представ-
лена капсулою та трабекулами. Останні відхо-
дять від капсули і ділять паренхіму тимуса на 
часточки. Сполучнотканинна строма займає в 
часточках добових курчат 16,4±0,81%, а паре-
нхіма 83,6±0,81%, а у телят – відповідно: 
11,43±2,34 % і 88,47±3,76 %. 

Часточки є основною структурно-
функціональною одиницею тимуса, оскільки в 
них розташована паренхіма цього органа. Во-
ни мають переважно полігональну форму, не-
однакові розміри та розташування. В них ви-
являється мозкова і кіркова речовина, в яких є 
численні кровоносні судини. Мозкова речови-
на займає центральне положення, а кіркова 
розташована на периферії. В мозковій речови-
ні тимуса знаходяться тимічні тільця. Основу 
часточок паренхіми утворюють відросчасті 
епітеліоцити. Між відростками останніх міс-
тяться клітини лімфоїдного ряду. 

У курчат частина часточок тимуса, які роз-
ташовані в центрі частки не сформовані. В 
зв’язку з цим мозкова речовина в центрі час-
ток є спільною для декількох часточок. Сфор-
мовані часточки тимуса курчат розташовані на 
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Рисунок. Проміжна частина тимуса добової телички. 
Гематоксилін і еозин. ×100: 1 – артерія; 2 – вена; 3 – сполучнотканинна строма; 4 – паренхіма.  
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периферії часток. В периферичних часточках 
площа кіркової речовини значно переважає 
над мозковою. Кіркова речовина в них займає 
65,1+1,12%, а мозкова – 34,8+1,13%.  

У телят часточки тимуса сформовані. Кір-
кова речовина в них становить 56,87±3,48%, а 
мозкова речовина – 21,60±2,71%.  

Висновки: 
1. Тимус курчат – це парний орган, який 

побудований із окремих часток, а у телят – не-
парний і складається із парної шийної, промі-
жної і грудної частин. 

2. Макроскопічні показники правого тимуса 
курчат менші ніж лівого. У телят найбільшу 
довжину має парна шийна частина цього орга-
на, а найбільшу ширину – грудна частина. 

3. Тимус курчат і телят побудований із спо-
лучнотканинної строми і паренхіми. Сполуч-
нотканинна строма представлена капсулою і 
трабекулами, які поділяють паренхіму на час-
точки. В останніх є кіркова і мозкова речови-
на, які займають неоднакову площу. В мозко-
вій речовині знаходяться тимічні тільця. 

4. Частина центрально розташованих часто-
чок окремих часток тимуса курчат не сформо-
вані, а у телят – часточки тимуса сформовані.  
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МОРФОЛОГИЯ ТИМУСА ЦЫПЛЯТ И ТЕЛЯТ СУТОЧНОГО ВОЗРАСТА 

Дышлюк Н.В., Стегней Ж.Г. 
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Исследовали морфологию тимуса цыплят и телят суточного возраста. Материал отобрали 

от здоровых цыплят кросса «Ломан Браун» и телят красной степной породы (n=4). При выпол-

нении работы использовали классические методы макро- и микроскопических исследований. Ус-

тановлено, что тимус цыплят - это парный орган, который состоит из отдельных долей, а у 

телят - непарный и состоит из парной шейной, промежуточной и грудной частей. Макроскопи-

ческие морфометрические показатели правого тимуса цыплят меньше, чем левого. Наибольшую 

длину у телят имеет парная шейная часть этого органа, а наибольшую ширину - грудная часть. 

Тимус цыплят и телят состоит из соединительнотканной стромы и паренхимы. Соединитель-

нотканная строма представлена капсулой и трабекулами, которые разделяют паренхиму на 

дольки. У последних есть корковое и мозговое вещество, которые занимают неодинаковую пло-

щадь. В мозговом веществе находятся тимические тельца. Часть центрально расположенных 

долек отдельных долей тимуса цыплят не сформирована, а у телят - дольки тимуса  сформиро-

ваны 

Цыплята, телята, тимус, морфометрические показатели, дольки, корковое вещество, 

мозговое вещество, тимические тельца 
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MORPHOLOGY OF THYMUS IN ONE DAY OLD CHICKENS AND CALVES  

N. Dyshlyuk, J. Stegney 

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

The thymus is the central organ of immune system. It plays an important role in the proliferation and 

differentiation of T-lymphocytes, because the organ is indispensable for the development and 

maintenance of immunity. 

We studied the morphology of the thymus in one day old chicken and calf. The material for 

investigation were healthy chickens cross "Loman Brown" and calves of red steppe cattle (n = 4). 

Classical methods of macro- and microscopic investigation were used during the study. Chicken thymus 

is a paired organ, which consists of lobules, in calves it is not paired organ and consists of paired 

cervical, intermediate and thoracic parts. Chicken thymus doesn't have thoracic part and represented 

only by cervical parts isolated one from another. Right and left cervical parts of the calf thymus located 

in the ventral part of the neck, lies on the dorso-lateral surface of trachea and it is thick at the end of 

submandibular salivary gland. They are connected caudally and form an intermediate part. Thoracic 

part of calf thymus is located in the chest cavity cranial from the heart. Parts of the thymus are formed 

by lobules. Macroscopic morphometric parameters of right part of chicken’s thymus are smaller than 

the left one. 

In calves the maximum length has cervical part of this organ and the largest width – thoracic part. 

Thymus of chickens and calves is built with connective tissue stroma and parenchyma. Connective tissue 

stroma is presented by capsule and trabeculae which divides parenchyma on lobules. The latest has the 

cortex and medulla, which occupy unequal area. There are thymic corpuscles in the medulla. Some 

centrally located lobules of individual lobes of chicken thymus are not formed and in calves thymus 

lobules are formed 

 

Chickens, calves, thymus, morphometric parameters, lobules, cortex, medulla, thymic corpuscles  
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 

на ринку України представлена велика кіль-

кість препаратів які використовують для міс-

цевої анестезії. При їх виборі перед фахівцем 

постає питання щодо особливостей застосу-

вання препарату для різних видів, а також ура-

хування індивідуальних особливостей стану 

даної тварини.  

Одним із найновіших та перспективних 

препаратів з групи місцевих анестетиків є ро-

півакаїн (“Наропін” виробництва фірми 

AstraZeneca Швеція). Він характеризується 

повільним початком та продовженим терміном 

дії, високою силою дії і низькою токсичністю 

(загальною, та нейро – і кардіотоксичністю) 

[1]. Крім того цей препарат цікавий тим, що 

він являє собою енантиомерний місцевий ане-

стетик (який є сумішшю 1:1 S(-) и R(+) – енан-

тиомерів). Для анестезії під час операції вико-

ристовують такі концентрації препаратів 0,5; 

0,75; 1%. Для післяопераційного знеболюван-

ня в гуманній медицині застосовують більш 

низькі його концентрації – 0,2% [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Ропівакаїн зарекомендував себе в світовій 

практиці гуманної анестезіології як один із 

СЛЮСАРЕНКО Д.В., к. вет. н., доцент  Білоцерківський національний аграрний універ-

ситет, м. Біла Церква 

Cloud41@yandex.ru 

У статті представлені результати епідурального застосування 0,2; 0,25; 0,375% розчину 

ропівакаїну великій рогатій худобі з метою забезпечення знеболюючого ефекту на стоячій 

тварині. Матеріалом для досліджень були 7 голів великої рогатої худоби віком від 9 місяців до 

1,5 роки, масою від 120 до 270 кг. У тварин реєстрували показники моторного блоку за шкалою 

атаксії вираженої в балах. Показники сенсорного блоку визначали за результатами больової 

проби та параметрами збудливості тканин шляхом електронейростимуляції. Встановлено, що 

0,2% розчин ропівакаїну не викликає сенсорного та моторного блоку. 0,25% розчин ропівакаїну 

викликає слабкий сенсорний і незначний моторний блок. 0,375% розчин ропівакаїну викликає 

сенсорну блокаду протягом 315 хв, і моторну блокаду середнього ступеня тривалістю 300 хв, і 

володіє вираженим та тривалим ефектом диференціальної блокади 

Диференціальна епідуральна блокада, ропівакаїн, моторний та сенсорний компонент 

блокади, велика рогата худоба, електронейростимуляція 

кращих місцевих анестетиків при застосуванні 

різних методик як самостійно, так і в комбіна-

ції із загальною анестезією. Препарат має ви-

соку терапевтичну широту дії, довгий термін 

дії, високу ефективність, малу токсичність та 

безпечність при застосуванні [2,5]. Досліджен-

ня ефектів ропівакаїну за провідникової та епі-

дуральної анестезії є актуальним як для гуман-

ної, так і для ветеринарної анестезіології [5-8]. 

Крім того, ропівакаїн найкраще серед міс-

цевих анестетиків викликає диференційовану 

блокаду нервових волокон – краще блокує чу-

тливі волокна, майже не зачіпаючи рухові [4].  

Це явище з успіхом можна використовувати 

для великих тварин при епідуральному вве-

денні – коли розчин розповсюджується в ме-

жах нервів, що забезпечують обслуговування 

тазових кінцівок, то тварина не лягає, а зали-

шається у стоячому положенні [3]. 

Метою наших досліджень було визначення  

можливості епідурального застосування 0,2, 

0,25, 0,375% розчинів ропівакаїну великій ро-

гатій худобі з метою забезпечення знеболюю-

чого ефекту на стоячій тварині.  

Матеріали і методи досліджень. Матеріа-

лом для досліджень були 7 голів великої рога-

УДК 636.22/.28.09:617:615.21. 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ЕПІДУРАЛЬНА БЛОКАДА РОПІВАКАЇНОМ У ВЕЛИКОЇ 
РОГАТОЇ ХУДОБИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ  
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тої худоби віком від 9 місяців до 1,5 роки, ма-

сою від 120 до 270 кг, що належали віварію 

Харківської державної зооветеринарної акаде-

мії, яким протягом 2014-2015 року проводили 

епідуральне введення розчинів ропівакаїну.  

Дослідження проводили на базі кафедри хірур-

гії ім. проф. І.О. Калашника Харківської дер-

жавної зооветеринарної академії. 
У дослідженнях застосовували ропівакаїн 

(Наропін) 0,75% розчин виробництва Astra 

Zeneca АБ, Швеція. Стандартний розчин пре-

парату розводили до необхідної концентрації 

додаючи до нього безпосередньо перед засто-

суванням фізіологічний розчин натрію хлори-

ду. Параметри блокади реєстрували в підгото-

вчий період, після ін’єкції препарату з інтерва-

лом 5 хв на протязі перших 90 хв, далі з інтер-

валом 15 хв. до 420 хв від терміну введення 

препарату.  
Тваринам проводили пункцію епідурально-

го простору голкою типу “Tuohy” розміром 

16G, діаметром 1,7 мм довжиною 80 мм виро-

бництва фірми Bbraun, Німеччина. За основу 

техніки була взята сакральна епідуральна бло-

када. Виконували ін’єкцію препарату в розра-

хунку довжини крупа в сантиметрах розділе-

ній на 3. Отримана цифра була кількістю мл 

розчину ропівакаїну.  
У тварин реєстрували показники моторного  

блоку методом огляду за шкалою атаксії вира-

женої в балах: 0 балів – відсутність атаксії; 1 

бал – ледь помітна атаксія; 2 бали – слабка, 

незначна ступінь атаксії; 3 бали – середня сту-

пінь атаксії; 4 бали – значна атаксія, але твари-

на може знаходитися в стоячому положенні; 5 

балів – сильна атаксія, тварина не може стоя-

ти. Показники сенсорного блоку визначали в 

ділянці стегна за результатами больової проби 

та параметрами збудливості тканин шляхом 

електронейростимуляції.  

Результати дослідження. Застосування ро-

півакаїну 0,2% розчину характеризувалось в 

основному відсутністю сенсорної блокади. Че-
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Рисунок. Параметри моторного компоненту епідуральної блокади у великої рогатої худоби 
в середньому по групі (n=7) за використання ропівакаїну  0,2%; 0,25; 0,375 % розчину  

(бали атаксії).  
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рез 15 хв після ін’єкції больова чутливість ре-

єструвалась у трьох з семи тварин групи, при 

параметрах збудливості 1,6-2,5 ма. Надалі та-

кож у частини тварин спостерігали больову 

чутливість, і параметри збудливості не переви-

щували 2,5 ма. Із 345хв больова чутливість бу-

ла відсутня тільки у однієї тварини, а з 390 хв 

больова чутливість реєструвалась у всіх тва-

рин. Моторна блокада через 25-30 хв станови-

ла 2 бали у всіх тварин групи, на 80-й хвилині 

вона сягала максимальних значень 2,85±0,26, 

на 210 хв – 1,85±0,14, і далі поступово знижу-

валась до 0 балів на 415 хв. 

Епідуральне введення ропівакаїну 0,25%  

мало такі показники – сенсорний компонент 

блоку проявлявся через 20-25 хв, проявлявся 

показниками збудливості 2,5-ма і вище, у де-

яких тварин відмічали часткову больову чут-

ливість, від 20-ї до 75-ї хвилини після введен-

ня препарату, і на 240 хв больова чутливість 

частково була присутня у однієї тварини, на 

270 хв – у трьох, на 330 хв тільки у трьох тва-

рин була відсутня больова чутливість, і на 420-

й хвилині становила 0,8-1,1-ма. Моторна бло-

када проявлялась такими явищами – через 10 

хв атаксія становила 2,14 ± 0,26 в середньому 

по групі, на 20-й хвилині 3 бали у всіх тварин,  

до 225 хв вона становила від 2,14±0,14 до 3 

балів, на 240 хв – 1,85 ±0,26, на 340 хв – 

0,85±0,14, і на кінець спостережень 420 хв – 0 

балів. 

Застосування ропівакаїну 0,375% розчину 

характеризувалось такими ознаками – сенсор-

ний компонент блоку проявлявся через 5-10  

хв, характеризувалась показниками збудливос-

ті тканин в місці блокади 3-ма і більше, і на 

315 хв чутливість починала відновлюватися. 

На 420 хв досліджень показники збудливості  

були в межах 0,8-1,2-ма. Моторна блокада бу-

ла в межах 3-4 бали від 10 хв до 150-ї, далі 2-3 

бали до 300-ї хвилини, потім знижувалась і на 

420-й хвилині становила 0 балів у шести тва-

рин а у однієї 1 бал. Динаміку моторного ком-

поненту епідуральної блокади у великої рога-

тої худоби за використання ропівакаїну ілюст-

рує рисунок.  

Висновки. 
1. Епідуральне введення великій рогатій ху-

добі ропівакаїну у вигляді 0,2% розчину не 

викликає сенсорної блокади і дає ефект слабо-

вираженої моторної блокади. 

2. За епідурального введення 0,25 % розчи-

ну ропівакаїну у великої рогатої худоби вини-

кає слабо виражена як сенсорна, так і моторна 

блокада. 
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ДИФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЭПИДУРАЛЬНАЯ  БЛОКАДА  РОПИВАКАИНОМ  
У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Слюсаренко Д.В. 

Белоцерковский  национальный аграрный университет, г. Белая Церковь 

В статье представлены результаты эпидурального применения 0,2; 0,25; 0,375% раствора 

ропивакаина крупному рогатому скоту с целью обеспечения обезболивающего эффекта на стоя-

чем животом. Материалом для исследований были 7 голов крупного рогатого скота в возрасте 

от 9 месяцев до 1,5 года, массой от 120 до 270 кг. У животных регистрировали параметры мо-

торного блока по шкале атакси выраженной в баллах. Показатели сенсорного блока определяли 

по результатам болевой пробы и параметрам возбудимости тканей методом электронейрос-

тимуляции. Установлено, что 0,2% раствор ропивакаина не вызывает сенсорного и моторного 

блока. 0,25% раствор ропивакаина вызывает слабый как сенсорный так и моторный блок.   

0,375% раствор ропивакаина вызывает сенсорную блокаду в течении  315 мин, и моторную бло-

каду средней степени продолжительностью 300 мин, і обладает выраженным и продолжитель-

ным эффектом дифференциальной  блокады 

Дифференциальная эпидуральная блокада, ропивакаин, моторный и сенсорный компонент 

блокады, крупный рогатый скот, электронейростимуляция 

EXPERIMENTAL STUDY OF DIFFERENTIAL EPIDURAL BLOCK BY 
ROPIVACAINE IN CATTLE    

D. Slusarenko 

Bila Tserkva national agrarian university, Bila Tserkva, Ukraine  

The purpose of the work reveal the possibilities of application of epidural 0,2; 0,25; 0,375% 

ropivacaine  in cattle to provide anesthetic pathogenic and therapeutic action. The material for the 

research were 7 cattle aged 9 months to 1,5 years, weight from 120 to 270 kg, which was performed 

epidural with «Naropin» (ropivacaine hydrochloride). Parameters of blockade recorded during the 

preparatory period, after the injection of up to 420 min from the period of administration. Animals were 

punctured by epidural needle type «Tuohy» 16G, with a diameter of 1.7 mm and a length of 80 mm, 

manufactured by Bbraun, Germany. It was taken as a basis for technology of sacral epidural block. The 

animals performance motor block on a scale of ataxia were recorded and expressed in points: 0 points - 

no ataxia; 1 point – barely noticeable ataxia; 2 points – poor ataxia; 3 points – the average degree of 

ataxia; 4 points – a significant ataxia, but the animal may be in a standing position; 5 points – severe 

ataxia, the animal can’t stand. Indicators sensor of block are as a result of the pain and the parameters 

of the sample tissue excitability by nerve stimulation. 

 It was found that 0.2% solution of ropivacaine do not cause sensory and motor block. 0.25% solution 

ropivacaine – weak touch and minor motor block. 0.375% solution ropivacaine causes sensory blockade 

for 315 min, and motor blockade of medium duration of 300 minutes, and has a pronounced and 

prolonged effect of differential blockade. Motor blockade is characterized by finding a component of the 

animal in a standing position and ataxia in a range of 1-3 points 

Differential epidural block, ropivacaine, «Naropin», motor and sensory components of the 

blockade, cattle, nerve stimulation 
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Постановка проблеми. У вирішенні про-

блеми забезпечення населення продуктами ха-

рчування велике значення відводиться свинар-

ству, як галузі скороспілого тваринництва. Ва-

жливою умовою інтенсивного ведення галузі є 

максимальне використання відтворювального 

потенціалу маточного поголів’я, попереджен-

ня патології родів і післяродового періоду. 

Разом з тим, практика роботи свинарських 

комплексів промислового типу показує, що 

при концентратному типі годівлі і цілорічному 

безвигульному утриманні основних свинома-

ток і ремонтного поголів’я, а також постійно-

му переміщенні тварин з одного приміщення в 

інше упродовж всього технологічного циклу 

спостерігається висока захворюваність свино-

маток післяродовими хворобами, такими як, 

післяродовий катарально - гнійний ендомет-

рит. Ці захворювання призводять до зниження 

або припинення секреції молока, високої за-

хворюваності та загибелі новонароджених по-

росят, малоплідністі і неплідності свиноматок, 

та їх вибракуванні [4]. 

Вирішення проблеми підвищення репродук-

тивної функції продуктивних тварин досить 

складна внаслідок розмаїття причин, які по-

значаються на її реалізації. Тому ведеться по-

шук методів впливу на різні елементи статевої 

системи. Потрібно так забезпечити лікування 

тварин із акушерсько-гінекологічними захво-

рюваннями, щоб відновити та не допустити 

СУХІН В. М., к. вет. н., доцент 

ЧУМАК В. О., к. вет. н., доцент 

КРИВА О. А., ст. викладач 

ГОЛОВЧЕНКО К. В., студент 

Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет,  

м. Дніпропетровськ 

Комплексне лікування свиноматок, хворих на післяродовий гнійно-катаральний ендометрит, 

при застосуванні вітчизняних ветеринарних препаратів дозволяє зменшити собівартість при 

збереженні ефективності лікування. Використання доцитолу та ферофарм мультивіту є 

раціональним при лікуванні гнійно-катаральних ендометритів 

Пропранол, лікування, свиноматки, ендометрит 

погіршення відтворної здатності самиць. Тому 

комплексна схема лікування має бути спрямо-

вана на стимуляцію захисних сил тварини, по-

передження розмноження мікроорганізмів, ви-

далення продуктів розпаду тканин та віднов-

лення фунціональної здатності яєчників та ма-

тки [3]. 

Виявлення впливу бета-адреноблокаторів 

на заплідюваність самиць продуктивних тва-

рин та профілактику і лікування захворювань 

післяродового періоду наведено [1, 2, 5]. 

У комплексі заходів щодо боротьби з гост-

рою післяродовою патологією у свиноматок 

бактеріальної етіології широке застосування 

знайшли такі хіміотерапевтичні засоби як ан-

тибіотики, сульфаніламіди, нітрофурани та ін. 

Однак тривале і безсистемне їх застосування 

призводить до появи резистентних штамів мік-

роорганізмів. 

Тому на сьогоднішній день актуальним є 

складання схем комплексної терапії післяродо-

вих ускладнень з використанням препаратів 

симптоматичною, етіотропною і патогенетич-

ною дією. 

У Росії випускають розчин «Утеротон» ви-

робництва «Ніта-фарм» – 0,5% розчин пропра-

нололу та внутрішньоматкові таблетки 

«Сепранол», розроблені за участі фахівців Са-

ратовського державного аграрного університе-

ту. У матку пропонують уводити по 686 мг для 

корови (2 таблетки), а внутрішньовенно або 

УДК 615.256:618:619 

ЛІКУВАННЯ СВИНОМАТОК ХВОРИХ НА ПІСЛЯРОДОВИЙ ГНІЙНО-КАТАРАЛЬНИЙ 
ЕНДОМЕТРИТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОПРАНОЛОЛУ  
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внутрішньом’язово коровам по 10 мл (тобто 50 

мг за АДР), а свиноматкам по 5 мл (25 мг 

АДР). У Білорусі пропонують суспензію 

«Ріхометрин» виробництва «Рубікон» від фа-

хівців Вітебської державної академії ветерина-

рної медицини. Препарат для внутрішньомат-

кового уведення по 10 мл/100 кг маси тіла, що 

відповідає 0,5 мг/кг за пропранололу гідрохло-

ридом. Раніше у Польщі випускали препарат 

«Утеротонік» виробництва «Польфа», цей 

0,5% розчин пропранололу гідрохлориду за-

стосовували коровам та свиноматкам. На наш 

час випускають 0,05% розчини із Каразололу 

гідрохлоридом «Сімпанорм» від фірми 

«Фатро» в Італії та «Суакрон» виробництва 

«Діваза-Фармавік» в Іспанії. Обидва препара-

ти призначають коровам внутрішньом’язово 

або внутрішньовенно, свиноматкам внутрі-

шньом’язово по 2 мл/100 кг маси тіла (або 10 

мкг/кг за АДР), а поросятам понад 20 кг по 1 

мл (0,5 мг АДР на 1 тварину) для попереджен-

ня серцево-судинних, метаболічних та репро-

дуктивних розладів при переміщенні або ін-

ших стресових ситуаціях. 

В Україні зареєстрований 0,5% розчин Про-

пранолу гідрохлориду виробництва фірми 

«Фарматон», м. Рівне. 

Мета досліджень. Вивчалась ефективність 

застосування вітчизняних ветеринарних пре-

паратів у комплексній терапії при захворюван-

ні свиноматок на післяродовий гнійно-

катаральний ендометрит. 

Матеріал і методи досліджень. Робота ви-

конувалась упродовж 2013 року в умовах сви-

нокомплексу повного циклу Дніпропетровсь-

кої області. Об’єктом дослідження були свино-

матки гібриди (Велика біла × Ландрас), проду-

ктивним віком 2-3 опороси, живою вагою 170-

200 кг, середньої вгодованості, хворі на після-

родовий гнійно-катаральний ендометрит. Тва-

рин за добу до опоросу було вимушено пере-

ведено в інші бокси.  

Діагноз на післяродовий гнійно-

катаральний ендометрит встановлювали після 

збирання анамнезу, загального клінічного до-

слідження тварини. При клінічному дослі-

дженні враховували загальний стан тварин, 

стан зовнішніх статевих органів, статевої щі-

лини, шкіри вульви і кореня хвоста. При вагі-

нальному дослідженні застосовували стериль-

ні інструменти. Для огляду передодня піхви 

розкривали руками вульву. Проводили вимі-

рювання ректальної температури. 

З метою визначення ефективності розробле-

ної схеми лікування гнійно-катаральних ендо-

метритів були сформовані дві групи тварин. 

Тваринам обох груп внутрішньом’язово вво-

дили розчин амоксициліну 10% фірми 

“Фарматон” у дозі 1 мл на 10 кг маси тіла з 

інтервалом 24 години протягом 3-5 діб, та од-

норазово у першу добу лікування 5 мл/50 кг 

живої ваги ферофарм мультивіту (розчин із 

вітамінами В1, В2, В3, В6, РР та солями заліза, 

міді, кобальта фірми “Фарматон”). Свиномат-

кам контрольної груп внутрішньом’язово вво-

дили 30 ОД окситоцину з інтервалом 12 годин, 

а свиноматкам дослідної групи внутрішньо-

м’язово 5 мл доцитолу (0,5 % розчин пропра-

нололу фірми “Фарматон”) з інтервалом 24 

години. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Комплексне лікування свиноматок, хворих на 

післяродовий гнійно-катаральний ендометрит 

у дослідній групі дозволяє збільшити відсоток 

одужання тварин майже у два рази, при одно-

часному скороченні курсу лікування. 

Пропранолол – це бета-адреноблокатор, 

який зменшує реакцію серцево-судинної, ди-

хальної та статевої системи на адреналін та 

норадреналін, виділення яких зростає під 

впливом стресових чинників. Наслідком ефек-

ту цієї фармакологічної речовини та її аналогів 

є нормалізація роботи серця, покращення ди-

хання, відновлення реакції рецепторів до окси-

тоцину та пролактину у матці та молочній за-

лозі. 

Підтвердженням цього є застосування пре-

паратів із бета-адреноблокаторами – пропра-

нололом та каразололом для великої рогатої 

худоби та свиней. 

Застосування негормонального препарату 

доцитол, що володіє тривало вираженою дією 

на моторику міометрія, дозволяє уникнути 

дисбалансу в гормональній системі організму. 

При лікуванні свиноматок дослідної групи 

спостерігається більш високий терапевтичний 

ефект у порівнянні з лікуванням тварин конт-

рольної групи. Цей факт ми пояснюємо тим, 

що у нашій схемі лікування застосовувався 
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доцитол. 

Доцитол сприяє прояву активності ендоген-

ного окситоцину, внаслідок чого посилюються 

скорочення гладкої мускулатури матки і моло-

чної залози, тому скорочення м’язів матки 

більш м’які і тривалі порівняно з окситоци-

ном.  

Висновки та перспективи подальших 
розробок. 

1. Комплексне лікування свиноматок, хво-

рих на післяродовий гнійно-катаральний ендо-

метрит показало, що застосування доцитолу в 

умовах виразної стресової ситуації у сукупно-

сті із симптоматичною терапією дозволяє збі-

льшити відсоток одужання тварин майже в два 

рази, при одночасному скороченні курсу ліку-

вання. 

2. Використання ферофарм мультивіту 

сприяє зниженню дії стресу та підвищенні за-

гальної резистентності при лікуванні свинома-

ток хворих на післяродовий гнійно-

катаральний ендометрит. 
У подальшому буде вивчено за яких саме 

стресових умов бетаадреноблокатори доціль-

ніше використовувати окремо або у комбінації 

з гормональними препаратами.  
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Комплексное лечение свиноматок, больных послеродовым гнойно-катаральным эндометри-

том, при применении отечественных ветеринарных препаратов позволяет уменьшить себе-

стоимость при сохранении эффективности лечения. Использование доцитола и ферофарм муль-

тивита является рациональным при лечении гнойно-катаральных эндометритов 
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TREATMENT OF SOWS WITH POSTPARTUM PURULENT-CATARRHAL 
ENDOMETRITIS USING PROPRANOLOL   

V. Sukhin, V. Chumak, O. Kryva, K. Holovchenko 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

 

In addressing the problem of providing the population with food, pig industry plays important role as 

precocious branch of breeding. An important condition of intensive industry is to maximize the use of the 

reproductive potential of breeding stock, warning of partus pathology and postnatal period pathology. 

Therefore, the relevant date is charting the complex therapy of postnatal complications from using 

symptomatic, causal and pathogenetic drugs. 

In the world it is recorded several veterinary drugs with beta adrenergic blockers: "Uteroton" and 

"Sepranol" production "Nita-Farm", "Rihometryn" production "Rubicon", "Uterotonik" production 

"Polfa", "Simpanorm" from the company "Fatra", "Suakron" production "Divaza-Farmavik". In 

Ukraine registered Docytol - 0.5% solution of Propranol hydrochloride production firm "Farmaton". 

It was examined the effectiveness of the national veterinary medicines in the treatment of disease in 

sows on postnatal purulent-catarrhal endometritis. 

Animal day before farrowing was forcedly transferred to other boxes. In order to determine the 

effectiveness of treatment regimens in sows with developed purulent catarrhal endometritis were formed 

two groups of animals. Animals were injected intramuscularly in both groups 10% solution of 

amoxicillin firm "Farmaton" at a dose of 1 ml per 10 kg of body weight at intervals of 24 hours for 3-5 

days, and once in the first day of treatment ferofarm multyvit (solution of vitamins B1, B2, B3, B6, PP 

and salts of iron, copper, cobalt firm "Farmaton") 5 ml/50 kg of body weight. Sows of control groups 

were injected intramuscularly 30 units of oxytocin at intervals of 12 hours, and sows of the experimental 

group had intramuscular injection of 5 ml 0.5% solution of propranolol firm "Farmaton" with an 

interval of 24 hours. 

Integrated treatment of sows suffering from postpartum purulent-catarrhal endometritis in the 

experimental group increased the percentage recovery of animals almost doubled, while the time of 

treatment was reduced. 

1. Integrated treatment of sows suffering from postpartum purulent-catarrhal endometritis showed 

that in the conditions of using Dotsytol in distinct stressful situation together with symptomatic therapy 

increases the percentage recovery of animals almost doubled, while time of treatment is reducing. 

2. Using ferofarm multyvit helps to reduce stress and increase overall resistance in the treatment of 

sows with postpartum purulent-catarrhal endometritis. 

In further investigated it will studied in wich stress conditions it will be batter to use beta 

adrenoceptor blocking agent alone or in combination with hormonal drugs 

 

Propranolol, treatment, sows, endometritis 
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Постановка проблеми. Ефективність вико-
ристання протеїну та незамінних амінокислот 
в організмі лактуючих корів при утриманні на 
пасовищі або при згодовуванні зеленої маси 
сіяних трав у певній мірі залежить від вмісту в 
раціоні речовин, які є фізично і хімічно стійки-
ми та мають певну поверхню [1]. Це зумовле-
но насамперед стабілізуючим впливом таких 
речовин на ензимні процеси в рубці та концен-
трацію в ньому водневих іонів за високого рів-
ня в раціоні тварин легкорозщеплюваного про-
теїну, цукру та крохмалю [2]. Дефіцит речовин 
з певною поверхнею в раціоні корів при утри-
манні на культурних пасовищах або при згодо-
вуванні їм зеленої маси сіяних трав приводить 
до зниження їх продуктивності внаслідок зме-
ншення трансформації протеїну в мікробіаль-
ний білок [3, 4]. Цим пояснюється підвищення 
ефективності використання протеїну великою 
рогатою худобою при додаванні до зеленої 
маси пасовищних і сіяних трав природних мі-
нералів (цеоліту, перліту, глауконіту), які ха-
рактеризуються високою фізичною і хімічною 
стійкістю та мають певну поверхню [5]. Проте 

КОЛЯДА С. М., аспірант  
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У статті представлені дані щодо дослідження впливу введення до раціону корів у літній 

період оксидів металів і цеолітового борошна на вміст жирних кислот загальних ліпідів у 

рубцевій рідині, молочну продуктивність та склад молока. Встановлено, що в рубцевій рідині 

корів, яким згодовували зелену масу пасовищної трави, комбікорм, оксиди металів і, особливо, 

цеолітове борошно, до ранкової годівлі за рахунок насичених, мононенасичених і поліненасичених 

жирних кислот зростає вміст жирних кислот загальних ліпідів, а на 2-й годині після її початку 

з боку насичених і мононенасичених — зменшується. Згодовування коровам поряд з зеленою 

масою злаково-бобового пасовища та комбікормом оксидів металів і цеолітового борошна 

приводить до підвищення середньодобових надоїв молока. Одночасно в молоці корів, яким 

додатково згодовували цеолітове борошно, зростає вміст білка, жиру та лактози. 

Інтенсивніше змінюється вміст жирних кислот загальних ліпідів у рубцевій рідині, молочна 

продуктивність та склад молока за згодовування коровам поряд з зеленою масою злаково-

бобового пасовища та комбікормом цеолітового борошна. 

Корови, вміст рубця, цеоліт, оксиди металів, загальні ліпіди  

біохімічні механізми впливу наявних у раціоні 
лактуючих корів в літній період цеолітів, пер-
літів, глауконітів до кінця не з’ясовані.  

Метою роботи було дослідження впливу 
наявних у раціоні корів у літній період оксидів 
металів і цеолітового борошна на вміст жир-
них кислот загальних ліпідів у рубцевій рідині, 
молочну продуктивність та склад молока. 

Матеріали і методи досліджень. Дослід 
провели у фермерському господарстві села 
Тудорковичі, Сокальського району, Львівської 
області на повновікових коровах української 
чорно-рябої молочної породи у першу полови-
ну лактації. Було сформовано три групи корів 
(по 4 тварини у кожній). Корови контрольної 
та I і II дослідних груп впродовж травня-липня 
(90 днів) утримувалися на пасовищі з молодою 
злаково-бобовою травою. Молоду злаково-
бобову траву на пасовищі було отримано по-
слідовним засіванням 10-ти ділянок однако-
вою травосумішшю (конюшина біла, райграс 
пасовищний, вівсяниця лучна та тимофіївка 
лучна). На кожній ділянці корів випасали 

УДК 612.461.23:549.67:636.2 
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впродовж трьох днів, після чого вносили азо-
тні добрива у кількості N60 та очікували вихо-
ду злакових трав у трубку. У результаті, був 
створені умови за яких корови протягом дослі-
ду отримували траву ранньої стадії вегетації. 

Крім того, корови отримували комбікорм, 
який містив, %: ячмінь – 20; пшеницю фураж-
ну – 27; овес – 13; макуху соняшникову – 22; 
відходи пшеничні – 18 (4,0 кг на голову та 100 
г на кожен кілограм молока). У склад остан-
нього були включені наступні мінеральні еле-
менти: магній, кобальт, цинк і мідь. До конце-
нтратів корів I дослідної групи у додавали по-
дібну за хімічним складом до цеолітового бо-
рошна суміш оксидів металів (мас. ч.): SiO2 –
70,0; Al2O3 – 12,0; Fe2O3 – 1,0; FeO – 0,6; TiO2 
– 0,1; MnO – 0,1; P2O5 – 0,1; K2O – 3,1; Na2O – 
1,8; SO3 – 0,1; CaO – 7,1; MgO – 4,0. Коровам 
II дослідної групи з концентратами згодовува-
ли цеолітове борошно. Кількість оксидів мета-
лів і цеолітового борошна у раціоні корів ста-
новила 0,4 г/кг маси тіла. 

Упродовж досліду контролювали молочну 
продуктивність піддослідних корів і вміст в їх 
молоці білка, жиру та лактози. У кінці дослі-
джень для лабораторних досліджень до ранко-
вої годівлі та на 2-й годині після її початку зо-
ндом були відібрані зразки вмісту рубця. У 
відібраних зразках рідини рубця кількісним 
газохроматографічним методом визначали 
вміст жирних кислот загальних ліпідів [6].  

Отриманий цифровий матеріал опрацьовано 
методом варіаційної статистики з використан-
ням критерію Стьюдента. Розраховувалися 
середні арифметичні величини (М) та похибки 
середніх арифметичних величин (±m). Зміни 
вважалися вірогідними за p<0,05. Для розраху-
нків використана комп’ютерна програма 
Microsoft Excel. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
За результатами досліджень встановлено, що в 
рубцевій рідині корів І та ІІ дослідної груп, 
раціон яких містив молоду траву, комбікорм 
та відповідно оксиди металів і цеолітове боро-
шно, порівняно з коровами контрольної групи, 
які споживали тільки молоду траву та комбі-
корм, до ранкової годівлі підвищується загаль-
ний рівень жирних кислот загальних ліпідів 
(таблиця 1). Він знижується, в основному, за 
рахунок насичених жирних кислот. На це вка-

зує індекс насиченості ліпідів, який у корів І та 
ІІ дослідної груп становить відповідно 2,92 і 
2,90 проти 3,03 у контролі. При цьому вміст 
насичених жирних кислот загальних ліпідів у 
рубцевій рідині корів І та ІІ дослідної груп, 
порівняно з коровами контрольної групи, зрос-
тає за рахунок жирних кислот з парною кількі-
стю вуглецевих атомів у ланцюгу (після згодо-
вування оксидів металів і цеолітового борош-
на відповідно до 1029,65 і 1043,87 проти 
973,75 г-3/л у контролі), мононенасичених – 
жирних кислот родини n–9 (248,68 і 254,88 
проти 224,76), а поліненасичених – жирних 
кислот родин n–3 (39,08 і 39,69 проти 36,05) і 
n–6 (згодовування оксидів металів і цеолітового 
борошна відповідно до 54,57 і 55,51 проти 49,36 
г-3/л у контролі).  

Зростання вмісту поліненасичених жирних 
кислот рубцевій рідині корів І та ІІ дослідної 
груп, можливо, пов’язане із збільшенням їх 
включення в склад мікроорганізмів, зокрема 
найпростіших. При цьому, в рубцевій рідині 
корів І та ІІ дослідної груп, порівняно з коро-
вами контрольної групи, зменшується відно-
шення поліненасичених жирних кислот роди-
ни n–3 до поліненасичених жирних кислот ро-
дини n–6. Слід відмітити, що до ранкової годі-
влі інтенсивніше зростає вміст жирних кислот 
загальних ліпідів у рубцевій рідині корів ІІ до-
слідної групи, раціон яких містив молоду тра-
ву, комбікорм та цеолітове борошно. Зростан-
ня вмісту жирних кислот загальних ліпідів у 
рубцевій рідині корів І та ІІ дослідної груп, 
яким поряд з молодою травою та комбікормом 
згодовували відповідно оксиди металів і цеолі-
тове борошно, порівняно з коровами контроль-
ної групи, які споживали тільки молоду траву 
та комбікорм, видно, пов’язане з інтенсивні-
шою діяльністю мікроорганізмів, насамперед 
бактерій, які живуть на важкодоступній повер-
хні. 

У рубцевій рідині корів І та ІІ дослідної 
груп, порівняно з коровами контрольної групи, 
на 2-й годині після початку ранкової годівлі є 
тенденція до зменшення загального вмісту жи-
рних кислот загальних ліпідів (таблиця 2). Так, 
видно, що тенденція до зменшення загального 
вмісту жирних кислот загальних ліпідів спо-
стерігається за рахунок ненасичених жирних 
кислот. На це вказує індекс насиченості ліпі-
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дів, який у корів І та ІІ дослідної груп стано-
вить відповідно 4,69 і 4,64 проти 4,57 у конт-
ролі. При цьому, вміст мононенасичених  жир-
них кислот загальних ліпідів у рідкому вмісти-
мому рубця корів дослідних груп, порівняно з 
коровами контрольної групи, сильно зменшу-
ється, а поліненасичених – не змінюється. При 
цьому, в рідкому вмістимому рубця І та ІІ до-
слідної груп, порівняно з коровами контроль-
ної групи, зменшується відношення полінена-
сичених жирних кислот родини n–3 до поліне-

насичених жирних кислот родини n–6.  
Вміст насичених жирних кислот загальних 

ліпідів у рубцевій рідині корів І та ІІ дослідної 
груп, порівняно з коровами контрольної групи, 
на 2-й годині після початку ранкової годівлі 
зменшується за рахунок жирних кислот з пар-
ною (після згодовування оксидів металів і цео-
літового борошна відповідно до 912,98 і 
901,15 проти 955,93 г-3/л у контролі) та непар-
ною (2,23 і 2,33 проти 2,53) кількістю вуглеце-
вих атомів у ланцюгу, а мононенасичених жи-
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Жирні кислоти 
та їх код 

Група тварин 

Контрольна 
(ОР) 

І дослідна 
(ОР+оксиди мета-

лів) 

ІІ дослідна 
(ОР+цеолітове бо-

рошно) 
Капринова, 10:0 0,89±0,021 0,97±0,009* 1,00±0,006** 
Лауринова,12:0 1,78±0,043 1,94±0,021** 1,96±0,023** 
Міристинова, 14:0 9,52±0,125 10,02±0,071* 10,10±0,074** 
Пантадеканова, 15:0 2,94±0,036 3,14±0,039** 3,19±0,040** 
Пальмітинова, 16:0 224,51±3,402 234,56±1,953 243,46±2,153** 
Пальмітоолеїнова, 16:1 12,36±0,209 11,62±0,060* 11,47±0,036** 
Стеаринова, 18:0 732,84±10,643 777,52±4,050** 782,64±3,771** 
Олеїнова, 18:1 221,38±4,931 244,96±3,532** 251,10±3,102** 
Лінолева, 18:2 37,34±0,656 41,45±0,831** 41,95±0,765** 
Ліноленова, 18:3 18,12±0,325 19,62±0,226** 19,82±0,190** 
Арахінова, 20:0 4,21±0,081 4,64±0,065** 4,71±0,067** 
Ейкозаєнова, 20:1 3,38±0,066 3,72±0,068* 3,78±0,067** 
Ейкозадиєнова, 20:2 3,01±0,058 3,34±0,055** 3,55±0,111** 
Ейкозатриєнова, 20:3 3,44±0,082 3,72±0,043** 3,81±0,045** 
Арахідонова, 20:4 2,69±0,044 2,92±0,047* 2,99±0,048** 
Ейкозапентаєнова, 20:5 2,45±0,094 2,86±0,064* 2,96±0,065** 
Докозадиєнова, 22:2 2,88±0,050 3,14±0,054* 3,21±0,048** 
Докозатриєнова, 22:3 2,09±0,046 2,30±0,037* 2,35±0,039** 
Докозатетраєнова, 22:4 3,32±0,048 3,58±0,047** 3,65±0,047** 
Докозапентаєнова, 22:5 4,55±0,095 4,75±0,071 4,86±0,076** 
Докозагексаєнова, 22:6 5,52±0,097 5,97±0,064** 6,05±0,062** 

Загальна концентрація жирних ки-
слот 

1299,22 1386,74 1408,61 

у т. ч. насичені 976,69 1032,79 1047,06 
мононенасичені 237,12 260,3 266,35 
поліненасичені 85,41 93,65 95,2 
n-3/n-6 0,73 0,72 0,72 

Таблиця 1. Вміст жирних кислот загальних ліпідів у рубцевій рідині корів до годівлі, г-3/л,
(М±m, n=4)  

Примітка: * p<0,05, ** p<0,01 – відносно контрольної групи  
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рних кислот родин n–7 (2,83 і 2,79 проти 3,09) 
і n–9 (після згодовування оксидів металів і це-
олітового борошна відповідно до 93,58 і 91,09 
проти 108,29 г-3/л у контролі). Слід також від-
мітити, що на 2-й годині після початку ранко-
вої годівлі інтенсивніше зменшується вміст 
жирних кислот загальних ліпідів у рубцевій 
рідині корів ІІ дослідної груп, раціон яких міс-
тив молоду траву, комбікорм та цеолітове бо-
рошно. 

Оскільки згодовувані оксиди металів і цео-

літове борошно не змінювали вмісту Кальцію, 
Магнію, Фосфору, Калію, Натрію, Феруму та 
Мангану у крові корів, можна вважати, що на-
ведені вище кормові добавки слугували в пер-
шу чергу поверхнею, на якій проявляли свою 
активність мікроорганізми, насамперед бакте-
рії, та впливали на інтенсивність і спрямова-
ність обмінних процесів та вміст жирних кис-
лот загальних ліпідів у рубці.  

Зміни вмісту насичених, мононенасичених і 
поліненасичених жирних кислот загальних лі-
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Таблиця 2. Вміст жирних кислот загальних ліпідів у рубцевій рідині корів на 2-й годині 
після початку ранкової годівлі, г-3/л (М±m, n=4)  

Примітка: * p<0,05, ** p<0,01 – відносно контрольної групи  

Жирні кислоти 
та їх код 

Група тварин 

Контрольна (ОР) 
І дослідна 

(ОР+оксиди металів) 
ІІ дослідна 

(ОР+цеолітове боро-
шно) 

Капринова, 10:0 1,11±0,029 0,96±0,023** 0,92±0,024** 
Лауринова,12:0 1,62±0,037 1,43±0,031** 1,38±0,033** 
Міристинова, 14:0 9,53±0,137 8,96±0,076* 8,84±0,074** 
Пантадеканова, 15:0 2,53±0,052 2,23±0,070 2,33±0,094 

Пальмітинова, 16:0 222,56±18,880 185,45±3,925 180,25±3,957 

Пальмітоолеїнова, 16:1 3,09±0,060 2,83±0,029** 2,79±0,027** 
Стеаринова, 18:0 718,59±25,144 713,53±26,370 707,01±26,814 
Олеїнова, 18:1 105,88±3,202 91,50±1,928** 89,08±1,927** 

Лінолева, 18:2 52,78±1,776 54,89±1,390 56,79±1,381 

Ліноленова, 18:3 24,72±0,997 25,92±0,936 26,64±0,887 
Арахінова, 20:0 2,52±0,072 2,65±0,070 2,75±0,075 
Ейкозаєнова, 20:1 2,41±0,080 2,08±0,050* 2,01±0,044** 
Ейкозадиєнова, 20:2 1,65±0,060 1,40±0,032* 1,36±0,025** 
Ейкозатриєнова, 20:3 2,94±0,088 2,58±0,041* 2,52±0,039** 
Арахідонова, 20:4 1,81±0,039 1,63±0,028* 1,59±0,019** 
Ейкозапентаєнова, 20:5 1,42±0,046 1,24±0,026* 1,21±0,026** 
Докозадиєнова, 22:2 1,59±0,057 1,36±0,024* 1,31±0,024** 
Докозатриєнова, 22:3 1,52±0,049 1,32±0,026* 1,28±0,022** 
Докозатетраєнова, 22:4 2,12±0,072 1,88±0,024* 1,85±0,021* 
Докозапентаєнова, 22:5 3,29±0,121 2,89±0,037* 2,62±0,239* 
Докозагексаєнова, 22:6 4,33±0,151 3,81±0,048* 3,75±0,051* 

Загальний вміст жирних 
кислот 

1168,01 1110,54 1098,28 

у т. ч. насичені 958,46 915,21 903,48 
мононенасичені 111,38 96,41 93,88 
поліненасичені 98,17 98,92 100,92 

n-3/n-6 0,62 0,60 0,59 
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підів у рубцевій рідині корів I та II дослідної 
груп відбився на молочній продуктивності та 
складі молока. Зокрема, введення до раціону 
корів І і ІІ дослідних груп відповідно оксидів 
металів і цеолітового борошна, порівняно з 
коровами контрольної групи, яким не вводили 
добавок, приводило до зростання середньодо-
бових надоїв молока (таблиця 3). Одночасно в 
молоці корів ІІ дослідної групи, яким згодову-
вали цеолітове борошно, вірогідно зростав 
вміст білка, жиру та лактози.  

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. 

1. У рубцевій рідині корів, яким згодовува-
ли зелену масу пасовищної трави, комбікорм, 
оксиди металів і, особливо, цеолітове борош-
но, до ранкової годівлі за рахунок насичених, 
мононенасичених і поліненасичених жирних 
кислот зростає вміст жирних кислот загальних 
ліпідів, а на 2-й годині після її початку з боку 
насичених і мононенасичених – зменшується.  

2. Згодовування коровам поряд з зеленою 
масою злаково-бобового пасовища та комбіко-
рмом оксидів металів і цеолітового борошна 
приводить до підвищення середньодобових 
надоїв молока. Одночасно в молоці корів, яким 
додатково згодовували цеолітове борошно, 
зростає вміст білка, жиру та лактози. 

3. Інтенсивніше змінюється вміст жирних 
кислот загальних ліпідів у рубцевій рідині, мо-
лочна продуктивність та склад молока за зго-
довування коровам поряд з зеленою масою 
злаково-бобового пасовища та комбікормом 
цеолітового борошна 

У перспективі необхідно встановити вплив 
згодовуваних коровам у літній період оксидів 
металів і цеолітового борошна на вміст неете-
рифікованих форм жирних кислот у рідині ру-
бця, які є найбільш доступними для мікроорга-
нізмів, що населяють рубець, та для організму 
корів.  

Досліджуванні 
показники 

Група тварин 

Контрольна (ОР) І дослідна 
(ОР+оксиди металів) 

ІІ дослідна 
(ОР+цеолітове  

борошно) 

Середньодобовий надій, кг 26,0±0,73 28,3±0,38* 29,4±0,39** 

Вміст жиру в молоці, % 3,42±0,025 3,47±0,025 3,60±0,026** 

Вміст білка в молоці, % 3,20±0,023 3,25±0,023 3,36±0,026** 

Вміст лактози в молоці,% 4,39±0,042 4,45±0,038 4,64±0,038** 

Таблиця 3. Молочна продуктивність та склад молока піддослідних корів (М±m, n=4)   

Примітка: * p<0,05, ** p<0,01 – відносно контрольної групи  

37 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№2, 2015 

СОДЕРЖАНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ОБЩИХ ЛИПИДОВ В РУБЦОВОЙ  
ЖИДКОСТИ И ПРОДУКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ КОРОВ ПРИ  

НАЛИЧИИ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ И ЦЕОЛИТОВОЙ МУКИ В РАЦИОНЕ 
ПАСТБИЩНОГО ПЕРИОДА 

Коляда С. М., Ривис И. Ф. 

Институт биологии животных НААН, г. Львов  

Представлены данные исследования влияния введения в рацион коров в летний период оксидов 

металлов и цеолитовой муки на содержание жирных кислот общих липидов в рубцовой жидко-

сти, продуктивность и состав молока. Установлено, что в рубцовой жидкости коров, которым 

скармливали зеленую массу пастбищной травы, комбикорм, оксиды металлов и, особенно, цеоли-

товую муку, при утреннем кормлении за счет насыщенных, мононенасыщенных и полиненасы-

щенных жирных кислот растет содержание жирных кислот общих липидов, а на 2-й час после 

ее начала со стороны насыщенных и мононенасыщенных – уменьшается. Скармливания коровам 

наряду с зеленой массой злаково-бобового пастбища и комбикорма оксидов металлов и цеолито-

вой муки приводит к повышению среднесуточного удоя молока. Одновременно в молоке коров, 

которым дополнительно скармливали цеолитовую муку, возрастает содержание белка, жира и 

лактозы. Интенсивнее меняется содержание жирных кислот общих липидов в рубцовой жидко-

сти, молочная продуктивность и состав молока при скармливании коровам вместе с зеленой 

массой злаково-бобового пастбища и комбикормом цеолитовой муки 

Коровы, содержимое рубца, цеолит, оксиды металлов, общие липиды 
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CONTENT FATTY ACID OF TOTAL LIPIDS IN THE RUMEN FLUID AND 
PRODUCTIVITY INDICATORS IN COWS AT THE PRESENCE OF METAL 
OXIDE AND ZEOLITE POWDER IN THE RATION IN PASTURE SEASON 

S. Kolyada, J. Rivis 

Institute of Animal Biology NAAS, Lviv, Ukraine 

The article presents the research data on impact the introduction to cows summer diet a metal oxides 

and zeolite powder on content fatty acids of total lipids in the rumen fluid, milk production and 

composition of milk. It was established that in rumen the liquid of cows, which were fed by green mass 

of grass-legume pastures, supplement of metal oxides and especially zeolite powder to morning feeding, 
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it was increased content fatty acid of total lipids’ due to increasing saturated, monounsaturated and 

polyunsaturated fatty acid, and at 2nd hour after feeding decreased content of saturated and 

monounsaturated fatty acid were found. The feeding to the cows a green mass of grass-legume pastures, 

with metal oxides, and especially zeolite powder, led to significant increased average milk yield. 

Simultaneously, in the milk of cows, which further were fed a zeolite, levels of protein, fat and lactose 

were significant increased. More intensively have been changed the content fatty acids of total lipids’  in 

rumen fluid, milk yield and composition of milk in cows feeding green mass of grass-legume pastures 

and feed-stuff with zeolite powder 

Сows, the content of the rumen, zeolite, metal oxides, total lipids 
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Постановка проблеми. В останні роки од-
нією з найбільш рентабельних галузей сільсь-
кого господарства України є промислове виро-
бництво м’яса птиці, зокрема бройлерів. З ко-
жним роком зростає поголів’я вирощуваної 
птиці, збільшується спектр кросів, що викори-
стовуються з цією метою, як за рахунок вве-
зення нових з-за кордону, так і за рахунок се-
лекції вітчизняних. У зв’язку із зазначеним 
зросла небезпека виникнення і швидкого по-
ширення таких інфекційних хвороб птиці, як: 
інфекційна бурсальна хвороба (ІБХ), Ньюкасл-
ська хвороба, інфекційний бронхіт курей та 
інші [5, 6]. 

Система протиепізоотичних заходів для за-
хисту птахопоголів’я від найбільш небезпеч-
них хвороб розроблялась багатьма дослідника-
ми. Їх суть полягала у здійсненні карантинних 
заходів, що перешкоджають заносу інфекції в 
благополучні господарства і проведенні регу-
лярного імуномоніторинга за стадами птиці. 
Окрім того, для захисту птиці від захворювань 
використовується комплексна специфічна про-
філактика із застосуванням живих та інактиво-
ваних вакцин [3, 5]. 

Дані про значне поширення вірусних хво-
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Наведено дані пофілактики інфекційної бурсальної хвороби (хвороби Гамборо), яка базується 

на виконанні загальних ветеринарно-санітарних заходів, а також використанні специфічних 

засобів захисту птиці від збудника цієї хвороби. В експерименті обґрунтована можливість 

заміни вакцини проти інфекційної бурсальної хвороби з «гарячого» вакцинного штаму «МВ» на 

вакцину з «проміжного» вакцинного штаму «СЕВА Вінтерфілд-2512». Встановлено, що 

вакцинний штам «МВ» показав високу імуногенність після щеплення курчат у будь-якому 

досліджуваному віці, не дивлячись на досить високий рівень материнських антитіл, і забезпечив 

ефективну імунну відповідь на застосування препарату, в той час як захист від зараження 

курчат, імунізованих живою сухою вірусвакциною проти інфекційної бурсальної хвороби з 

штаму «СЕВА Вінтерфілд-2512», відзначали тільки до кінця періоду утримання 

Інфекційна бурсальна хвороба, імунітет, імунопрофілактика, курчата, вакцина 

роб в Україні і закордонний досвід вказують 
на важливість і актуальність їх специфічної 
профілактики. Безсистемне і часто необґрун-
товане застосування вакцинних препаратів не-
припустиме і загрожує непередбачуваними 
наслідками. Небезпека поширення вірусних 
хвороб різко зростає з появою високовірулент-
них штамів вірусів, які викликають високу за-
хворюваність і смертність птиці. Існуюча в 
Україні система протиепізоотичних заходів, 
спрямована на захист поголів’я птиці від інфе-
кційних хвороб, вимагає постійного удоскона-
лення. В останні роки було показано, що окрім 
обов’язкової імунізації птахопоголів’я проти 
Ньюкаслської хвороби доцільна імунізація 
проти інших вірусних хвороб (інфекційна бур-
сальна хвороба, інфекційний бронхіт курей та 
інші) і повсюдне посилення карантинних захо-
дів, що забезпечують захист птиці від занесен-
ня інфекції. 

Ефективність імунопрофілактики зазначе-
них вище хвороб багато в чому залежить від 
однорідності материнського імунітету. Для 
забезпечення однорідного і напруженого 
трансоваріального імунітету у курчат прово-
дять вакцинацію курей батьківських стад інак-
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тивованими вакцинами проти відповідних хво-
роб. Надалі, для ефективного захисту курчат – 
бройлерів застосовують, в залежності від епі-
зоотичної ситуації, вакцини з живих штамів 
різного ступеня ослаблення. Вік курчат, в яко-
му імунізація найбільш ефективна, є важливим 
фактором, що забезпечує їх захист від захво-
рювання при застосуванні вакцин [4]. 

Проте ще немає обґрунтованої методичної 
розробки по строками і способам застосування 
вакцинних препаратів. В багатьох країнах сві-
ту наряду з активним проведенням ветеринар-
но-санітарних заходів проводять науково-
дослідні роботи з розробки стратегії боротьби 
з хворобами птиці і схем імунопрофілактики 
зазначених вище хвороб за використання су-
часних вакцинних препаратів [3]. 

При розробці оптимальної схеми імунізації 
птиці проти вірусних хвороб зусилля спрямо-
вані на досягнення балансу між оптимальним 
рівнем материнського імунітету у курчат і рів-
нем імунної активності вакцинних препаратів. 
Відсутня інформація про реальну ефективність 
вакцинних препаратів, представлених на рин-
ку вітчизняних і закордонних живих вакцин 
[4, 5]. 

У зв’язку з вищевикладеним, дослідження і 
оцінка ефективності біопрепаратів, розробка 
ефективних схем вакцинації, котрі дозволили 
б планувати і організовувати цілеспрямовану 
боротьбу з інфекційними хворобами, знизити 
тяжкість захворювання і тим самим збитки, що 
ним завдаються, представляється нині досить 
актуальним. 

Дослідження, спрямовані на вирішення по-
ставлених задач, слугували підставою для про-
ведення нашої роботи. 

Мета дослідження – здійснити аналіз існу-
ючої схеми імунізації птиці проти інфекційної 
бурсальної хвороби та запропонувати шляхи її 
оптимізації. 

Матеріали і методи дослідження. 
Дослідження проводили в період з 2014 по 

2015 роки на базі кафедри епізоотології та ор-
ганізації ветеринарної справи факультету вете-
ринарної медицини Національного університе-
ту біоресурсів і природокористування України 
та СТОВ «Старинська птахофабрика», яка роз-
ташована за адресою: Київська обл., Борис-
пільський р-н, с. Мирне. Відбір проб крові 

здійснювали з підкрильцівої вени у курей-
несучок. Специфічну активність сироваток до 
вірусу інфекційної бурсальної хвороби визна-
чали методом ІФА з використанням діагности-
чних наборів фірми KPL (США), сертифікова-
них в Україні відповідно до інструкції з засто-
сування цих наборів. 

Рівень антитіл представлений у зворотних 
значеннях титрів для ІФА, а для РГГА в лога-
рифмах з основою 2 (log2). Імуногенність вак-
цин оцінювали за величиною титрів сироват-
кових антитіл до вірусу ІБХ, встановлених в 
реакції гальмування гемаглютинації (РГГА) 
або ІФА у щепленої птиці. 

Про якість вакцин та проведеної імунізації 
судили по титру сироваткових антитіл. Для 
інтерпретації отриманих даних прийняли сере-
днє значення титрів антитіл, що гарантують 
напружений гуморальний імунітет, при якому 
виключається розвиток відповідних інфекцій-
них процесів: для вірусу ІБХ вище ніж 554 в 
ІФА і не менше 3 log2 в РГГА. 

Аналіз імунобіологічних властивостей різ-
них вакцин та ефективності запропонованих 
схем вакцинопрофілактики проводили за вели-
чиною імунної відповіді щепленого поголів'я 
на вірусний антиген (ІБХ) до кінця періоду 
утримання курчат-бройлерів, що визначається 
в серологічних дослідженнях. 

Результати дослідження 
В умовах виробництва в період з 2014 по 

2015 рр. для профілактики ІБХ були викорис-
тані: жива вакцина проти ІБХ з «гарячого» 
штам у «М В » в иробниц тва  фірми 
«АВІС» (Ізраїль), і жива суха вірусвакцина 
проти ІБХ із штаму «СЕВА Вінтерфілд-
2512» (Росія). Для співставлення ефективності 
вакцин проти ІБХ з штаму «МВ» з вакциною 
із штаму «СЕВА Вінтерфілд-2512» було про-
ведено серію дослідів, в яких вирішувалося 
питання про можливість заміни вакцини 
«гарячого» штаму «МВ» на вакцину з штаму 
«проміжного» штаму «СЕВА Вінтерфілд-
2512». 

Для коригування термінів імунізації вакци-
ною «СЕВА Вінтерфілд-2512» були проведені 
дослідження з порівняння утворення поствак-
цинальних антитіл до вірусу ІБХ після окуляр-
ного застосування курчатам 10, 11 і 12 добово-
го віку живої вакцини проти ІБХ з штаму 
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«МВ» і живої сухої вірусвакцини проти ІБХ з 
штаму «СЕВА Вінтерфілд-2512». Для цього на 
три сусідніх поверхи були посаджені по 3 ти-
сячі курчат-бройлерів кросу «КОББ-500», 
отриманих від одновікових курей батьківсько-
го стада. Птицю на кожному поверсі розділили 
на дві групи. Курчат однієї групи імунізували 
проти ІБХ вакциною з штаму «МВ», а іншу - 
вакциною з штаму «СЕВА Вінтерфілд-2512». 
Імунізацію курчат проводили на одному пове-
рсі в 10, на іншому - в 11 і на третьому в 12-
добовому віці. Щоразу у 25 бройлерів з кожної 
групи відбирали сироватки крові перед імуні-
зацією, а потім в 19, 29, 35 і 40-добовому віці. 
Отримані сироватки крові досліджували на 
наявність антитіл в ІФА за загальноприйнятою 
методикою в лабораторії птахофабрики, а по-
тім розраховували середнє значення титру по 
групі. Результати серологічних досліджень си-
роваток крові на наявність антитіл до вірусу 
ІБХ представлені на рисунку 1 та 2.  

Як видно на рисунку 1, курчата бройлери 
мали рівень антитіл до вірусу ІБХ, що зміню-
вався впродовж життя. Спочатку це були 
трансоваріальні антитіла, які зникали до 15 – 
16 доби, а пізніше з 19-ти добового віку з’яв-
лялися поствакцинальні. У 100% курчат, іму-
нізованих в 10, 11 та 12-ти добовому віці до 35 
доби утримання виявляли антитіла до вірусу 
ІБХ у високих титрах, здатних забезпечити 
надійний захист від захворювання. Після за-

стосування живої вакцини проти ІБХ з штаму 
«МБ» коефіцієнт варіабельності титрів антитіл 
у всіх партій бройлерів був в межах 10-12%. 

Вакцинний штам «МВ» продемонстрував 
високу імуногенність після щеплення курчат в 
будь якому досліджуваному віці, не дивлячись 
на доволі високий рівень материнських анти-
тіл (в 10 діб середній титр антитіл в ІФА був 
2789±125, в 11 діб – 1516±224 і в 12 діб – 
1015±122), забезпечував ефективну імунну 
відповідь на застосування препарату. У кур-
чат, імунізованих в 10-ти добовому віці, серед-
ній титр антитіл до вірусу ІБХ в сироватках 
крові до кінця циклу вирощування склав 
3515±315, після щеплення в 11-добовому віці 
– 4229±215, а після щеплення в 12 діб реєстру-
вали найвищий рівень специфічних антитіл – 
4815±236.  

При аналізі даних, наведених на рисунку 2. 
видно, що після імунізації бройлерів у віці 10 
діб середній рівень антитіл до вірусу ІБХ в по-
ствакцинальний період був нижчим, аніж у 
курчат інших груп, щеплених в більш пізні 
строки. У бройлерів, щеплених у віці 12 діб, 
до кінця тура вирощування спостерігали най-
вищі титри антитіл до вірусу ІБХ, але при до-
слідженні сироваток крові в 29 і 35-ти добово-
му віці, імунна відповідь на застосування вак-
цини була нижчою, ніж у курчат, щеплених в 
11 –добовому віці (P<0,05). У дослідних пар-
тій бройлерів до 35-ти добового віку спостері-

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№2, 2015 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

10 11 12 19 29 35 40

вік курчат, діб

Т
и

тр
и

 а
н

ти
ті

л
  в

 І
Ф

А

щеплення в 10 діб в 11 діб в 12 діб

Рис. 1. Титри антитіл до віруса ІБХ у курчат-бройлерів після імунізації в різному віці 
живою вакциною проти ІБХ з штаму «МБ» 
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гали 80-85% імунітет, і лише до 40-добового 
віку утримання він досягав 100%. Коефіцієнт 
варіабельності досліджуваних сироваток крові 
складав 10-15%. 

При порівнянні даних, представлених на 
рис. 1 та 2 встановлено, що після імунізації 
бройлерів живою вакциною проти ІБХ з шта-
му «МВ» період часу, коли рівень антитіл у 
сироватках крові знижувався, дуже незначний, 
тобто трансоваріальні антитіла плавно 
«замінюються» на поствакцинальні. Після за-
стосування живої сухої вірусвакцини проти 
ІБХ з штаму «СЕВА Вінтерфілд-2512», спо-
стерігалася зворотна картина у курчат 19 - 29- 
добовому віці реєстрували досить низькі титри 
антитіл (титр антитіл менше 500), тобто можна 
стверджувати про відсутність імунного захис-
ту в цей проміжок часу і можливість інфіку-
вання курчат високовірулентними штамами. 
Повний захист курчат, імунізованих живою 
сухою вірусвакциною проти ІБХ з штаму 
«СЕВА Вінтерфілд-2512» від зараження від-
значали тільки до кінця періоду утримання, в 
той час як при використанні живої вакцини 
проти ІБХ з штаму «МВ» напружений імунітет 
у курчат-бройлерів спостерігали у віці 35 діб. 

Отримані результати підтверджують спо-
стереження багатьох авторів про те, що 
«гарячі» вакцинні штами володіють значними 
імуногенними властивостями в порівнянні з 
«проміжними» і «м'якими» і можуть прижив-

лятися і розмножуватися в організмі курчат у 
присутності низького рівня «материнських» 
антитіл. Необхідність заміни живої вакцини з 
штаму «МВ» на живу суху вірусвакцину проти 
ІБХ з штаму «СЕВА Вінтерфілд-2512» була 
обумовлена тим, що штам «СЕВА Вінтерфілд-
2512» відноситься до групи «проміжних» вак-
цинних штамів і чинить менший негативний 
вплив на розвиток фабріціевой сумки – основ-
ний імунокомпетентний орган в організмі пта-
хів, ніж «гарячий» штам «МВ».  

Висновки і перспективи подальших роз-
робок. 

1. Встановлено, що курчат-бройлерів доці-
льно вакцинувати проти ІБХ у віці 10-12 діб, 
оскільки в цей час спостерігається активне ви-
роблення противірусних антитіл. 

2. Порівнявши ефективність живої вакцини 
проти ІБХ з «гарячого» штаму «МВ» і живої 
сухої вірус-вакцини проти ІБХ зі штаму 
«СЕВА Вінтерфілд-2512» встановили, що вак-
цинний штам «МВ» показав високу імуноген-
ність після щеплення курчат у будь-якому до-
сліджуваному віці, не дивлячись на досить ви-
сокий рівень материнських антитіл, і забезпе-
чив ефективну імунну відповідь на застосуван-
ня препарату, в той час як захист від заражен-
ня курчат, імунізованих живою сухою вірусва-
кциною проти ІБХ з штаму «СЕВА Вінтер-
філд-2512», відзначали тільки до кінця періоду 
утримання. 
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Рисунок 2. Титри антитіл до віруса ІБХ у курчат-бройлерів після імунізації в різному віці 
живою сухою вірусвакциною проти ІБХ з штаму «СЕВА Вінтерфілд-2512» 
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ИММУНИЗАЦИИ КУРЕЙ ПРОТИВ 
ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ В ПТИЦЕХОЗЯЙСТВЕ 

Гомзиков А. М., Зубчук Р. О. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Приведены данные по профилактике инфекционной бурсальной болезни (болезнь Гамборо), 

которая базируется на выполнении общих ветеринарно-санитарных мероприятий, а также ис-

пользовании специфических средств защиты птицы от возбудителя этой болезни. В экспери-

менте обоснована возможность замены вакцины против инфекционной бурсальной болезни с 

«горячего» вакцинного штамма «МВ» на вакцину с «промежуточного» вакцинного штамма 

«СЕВА Винтерфилд-2512”. Установлено, что вакцинный штамм «МВ»  показал высокую имму-

ногенность после иммунизации цыплят в любом возрасте, несмотря на достаточно высокий 

уровень материнских антител, и обеспечил эффективный иммунный ответ на применение пре-

парата, в то время как защита цыплят от заражения, иммунизированых живой сухой вирусвак-

циной против инфекционной бурсальной болезни из штамма «СЕВА Винтерфилд-2512” наблюда-

ли только к концу периода содержания. 

 
Инфекционная бурсальная болезнь, иммунитет, иммунопрофилактика, цыплята, вакци-

на 

DEVELOPMENT OF OPTIMAL SCHEMES IMMUNIZATION AGAINST CHICKEN 
GUMBORO DISEASE IN POULTRY FARMS   

O. Gomzykov, R. Zubchuk 

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

The aim is to analyze existing schemes immunization of poultry against Gumboro disease and suggest 

ways to optimize it. 

Prevention of infectious poultry diseases based on the general performance of veterinary-sanitary 

measures and the use of specific remedies against pathogens of dangerous poultry diseases.  

Foldable epizootic situation of Gumboro disease in Ukraine and neighboring countries is primarily 

concerned with the emergence of highvirulen strains. It requires from the Veterinary Service of poultry 

farms to make the election a vaccine to prevent the disease and to work out the best time of their 
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application. 

In comparing the data, it was found that after broiler immunization with live vaccine against 

Gumboro disease strain of "MB" in period when the level of antibodies in blood serum decreased very 

little, transovarian antibodies gradually "replaced" on vaccination. 

After using the live dry virus vaccine against Gumboro disease strain of "SEBA Vinterfild-2512", the 

reverse pattern was observed in chickens aged 19-29-days, recorded relatively low antibody titers (titer 

antibodies less than 500), that can be said about the lack of immune protection at this time and the 

possibility of infection of chickens highvirulentn strains. 

The results confirm the observations of many authors that the "hot" vaccine strains have significant 

immunogenic properties compared to the "intermediate" and "soft" can multiply in the body and 

chickens in the presence of low-level "parent" antibodies. 

The results confirm the observations of many authors that the "hot" vaccine strains have significant 

immunogenic properties compared to the "intermediate" and "soft", can multiply in the body of chickens 

in the presence of low-level "parent" antibodies 

 
Gumboro disease, immunity, vaccination, immunization  
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Постановка проблеми. Парвовірусний ен-

терит собак (Parvovirus enteritis caninum CPV-

2) – це високо контагіозне вірусне захворю-

вання собак, що супроводжується гострим ге-

морагічним ентеритом, міокардитом, лейкопе-

нією та швидким зневодненням організму. Па-

рвовіроз відноситься до емерджентних захво-

рювань [1, 4]. 

До збудника парвовірусного ентериту 

сприйнятливі собаки всіх порід. При вивченні 

вікової сприйнятливості собак до парвовірозу 

вченими Білоцерківського Державного аграр-

ного університету було встановлено, що най-

більш вразливими до парвовірозу є собаки ві-

ком від 3 до 6 міс. Процентне співвідношення 

собак, хворих парвовірусним ентеритом у віці 

3-6 місяців, до загального числа захворілих 

парвовірозом собак становить 91,5 % [4, 5]. 

Інші автори відзначають, що поширення 

парвовірусної інфекції відзначено у цуценят 

віком від 4-5 тижнів до 6 місяців. Захворюван-

ня частіше реєструється у весняно-літній пері-

од і протікає у вигляді ензоотії. У період з ли-

пня по вересень захворюваність парвовірус-
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Наведено результати клінічного огляду, особливостей діагностики, різних 

патологоанатомічних змін у собак, хворих парвовірусним ентеритом, оцінка ефективності 

терапевтичних схем та вакцинації. Проведений порівняльний аналіз економічної ефективності 

при застосуванні класичного та дослідного методу лікування хворих тварин. При клінічному 

огляді виявлено один з найважливіших клінічних проявів парвовірусної інфекції собак – блювання і 

пронос зі зловонним запахом, які призводять до швидкого зневоднення організму і загибелі 

впродовж перших 24–96 год хвороби. Дослідна схема лікування виявилась ефективнішою, завдяки 

підтримці всіх органів і систем. Курс лікування однієї тварини складає 784,14грн 

Парвовірусний ентерит, клінічний огляд, патологоанатомічні зміни, зневоднення, 

геморагічне запалення кишок, діагностика, вакцинація 

ною інфекцією підвищується в 3 рази. При пе-

рвинному спалаху захворюваність становить 

80% не імунного молодняку, летальність до 

95% [2, 4]. 

CPV-2 здатний активно реплікуватись в лі-

мфоїдній тканині, особливо в Т- і В-

лімфоцитах. Поширення вірусу в організмі 

відбувається із током крові, де вірус перено-

ситься або в плазмі, або в інфікованих лімфо-

цитах. У процесі розвитку хвороби відзнача-

ють зменшення кількості лімфоцитів 

(лейкопенія) і навіть некроз лімфоїдної ткани-

ни в лімфовузлах, тимусі, селезінці [3]. 

Мета досліджень: вивчити особливості діа-

гностики та лікування парвовірусного ентери-

ту м’ясоїдних. 

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-

ня проводили в умовах державної  лікарні ве-

теринарної медицини Бабушкінського та Жов-

тневого районів. Для визначення ефективності 

різних схем лікування парвовірозу нами було 

підібрано, з дотриманням принципу аналогів, 

2 групи хворих тварин різних порід віком 2-7 

місяців, по 9 голів у кожній (Таблиця).   

УДК 636.7:612.6  

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ  ПАРВОВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ 
М’ЯСОЇДНИХ В УМОВАХ ДЕРЖАВНОЇ ЛІКАРНІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
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Для дослідження особливостей клінічного 

прояву захворювання в різні вікові періоди, 

кожна з груп, у свою чергу, була поділена на 

три вікові підгрупи:1 підгрупа - 3 собаки віком 

від 2 до 3,5 місяців; 2 підгрупа – 3 собаки ві-

ком від 3,5 до 5 місяців; 3 підгрупа – 3 собаки 

віком від 5 до 7 місяців. Перша група – дослід-

на, а друга – контрольна. Всього клінічному 

обстеженню було піддано 18 собак. 

Діагноз на парвовіроз ставили комплексно з 

урахуванням епізоотологічних даних, клініч-

них ознак, патологоанатомічних змін та додат-

кових досліджень (експрес-тести, гематологіч-

не дослідження, рентгенологічне дослідження, 

реокардіограмми).  

Результати власних досліджень та їх об-
говорення. 

Ефективність запропонованої терапевтич-

ної схеми встановлювали в порівнянні з дію-

чою схемою лікування, яка застосовувалася в 

лікарні.  

Ми відібрали тварин молодше 1 року і з’я-

сували причину загибелі. Парвовірусний енте-

рит як причина загибелі собак до 1-го року 

становить понад 52%. Незважаючи на незнач-

не поширення парвовірусного ентериту у зага-

льній патології собак, він є основною причи-

ною загибелі молодих собак у місті. 

За вказаний період всього зареєстровано 

124 випадків захворювання вірусним ентери-

том собак, з них в 2013 р зареєстровано 68 за-

хворювань собак, при цьому загинуло 14 тва-

рин (летальність склала 20,5 %). Видужало 54 

(79,4 %) у 2014 р – 44 випадок парвовірозу, з 

них загинуло 15 собак, що склало 34,0% лета-

льності, видужало 29 (65,9 %), а за 5 місяців 

2015 р – 12 випадки парвовірусного ентериту 

собак, з яких загинуло 4 цуценя (летальність – 

33,3%), 8 тварин одужало – 66,7%.  

Із 124 зазначених випадків захворювання 

собак парвовірусним ентеритом – 31 зареєст-

ровано у цуценят німецької вівчарки віком від 

2 до 4 місяців, – 22 у цуценят породи ротвей-

лер 2-3 місячного віку, 18 – у цуценят кокер-

спанієля 2-7 місяців, решта – у таких порід як 

коллі, такса, чау-чау, кавказька вівчарка, пекі-

нес, лайка, боксер, французькі та англійські 

бульдоги, ягдтерьер, метиси. При цьому до 

захворювання більш сприйнятливі щенята у 

віці 2-4 місяців. Значно менше сприйнятливі 

до хвороби собаки порід: американський стаф-

фордширдський терьер, пітбуль, бультер’єр. 

Клінічні прояви вірусного ентериту у ви-

вчених випадках характеризувалися переваж-

но ураженням шлунково-кишкового тракту,  

рідше серцево-судинної та респіраторної сис-

тем. У всіх випадках захворювання починало-

ся з відмови від корму та води, млявістю, блю-

ванням, яке повторювалося до 20 разів на до-

бу, виділенням рідких кров’янистих фекаль-

них мас із смердючим запахом, у деяких випа-

дках – ураженням дихальної та серцево-

судинної систем.  

Для проведення гематологічних дослі-

джень проводили підрахунок вмісту еритро-

цитів і лейкоцитів у крові хворих собак, з підо-

зрою на парвовірусний ентерит. Дослідження 

проводилося на 1-й, 3-й і 5-й дні хвороби у цу-

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№2, 2015 

Таблиця. Схема проведення дослідження  

Група 

тв. 

Кількість 

тварин 

Курс лікуван-

ня, днів 
Схема лікування 

І гр. 9 6-10 

Для регідратації організму використовувалося підшкірне 

введення кристалоїдних розчинів (0,9% натрію хлориду, 

трисоль) і 5% розчину глюкози в дозі 10 мл 1 раз на день 

6 днів, внутрішньом’язове введення біцилліна – 3 в дозі 

600 000 ОД – 3 ін'єкції на курс лікування. 

ІІ гр. 9 3-6 

Розчин Рінгера (трисоль, фізіологічний розчин натрію 

хлориду, реополіглюкін), 5% глюкозу. Церукал, блокаду 

по Мосіну 0,5%, Но-шпа. Катозал, тималін, розчин аскор-

бінової кислоти. Етамзілат, кальцію бор глюконат. 

Кордіамін, рибоксин, вітаміни групи В. У перші 3 дні – 

голодна дієту, воду не давали до припинення блювоти. 
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ценят. У результаті чого встановлено, що у 

більшості випадків відзначалося зниження кі-

лькості лейкоцитів з тенденцією до нейтропе-

нії і лімфопенії в період клінічного прояву 

хвороби, а також зниження кількості еритро-

цитів, що особливо виражено на 3-4 день хво-

роби. 

Рентгенологічне дослідження це обов’яз-

ковий компонент вивчення хворої тварини з 

будь-якими формами парвовірусного ентери-

ту. Для парвовірусного ентериту характерна 

наявність роздутих петель кишечнику, іноді 

можуть визначатися лінії рідини, якщо знімок 

робиться у вертикальному положенні. 

Реокардіографія відома в декількох варіан-

тах. Ми застосовували метод тетрополярної 

реокардіографії по Kubicek’y. Основою поста-

новки діагнозу на парвовірусний ентерит, що 

протікає з простим зневодненням, є виявлення 

під час географічного дослідження низького 

або нормального ХОК (хвилинного об’єму 

крові), зниження УОК (ударного об’єму крові) 

і КДТЛШ (кінцевий діастолічний тиск лівого 

шлуночка) при одночасно високих показниках 

ЗПОС (загальний периферичний опір судин) 

(рис. 1). Основою постановки діагнозу на киш-

кову форму парвовірусного ентериту, є вияв-

лення під час реографічного дослідження ви-

сокого ХОК при одночасно низьких показни-

ках КДТЛШ і ЗПОС (рис. 2). Основою поста-

новки діагнозу на серцеву форму парвовірус-

ного ентериту, є виявлення під час реографіч-

ного дослідження низького ХОК і УОК, при 

одночасно високому КДТЛШ і ЗПОС (рис.3). 

Патологоанатомічна картина. Трупне 

задубіння помірно виражене. Трупи задовіль-

ної вгодованості. Шкіра без пошкоджень, зни-

женої еластичності, волосяний покрив тьмя-

ний, висмикується легко. Є скоринки підси-

хання серозного ексудату в області крил носа. 

Навколо ротової порожнини засохлий слиз. 

Область ануса і задні кінцівки забруднені кро-
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Рис 2. Високий ХОК при одночасно низьких показниках КДТЛШ і ЗПОС характерний для 
септичного процесу при кишковій формі  

Рис 1. Зниження УОК і КДТЛШ при одночасно високих показниках ЗПОС, характерно для 
зневоднення  
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в’яними фекаліями. При ізолювання шлунка та 

початкового відділу кишечнику і його розтині 

харчових мас практично не містилося. Слизова 

оболонка шлунка сірого та червоного кольору, 

з крововиливами, особливо на вершині скла-

док. Встановлено геморагічне запалення ки-

шок. Печінка збільшена, пружної консистен-

ції, бурого кольору, на поверхні розрізу вияв-

лялися вогнища сірого кольору. У нирках ана-

томічних змін не виявлено. Селезінка з крово-

виливами. При зовнішньому огляді – всі част-

ки легені мають темно-червоний колір. На по-

верхні легенів множинні крововиливи і вогни-

ща ателектазів. Консистенція легенів тістува-

та, місцями пружна. На розрізі обидві легені 

мають строкатий малюнок, при дослідженні з 

бронхів виділяється кров'яниста рідина.. 

При використанні запропонованої нами схе-

ми терапії парвовірусного ентериту тривалість 

хвороби становить 3,5–5,5 днів, при цьому за-

гибель собак віком 2–3,5 міс. склала 33,3%, а 

цуценят 3,5–7 міс. віку – 0%, у той час, як при 

використанні базової схеми лікування парвові-

розу тривалість хвороби становила 7–9 днів, 

при цьому загибель собак 2–3,5 міс. віку скла-

ла 100%, 3,5–7 міс. 33,3%. Витрати на ветери-

нарні препарати при використанні загально-

прийнятої методики складає 536,46 грн., та 

запропонованою нами схемою –784,14 грн.  

Для з'ясування ефективності імунізації про-

ти парвовірусного ентериту нами були викори-

стані такі вакцини: “Мультикан – 6”, 

“Мультикан – 4”, “Біовак DPAL”, “Дурамун-

8”, “Нобівак DHPPі”, якими щепили тварин, 

що надійшли, на прийом в клініку. Всього бу-

ло щеплено 100 тварин. Вакцини застосовува-

лися згідно настановам. За тваринами, щепле-

ними вищевказаними вакцинами було встано-

влено контроль протягом 6 місяців. Аналізую-

чи дані, можна зробити висновок, що най-

більш надійну імунізацію дає вакцина 

“Нобівак DHPPі” Голландія – 100%. Трохи ме-

нше ефективними є вакцини “Дурамун-8” 

США, “Біовак DPAL” Росія – 95%, а такі вак-

цини як “Мультикан – 4”, “Мультикан – 6” Ро-

сія – 60% є малоефективними при імунізації 

тварин – простріл імунітету.  

Висновки 
1. Парвовірусний ентерит зустрічається на 

всій території Бабушкінського та Жовтневого 

районів; хвороба реєструється протягом року. 

Максимальний підйом припадає на весняно-

літній та літньо – осінній періоди, і становить 

75%. При клінічному огляді виявлено один з 

найважливіших клінічних проявів парвовірус-

ної інфекції собак – блювання і пронос зі зло-

вонним запахом, які призводять до швидкого 

зневоднення організму і загибелі впродовж 

перших 24-96 годин хвороби. Встановлено ге-

морагічне запалення кишок.  

2. Тривалість хвороби становить 3,5–5,5 

днів, при цьому загибель собак віком 2–3,5 

міс. склала 33,3%, а цуценят 3,5–7 міс. віку – 

жодного випадку, у той час, як при викорис-

танні базової схеми лікування парвовірозу 

тривалість хвороби становила 7–9 днів, при 

цьому загибель собаку віці 2–3,5 міс. склала 

100%, 3,5–7 міс. 33,3%. Дослідна схема ліку-

вання виявилась ефективнішою, завдяки ком-

плексній підтримці всіх органів і систем. 

3. Діагностику парвовірозу слід проводити 

комплексно із використанням експрес-тестів 
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Рис 3. Низький ХОК і УОК, при одночасно високих КДТЛШ і ЗПОС, характеризує 
кардіодепресію 
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Vet Expert CPV Ag та Quicking Canine Rapid 

Test, що мають високу специфічність і чутли-

вість до вірусу. Для детальнішого досліджен-

нябажано використовувати рентгенологічне, 

реокардіографічне та патологоанатомічне до-

слідження. 

4. Для профілактики парвовірозу у собак, 

що містяться в міських умовах, більш доціль-

ним є використання вакцини “Нобівак DHPPі” 

Іntervet, Голландія. Такі вакцини як 

“Мультикан – 4”, “Мультикан – 6” Росія, є ма-

лоефективними і при імунізації тварин, вини-

кає прорив імунітету у тварин.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРВОВИРУСНОГО  
ЭНТЕРИТА ПЛОТОЯДНЫХ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

БОЛЬНИЦЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ГОРОДА ДНЕПРОПЕТРОВСКА 

Зажарский В.В., Дымура А.В.  

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Приведены результаты исследований клинического осмотра, особенностей диагностики, раз-

личных патологоанатомических изменений у собак, больных парвовирусным энтеритом, оценка 

эффективности терапевтических схем и вакцинации. Проведенный сравнительный анализ эко-

номической эффективности при применении классического и исследуемого метода лечения боль-

ных животных. При клиническом осмотре обнаружен один из важнейших клинических проявле-

ний парвовирусной инфекции собак – рвота и понос со зловонными запахом, которые приводят к 

быстрому обезвоживанию организма и смерти  в течение первых 24-96 ч болезни. Установлено 

геморрагическое воспаление кишечника. Исследуемая схема лечения оказалась эффективной, 

благодаря поддержке всех органов и систем. Курс лечения одного животного составляет 

784,14грн. 

 

Парвовирусный энтерит, клинический осмотр, патологоанатомические изменения, обез-

воживание, геморрагическое воспаление кишечника, диагностика, вакцинация 
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PARTICULAR QUALITIES OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT PARVOVIRUS 
ENTERITIS OF CARNIVORES IN THE STATE HOSPITAL OF VETERINARY MEDICINE 

OF THE CITY DNIPROPETROVSK  

V. Zazharskiy, A. Dimura 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

In this article there are the results of research clinical examination, diagnostic features, various 

pathological changes in dogs suffering of parvovirus enteritis, evaluation of the effectiveness of 

therapeutic schemes and vaccination. The comparative analysis of economic efficiency in the 

application of classic and new treatments of sick animals. Clinical examination revealed one of the 

major clinical manifestations of parvovirus infection in dogs - vomiting and diarrhea with fetid smell 

that lead to rapid dehydration and death during the first 24 - 96 hours of illness. It is established a 

hemorrhagic inflammation of intestines. The new scheme proved effective, thanks to the support of all 

organs and systems. The course of treatment for one animal is cost 784,14 hrn. 

Parvovirus enteritis, clinical examination, pathological changes, dehydration, hemorrhagic 

inflammation of the intestine, diagnostics, vaccination 
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Постановка проблеми. Каліцивірусна ін-

фекція кішок – feline calicivirus infection, 

(каліцивіроз, calicivirosis) висококонтагіозна 

хвороба тварин родини котячих (Felidae) [1, 

2]. Паразитуючи в організмі тварин, каліциві-

рус викликає широкий спектр клінічних про-

явів, зокрема, кон’юнктивіт, виразковий сто-

матит, риніт, трахеобронхіт, пневмонію. Часто 

це захворювання супроводжується летальніс-

тю [3, 4, 5]. 

В останні десятиріччя каліцивірозу котів 

приділяється досить значна увага серед науко-

вців ветеринарної медицини, проте, окремі ас-

пекти цього захворювання і до сьогодні зали-

шаються не з’ясованими [4, 5]. Нажаль прак-

тично не вивчені залишаються питання  поши-

рення каліцивірозу котів, циркуляція збудника 

каліцивірозу, різноманіття форм прояву захво-

рювання у тварин та імунобіологічні властиво-

сті циркулюючих ізолятів. 

У системі проведення ветеринарно-

санітарних заходів, що стосуються своєчасної 

специфічної профілактики, а також лікування 

каліцивірозу важливе значення має своєчасна, 

достовірна лабораторна діагностика [1, 3]. Ла-

бораторні методи досліджень каліцивірозу да-

ють можливість виявити каліцивірус в патоло-

гічному матеріалі, але за допомогою їх немож-

КОЗЛЕНКО Т.Г., аспірант* Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

м. Київ 

tatiana188981@gmail.com  

Наведені результати вивчення культуральних властивостей збудника каліцивірозу. Показні 

оптимальні схеми репродукції каліцивірусу та визначені параметри культивування. 

Встановлено, що перещеплювані культури клітин CrFK (нирки кошеня) і FS (селезінки кота), в 

рівній мірі чутливі до каліцівірусу кішок, де він реплікується з проявом вираженого ЦПД (8,2±1,0 

lg ЦПД 50/см3, середній показник). Вивчення імуногенних властивостей каліцивірусу кішок для 

лабораторних тварин показало, що каліцивірус не патогенний для лабораторних тварин, але 

володіє імуногенними властивостями – введення лабораторним тваринам ізолятів каліцивірусу 

кішок викликало у них вироблення гуморальних антитіл в титрах 5,3 – 6,6 log2 

Каліцивіроз, інфекція, вірус, культура клітин, ізолят, ЦПД  

ливо оцінити такі біологічні властивості  віру-

су, як рівень накопичення в чутливій системі, 

патогенність та вірулентність. Найбільш до-

стовірним та специфічним в цьому плані є ви-

ділення каліцивірусу на різних лабораторних 

моделях. [2, 4] 

Найбільш перспективними моделями для 

культивування каліцивірусу є перещеплювані 

культури клітин, такі як: CrFK, FS, СС-81, Fc/

Tg, А-72, Vero, MDCK, MDBK, ПСГК [1, 2].  

Таким чином, виходячи з необхідності ви-

вчення біологічних властивостей збудника ка-

ліцивірозу котів, з метою проведення моніто-

рингу та розробки засобів діагностики, та вра-

ховуючи вище сказане, метою наших дослі-

джень було виділити ізоляти каліцивірусу кі-

шок, вивчити культуральні та імунобіологічні 

властивості збудника каліцивірозу котів.  

Матеріал і методи досліджень. Матеріа-

лом для лабораторного дослідження слугували 

назальні, кон’юнктивальні і ротоглоткові зми-

ви, зіскоби з виразкових ділянок слизових обо-

лонок ротової порожнини, кров від хворих 

тварин. 

Отримані проби використовували для зара-

ження культур клітин CrFK (нирки кошеня) і 

FS (селезінки кота). Використовували стаціо-

нарний метод культивування – клітинну су-

УДК: 619:616.98:636.8 
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спензію вносили в культуральні матраци об’-

ємом 100 – 1500 см3 і вирощували без перемі-

шування. 

Використовували метод зараження на моно-

шар: вірус вносили у складі ростового середо-

вища на повністю сформований клітинний мо-

ношар 3-4-добових – перещеплюваних куль-

тур клітин.  

Інфекційну активність одержаних проб та 

вірусного сировини визначали шляхом титру-

вання його в культурах клітин нирки кошеня 

(CrFK). При цьому використовували  96-

лункові культуральні мікропанелі 

(мікрометод). 

Для титрування вірусу готували десятикрат-

ні його розведення (від 10 –1 до 10-12 ) на під-

тримуючому середовищі. Кожним розведен-

ням заражали культуру клітин в 4 лунках - по 

0,2 см3. В якості контролю використовували 

культуру клітин в 4 лунках з підтримуючим 

середовищем. мікропанелі витримували в СО2-

інкубаторі при 37 °С і 5 % СО2. Результати 

враховували щодня по 7 добу включно. Інфек-

ційну активність вірусу оцінювали при світло-

вій мікроскопіі за проявом характерної цито-

патичної дії.  

Результати досліджень. У період з 2012 по 

2014 р були отримані і досліджені понад 60 

ізолятів каліцивірусу. В результаті аналізу да-

них про джерела отримання матеріалу, його 

кількості, можливостях культивування були 

відібрані 5 ізолятів КВК. Всі вони були отри-

мані в різні роки від кішок, які мали вікові та 

породні відмінності, а також специфічні особ-

ливості перебігу та клінічного прояву хвороби.  

Походження ізолятів каліцивірусу кішок, 

відібраних нами для подальших досліджень, 

представлено в таблиці 1.  

В дослідах по вивченню чутливості культур 

клітин до каліцивірусу кішок використовували 

перещеплювані культури клітин: CrFK (нирки 

кошеня), FS (селезінки кота). Перераховані 

культури клітин заражали 5-ма вище названи-

ми ізолятами каліцивіруса. Використовували 

стаціонарний метод культивування, зараження 

проводили на моношар. Результати дослі-

джень представлені в таблиці 2.  

Встановлено, що репродукція вірусу в куль-

турах клітин “котячого” походження (CrFK, 

FS,) носила закономірний характер для всіх 

досліджених ізолятів вірусу. Статистично до-

стовірних відмінностей, що стосуються біль-

шої чутливості якійсь із перелічених культур 

клітин котячого походження до досліджува-

них нами ізолятів КВК, також не зазначено: 

при однакових умовах культивування і зара-

ження відмінність за цим показником не пере-

вищило 1,0 lg ЦПД 50/см3.  

Репродукція каліцивірусу супроводжувала-

ся проявом ЦПД. Вона спостерігалася з пер-

шого пасажу вірусу і була однотипною в чут-

ливих культурах клітин у всіх 5-ти ізолятів 

КВК. 

Перші ознаки ЦПД відзначали через 7-12 
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Номер ізоляту 

КВК (№) 

Дані про тварину (стать, порода, 

вік) 

Перебіг захворю-

вання 
Клінічні ознаки хвороби 

К-1 кішка, безпородна, 6 міс. Підгострий конюнктивіт, риніт, артрит. 

К-2 кішка, персидська, 4 міс. Гострий 
конюнктивіт, риніт, виразко-

вий стоматит 

К-3 кіт, сфінкс, 2 роки Хронічний 
кон’юнктивіт, риніт, сечока-

м’яна хвороба 

К-4 кішка, безпородна, 3 роки Гострий ларинготрахеїт, плеврит 

К-5 кіт, безпородний, 1,5  міс. Гострий 
гнійний кон’юнктивіт і риніт, 

бронхопневмонія 

Таблиця 1. Походження ізолятів каліцивірусу кішок  
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годин після зараження. Вона виражалася в на-

буханні і округленні клітин. Далі, протягом 10 

- 48 годин, відбувалася швидко прогресуюча 

деструкція моношару, що супроводжувалася 

поступовим відторгненням клітин і утворен-

ням пустот. Клітини ще збереженого моноша-

ру виглядали на цій стадії набряклими і світ-

лопереломлюваними. Через 48-72 годин після 

зараження майже всі вони відторгалися від 

скла.  

Для вивчення динаміки накопичення вірусу 

в культурах клітин “котячого походження” 

визначали титр культуральної рідини відразу 

після внесення вірусу і далі з інтервалом 12 

годин протягом 3 -7 діб.  

Результати досліджень показали, що макси-

мальне накопичення КВК реєстрували в пері-

од 60 ± 12 годин після зараження. 

Вивчення впливу множинності зараження 

показало, що оптимальна вихідна активність 

культуральної рідини після внесення вірусу 

повинна складати 2,0 lg ЦПД50/см3.  

При великих інфікуючих дозах ЦПД прояв-

лялася вже через 12-24 години, менших - через 

96 годин і пізніше, накопичення вірусу в обох 

випадках не перевищувало 5 lg ЦПД50/см3.  

Важливим аспектом при культивуванні ка-

ліцивірусу кішок є збереження його репродук-

тивних властивостей на високих рівнях паса-

жів. З ціллю вивчення цих параметрів нами 

було проведено 10 послідовних пасажів ізоля-

ту К-2 в культурі клітин CrFК, яку заражали на 

моношар в умовах стаціонарного культивуван-

ня. 

У таблиці 3 показані результати цього до-

сліду, що не виявляють очевидних змін актив-

ності вірусу  у процесі проведення 10 пасажів.  

Таким чином, встановлено, що каліцівіруси 

в межах 10 пасажів в культурі клітин CrFK  не 

втрачає репродуктивних властивостей. 

Для вивчення імуногенних властивостей 
каліцивірусу кішок для лабораторних тварин 

проводили експериментальне зараження мор-

ських свинок. Для зараження використовували 

перераховані ізоляти каліцивірусу. Морським 

свинкам підшкірно вводили культуральну су-

спензію вірусу, активністю 8,5 lg ЦПД 50/см3, в 

дозі 1,0 см3. Титр антитіл визначали на 21 день 

після введеня вірусної суспензії.  Результати 

показані в таблиці 4.  

У процесі досліду було встановлено, що 

морські свинки не сприйнятливі до захворю-

вання каліцивірозом: у жодного з заражених 

тваринах не зареєстровано будь-яких клініч-

них ознак хвороби. Проте, введення лаборато-

рним тваринам ізолятів каліцивірусу кішок 

викликало у них вироблення гуморальних ан-

титіл в титрах 5,3 – 6,6 log2 (РН, середні показ-

ники). 

Встановлено, що максимальною антиген-

ною активністю для всіх видів лабораторних 

тварин володів ізолят К-2. При введенні якого 
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Таблиця 2. Накопичення каліцивірусу кішок у культурах клітин  

Культура 
клітин 

Накопичення каліцивірусу кішок в культурах клітин 

(lg ЦПД 50/см3) 

К-1 К-2 К-3 К-4 К-5 

CrFK 8,2±1,0 8,5±1,0 8,0±0 8,0±0,8 8,0±0,8 

FS 8,2±0,5 8,2±0,5 7,7±1,0 8,2±0,5 8,2±0,5 

Культура клі-
тин 

Накопичення каліцівірусу  кішок 

( lg ЦПД 50/см3 ) 

1 пасаж 3 пасаж 5 пасаж 7 пасаж 10 пасаж 

CrFK 8,0±0,8 8,2±0,6 8,5±0,5 8,2±0,5 8,2±0,6 

Таблиця 3. Накопичення каліцивірусу кішок у культурах клітин  
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рівень антитіл у лабораторних тварин склав 

(РН): 6,6±0,6 log2 

Таким чином, встановлено, що каліцивірус 

не патогенний для лабораторних тварин, але 

володіє імуногенними властивостями.  

Для подальшої роботи нами було обрано 

ізолят К-2, який за результатами досліджень 

показав найкращі імуногенні та репродуктивні 

властивості. Ізолят пройшов 10 пасажів в 

культурі клітин CrFК та накопичувався в  тит-

рах 8,0 – 8,5 lg ЦПД 50/см3. 

Висновки:  
1. Усі виділені ізоляти каліцівірусу кішок 

проявляли аналогічні культуральні властивос-

ті: максимальне накопичення вірусу вдалося 

досягти при культивуванні ізоляту FS, що ста-

новило 8,5 ± 0,5 ЦПД50/см3; 

2. З’ясовано, що каліцівіруси в межах 10 

пасажів у культурі клітин  CrFK (нирки коше-

ня) не втрачають своїх репродуктивних влас-

тивостей. 

3. Введення лабораторним тваринам ізоля-

тів каліцивірусу кішок викликало у них синтез 

гуморальних антитіл у титрах 5,3 – 6,6 log2 

(РН, середні показники).  

4. Встановлено, що максимальною антиген-

ною активністю для усіх видів лабораторних 

тварин володів ізолят К-2, при введенні якого, 

рівень антитіл у лабораторних тварин склав 

(РН): 6,6±0,6 log2.  Ізолят пройшов 10 пасажів 

в культурі клітин CrFК та накопичувався в  

титрах 8,0 – 8,5 lg ЦПД 50/см3.  
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Ізолят 
Титр антитіл у лаб. тварин (log2) 

До ін’єкції На 21 день після ін’єкції 

К-1 ≤ 2 5,6±0,6 

К-2 ≤ 2 6,6±0,6 

К-3 ≤ 2 5,5±0,5 

К-4 ≤ 2 6,3±0,6 

К-5 ≤ 2 5,3±0,6 

Контроль ≤ 2 ≤ 2 

Таблиця 4. Титр антитіл у лабораторних тварин  
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОЗБУДИТЕЛЯ  
КАЛИЦИВИРОЗА КОШЕК  

Козленко Т. Г. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Приведены результаты изучения культуральных свойств возбудителя калицивироза. Показа-

ны оптимальные схемы репродукции калицивируса и определены параметры его культивирова-

ния. Установлено, что перевиваемые культуры клеток CrFK (почки котенка) и FS (селезенки ко-

та), в равной степени чувствительны к калицивирусу кошек, где он реплицируется с проявлением 

выраженного ЦПД (8,2 ± 1,0 lg ЦПД50/см3, средний показатель). Изучение иммуногенных свойств 

калицивируса кошек для лабораторных животных показало, что калицивирус не патогенный для 

лабораторных животных, но обладает иммуногенными свойствами – введение лабораторным 

животным изолятов калицивируса кошек вызвало у них выработку гуморальных антител в тит-

рах 5,3 - 6,6 log2 

Калицивироз, инфекция, вирус, культура клеток, изолят, ЦПД  

STUDY OF BIOLOGICAL PROPERTIES OF AGENT OF FELINE CALICIVIRUS 
INFECTION  

T. Kozlenko  

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

The purpose of our research was to identify isolates of feline calicivirus infection, explore cultural 

and immunological properties of the agent of Calicivirus Infection in cats. 

Results and conclusions: 

In the period from 2012 to 2014 were received and investigated more than 60 isolates of Calicivirus. 

Five of these isolates, which were received over the years from cats, were selected. Cats had age and 

breed differences and specific features of clinical manifestations of the disease. These 5 isolates of 

Calicivirus were used to infect cell cultures CrFK (kidney of kitten) and FS (cat’s spleen). As a result of 

the experiment reproduction of Calicivirus was accompanied by cytopathic effect. It was observed 

uniform in cell cultures in all 5 isolates of Calicivirus from the first passage of virus. The most 

reproductive properties showed isolate K-2 in cell culture of kitten’s kidneys (CrFK), its titer was 8,5 ± 

1,0 lg CPE50/cm3.  

For the study of immunogenic properties of feline calicivirus infection like lab animals were 

experimentally infected guinea pigs. For infection were used listed isolates of Calicivirus. Guinea pigs 

were injected subcutaneously by cultural suspension of virus with activity 8,5 lg CPE50/cm3, in a dose of 

1.0 cm3. Antibody titers were determined on the 21st day after the injection of virus suspension. During 

the experiment, it was found that guinea pigs are not susceptible to the feline calicivirus infection: none 

of the infected animals have not got any clinical signs of disease. However, the injection of isolates of  

feline calicivirus infection to laboratory animals caused development a humoral antibody titres 5,3 - 6,6 

log2 (pH, average). Determined that the maximum antigenic activity for all kinds of laboratory animals 

had the isolate K-2, which caused level of antibodies in laboratory animals (РН): 6,6±0,6 log2. For the 

further work we elected isolate K-2, that showed the best reproductive and immunogenic properties in 

the results of research. Isolate passed 10 passages in cell culture CrFK and accumulated titer 8,0 – 8,5 

lg CРE50/см3 

 

Feline calicivirus infection, virus, cell culture, isolate, CPE 
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Постановка проблеми. Хламідійна інфек-
ція є досить різноманітною групою хвороб 
(більше 20), викликаних представниками 
Chlamydiales. Їх значення в інфекційній пато-
логії людей і тварин визначається тривалим 
персистуючим перебігом, що поступово розви-
вається вогнищевим ураженням систем і орга-
нів з їх медико-соціальними наслідками [1, 2, 
3].  

При лікуванні хламідійної інфекції дово-
диться долати багато проблем, серед яких – 
висока частота рецидивів (30%), наявність ре-
зистентних форм хламідій до існуючих препа-
ратів, особливості стану імунітету хворих і  
необхідність застосування високих доз антибі-
отиків. При хронічній хламідійній інфекції  
імунна система функціонує неадекватно: від-
повідь формується пізно, а захисні реакції пе-
реважно імунопатологічні [1, 2]. 

Лікування хламідійної інфекції в багатьох 
країнах регламентовано відповідними норма-
тивними документами державних органів охо-
рони здоров’я і рекомендаціями неурядових 
організацій, що об’єднують відповідних фахів-
ців [6, 7]. При розробці національних стандар-
тів лікування використані рекомендації ВОЗ, 
США, Європейського співтовариства. Запро-
поновані методи лікування пройшли всі кліні-
чні випробування, необхідні з позицій доказо-
вої гуманної й ветеринарної медицини 
(включаючи рандомізовані багатоцільові до-
слідження), однак їхнє застосування повинно 
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У статті висвітлені особливості імунітету при хламідіозі, показані особливості 

застосування імунотропних препаратів та наведені конкретні схеми лікування хламідіозів у 

собак і котів 

Хламідіози, лікування, антибіотики, імунотерапія, собаки, коти 

враховувати особливості місцевого фармацев-
тичного ринку. Висока ефективність, доступна 
ціна, низька токсичність, а також повільний 
розвиток стійкості у збудника – це властивості 
ідеального препарату. Жоден із препаратів для 
лікування хламідіозу не відповідає всім цим 
вимогам. Однак, це не означає, що неможливо 
розробити оптимальну схему лікування у кож-
ному конкретному випадку.  

Метою нашої роботи було висвітлити окре-
мі питання застосування антибактеріальної 
хіміотерапії та особливості імунотерапії при 
лікуванні хламідійних інфекцій собак і котів з 
урахуванням останніх наукових даних та ре-
зультатів власних досліджень. 

Результати досліджень та іх аналіз. Етіот-
ропна терапія хламідіозів має специфічні особ-
ливості, обумовлені біологічними властивос-
тями збудника хламідіозу. Облігатний внутрі-
шньоклітинний паразитизм хламідій вимагає 
застосування більших доз антибіотиків і більш 
тривалого строку лікування. Нам вдалося вста-
новити основні складнощі, що виникають при 
лікуванні тварин хворих хламідійною інфекці-
єю, що обумовлені наступними факторами:  

• висока поширеність хламідіозу (за де-
якими оцінками 15 % населення інфі-
ковано хламідіями) [5, 7]; 

• як правило, безсимптомний перебіг на 
початку, і лише через деякий час ви-
никають клінічні ознаки;  
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• внутрішньоклітинна форма паразиту-
вання хламідій з тривалою персистен-
цією, яка можлива не тільки в епітелі-
альних клітинах – основних мішенях 
для хламідій – але і в ендотелії судин, 
макрофагах, клітинах сполучної тка-
нини;  

• асоціація хламідій з іншою інфекцією, 
що обумовлена мікоплазмами, умов-
но-патогенною бактеріальною фло-
рою, коронавірусами тощо;  

• необхідність ретельного підбору анти-
бактеріальних препаратів, застосуван-
ня їх у високих дозах, обов’язкового 
підключення патогенетичної терапії, 
що має бути спрямована на стимуля-
цію захисних сил організму.  

Для етіотропної терапії хламідійних інфек-
цій застосовують антибіотики тетрацикліново-
го ряду, макроліди та фторхінолони. 

Виходячи із сучасного уявлення про патоге-
нез хламідіозу, як інфекції із хронічним пере-
бігом і схильністю до персистенції, обґрунто-
ваною є необхідність імунотропного лікуван-
ня, як важливої та необхідної складової ком-
плексної терапії. У більшості випадків антибі-
отик пригнічує розмноження хламідій, але  
кінцева їхня елімінація з організму є результа-
том діяльності факторів імунітету, тому на фо-
ні зниженої імунореактивності дія етіотропних 
препаратів може бути недостатньо ефектив-
ною. Очевидно, що оптимальний клінічний  
ефект досягається тільки при наявності сине-
ргізму в дії захисних сил організму й антимік-
робних лікарських засобів [4, 5].  

Нині інтерес лікарів до імунотропних пре-
паратів зростає. За характером дії імунотропні  
препарати  підрозділяються  на 3 групи [4]:  

– імуномодулятори – засоби, які відновлю-
ють порушені функції  імунної системи;  

– імуностимулятори – засоби, що підсилю-
ють імунну відповідь, що стимулюють імунні  
процеси;  

– імунодепресанти – це засоби, що пригні-
чують імунну відповідь. По спрямованості дії 
імуномодулюючі препарати можна умовно  
розділити на ті що впливають на моноцити/
макрофаги, В-  і Т-клітини та NK-клітини. При 
зараженні хламідіозом, першою клітиною, що  
вступає в боротьбу зі збудником, є тканинний  

макрофаг. Він поглинає й перетравлює хламі-
дії, представляючи їхні антигенні пептиди Т-  і  
В-клітинам й ініціюючи тим самим розвиток  
клітинної й гуморальної відповіді. При цьому  
макрофаг виділяє цитокіни, які активують фа-
ктори неспецифічної резистентності – нейтро-
філи, моноцити/макрофаги, NK-клітини, а  та-
кож діють на Т- і В-лімфоцити, включаючи 
специфічниу імунну відповідь. Таким чином, 
макрофаги й інші антигенпрезентуючі клітини  
першими ініціюють розвиток неспецифічної  
резистентності й специфічний імунітет при  
хламідіозі. Активація макрофагів призводить  
до посилення синтезу багатьох цитокінів які 
активують як клітинний, так і гуморальний 
імунітет.  

Для активації протихламідійного імунітету  
краще застосовувати імуномодулятори, що  
впливають на клітини моноцитарно-
макрофагальної системи. Елімінація хламідій  
з макроорганізму здійснюється за допомогою 
клітин фагоцитарної системи. Таким чином,  
загальні принципи застосування імуномодуля-
торів у хворих із хронічним хламідіозом такі:  

• імуномодулятори призначають у ком-
плексній терапії одночасно з антибіо-
тиками.  

• імуномодулятори, що діють на фаго-
цитарну ланку імунітету, можна при-
значати хворим як з явними, так і з 
прихованими порушеннями імунного 
статусу. Підставою для призначення 
препарату є хронічна форма перебігу 
хламідіозу.  

Враховуючи вищевикладене, нами було 
розроблено схему лікування хламідіозу дома-
шніх м’ясоїдних. Запропонована схема вклю-
чає застосування антибіотиків різних груп, до-
ксицикліну та еритроміцину, разом з імуно-
стимулятором Тімаліном. 

Тваринам, хворим на хламідіоз, протягом 
21 дня застосовувались доксициклін таблето-
ваний у дозі 5 мг\кг та еритроміцин таблетова-
ний у дозі 20мг\кг. Паралельно, протягом 10 
днів застосовувався Тімалін внутрішньом’язе-
во котам та собакам дрібних порід по 5 мг на 
ін’єкцію та собакам крупних порід 10 мг, про-
тягом перших 10 днів лікування антибіотика-
ми. 

Інша схема лікування, крім антибіотикоте-
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рапії, передбачала застосування імуностиму-
лятора Ронколейкіну – рекомбінантний інтер-
лейкін-2 (рІЛ-2). 

Інтерлейкін-2 (ІЛ-2) продукується субпопу-
ляцією Т-лімфоцитів (Т-хелпери I ) у відповідь 
на антигенну стимуляцію. Синтезований ІЛ-2 
впливає на Т-лімфоцити, підсилюючи їхню 
проліферацію й наступний синтез ІЛ-2. Біоло-
гічні ефекти ІЛ-2 пов’язані з його зв’язуван-
ням зі специфічними рецепторами, представ-
леними на різних клітинних мішенях. ІЛ-2 
спрямовано впливає на ріст, диференціацію й 
активацію Т- і В- лімфоцитів, моноцитів, мак-
рофагів, олігодендрогліальних клітин, клітин 
Лангерганса. Від його присутності залежить 
розвиток цитолітичної активності натуральних 
кілерів та цитотоксичних Т-лімфоцитів. ІЛ-2 
викликає утворення лімфокін-активованих кі-
лерів й активує пухлино-інфільтраційні кліти-
ни. Розширення спектру лізуючої дії ефектор-
них клітин обумовлює елімінацію різноманіт-
них патогенних мікроорганізмів, інфікованих і 
малігнізованих клітин, що забезпечує імунний 
захист, спрямований проти пухлинних клітин, 
а також збудників вірусної, бактерійної й гри-
бної інфекції. Рекомбінантний ІЛ-2 показав 
високу ефективність у лікуванні хламідійних 
інфекцій собак і котів, який вводили підшкір-
но в дозі 0,1 мг (10000 МЕ) на кілограм маси 
тварини. 

У всіх тварин відмічено повну відсутність 
будь яких клінічних ознак захворювання після 
пройденого курсу лікування. Після обстежен-
ня змивів зі слизових оболонок методом ПЛР 
через чотири тижні після закінчення курсу лі-
кування у всіх тварин одержані негативні ре-
зультати. Це свідчить, що запропонований 
спосіб лікування дозволяє забезпечити повну 
елімінацію збудника з організму, при цьому 
забезпечивши лікувальний ефект на 92-100%. 
Крім того наші дослідження показали, що за-
стосування імунотерапії разом з антибіотико-
терапією має лікувальну ефективність на 28-
33% вище ніж застосування антибіотиків без 
стимуляції захисних сил організму тварини. 

Висновки та перспективи подальших до-

сліджень. 

1. Елімінація хламідій з макроорганізму здійс-
нюється за допомогою клітин фагоцитарної 
системи, тому краще застосовувати імуно-
стимулятори, що впливають на клітини мо-
ноцитарно-макрофагальної системи. 

2. Застосування імуностимуляторів Тималіну 
та Ронколейкіну у складі комплексної схе-
ми лікування хламідіозу собак та котів за-
безпечує повну елімінацію збудника з орга-
нізму, при цьому лікувальний ефект складає 
92-100%. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ 
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В статье приведены особенности иммунитета при хламидиозе, показаны особенности ис-

пользования иммунотропных средств при разработке схем лечения хламидиоза; поданы кон-

кретные схемы лечения хламидиозов у собак и котов 
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The aim of our research was to highlight some issues of application antibacterial chemotherapy and 

peculiarities of immunotherapy in the treatment of chlamydial infections of dogs and cats according to 

the latest scientific data and the results of their research. 

Results and conclusions. We managed  to establish the basic difficulties, arising from the treatment 

of animal patients chlamydial infection, caused by the following factors: the high prevalence of 

chlamydia is usually asymptomatic, intracellular form of parasitism chlamydia with long persistence, 

the association of Chlamydia with another infection, the need for careful selection of antibiotics. The 

optimal clinical effect is achieved only in the presence of synergy in action of defensive ability of the 

organism and antimicrobial drugs. We have found that for activation of antichlamydia immunity it is 

better to use immunomodulators, which affect the cells of monocyte-macrophage system. 

We have developed a scheme for treatment chlamydia in domestic carnivores, it includes antibiotics 

of different groups, doxycycline and erythromycin, with immunostimulator Timalin. 

Another scheme, in addition to antibiotic therapy, involved the application of immunostimulator 

Ronkoleykin – recombinant interleukin-2 (Rhyl-2). 

Application of immunostimulators Tymalin and Ronkoleykin in the complex treatment scheme for 

chlamydia in cats and dogs provides a complete elimination of the pathogen from the body, and the 

therapeutic effect is 92-100%. 

Additionally our research has shown that the use of immunotherapy with an antibiotic therapy has 

therapeutic effectiveness in 28-33% higher than the use of antibiotics without stimulation of body's 

defensive ability of animals 
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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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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 

EPIZOOTOLOGICAL PECULIARITIES OF PIGS SALMONELLOSIS IN 
POLTAVA REGION 

V. Melnyk, I. Derevyanko  

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

We have analyzed the incidence of infectious diseases in pigs in comparative perspective and 

dynamics within five years from 2010 to 2014 in Ukraine and Poltava region. 

It was established that nosological profile of infectious diseases in pigs is mainly represented by 7 

nosological units. The most widely and intensively spread nosology profiles are colibacteriosis (35.1% 

of all infectious diseases), then salmonella (30.2%), dysentery (5%), pasteurellosis (7.3%), erysipelas (6, 

6%), edema disease (15%), PRRS (0.8%), which allows one to reliably determine the epizootic situation 

in the whole region of a disease and allow time to make adjustments in antiepizootic software area. 

Analyzed data from annual dynamics of morbidity swine salmonellosis in the period from 2012 to 

2014, we found that it increased for the winter-spring season (December, February, March, April) due, 

in our view, to increasing factors that reduce natural resistance. Incidence of salmonellosis in pigs in 

warm season (June-September) also observed. Epizootological analysis of our data showed that the 

incidence of salmonellosis was also related to the importation to farms for breeding purposes pigs 

bacilli carrier and animal feed, contaminated by salmonella . 

Analyzing the dynamics of swine salmonellosis mortality, we found that the highest percentage of pig 

mortality was in the winter-spring period (February, March, April). Confirmed that the morbidity and 

mortality are not related. Since the incidence of morbidity rates in March, the mortality rate was at the 

highest level.  We believe it may be due to the circulation of highly pathogenic Salmonella pathogen of 

pigs which increases mortality of sick animals 

Pigs, salmonella, epizootic process nosological profile, infectious diseases, share, annual 

dynamics 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній 

день проблема лептоспірозу в Україні та в сві-

ті є досить актуальною, не дивлячись на значні 

зусилля медичних і ветеринарних фахівців. Це 

в першу чергу зумовлено зооантропонозним 

характером цього захворювання [1, 2]. 

Як відомо серед домашніх тварин яких 

утримує людина саме собаки і кішки найчасті-

ше контактують з людиною. Проте, люди, які 

утримують тварин не завжди усвідомлюють, 

що цим самим вони беруть на себе велику від-

повідальність перед твариною та перед людст-

вом. Недостатність інформації або не вміння її 

правильно сприймати, часто веде до того, що 

власники тварин ігнорують вакцинацію своїх 

улюбленців, або ж порушують її схему. Це в 

свою чергу призводить до захворювання тва-

рин на інфекційні хвороби, в тому числі і на 

лептоспіроз. Окрім неуважного ставлення до 

специфічної профілактики лептоспірозу, люди 

МЕЛЬНИК В. В., к. вет. н., доцент 

КАЛИТА А. С., студент  

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

м. Київ 

melnyk31011980@gmail.com  

У продовж 2009-2014 років було досліджено 5772 сироватки крові собак, серед яких у 2768 

пробах були виявлені протилептоспірозні антитіла, титр від 1:50 до 1: 800 в реакції 

мікроаглютинації. Серологічними дослідженнями сироваток крові собак було встановлено 

поширеність 21 серовара лептоспір. Привертає увагу велика кількість змішаного носійства 

(33,2%), а саме відмічались ураження двома-трьома лептоспірозними агентами. 

Вивчаючи вікову динаміку встановили, що найбільше хворих тварин було у віці від 1 до 6 років 

і старше десяти років. Чітко вираженої залежності між сезонними змінами та 

захворюваністю собак на лептоспіроз нами встановлено не було. 

Дослідження показали, що частка собак, у сироватці яких виявлено антитіла до 

лептоспірозу, що живуть у приватному секторі, значно нижча (27,67%), ніж в квартирах 

(72,33%). Важливу роль у цьому процесі відіграє різке зростання темпів приросту чисельності 

дрібних домашніх тварин (собаки і кішки), особливо безпритульних. 

Встановлено, що найчастіше у собак спостерігалася геморагічна форма лептоспірозу і 

тільки у 21% тварин молодших двох років реєструвалася жовтянична форма захворювання 

Лептоспіроз, лептоспіри, собаки, реакція мікроаглютинації, протилептоспірозні 

антитіла, титр антитіл, змішане носійство 

досить часто забувають про елементарні пра-

вила власної гігієни. Таке халатне відношення 

може коштувати людині здоров'я, адже лепто-

спіроз є дуже небезпечним захворюванням як 

для людей, так і для тварин [3, 4, 5]. 

Серйозна проблема безпритульних тварин в 

Україні також потребує особливої уваги фахів-

ців, оскільки ці тварини завдяки тривалому 

безсимптомному лептоспіроносійству є одним 

із головних резервуарів збудника таким чином 

сприяючи розповсюдженню цього захворю-

вання. Цей факт відіграє значну роль у збере-

женні патогенних сероварів лептоспір у навко-

лишньому середовищі і формуванні вогнищ 

інфекції, природних резервуарів та розповсю-

дженні захворювання [6, 7]. 

В останні роки різко зросла роль представ-

ників серологічної групи Canicola як етіологі-

чного чинника лептоспірозів у людей, що є 

досить характерно для великих міст. Собаки із 

УДК 619:616.9:636.7 (477-25) 

ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЛЕПТОСПІРОЗУ 

СОБАК У МІСТІ КИЄВІ  
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маніфестними формами захворювання та леп-

тоспіроносії стали найбільш вагомим джере-

лом інфекції. Так, у Росії на їх долю припадає 

близько 70% всіх випадків лептоспірозу. Три-

вале лептоспіроносійство та інапаратний пере-

біг інфекції у собак, які розвиваються при ви-

користанні недостатньо імуногенних вакцин 

та неадекватних схем вакцинації, значно 

ускладнює виявлення та оздоровлення вогнищ 

лептоспірозу [8, 9, 10, 11]. 

Метою нашої роботи було вивчення епізоо-

тологічних особливостей та аналіз етіологічної 

структури лептоспірозу собак у місті Києві. 

Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження проводилися протягом 2009-2014 ро-

ків на базі приватної ветеринарної клініки 

«Слон і Моська» Дарницького району міста 

Києва. За цей період на базі приватної ветери-

нарної лабораторії ТОВ “Бальд” міста Києва 

було серологічно досліджено 5772 проб сиро-

ваток крові клінічно хворих собак з підозрою 

на лептоспіроз. 

Сироватки крові досліджували за загально-

прийнятою методикою в РМА з використан-

ням 21 лептоспірозного антигену: L. 

icterohaemorrhagie, L. canicola, L. 

grippotyphosa, L. pomona, L. tarassovi, L. 

hebdomadis, L. sejroe, L. Australis, L. mini, L. 

bataviaе, L. javanica, L. ballum, L. pуrogenes, L. 

cynoptery, L. autumnalis, L. celledoni, L. 

semorange, L. panama, L. shermani, L. louisiana. 

Для мікроаглютинації в центр діагностики на-

правляли венозну кров у кількості 1,5 мл з ко-

жної тварини. Серед хворих тварин проводили 

клінічне обстеження і збирали анамнез. 

Результати досліджень. Протягом 2009-

2014 років було досліджено 5772 сироватки 

крові собак, серед яких в 2768 пробах були ви-

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 
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Рисунок. Етіологічна структура лептоспірозу собак у місті Києві за 2009-2014 р., %  
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явлені протилептоспірозні антитіла в титрі від 

1:50 до 1: 800 в реакції мікроаглютинації. 

Спостереження за хворими на лептоспіроз 

тваринами дозволило вивчити основні клінічні 

ознаки захворювання. Встановлено, що часті-

ше у собак зустрічалася геморагічна форма 

лептоспірозу. За неї у собак розвивалася суб-

фібрильна температура (39,3 – 40,0), відміча-

лась слабкість, пригнічення, відмова від кор-

му, неприємний запах з ротової порожнини, 

іноді діарея. У деяких тварин спостерігали 

кон’юнктивіти, виразки на слизовій оболонці 

ротової порожнини і лапах у ділянці подуше-

чок. 

Клінічні ознаки описані при геморагічній 

формі лептоспірозу були характерні і для жов-

тяничної. З’являвся так само типовий симптом 

хвороби – жовтяниця видимих слизових обо-

лонок. Жовтянична форма захворювання ре-

єструвалася тільки у 21% собак молодше двох 

років. 

Перебіг захворювання був більш важким і 

прогноз практично завжди несприятливим. 

Смертність при жовтяничній формі лептоспі-

розу склала 90%. 

При серологічному дослідженні сироваток 

крові собак нами було встановлено, що серо-

позитивність в різній мірі була виявлена усіма 

21 сероварами лептоспір: L. icterohaemor-

rhagie, L. canicola, L. grippotyphosa, L. pomona, 

L. tarassovi, L. hebdomadis, L. sejroe, L. Aus-

tralis Bratislava, L. mini, L. bataviaе, L. javanica, 

L. ballum, L. pуrogeпes, L. cynoptery, L. autum-

nalis, L. australis erinaceieuropaei, L. celledoni, 

L. semorange, L. panama, L. shermani, L. louisi-

ana. Найбільш часто захворювання виникало у 

зв'язку з паразитоценозом L. sejroe (19,7%), L. 

icterohaemorrhagie (56,6%) L. louisiana (19,5%), 

L. canicola (53,2%), L. grippotiphosa (13,5%).  

Привертає увагу велика кількість змішаних 

реакцій (33,2%). Найчастіше серопозитивні 

реакції відзначалися одночасно з двома лепто-

спірозними агентами L. icterohaemorrhagiae + 

L. canicola; L. icterohaemorrhagiae + L. brati-

slava; L. icterohaemorrhagiae + L. tarassovi, але 

іноді і з трьома L. icterohaemorrhagiae + L. 

canicola + L. sejroe; L. icterohaemorrhagiae + L. 

canicola + L. pomona. 

При дослідженні було встановлено, що ге-

морагічна форма найчастіше була викликана 

L. canicola, L. tarassovi, L. canicola, жовтянична 

– тільки L. sejroe, L. icterohaemorrhagiae. 

При визначенні вікової динаміки встановле-

но, що з 2768 собак, хворих на лептоспіроз 

2503 були старше одного року. Найбільше 

хворих тварин було у віці від 1 року до 6 років 

і старше десяти років. 

Вивчаючи сезонну динаміку лептоспірозу 

собак за період спостереження чітко вираже-

ної залежності між сезонними змінами та за-

хворюваністю собак на лептоспіроз встановле-

но не було. Можна відзначити, що найбільша 

кількість хворих тварин було виявлено в пері-

од з січня по березень і з вересня по листопад. 

Дослідження показали, що частка собак, у 

сироватці яких виявлено антитіла до лептоспі-

розу, що живуть у приватному секторі, значно 

нижча (27,67%), ніж в квартирах (72,33%). Ва-

жливу роль у цьому процесі відіграє так само 

різке зростання темпів приросту чисельності 

дрібних домашніх тварин (собаки і кішки), 

особливо безпритульних. 

Висновки.  

1. У етіологічній структурі захворювання 

собак на лептоспіроз викликають 21 серовари 

лептоспір: L. icterohaemorrhagie, L. canicola, L. 

grippotyphosa, L. pomona, L. tarassovi, L. 

hebdomadis, L. sejroe, L. Аustralis Bratislava, 

L. mini, L. bataviaе, L. javanica, L. ballum, L. 

pуrogeпes, L. cynoptery, L. autumnalis, L. 

Australis Erinaceieuropaei, L. celledoni, L. 

semorange, L. panama, L. shermani, L. louisiana. 

Частіше захворювання виникало у зв’язку з 

паразитоценозом L. Sejroe, L. icterohaemor-

rhagie, L. louisiana, L. canicola, L. grippotiphosa. 

2. Перебіг епізоотичного процесу при леп-

тоспірозі собак в місті Києві характеризується 

відсутністю чітко вираженої сезонності, хоча 

відмічено збільшення кількості хворих тварин 

у період з січня по березень і з вересня по лис-

топад. 

3. Лептоспіроз у собак проявляється двома 

основними формами: жовтяничною і геморагі-

чною, остання найчастіше була викликана L. 

canicola, L. tarassovi, L. canicola, а жовтянична 

– тільки L. sejroe, L. icterohaemorrhagiae. 
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ  

СТРУКТУРА ЛЕПТОСПИРОЗА СОБАК В ГОРОДЕ КИЕВЕ  

Мельник В.В., Калита А.С.  

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

В течение 2009-2014 годов было исследовано 5772 сыворотки крови собак, среди которых в 

2768 пробах были обнаружены протилептоспирозные антитела, титр от 1:50 до 1: 800 в реак-

ции микроагглютинации. Серологическими исследованиями сывороток крови собак было уста-

новлено распространенность 21 серовара лептоспир. Привлекает внимание большое количество 

смешанного носительства (33,2%), а именно отмечались поражения двумя-тремя лептоспироз-

ными агентами. 

Изучая возрастную динамику установили, что больше всего больных животных было в воз-

расте от 1 до 6 лет и старше десяти лет. Четко выраженной зависимости между сезонными 

изменениями и заболеваемостью собак лептоспирозом нами установлено не было. 

Исследования показали, что доля собак, в сыворотке которых обнаружены антитела к леп-

тоспирозу, живущих в частном секторе, значительно ниже (27,67%), чем в квартирах (72,33%). 

Важную роль в этом процессе играет резкий рост темпов прироста численности мелких до-

машних животных (собаки и кошки), особенно бездомных. 

Установлено, что чаще всего у собак наблюдалась геморрагическая форма лептоспироза и 

только у 21% животных моложе двух лет регистрировалась желтушная форма заболевания 

Лептоспироз, лептоспиры, собаки, реакция микроагглютинации, протилептоспирозные 

антитела, титр антител, смешанное носительство 
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EPIZOOTOLOGICAL PECULIARITIES OF DOGS LEPTOSPIROSIS IN KYIV 

V. Melnyk, A. Kalyta 

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

 

During the years 2009-2014 were studied 5772 blood serum of dogs, among which in 2768 samples it 

was found antibodies against leptospira titer 1:50 to 1: 800 in reaction microagglutination. 

It was found by serological studies of dogs blood serum a prevalence of 21 Leptospira serovars: L. 

Icterohaemorrhagie, L. Canicola, L. Grippotyphosa, L. Pomona, L. Tarassovi, L. Hebdomadis, L. 

Sejroe, L. Australis Bratislava, L. Mini, L . Batavia, L. Javanica, L. Ballum, L. Purogepes, L. Cynoptery, 

L. Autumnalis, L. Australis Erinaceieuropaei, L. Celledoni, L. Semorange, L. Panama, L. Shermani, L. 

Louisiana. Most are identified L. Sejroe (19,7%), L. Icterohaemorrhagie (56,6%) L. Louisiana (19,5%), 

L. Canicola (53,2%), L. Grippotiphosa (13,5%) . 

Attention is drawn to a large number of mixed carriers (33.2%), namely it was noted the lesion by 

two or three Leptospira agents. 

In determining the age dynamics we found that the most of patients were animals aged 1 to 6 years 

and older than ten years. 

While studying the seasonal dynamics of dogs leptospirosis during the period of observation, explicit 

relationship between seasonal changes and incidence of dogs with leptospirosis has not been 

established. It is noted that most of the affected animals were registered in the period from January to 

March and September to November. 

Studies have shown that the number of dogs seropositive to leptospirosis living in the private sector, 

is much lower (27.67%) than in apartments (72.33%). An important role in this process plays a sharp 

increase in growth rate of the number of small animals (dogs and cats), especially the homeless. 

It was established that the most often in dogs observed hemorrhagic form of leptospirosis and only 

21% of animals younger than two years recorded icteric form of the disease. Clinical signs are 

described in hemorrhagic form of leptospirosis were characteristic to icteric form. A typical symptom of 

the disease has just appeared - jaundice visible mucous membranes. Mortality at icteric form of 

leptospirosis was 90%. 

In the study it was found that hemorrhagic form was often caused by L. Canicola, L. Tarassovi, L. 

Canicola, icteric - only L. Sejroe, L. Icterohaemorrhagiae 

 

Leptospirosis, Leptospira, dogs, reaction microagglutination, against Leptospira antibody, titer, 

antibody, mixed carrier 
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Постановка проблемы. Инфекционная па-

тология с респираторным синдромом фактор-

ного типа у молодняка сельскохозяйственных 

животных распространена повсеместно и явля-

ется доминирующей патологией в структуре 

канонических заболеваний, обусловленных 

иммунобиологической некомпетентностью 

макроорганизма и индуцированной биологиче-

ской агрессивностью “микробов-выхода” [1, 2, 

6].  

В стационарных условиях содержания те-

лят, одним из мажорных сочленов респиратор-

ного микробиального паразитоценоза, по пато-

генности и глубине повреждающего воздейст-

вия, является P. multocida, индуцирующая эн-

догенный пульмональный пастереллез фактор-

ного типа без эстафетной передачи возбудите-

ля. Симптомокомплекс респираторной инфек-

СОСНИЦКИЙ А. И., д. вет. н., доцент Днепропетровский государственный аграрно-

экономический университет,  

г. Днепропетровск 

 epizooddau@mail.ru  

ции варьирует от легких форм, ринит-

конъюнктивит до несовместимых с жизнью 

пневмоний, острых и хронических [1,2,3].  

Инфекционные патологии дыхательной 

системы относится к полиэтиологическим за-

болеванием и возникают под влиянием небла-

гоприятных факторов внешней среды на осно-

ве иммунной недостаточности лимфоидной 

системы и ступенчатой ротации сочленов мик-

робиоценоза слизистых оболочек в процессе 

селекции и экспрессии вирулентных клонов в 

сообществе микробов-оппортунистов [1,4,5].  

При колонизации внутренней среды макро-

организма, под воздействием иммунобиологи-

ческого прессинга адаптивно-протективных 

механизмов воспалительно-некротических 

процессов в локусах пораженных тканей и воз-

действия экзогенных лекарственных антимик-

УДК 619:576.851.45:636.21  

ТРАНСФОРМАЦИЯ P. MULTOCIDA В НЕКУЛЬТИВИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№2, 2015 

© А. И. Сосницкий 

Инфекционные патологии с респираторным синдромом у молодняка сельскохозяйственных 

животных в теоретическом и практическом аспекте представляют не решенную инфекционно-

биологическую проблему ветеринарной медицины. Причинные факторы пульмонального пораже-

ния носят мультикомплексный характер, тесно переплетены и сложно взаимокоррелированы. В 

основе возникновения и развития респираторной патологии лежат иммунобиологическая неком-

петентность макроорганизма в элиминации перманентных и динамичных микробиоассоциаций, 

обуславливающих сверхсильный геннобиотический прессинг иммунной системы, и в целом разви-

тие декомпенсированных иммунопатофизиологических изменений на уровне генетического го-

меостаза внутренней среды организма. Немотивированные и нефизиологические ятрогенные 

точечные воздействия на подчиненные, вторичные эффекторы полиэтиологической структуры 

паразитоценотических ассоциаций микробиальных патогенов на поздних стадиях патогенеза 

респираторного синдрома, индуцирующих неспецифические, опортунистические инфекции выхо-

да преимущественно пиогенного характера в пульмональной ткани, являются некурабельными и 

неэффективными. Мажорные бактериальные патогены респираторного паразитоценоза на по-

пуляционном уровне при этом частично повреждается и трансформируется в НКС и продол-

жает участвовать в процессинге респираторного инфекционногенеза и индуцируют дальнейшее 

развитие патогенеза бронхо-легочных заболеваний с диссиминацией последовательно сменяю-

щихся сочленов ассоциации возбудителей разного таксономического подчинения 

Телята, респираторный синдром, P. multocida, НКС, элективно-селективные методы, 

ложноотрицательный бакдиагноз 
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робных средств, особенно при нерегулярном и 

нефизиологическом их применении, бактери-

альный возбудитель претерпевает биохимиче-

ские изменения, адекватные воздействию сре-

ды обитания и в результате адаптогенеза сни-

жает биохимическую активность внутрикле-

точных ферментативных систем до апоптозно-

го состояния, переходя в покоящуюся стадию 

жизненного цикла. Бактерии в стадии физио-

логического покоя находятся в некультивируе-

мом состоянии (НКС), что имеет важное диаг-

ностическое значение, так как в НКС бактерии 

не изолируются рутинными способами и воз-

никает ситуация ложноотрицательного бакте-

риологического диагноза. Бактерии в НКС 

жизнеспособны, реверсибельны и для их куль-

туральной индикации необходимы неординар-

ные элективно-селективные методы детекции 

[1, 3, 4, 6].  

Целью работы было изучение этиопатоге-

неза респираторного синдрома факторного ти-

па у телят и особенностей биологии мажорно-

го патогена P. multocida в номинальном и 

трансформированном виде (НКС).  

Материалы и методы. Морфо-

тинкториальные свойства бактериальных воз-

будителей респираторного синдрома изучали 

при окраске мазков по Граму, Романовскому-

Гимза и Бурри-Гинсу в светлопольном микро-

скопе в масляно-иммерсионной системе при 

рабочем увеличении 7×90.  

Культивирование пастерелл проводили об-

щепринятыми методами в МПБ или на МПА 

на ОПХ (основе перевара Хоттингера) и кро-

вяных средах, с добавлением 5% дефибрини-

рованной крови при 37-38 оС в течении 24-48 

ч.  

Биохимическую активность ферментатив-

ных систем изолированных микроорганизмов 

тестировали культуральным методом, посевом 

в о з б уд и т е л я  в  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о -

диагностические среды биофабричного произ-

водства с набором субстратных компонентов и 

индикаторов, согласно инструкции.  

Серодиагностику респираторных вирозов 

проводили с помощью индикации специфиче-

ских постморбидных антител в серологиче-

ских реакциях, которые ставили согласно офи-

цинальных наставлений: парагрипп-3 диагно-

стировали в РЗГА; инфекционный ринготрахе-

ит – в РА, хламидиоз – в РСК, серовариант-

ность пастерелл определяли в РНГА по Карте-

ру.  

Полученные количественные показатели 

обработаны на РС с помощью пакета статисти-

ческих программ “Statistica” и программы Ex-

cel 2000, для оценки достоверности получен-

ных результатов использовали критерий 

Стьюдента и Фишера.  

Результаты исследований. Была сформи-

рована рандомизированная группа телят-

аналогов в двух недельном возрасте из 30 го-

лов. За телятами установили клинико-

эпизоотологическое наблюдение до 4-х месяч-

ного возраста. Провели перманентный сероло-

гический мониторинг динамики антителогене-

за к антигенам вируса ПГ-3 (ВПГ-3) в РЗГА, 

ИРТ в РА, хламидий в РСК и К-АГ P. multo-

cida в РНГА. Сыворотку крови отбирали у 

всех наблюдаемых телят в двух недельном 

возрасте, затем в одно- , двух- , трех- и четы-

рехмесячном возрасте и исследовали в соот-

ветствующих серореакциях. Телят, павших 

или вынужденно убитых по причине некура-

бельных бронхопневмоний, исследовали пато-

логоанатомически и бактериологически.  

Телята рождались в коровнике, в отдельно 

отведенном для растела станке и поступали в 

профилакторий, где содержались первые 10-12 

дней в индивидуальных клетках. Затем до ме-

сячного возраста, небольшими группами по 8-

16 голов, – в небольших станках. В месячном 

возрасте телят переводили в общий телятник, 

секцию молочного выкармливания.  

Через 3-5 дней, после поступления в новое 

помещение, развилась энзоотия ПГ-3, которая 

продолжалась первые две недели пребывания 

телят в новом микробном окружении телятни-

ка. Затем наступила ремиссия по ПГ-3, но у 

части телят (№№ 8050, 8072, 9878) парагрип-

позная инфекция без стадии выздоровления 

осложнилась тяжелой пневмонией.  

Животные пали в течение неполных 2-х не-

дель после начала пульмональной патологии. 

На вскрытии у теленка № 8050 была диагно-

стирована лобарная катарально-

геморрагическая пневмония, а у телят № 8072 

и 9078 – катарально-фибринозная некротизи-

рующая бронхопневмония. Обширных отеков 

подкожной клетчатки и множественных точеч-
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ных кровоизлияний в ней не было, кровь не 

свернулась.  

Теленок № 8050 пал на 5 день болезни, в 

следствие очень тяжелого течения катарально-

геморрагической пневмонии. Клинически 

пневмония протекала остро, с выраженными 

септическими явлениями в патогенезе заболе-

вания, с высокой температурой тела, полным 

отказом от корма, глубокой депрессией, ади-

намией, временами наблюдался 

«потрясающий озноб», животное слабо реаги-

ровало на окружающую обстановку. Антибио-

тикотерапия не проводилась. Из легких, регио-

нарных лимфоузлов, печени, селезенки, крови 

сердца и трубчатой кости была изолирована 

чистая культура P. multocida серовар В, кото-

рая была депонирована в лаборатории болез-

ней молодняка ИЭКВМ и запатентована как 

эпизоотический штамм №31 P. multocida серо-

вар В.  

Телята № 8072, 9878 пали на 11 и 12 день с 

начала заболевания от крупозной пневмонии в 

2-х месячном возрасте. Симптомокомплекс 

пульмональной патологии развивался у них 

одинаково, но теленок № 8072 подвергался 

бессистемному лечению пенициллином, ино-

гда в смеси со стрептомицином, также приме-

нили аутогемотерапию внутримышечно, инъ-

екции кофеина и глюкозы подкожно. Теленок 

№ 9878 не получал никакого лечения. Тера-

певтическое вмешательство не оказало поло-

жительного воздействия на больного и брон-

хопневмония у телят прогрессировала пример-

но с одинаковой интенсивностью, что привело 

животных к гибели.  

На вскрытии была установлена катарально-

фибринозная бронхопневмония обширных 

участков легких в очень тяжелой форме в ста-

дии красной гепатизации. Подобный патпро-

цесс был однозначно несовместим с жизнью и 

нефизиологическая, несвоевременная, однона-

правленная этиотропная нерегулярная анти-

биотикотерапия не могла дать положительно-

го результата. Более того, инъекции антибио-

тиков имели негативные последствия для ре-

зультатов бактериологической диагностики. У 

теленка №8072 из патматериала рутинными 

методами выделили ассоциацию непатогенной 

банальной микрофлоры из кишечной палочки, 

мышиной клебсиэллы пневмонии, сапрофит-

ного стафилококка, а так же микро- и дипло-

кокков и недифференцированных коккобакте-

рий. Судя по результатам серомониторинга у 

теленка № 8072 этиологическим фактором 

бронхопневмонии могла быть только P. multo-

cida серовара А, так в 2-х недельном и месяч-

ном возрасте преобладали инфекционные тит-

ры к серовару А, а именно: к К-АГ серовара А 

титр АТ 1:16; – к серовару D титр АТ 1:4; – к 

серовару В титр АТ 1:8. Этиофактором ОРВИ 

был ВПГ-3, о чем свидетельствует резкое сни-

жение колостральных титров в месячном воз-

расте, с 1:128 в 2-х недельном возрасте до 1:16 

в месячном, АТ к АГ вируса ИРТ нет, титры 

АТ к АГ хламидий сомнительные. Следова-

тельно, мы получили классический вариант 

ложноотрицательного бактериологического 

диагноза на пульмональный пастереллез при 

типичном этиопатогенезе заболевания вирус-

бактериальной ассоциированной этиологии, 

по причине некультивируемого состояния 

(НКС) бактериального возбудителя, обуслов-

ленного применением антибиотиков.  

Для выделения из патматериала пастерелл в 

НКС применили элективные методы изоля-

ции, направленные на репарацию номинально-

го физиологического состояния бактериаль-

ных клеток. Биологические ткани, содержащие 

наибольшее количество возбудителя, такие 

как регионарные патпроцессу лимфоузлы и 

воспаленные пульмональные ткани (на грани-

це здоровой и пораженной областей), растира-

ли в ступке с истолченным стеклом и физрас-

твором, фильтровали через ватно-марлевый 

фильтр, концентрировали баксуспензию цен-

трифугированием при 5000 об/мин в течение 

20 мин и внутрибрюшинно заражали осадком 

белых мышей, живой массой 18-20 г. Павших 

в течении недели мышей вскрывали и из крови 

сердца делали высевы на кровяные среды. Та-

ким способом удалось реабилитировать фи-

зиологические потенции вегетативной способ-

ности возбудителя к колониальному росту, 

сначала на обогащенных кровью, а затем в 

субкультуре – и на простых средах. Изолиро-

ванная культура была патогенна для белых 

мышей и при идентификации отнесена к P. 

multocida серовар А.  

Теленок № 9878 не подвергался лечению и 

пал на 12 день заболевания крупозной пневмо-
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нией, т.е. болел на один день дольше, чем теле-

нок № 8078. На вскрытии так же была диагно-

стирована крупозная пневмония в очень тяже-

лой форме, в виде обширных участков легких 

в стадии красной гепатизации. Из пораженных 

тканей легкого и регионарных лимфоузлов бы-

ла изолирована чистая культура P. multocida 

серовар А. Пульмональный пастереллез возник 

в результате переболевания ОРВИ парагрип-

позной этиологии, так как в месячном возрасте 

зарегистрировали резкое падение колостраль-

ных титров к АГ ВПГ-3, с 1:128 в 2-х недель-

ном возрасте до 1:16 в месячном. Титров к АГ 

вируса ИРТ не было, а титры к АГ хламидий 

были сомнительными.  

Изолированная культура P. multocida серо-

вара А была депонирована в лаборатории бо-

лезней молодняка ИЭКВМ и запатентована как 

эпизоотический штамм №12 P. multocida серо-

вар А.  

Остальные четверо телят № 9120, 9870, 

9185, 8990 из заболевших в месячном возрасте 

бронхопневмонией, индуцированной ОРВИ, 

были вынужденно убиты после 2-3 недель по-

дострого течения пульмонального процесса и 

безуспешного лечения, в связи неудовлетвори-

тельным общим состоянием и неблагоприят-

ным прогнозом в отношении их жизни и даль-

нейшего хозяйственного использования. На 

секции у всех убитых телят была установлена 

фибринозно-некротизирующая лобарная брон-

хопневмония, истощение и токсико-

дегенеративные процессы перерождения в па-

ренхиматозных органах. Пульмональный пато-

логический процесс имел тенденцию к генера-

лизации, носил общеорганизменный дистро-

фический характер и выраженную наклон-

ность к злокачественному течению патогенеза 

пневмонии. Прогностически чрезвычайно не-

благоприятная биологическая ситуация для 

макроорганизма, несовместимая с дальнейшей 

жизнью, и имеющая неоспоримое и однознач-

ное направление инфекционных событий к фа-

тальному исходу в смерть. Ввиду сложивших-

ся неудовлетворительных обстоятельств тече-

ния болезни и безнадежности терапевтических 

вмешательств, было принято решение убить 

телят с диагностической целью, и для предот-

вращения неоправданного падежа. За 5 дней 

до забоя были прекращены инъекции антибио-

тиков, что практически не повлияло на ход 

болезненных процессов. Телята были убиты в 

агональном состоянии, когда полностью был 

исчерпан лимит надежды на улучшение их 

состояния. Был отобран стандартный патмате-

риал и рутинными методами провели бакте-

риологический анализ.  

У телят № 9120 и 9870 удалось изолировать 

патогенные культуры P. multocida серовар А с 

вирулентностью для белых мышей в 10-6. У 

телят № 9185 и 8990 из пораженных тканей 

легких выделили Г- и Г+ неспецифический 

непатогенные микроорганизмы, из регионар-

ных узлов посевы были безрезультатными. 

Поэтому патматериал от этих телят был иссле-

дован повторно по щадящей технологии с ис-

пользованием элективных способов концен-

трации и посева бактериальной суспензии из 

патматериала. Повторили все манипуляции 

предпосевной подготовки и посева, как с пат-

материалом от теленка № 8072. В результате 

из патматериала теленка № 9185 удалось изо-

лировать еще одну культуру P. multocida, ко-

торая была идентифицирована как серовар D. 

Из стандартного патматериала от теленка 

№ 8990 при повторном бакисследовании элек-

тивным способом, как и рутинными методами, 

не удалось выделить возбудитель пульмональ-

ной патологии. При анализе ретроспективных 

данных серомониторинга динамики антитело-

генеза против АГ основных сочленов респира-

торного микробиопаразитоценоза логично вы-

текает вывод о пастереллезном возбудителе 

пневмонии серовара А, индуцировавшего вос-

паление легких непосредственно после пере-

болевания ОРВИ симультанной этиологии, 

опосредованной ВПГ-3 и хламидиями. Так, в 

месячном возрасте титры АТ к К-АГ пасте-

релл сероваров А, D и В были 1:8, 1:4 и 1:8; к 

АГ ВПГ-3 1:64; к вирусу ИРТ антител не было 

а к АГ хламидий титры АТ были сомнитель-

ными. Через месяц титры АТ к К-АГ серовара 

А выросли до 1:16, а К-АГ сероваров В и D не 

изменились.  

Исходя из предположения о пастереллез-

ной этиологии возбудителя пульмональной 

патологии попытались изолировать этиологи-

ческий агент из носовой слизи теленка № 

8990, так как в этом биосубстрате пастереллы 

не подвергались ингибирующему воздейст-
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вию антибактериальной терапии. Носовое от-

деляемое собрали стерильными тампонами в 

пробирки с МПБ, куда для подавления сопут-

ствующей сапрофитной микрофлоры добавили 

кристалл-виолет в концентрации, индиффе-

рентной для пастерелл. Сутки инкубировали 

посевы при 37-38о С и затем в объеме 1,0 см3 

МПБ внутрибрюшинно заразили белых мы-

шей, живой массой 18-20 г. Павших мышей 

вскрывали и из крови сердца делали высевы на 

простые среды с кровью. Таким способом уда-

лось изолировать патогенную культуру, иден-

тифицированную как P. multocida серовар А.  

Выводы. 1. У телят эпизоотический про-

цесс пульмонального пастереллеза факторного 

типа без эстафетной передачи возбудителя 

осуществляется не только номинальной фор-

мой P. multocida, но и трансформированными 

бактериями в некультивируемом состоянии 

(НКС), не выявляемыми общепринятыми ме-

тодами лабораторной диагностики.  

2. Для индикации бактериального возбуди-

теля в трасформированном состоянии (НКС), с 

пониженными физиологическими потенциями, 

необходимо применять целенаправленный 

бактериологический поиск пастерелл и совме-

стно с рутинными, официнальными методами 

диагностики использовать элективные спосо-

бы изоляции P. multocida.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ P. MULTOCIDA В НЕКУЛЬТИВУЮЧІЙ СТАН  

Сосницький О. І. 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ 

Інфекційні патології з респіраторним синдромом у молодняка сільскогосподарських тварин в 

теоретичному і практичному аспекті являють невірішену інфекційно-біологічну проблему вете-

ринарної медицини. Причинні фактори пульмонального ураження носять мультикомплексний 

характер, тісно переплетені та сложнокореговані. В основі виникнення і розвитку респіратор-

ної патології лежить імунобіологічна некомпетентність макроорганізму в елімінації перманен-

тних і дінамічних мікробіоасоціацій, опосередкуючих сверхсильний генобіотичний пресинг імун-

ної системи, і в цілому розвиток декомпенсованих імунопатофізіологічних змін на рівні генетич-

ного гомеостазу внутрішньої середи організму. Немотивовані і нефізіологічгні ятрогенні точко-

ві втручання на підлеглі, вторинні ефектори поліетіологічної структури паразитоценотичних 
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асоціацій мікробіальних патогенів на піздніх стадіях патогенезу респіраторного синдрому, інду-

куючих неспецифічні, опртуністичні інфекції виходу переважно піогенного характеру в пульмо-

нальній тканині є некурабельними і неефективними. Мажорні бактеріальні патогени респірато-

рного паразитоценозу на популяційному рівні при цьому частково пошкоджуються і трансфор-

муються в НКС та продовжують діяти на начальних етапах респіраторного інфекціоногенезу і 

індукувати подальший розвиток патогенезу бронхо-легеневих захворювань з дисимінацієй послі-

довно змінюючих сочленів асоціації збудників різного таксономічного підпорідкування 

Телята, респіраторний синдром, P. multocida, НКС, елективно-селективні методи, хибно-

негативний бакдіагноз 

TRANSFORMATION OF P. MULTOCIDA IN UNCULTIVATED STATE 

A. Sosnitskiy 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

 

Infectious diseases with respiratory syndrome in young farm animals in the theoretical and practical 

aspects are the unsolved infectious and biological problem of veterinary medicine. Causal factors of 

pulmonary lesions have multicomplex nature, they are intertwined and difficult corrected. At the heart of 

the emergence and development of respiratory disease are immune biological incompetence of the 

macroorganism in the elimination of permanent and dynamic microbial associations causing super 

strong genebiotic pressure of immune system and the overall development of decompensated 

immunopathological and physiological changes at the level of genetic homeostasis of the internal 

environment. Unmotivated  and non-physiological iatrogenic pointlike influence on subordinates, 

secondary effectors of polyetiological structure parasitecenosis associations microbial pathogens at the 

late stages of the pathogenesis of respiratory syndrome inducing nonspecific opportunist mostly 

pyogenic infections of exit character in pulmonary tissue are incurable and ineffective. Major bacterial 

pathogens of respiratory parasitocenoses at the population level at the same time partially damaged and 

transformed into NCC and continue to participate in the early stages of respiratory infection genesis 

and induce further development of the pathogenesis of bronchopulmonary diseases with dissemination 

sequentially changing the members of association of pathogens taxonomic subordination. 

Bacterial pathogens were transformed into non-traditional non-canonical form, adaptogenic are 

important for the conservation of the microbial population in the traumatic effects of aggressive 

chemical substances and controlled adequate inhibition of biochemical activity of microbes 

transformants avoid damaging action of endogenous and exogenous humoral adverse effects on the 

population of the pathogen, since there is conservation of genetic potential bacteria, sufficient to restore 

the disturbed dynamics of generation ecotope, when removing the sub-lethal effects of external and out 

of post-traumatic recessive physiological state if it enters the favorable growing conditions. These 

ecotopes, optimal for parasitic intracellular microbes, are internal environment the most sensitive 

animals or elective-selective culture medium. Therefore, to indicate the UCS pasteurell of 

bacteriological negative biomaterials needs gentle treatment of material processing and the use of 

elective procedures insulation 

 

Сalves, respiratory syndrome, P. multocide, UCS, elective-selektive method, false negative 

bacteriological diagnosis 
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Постановка проблеми. Проблема туберку-

льозу існує з давніх часів і до тепер, хоча і в її 

пізнанні досягнуто багато успіхів. Це, звичай-

но, суттєво впливає, за умови якісної реалізації 

результатів дослідження, на ефективність про-

філактики інфекції та її викорінення. Між тим 

ряд питань, на теперішній час, недостатньо 

вивчені та дискусійні. До першого відносяться 

фільтривні форми мікобактерій, їх значення в 

тій чи іншій популяції мікроорганізмів, у роз-

витку інфекційного процесу та біологічному 

циклі розвитку мікобактерій. Повідомлення 

авторів [1, 3] в 70-х роках минулого століття 

та в останні роки [2] свідчать про те, що фільт-

ривні форми та елементарні тільця тотожні за 

біологічною суттю, які, до того ж, не культи-

вуються (погано культивуються) на звичайних 

штучних живильних середовищах. Це визна-

чає певну складність їх вивчення. У той же час 

дисоціативні форми мікобактерій, в тому числі 

й фільтривні (елементарні тільця), як свідчать 

наші дослідження попередніх років [4], куль-

тивуються за 3 С на звичайних живильних се-

редовищах з рН 6,5-7,1. Це визначило можли-

вість дослідити наявність ультрадрібних форм 

(елементарних тілець) у популяції M. bovis ди-

соціантів, та їх ролі в біологічному циклі роз-

витку, цього виду мікроорганізмів. 

ТКАЧЕНКО О. А., д. вет. н., професор 

АЛЕКСЄЄВА Н. В., к. вет. н., доцент 

ЗАЖАРСЬКИЙ В. В., к. вет. н., доцент 

Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет,  

м. Дніпропетровськ, 

epizooddau@mail.ru  

Показано, що в популяції мікобактерій бичачого виду дисоціативних варіантів у процесі 

пересівів збільшується частота виділення фільтривних форм, які за висіву на живильне 

середовище генерують паличкоподібні мікобактерії і, рідко, елементарні тільця. 

Стверджується, що останні є невід’ємною складовою біологічного циклу розвитку 

мікобактерій, бо саме з елементарних тілець (фільтривних форм) утворюються паличкоподібні 

форми цього виду мікроорганізмів 

M. bovis, біологічний цикл, морфогенез, фільтривні форми, ультрадрібні форми, 

елементарні тільця 

Мета роботи: виявлення фільтривних форм 

M. bovis дисоціантів у динаміці багаточисель-

них пасажів через щільне живильне середови-

ще та з’ясування їх ролі в біологічному циклі 

розвитку. 

Матеріали та методи. Для дослідів вико-

ристали мікобактерії, субкультури яких збері-

галися в музеї лабораторії кафедри епізоотоло-

гії та інфекційних хвороб ДДАЕУ: патогенний 

штам M. bovis 124 генерації та його дисоціати-

вні форми, що відщепилися на 117 (а, б, в) та 

118 пересіві й пасажувалися в наступному 110 

разів за температури 3ºС.  

У роботі використали фільтротримач шпри-

цевий для мембранних фільтрів модель 

DH25PWT1-1, діаметр фільтра 25 мм, матеріал 

фільтротримача – тефлон, виробник AWL-

Tech (Чехія). 

Фільтри мембранні дискові типу МФАС –

 Б1 та МФАС – Б2, матеріал мембран – мікро-

пористий плівковий, приготовлений на основі 

суміші ацетатів целюлози, з розміром пор 0,1 

та 0,05 мкм і загальною пористістю 80 – 85 %, 

виробник ЗАО НТЦ «Владіпор» (м. Володи-

мир, Російська Федерація). 

Завис мікобактерій (1 мг/см3) дослідних 

зразків готували шляхом відбору культури ба-

ктеріологічною петлею, над полум’ям горілки 

в умовах боксу, та вміщували у стерильну сту-
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пку. За допомогою пестика гомогенізували ба-

ктеріальну масу в ступці з додаванням стери-

льного ізотонічного розчину натрію хлориду.  

Фільтрацію завису дослідних зразків міко-

бактерій різних морфологічних форм проводи-

ли за допомогою шприца з'єднаного за прин-

ципом Луєр-конуса у стерильні мірні пробір-

ки. Для проведення процесу фільтрації розгви-

нчували корпус фільтротримача, на опірній 

сіточці (трегері) розміщували мікрофільтра-

ційні мембрани, загвинчували корпус та з'єд-

нували зі шприцом. 

Фільтрат 1 (фільтр МФАС – Б1 0,1 мкм) та 

фільтрат 2 (фільтр МФАС – Б2 0,05 мкм), кож-

ного дослідного зразка висівали бактеріологіч-

ною петлею на яєчне живильне середовище 

для культивування мікобактерій чотирьох бак-

теріологічних пробірок і культивували за тем-

ператури 3 та 37 °С, упродовж 90 діб. Облік 

росту культур мікобактерій перші сім діб про-

водили щодоби, а в послідуючому – раз у тиж-

день упродовж досліду. 

У культур вивчали швидкість росту на яєч-

ному живильному середовищі, зовнішній ви-

гляд, пігментоутворення, а також у мазках за-

фарбованих за методом Ціля-Нільсена морфо-

логію, тинкторіальні властивості мікобактерій. 

Мікроскопію мазків, приготовлених з пер-

винних культур та із субкультур, проводили за 

їх пересіву до і після фільтрації. 

Результати дослідження. Встановлено, що 

культура 60 генерації 117 а варіанта дисоціа-

тивних форм мікобактерій характеризувалася 

суцільним ростом жовто-помаранчевого ко-

льору по лінії висіву (рис. 1.1).  

Під імерсією в мазку, виготовленому з до-

сліджуваної культури, виявлено поодинокі 

субмікроскопічні некислотостійкі (та інколи 

кислотостійкі) зерна та значну кількість корот-

ких (традиційних розмірів) й більш довгих 

(ниткоподібних) паличок (рис. 1.2). 

У фільтраті (діаметр пор 0,1 та 0,05 мкм), 

одержаного з вихідної культури мікобактерій, 

не виявлено морфологічних форм досліджува-

них мікобактерій. Проте фільтрат (0,05 мкм), 

висіяний на живильне середовище стимулював 

ріст культури (рис. 1.3) на 50 добу культиву-

вання, що свідчить про наявність у ньому уль-

традрібних форм. Інший фільтрат (0,1 мкм), в 

якому також не виявлено ультрадрібних форм 

мікобактерій, дав негативні результати культу-

ральних досліджень. Під імерсією в мазку, ви-

готовленому з отриманої культури (із фільтра-

ту 0,05 мкм) виявлені некислотостійкі зернисті 

палички та поодинокі зерна (рис. 1.4). 

При з’ясуванні наявності ультрадрібних 

форм у 110 генерації M. bovis дисоціантів 

117 а варіанту виявлено наступне: за висіву 

фільтрату на живильне середовище спостеріга-

вся ріст культури по лінії посіву на 7-9 добу 
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Рис. 1. Культуральні властивості та морфологія M. bovis 117 а варіанта: 

культура (1) 60 генерація, (3) із фільтривних форм 60 генерації, (5) 110 генерація, (8-9) із 

ультрадрібних форм 110 генерації; морфологія: (2) 60 генерація, (4) із фільтривних форм 

60 генерації, (6) 110 генерація, (7) ультрадрібні форми 110 генерації, (10-11) M. bovis одержані з 

ультрадрібних форм 110 генерації (0,1 та 0,05 мкм). ×1600  
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культивування (рис. 1.5) під імерсією в полі 

зору мікроскопа, виявлено некислотостійкі 

кокоподібні, короткі й більш довгі (інколи ни-

ткоподібні) палички (рис. 1.6).  

У фільтраті, одержаному зі згаданої вище 

субкультури за допомогою фільтра, з порами 

0,1 та 0,05 мкм виявлено поодинокі некислото-

стійкі субмікроскопічні зерна (рис. 1.7). Куль-

туральні дослідження фільтрату, одержаного 

через пори фільтра обох розмірів дали позити-

вні результати: ріст культури (окремо розта-

шовані колонії) після висіву фільтрату відмі-

чено на 19-22 добу культивування (рис. 1.8 та 

1.9). 

Під імерсією в мазку, виготовленому з оде-

ржаних культур виявлено (рис. 1.10) в першо-

му випадку (пори фільтра 0,1 мкм) кислото-

стійкі короткі й більш довгі прямі та зігнуті 

палички, а також поодинокі субмікроскопічні 

зерна. У другому випадку, де фільтрат, одер-

жано через пори 0,05 мкм, під імерсією вияв-

лено субмікроскопічні некислотостійкі та кис-

лотостійкі зерна, а також некислотостійкі зер-

нисті палички (рис. 1.11). 

Отже, дослідження дисоціативних M. bovis 

117 а варіанту засвідчили, що фільтривні фор-

ми мікобактерій генеруються в популяції мік-

роорганізмів постійно. Такі форми (зерна) в 

першій субкультурі (рис. 1.10 та 1.11) генеру-

ють як різних форм палички, так і зерна, в то-

му числі й субмікроскопічні. Це свідчить про 

те, що ультрадрібні форми різних розмірів є 

одним із етапів біологічного циклу розвитку 

збудника туберкульозу. 

Вивчаючи культуральні властивості 

60 субкультури 117 б варіанту дисоціативних 

форм мікобактерій бичачого виду (рис. 2) 

встановлено на живильному середовищі су-

цільний ріст маслянистої культури злегка жов-

тувато-помаранчевого кольору (рис. 2.1). 

Приготувавши завис мікобактерій з цієї 

культури та висіявши на живильне середови-

ще одержано ріст подібної субкультури на 7-

8 добу спостереження (рис. 2.2). З’ясовуючи 

морфологію мікобактерій з одержаної субку-

льтури виявлено (рис. 2.3) некислотостійкі ко-

коподібні, короткі й більш довгі палички.  

Фільтрат, одержаний з субкультури не вмі-

щував (за мікроскопії) мікроорганізмів, що ви-

значило відсутність росту культури упродовж 

90 діб інкубації. 

Вивчаючи за подібною схемою властивості 

110 субкультури 117 б варіанту відмічено, що 

ріст слизової культури сіро-жовтуватого заба-

рвлення спостерігався за лінією висіву завису 

мікобактерій (рис. 2. 4). Подібне виявлено за 

висіву завису, виготовленого із досліджуваної 

вихідної 110 культури (рис. 2. 5). 

Водночас вивчення під імерсією мазка, ви-

готовленого із завису мікобактерій 117 б варіа-
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Рис. 2. Культуральні властивості та морфологія M. bovis 117 б варіанта: 

 культура – (1) 60 генерація, (2) 61 генерація, (4) 110 генерація (нативна), (5) 111 генерація 

(завис), (9-10) із ультрадрібних форм 110 генерації (пори 0,1 та 0,05 мкм); морфологія: – 

(3) 61 генерація, (6) 111 субкультура, (7-8) ультрадрібні форми 110 генерації (пори 0,1 та 

0,05 мкм), (11-12) M. bovis одержані з ультрадрібних форм 110 генерації (0,1 та 0,05 мкм). ×1600  
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нту (110 субкультура) виявлено (рис. 2. 6) дрі-

бні як некислотостійкі, так і кислотостійкі 

(30 %) зерна. У фільтраті, одержаного з цього 

завису (пори фільтра 0,1 мкм) під імерсією ви-

явлено поодинокі субмікроскопічні некислото-

стійкі зерна (рис. 2.7). Подібне встановлено і у 

фільтраті, одержаного через пори фільтра 

0,05 мкм (рис. 2.8).  

Висіявши перший та другий фільтрати на 

живильне середовище одержано практично 

суцільний ріст жовтої сухуватої культури, 

сформованої окремими колоніями (рис. 2.9 та 

2.10). 

Під імерсією в мазках, виготовлених із 

культур, які стимулювали ультрадрібні 

M. bovis виявлено (фільтр з порами 0,1 та 

0,05 мкм) субмікроскопічні некислотостійкі 

зерна та паличкоподібні (різних форм і довжи-

ни) форми (рис. 2.11 та 2.12). 

Отже, дисоціативні M. bovis 117 б варіанту 

в 60 генерації не вміщували ультрадрібних 

форм.  Вони виявилися  т ільки  в 

110 субкультурі.  

Дослідження наступного штаму M. bovis 

дисоціативних форм 117 в варіанту засвідчили 

наступне (рис. 3). 

Вихідна жовто-помаранчева культу-

ра (рис. 3.1) була сформована некислотостій-

кими поодинокими зернами, паличками та зна-

чною кількістю зернистих ниткоподібних 

(гіллястих) форм, окремі з яких, розпадаються 

на окремі частини (рис. 3.2). 

Проте провівши їх фільтрацію та досліджу-

ючи виготовлені мазки під імерсією не виявле-

но ніяких форм мікобактерій, а 3-х місячні 

культуральні дослідження одержаного та висі-

яного на живильне середовище фільтрату не 

дали позитивних результатів. 

Водночас провівши такі ж дослідження 

110 субкультури мікобактерій 117 в варіанту 

встановлені протилежні результати. Так, з ри-

сунку 3.3. видно, що вихідна жовтуватого ко-

льору 110 субкультура формувалася некисло-

тостійкими зернами, та окремими (як виклю-

чення) зернистими паличками (рис. 3.4). У той 

же час у фільтраті (пори 0,1 мкм) виявлені по-

одинокі некислотостійкі зерна та інколи тонкі 

короткі палички (рис. 3.5). 

Між тим, висіявши фільтрат на штучне жи-

вильне середовище та культивуючи його за 

3 ºС виявлено ріст культури (з окремих коло-

ній) на 23-26 добу (рис. 3.6), яка формувалася 

некислотостійкими зернистими паличками 

(рис. 3.7). 

Отже, ультрадрібні форми (елементарні 

тільця) частіше виявляються в субкультурах 

мікобактерій, які багаторазово пасажуються 

через щільне живильне середовище генеруючи 

за цього, паличкоподібні некислотостійкі ди-

соціативні форми. Можливо це зумовлено ада-

птивною здатністю ультрадрібних форм (в ос-

новному елементарних тілець) до елективного 

живильного середовища, які з часом, за бага-

торазових пересівів, пристосовуються до ньо-

го. Проте ультрадрібні форми на штучному 

середовищі не генерують собі подібних за 

морфологією нащадків, а утворюють некисло-

тостійкі паличкоподібні варіанти мікобакте-

рій.  

Наші дослідження попередніх років, а та-

кож інших авторів свідчили, що елементарні 

тільця практично не культивуються на звичай-

них живильних середовищах [1-3]. Проте, ця 
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Рис. 3. Культуральні властивості та морфологія M. bovis 117 в варіанта: 

культура – (1) 60 генерація (вихідна), (3) 110 генерація, (6) 111 генерація (з ультрадрібних форм 

110 генерації); морфологія: – (2) 60 генерація. (4) 110 генерація, (5) ультрадрібні форми 

110 генерації, (7) M. bovis одержані з ультрадрібних форм 110 генерації. ×1600 
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робота переконуюче стверджує, що дисоціати-

вні елементарні тільця можуть культивуватися 

одночасно з іншими формами зберігаючи мо-

жливість реверсії в некислотостійкі форми 

збудника туберкульозу, тобто в таких клонах 

мікобактерій постійно утворюються з елемен-

тарних тілець паличкоподібні форми збудни-

ка, тобто вони є невід’ємною частиною біоло-

гічного циклу розвитку, хоча таке явище не 

завжди спостерігається в кожній популяції мі-

кобактерій того чи іншого штаму. Напевно це 

визначається особливістю стадії розвитку мі-

кобактерій. 

Водночас у літературі повідомляється [3], 

що L-форми мікобактерій, культивовані на се-

лективному живильному середовищі не зважа-

ючи на свої великі розміри порівняно з типо-

вими паличками, внаслідок зміни складових 

клітинної стінки витягуючись проходять через 

бактеріальні фільтри. Для уточнення цього пи-

тання дослідили L-форми 118 генерації 

(рис. 4). 

Результати досліджень засвідчили, що за 

20 місяців знаходження 60 культури 

118 генерації в умовах низької плюсової тем-

ператури практично не відбулося зміни її зов-

нішнього вигляду (рис. 4.1). 

У той же час морфологічні ознаки мікобак-

терій та їх тинкторіальні властивості за аналі-

зований період дещо змінилися. Вихідна куль-

тура формувалася (рис. 4.2) некислотостійки-

ми дрібними зернами (поодинокі), кокоподіб-

ними, зернистими – короткими й більш довги-

ми паличками, нитками (які формувалися зер-

нами) та L-формами (овали) з яких звільня-

ються зернисті утворення. 

Через 20 місяців (за знаходження в умовах 

низької плюсової температури) мікроскопією 

цієї ж субкультури виявлено іншу морфологію 

та тинкторіальні властивості мікобактерій. За 

цього (рис. 4.3) тільки поодинокі L-форми за-

лишалися некислотостійкими, в той час як пе-

реважна більшість з них набула червонуватого 

забарвлення із переважно синіми зернами в 
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Рис. 4. Культуральні властивості та морфологія M. Bovis118 варіанта: 

культура – (1) 60 генерація, (6) 61 генерація (контроль), (7-8) з фільтривних форм 60 генерації 

(пори 0,1 та 0,05 мкм), (11) 110 генерація; (14) із фільтривних форм 110 генерації; морфологія: –

 (2) 60 генерація (нативна), (3) 60 генерація (завис), (4 -5) ультрадрібні форми 60 генерації (пори 

0,1 та 0,05 мкм), (9-10) M. bovis з фільтривних форм 60 генерації, (12) 110 генерація, 

(13) ультрадрібні форми 110 генерації (пори 0,1 мкм), (15) M. bovis з ультрадрібних форм 

110 генерації.  ×1600 
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середині. Такі зерна, але в більшості червону-

ватого забарвлення, виштовхуються 

(звільняються) через оболонку. Зерна як чер-

воного, так і синього забарвлення домінують в 

полі зору мікроскопу. Палички 

(некислотостійкі) виявлялися тільки поодино-

ко. 

Отже, тривале перебування L- та інших 

форм мікобактерій 60 генерації в умовах низь-

кої плюсової температури супроводжується в 

більшості перетворенням некислотостійких 

паличок та поодиноких зерен в кислотостійкі. 

L-форми, до цього ж, мають чітку тенденцію 

руйнації. 

Провівши фільтрацію завису із досліджених 

під імерсією мікобактерій після 20 місяців збе-

рігання за 3оС через фільтри з порами 0,1 та 

0,05 мкм в діаметрі та знову дослідивши під 

мікроскопом встановлено як в першому, так і в 

другому випадку (рис. 4.4 та 4.5) тільки пооди-

нокі дрібні некислотостійкі зерна.  

За висіву ж фільтрованого матеріалу 

(завису мікобактерій – контроль) (рис. 4.6), 

виявлено ріст значної кількості колоній на 8-

10 добу.  

Між тим, висіявши одержаний фільтрат мі-

кобактерій з досліджуваної культури на живи-

льне середовище та культивуючи за 3 ºС, вияв-

лено на 23 добу одночасний ріст поодиноких 

колоній (по 1-3 в пробірці) незалежно від діа-

метру пори фільтра (рис. 4.7 та 4.8). 

Проте в мазку під імерсійною системою з 

одержаних культур встановлено кислотостійкі 

(частково) короткі й довгі зернисті палички й 

окремо розташовані поодинокі зерна (рис. 4.9). 

В іншій культурі (рис. 4.10), одержаної з філь-

трату (фільтр з порами 0,05 мкм) під імерсією 

виявлені кислотостійкі довгі із заокругленими 

кінцями та зернами в середині палички.  

Водночас ідентифіковані і субмікроскопічні 

(на межі видимості) поодинокі кислотостійкі 

зерна (елементарні тільця). Вочевидь, різний 

діаметр пор фільтра пропускає ультрадрібні 

форми (елементарні тільця) різних розмірів, з 

певною потенціальною здатністю генерувати 

кислотостійкі чи некислотостійкі форми міко-

бактерій. Це стверджує різноманітність 

(можливо) їх біологічного значення. 

Досліджуючи культуру 110 пересіву 

(рис. 4.11) цього ж штаму дисоціативних міко-

бактерій під імерсією виявили (рис. 4.12) неки-

слотостійкі форми ідентичні 60 генерації: ко-

роткі палички (швидше кокоподібні), видов-

жені L-форми із темними зернами в середині. 

З окремих L-форм звільняються зерна. У філь-

траті із підготовленого завису мікобактерій 

(фільтр тільки з порами 0,1 мкм) під імерсією 

виявили (рис. 4.13) субмікроскопічні зерна.  

Після висіву профільтрованих мікобактерій 

на живильне середовище через 20 діб одержа-

ли культуру суцільного росту (рис. 4.14), а у 

мазку, приготовленого з одержаної культури 

виявлено (рис. 4.15) тільки некислотостійкі 

зерна, кокоподібні, короткі й довгі зернисті 

палички за відсутності L-форм. 

Досліджуючи M. bovis патогенного мате-

ринського штаму 124 генерації (рис. 5) виявле-

но чисельні, дрібні та середні за величиною, 

правильної форми матові колонії жовто-білого 

кольору (рис. 5.1), а під імерсією (рис. 5.2) – 

кислотостійкі палички: короткі, тонкі, прямі з 

заокругленими кінцями, що розташовувалися як 

поодиноко, так і скупченнями (температура 

культивування тільки 37 оС). 

Провівши фільтрацію досліджених M. bovis 

патогенного штаму 124 генерації та дослідив-

ши мазок під імерсією, який приготували з фі-

льтрату нами не виявлено форм мікобактерій 

та не одержано росту культури (3-х місячна 

інкубація). 

Отже, дослідження дисоціативних L-форм 

засвідчили беззаперечну динаміку змін біоло-

гічних властивостей, які свідчать, що за бага-

точисельних пасажів через штучне живильне 

середовище підвищується частота утворення 

ультрадрібних форм та їх адаптація до середо-

вища. Проте це не супроводжується (частіше 
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Рис. 5. Субкультура (1) та морфологія (2) 
патогенних M. bovis 124 пасажу.  ×1600 
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всього) генерацією таких же  форм мікобакте-

рій в наступних субкультурах: тобто з елемен-

тарних тілець (тільки поодиноких) у віддалені 

строки утворюються паличкоподібні некисло-

тостійкі форми. Це стверджує закономірну 

участь ультрадрібних форм у біологічному ци-

клі розвитку мікобактерій, оскільки вони гене-

рують паличкоподібні форми збудника тубер-

кульозу. Досліджені L-форми з різною оптич-

ністю поверхні через бактеріальні фільтри не 

проникають, хоча вони й мають, через змінену 

у біохімічному відношенні, пластичну клітин-

ну стінку. 

Водночас, необхідно зазначити, що усі до-

сліджувані M. bovis дисоціативних форм, за 

виключенням патогенного штаму, не культиву-

валися за 37 оС. 

Висновки. 
1. Субкультури M. bovis дисоціантів вміщу-

ють фільтривні форми, частота виділення яких 

підвищується залежно від кількості генерацій 

(пасажів). 

2. Фільтривні некислотостійкі форми за ви-

сіву на елективне середовище для культиву-

вання мікобактерій розмножуючись утворю-

ють культури у вигляді поодиноких колоній та 

суцільного росту (у результаті злиття окремих 

колоній) в декілька разів повільніше, ніж у ко-

нтролі. 

3. У культурах, одержаних з фільтрату під 

імерсійною системою виявляються відмінні 

від висіяних на живильне середовище морфо-

логічні форми мікобактерій. 

4. Наявність фільтривних форм у популяції 

мікобактерій і їх здатність генерувати морфо-

логічно змінені мікроорганізми в субкультурах 

переконливо стверджує їх беззаперечне зна-

чення в біологічному циклі розвитку цього до-

слідженого виду збудника туберкульозу. 
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ФИЛЬТРУЮЩИЕСЯ ФОРМЫ В БИОЛОГИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ РАЗВИТИЯ  
ДИССОЦИИРОВАННЫХ MYCOBACTERIUM BOVIS  

Ткаченко А. А., Алексеева Н. В., Зажарский В. В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Показано, что в популяции микобактерий бычьего вида диссоциированных вариантов, в про-

цессе пересева увеличивается частота выделения фильтрующихся форм, которые при посеве на 

питательную среду генерируют палочковидные микобактерии и, редко, элементарные тельца, 

которые являются неотъемлемой составляющей биологического цикла развития микобактерий, 

потому что именно из элементарных телец (фильтрующихся форм) образуются палочковидные 

формы этого вида микроорганизмов 

M. bovis, биологический цикл, морфогенез, фильтрующиеся формы, ультрамелкие формы, 

элементарные тельца 
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FILTERABLE FORMS IN BIOLOGICAL CYCLES OF DISSOCIATIVE 
MYCOBACTERIUM BOVIS 

 О. Tkachenko, N. Alekseeva, V. Zazharskiy 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

The article presents the results of a study of morphogenesis M. bovis-dissociative in the dynamics of 

multiple passages. It was installed directly involved ultrafine form (elementary bodies) in the biological 

cycle of dissociative M. bovis and proved that the filter (ultra small) generate rod-shaped mycobacteria. 

Research of dissociative M. bovis a variant 117 have shown that the filterable form of mycobacteria 

generated in the population of microorganisms constantly. These forms (grains) generated as various 

forms of sticks and grains, including submicroscopic. It indicates that ultra small shapes of different 

sizes are one of the stages of the biological cycle of Mycobacterium tuberculosis. 

Dissociative M. bovis 117 b variant of culture 60 generate without filterable forms, they were only in 

110 subculture. 

Study the following dissociative M. bovis strain 117 v variant forms showed that filterable forms 

(elementary bodies) often found in Mycobacterium subcultures, which have many passages through 

dense nutrient medium for generating, the acid-resistant rod of dissociative forms. Perhaps it is due to 

adaptive capacities of filterable forms (mostly elementary bodies) to elective nutrient medium, and over 

time by recultivation, adapt to it. However, filterable forms in an artificial environment do not generate 

their own kind in morphology seed, and form the acid is not stable for variant of mycobacteria. 

Our previous research, as well as other authors showed that elementary bodies practically not 

cultivated on ordinary culture medium.  

However, this work claims that dissociative elementary bodies can be cultivated along with other 

forms of preserving the possibility of reversion in the acid-intolerant forms of Mycobacterium 

tuberculosis. Mycobacterium those clones continuously formed from elementary bodies pathogen form, 

they are an integral part of the biological development cycle even though the phenomenon is not always 

observed in all populations of mycobacteria of a strain. Perhaps this feature is determined by the stage 

of mycobacteria. 

When tested L-forms 118 generation identified and submicroscopic (at the limit of visibility) acid 

single grain (elementary bodies). Obviously, different pore diameter filter passes filterable forms 

(elementary bodies) of various sizes, some with a potential capacity to generate acid-intolerant forms of 

Mycobacterium. It maintains diversity (possibly) their biological importance 

 

M. bovis-dissociative, biological cycles, morphogenesis, filterable forms, ultra small forms, 

elementary bodies 



Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку агропромислового комплексу Украї-

ни проблема якості молока набуває особливо-

го значення і її вирішення стає загальнодержа-

вним завданням. Отже, проблему якості моло-

ка необхідно розглядати комплексно. Під якіс-

тю молока потрібно розуміти його склад, влас-

тивості, харчову цінність і засвоюваність, на-

явність небажаних та сторонніх включень і 

речовин, що потрапляють у нього із зовні. В 

значній мірі якість молока залежить від умов 

одержання і зберігання та багатьох інших фак-

торів. У даний час проявляється тенденція до 

підвищення в молоці не властивих йому ком-

понентів. Це пояснюється багатьма причина-

ми: різноманітні лікарські і стимулюючі пре-

парати, мінеральні та органічні добрива, засо-

би боротьби з сільськогосподарськими шкід-

никами, хіміко-біологічні засоби підвищення 

цінності кормів, дезинфікуючі засоби для об-

робки приміщень ферм, миючі і дезинфікуючі 

засоби для доїльних апаратів і обладнання та 

ін. Надлишкова кількість деяких із цих речо-

вин можуть виявитись у молоці, попавши в 

нього з організму тварини або з зовнішнього 

середовища. Особливо недопустимі в молоці 

такі компоненти, як афлатоксини, антибіоти-

ки, пестициди, лікарські і миючі засоби [1, 2, 

3, 4]. 
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Упродовж 2012-2014 років вивчені показники санітарної якості молока в умовах державної 

лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Березінського ринку м. Дніпропетровськ. 

Виявлено невідповідність діючому стандарту зразків за кислотністю, механічним і 

бактеріальним забрудненням. При контролі натуральності молока встановлено його 

фальсифікацію содою, перекисом водню, крохмалем, борошном, розбавленням водою. Для 

продажу на ринку надходить молоко, одержане від корів, хворих на мастит; при дослідженні 54 

проб молока таких випадків виявлено 4 (7,4%) 

Молоко, ветеринарно-санітарна експертиза, показники якості, безпечності, контроль 

натуральності молока  

Мета досліджень: вивчення санітарної і 

товарної якості молока, яке надходить для реа-

лізації на Березінський ринок міста Дніпропет-

ровськ, а також проведення ветеринарно-

санітарної експертизи та виявлення фальсифі-

кації молока. 

Матеріал і методи досліджень. Матеріа-

лом для досліджень було молоко, яке надхо-

дить для реалізації на Березінський ринок і 

піддається обов’язковій ветеринарно-

санітарній експертизі. 

У середніх пробах молока визначали вміст 

жиру, білка і сухої речовини, з фізико-

хімічних показників молока – кислотність, гу-

стину, механічне і бактеріальне забруднення. 

Крім цього, проводили дослідження з виявлен-

ня молока корів, хворих на мастит та фальси-

фікації водою, содою, крохмалем і борошном, 

перекисом водню за загальноприйнятими ме-

тодами. 

Результати досліджень. Емпіричним шля-

хом вивчені статистичні дані державної лабо-

раторії ветсанекспертизи (ДЛВСЕ) Березінсь-

кого ринку м. Дніпропетровськ щодо прове-

дення ветеринарно-санітарної експертизи мо-

лока і молочних продуктів за 2012-2014 дослі-

дні роки. Кількість випадків забракованого 

молока і молочних продуктів наведені на 

рис.1.  

УДК 619:614.31:637.12.639 

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА МОЛОКА, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ НА 
РИНКУ “БЕРЕЗІНСЬКИЙ” МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
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При підозрі на фальсифікацію спеціалісти 

ДЛВСЕ проводили хімічне і бактеріологічне 

дослідження молока і молочних продуктів. За 

вказаний період проведено 438 хімічних аналі-

зів проб молока і 1103 проб молочних продук-

тів. Значно менша кількість відібраних серед-

ніх проб молока і молочних продуктів піддава-

лась бактеріологічному дослідженню: 2012 

році – 25 і 40 досліджень, у 2014 році – 36 і 55 

відповідно. 

Нами проведено дослідження санітарної і 

товарної якості 48 проб молока, яке надходить 

для реалізації на ринок. Із санітарних показни-

ків якості молока визначали ступінь чистоти, 

кислотність і бактеріальне забруднення. 

Ступінь чистоти відображає санітарні умо-

ви одержання молока і характеризується наяв-

ністю механічних домішок. 

Отже, ступінь чистоти молока необхідно 

вважати одним із головних показників при ви-

значенні його санітарної якості. 

Вивчаючи санітарну якість молока нами 

визначено, що з 54 досліджених проб у 39 ви-

падках молоко І-ої групи чистоти або 72,2%; 6 

проб молока  ІІ-ої групи чистоти, що складало 

11,8%, а у дев’яти випадках (16,7%) молоко 

брудне, тобто ІІІ-ої групи (вочевидь при одер-

жанні молока господарства не дотримуються 

основних санітарно-гігієнічних умов утрима-

них корів, а молоко піддають недостатній пер-

винній обробці, особливо фільтруванню). 

За кислотністю досліджувані проби молока 

значно відрізнялися. Так, 4 проби молока мали 

кислотність меншу 16оТ, що склало 5,5% від 

всієї кількості досліджених проб. Це вказує на 

те, що молоко фальсифіковане або одержане 

від хворих корів. У два рази більшу кількість 

молока – 13,0% (сім випадки) – було представ-

лено до ветеринарно-санітарної експертизи, 

що мало кислотність понад 20оТ, тобто не від-

повідало другому ґатунку за ДСТУ 3662-97. 

Кількість молока вищого і першого ґатунків 

становила відповідно 70,4 та 11,1%. Це вказує 

на те, що у більшості випадків (81,5%) молоко 

натуральне, свіже, одержане від здорових ко-

рів. 

Для встановлення бактеріального забруд-

нення молока нами проведено дослідження 

відібраних середніх проб у першу чергу з тих 

селищ, де молоко не відповідало за ступенем 
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Рис.1. Кількість випадків забракованого молока і молочних продуктів на Березінському 
ринку м. Дніпропетровська  

24 

38 

54 

28 

30 

41 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Молоко Молочні продукти Забраковано: 

2012 р. 

2013 р. 

2014 р. 

87 



чистоти і кислотністю вимогам стандарту ви-

щого, першого та другого ґатунків і порівню-

вали з молоком, яке відповідало цим вимогам. 

Визначення проводили редуктазною пробою. 

За бактеріальним забрудненням лише 40% 

проб молока відповідало вищому класу, у 3 

випадках (7,5%) молоко було третього класу; 

кількість молока другого і першого класу ста-

новила 52,5% (42,5 + 10,0) (рис.2). 

Ступінь бактеріального забруднення моло-

ка є найголовнішим показником його санітар-

но-гігієнічної якості. Скисання молока, а та-

кож зміна його запаху і смаку виникають у ре-

зультаті розвитку в ньому мікроорганізмів, для 

яких молоко є хорошим живильним середови-

щем.  

На будь-якому етапі одержання, зберігання, 

транспортування і переробки молока постійно 

існує небезпека попадання у нього мікроорга-

нізмів. 

У щойно видоєному молоці знаходиться 

незначна кількість мікроорганізмів, які попа-

дають у нього безпосередньо з вим’я або із зо-

внішнього середовища і шкіри тварини, води, 

посуди, повітря рук і одягу обслуговуючого 

персоналу. 

Отже, найважливішим показником санітар-

но-гігієнічних умов одержання і зберігання 

молока є його бактеріальне забруднення. 

З метою встановлення товарної якості мо-

лока, яке реалізовується на Березінському рин-

ку з індивідуального сектора ми провели ви-

значення вмісту білка, жиру і сухої речовини. 

За товарними показниками молоко, яке про-

дається на Березінському ринку в основному 

відповідає вимогам стандарту. Так, з вмістом 

білка у кількості 2,9-3,1% було доставлено 

55,5% – молока, a 44,5% – з вмістом 3,2-3,3%. 

Кількість жиру у досліджуваних пробах моло-

ка коливалась від 3,1 до 3,8%. Більше середніх 

проб молока було з вмістом жиру 3,1-3,4%, 

тобто 32 або 59,2%, а у 22 проб (40,8%) вста-

новлено від 3,5 до 3,8% жиру. 

Вміст білка і жиру впливає на кількість су-

хої речовини в молоці. Кількість сухої речови-

ни в молоці коливається від 11,5 до 12,6%; бі-

льша половина (53,7%) досліджуваних серед-

ніх проб молока була з вмістом сухої речовини 

у кількості 11,5-12,0%, а менша половина 

(46,3%) – з вмістом 12,1-12,6%. 

Враховуючи одержані результати дослі-

дження санітарної і товарної якості молока, 

нами проведено контроль його натуральності. 

У досліджуваних пробах молока виявляли на-

явність соди, перекису водню, крохмалю і бо-

рошна, розбавлення молока водою, а також 
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виявляли молоко корів, хворих на мастит. 

Аналізуючи результати досліджень з вияв-

лення фальсифікацій молока можна зробити 

висновок, що іноді на ринок поступає для про-

дажу розбавлене молоко водою, а також до 

нього додають соду, перекис водню, крохмаль 

і борошно. Соду і перекис водню додають з 

метою припинення мікробіологічних процесів 

у молоці, крохмаль і борошно – для підвищен-

ня густини молока. Розведення молока водою 

виявлено у 14 випадках із 54 досліджених 

проб, що склало 25,9%. Фальсифікацію молока 

содою, перекисем водню, крохмалем і борош-

ном встановлено у 18 середніх пробах молока. 

На санітарну якість молока значний вплив 

має захворювання корів на мастит, особливо 

субклінічну форму. Економічні збитки від цьо-

го захворювання складається не тільки із зни-

ження молочної продуктивності і якості моло-

ка, але й з вибраковування хворих і перехворі-

лих тварин. Найбільш небезпечними є субклі-

нічні мастити, які крім нанесення матеріально-

го збитку становлять небезпеку для здоров’я 

людини, особливо для дітей. 

Зовнішні ознаки молока при субклінічному 

маститі майже не відрізняються від нормаль-

ного, а у тварин відсутні клінічні ознаки захво-

рювання. Тому слід приділяти увагу своєчас-

ному виявленню цієї форми маститу.  

Враховуючи це, ми провели дослідження 

молока на субклінічні форми маститу, де з 54 

проб 4 дали позитивну та 4 – сумнівну реакції 

на захворювання вим’я. 

Відомо, що в молоці, одержаному від корів 

хворих на мастит, зменшується кількість су-

хих речовин, казеїну, молочного цукру, каль-

цію, фосфору, що має значний вплив на техно-

логічні властивості молока, зокрема в певній 

мірі сповільнює сичужне зсідання молока. 

Висновки: 
1. За 2012-2014 роки в державній лаборато-

рії ветеринарно-санітарної експертизи Березін-

ського ринку м. Дніпропетровськ зроблено 

14151 експертиз молока і 8689 молочних про-

дуктів. Санітарна якість молока в 30% випад-

ках не відповідає вимогам діючих стандартів 

за кислотністю, механічним і бактеріальним 

забрудненням. Забраковано 241 кг молока і 

496 кг молочних продуктів.  

2. При контролі натуральності молока вста-

новлено його фальсифікацію содою у 9 

(16,7%), перекисом водню – 3 (5,5%), крохма-

лем і борошном – 6 (11,1%), а розбавленням 

водою – у 14 випадках (25,9%). 

3. Для продажу на ринку надходить молоко, 

одержане від корів, хворих на мастит; при до-

слідженні 54 проб молока таких випадків ви-

явлено 4 (7,4%), підозрілих у захворюванні – 4 

проби (7,4%). 

4. За показниками товарної якості молоко, 

що реалізується на Березінському  ринку в ці-

лому, відповідає вимогам діючого стандарту – 

вміст білку коливається в межах 2,9-3,3%, жи-

ру – 3,1-3,8%, а сухих речовин 11,5-12,5%.  
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОЛОКА, ЧТО РЕАЛИЗИРУЕТСЯ 
НА РЫНКЕ “БЕРЕЗИНСКИЙ” ГОРОДА ДНЕПРОПЕТРОВСК  

Бибен И.А., Эпифанова А.Г. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

В течение 2012-2014исследуемых лет изучены показатели санитарного качества молока в ус-

ловиях государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Березинского рынка 

г. Днепропетровска. Выявлены несоответствующие действующему стандарту образцы по ки-

слотности, механическим и бактериальным загрязнителям. При определении контроля нату-

ральности молока выявлена его фальсификация содой, перекисью водорода, крахмалом, порош-

ком, разбавлением водой. Для продажи на рынок поступает молоко, полученное от коров, боль-

ных маститом; при исследовании 54 проб молока таких случаев выявлено 4 (7,4%) 

Молоко, ветеринарно-санитарная экспертиза, показатели качества, безопасности, кон-

троль натуральности молока, фальсификация  

VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF MILK SOLD IN THE 
MARKET "BEREZINSKY" OF DNIPROPETROVSK 

I. Biben, A. Yepifanova  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

During the 2012-2014 years we studied indicators of sanitary quality of milk in a state laboratory of 

veterinary-sanitary examination Berezinskу market in Dnіpropetrovsk . It was found discrepancy of 

samples current standard for acidity, mechanical and bacterial contaminants. In determining the control 

of milk naturality revealed its falsification of soda, hydrogen peroxide and starch powder, diluted in 

water. For sale on market is sent milk obtained from cows with mastitis; in a study of 54 milk samples 

had revealed 4 cases (7.4%). Sanitary quality of milk in 30% of cases does not meet current standards 

on acid, mechanical and bacterial contamination. Tested 241 kg of milk and 496 kg dairy products. 

Economic losses is 4,316.95 UAN. In control of milk naturality it was established adulteration with soda 

in 9 (16.7%), hydrogen peroxide – 3 (5.5%), starch and flour – 6 (11.1%) and dilution water – in 14 

cases (25, 9%). In terms of commercial quality milk, sold on the Berezinskу market, as a whole meets the 

current standard – protein content varies between 2,9–3,3%, fat – 3,1–3,8%, and dry matter 11.5–

12.5% 

Milk, veterinary and sanitary examination, the indicators of quality, safety, control of milk 

naturality, adulteration 
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Постановка проблеми. Харчування – це 
тотальний і перманентний засіб забезпечення 
потреб організму людини у поживних речови-
нах. В зв’язку з цим вживання високоякісних 
продуктів харчування, що мають високий 
вміст поживних речовин, набуває особливого 
значення. Маючи високу енергетичну, органо-
лептичну та фізіологічну цінність вершкове 
масло є необхідною складовою раціону люди-
ни для нормального функціонування організ-
му [6].  

Будучи концентратом молочного жиру в 
вершковому маслі міститься значна кількість 
фосфатидів та ненасичених жирних кислот, 
таких як лінолева, ліноленова і арахідонова. 
Через винятковий хімічний склад в результаті 
окисних та гідролітичних реакцій в ньому від-
бувається накопичення побічних продуктів, 
які є причиною погіршення смакових власти-
востей та знецінення при довготривалому збе-
ріганні. Для уповільнення хімічних процесів 
та збереження якісних показників протягом 
тривалого часу застосовують низькі темпера-
тури зберігання та велике різноманіття пакува-
льних матеріалів [5, 7].  
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Досліджено органолептичні та біохімічні зміни вершкового масла за умови зберігання 

протягом 30 місяців монолітом в картонних коробках, вистелених пергаментом, в промисловій 

морозильній камері при -25±3°С. Встановлено зниження бальної оцінки органолептичних і 

біохімічних показників (титрована кислотність і кислотність жирової фази). Отримані 

результати підтверджують здатність зниженого температурного режиму (-25±3°С) значно 

уповільнювати перебіг біохімічних процесів в маслі вершковому у разі довготривалого зберігання, 

забезпечуючи при цьому збереження органолептичних показників на належному рівні 

Масло вершкове, титрована кислотність, кислотність жирової фази, морозильна 

камера, пакування, термін придатності 

Зберігання масла вершкового згідно ДСТУ 
4399:2005  «Масло вершкове. Технічні умови» 
відбувається при температурі від 00С до –180С 
в морозильних камерах з відповідним термі-
ном придатності 3–12 місяців [2].  

Рядом підприємств для довготривалого ре-
зервного зберігання масла вершкового засто-
совується температурний режим –25±3°С про-
тягом 24 місяців, яке розфасоване щільним 
монолітом по 24 кг у картонні коробки попе-
редньо вистеленим пергаментом, що не перед-
бачено чинними національними стандартами 
[4]. В зв’язку з чим для прогнозування терміну 
зберігання та розробки нових пакувальних ма-
теріалів масла вершкового з подальшим вне-
сенням змін до чинних національних стандар-
тів, актуальним є дослідження органолептич-
них та біохімічних показників за умови збері-
гання в промислових морозильних камерах 
при –25±3°С. 

Метою нашої роботи було дослідити зміни 
органолептичних та біохімічних показників в 
маслі вершковому за  умови довготривалого 
зберігання в промисловій морозильній камері 
при –25±3°С. 

УДК 637.2.07:339 

ЗМІНИ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ МАСЛА ВЕРШКОВОГО ПРИ ДОВГОТРИВАЛОМУ 
ЗБЕРІГАННІ В ПРОМИСЛОВІЙ МОРОЗИЛЬНІЙ КАМЕРІ  
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Матеріали і методи досліджень. Дослі-
дження проводили на базі Лабораторії дослі-
джень хіміко-біологічних чинників Українсь-
кого державного науково-дослідного інститу-
ту нанобіотехнологій та ресурсозбереження і 
ДО «Комбінат «Світанок». Матеріалом дослі-
джень слугувало «Масло солодковершкове 
селянське ДСТУ 4399:2005», виготовлене 
24.09.2012 року ТОВ «Гадячсир», партія ма-
сою 20 тонн, розфасована щільним монолітом 
по 24 кг у картонні коробки попередньо висте-
леним пергаментом. Зберігання проводилось в 
промисловій морозильній камері при –25±3°С 
з 24.09.2012р. по 02.03.2015р. Відбір зразків 
для аналізу проводили згідно ДСТУ 4834:2007 
«Молоко та молочні продукти. Правила при-
ймання, відбирання та готування проб до конт-
ролювання» [2, 3].  

Органолептичну оцінку відібраних проб 
масла проводили колегіально за 10-бальною 
системою. Оцінку проводили за наступними 
показниками: смак і аромат – від 0 до 4 ба-
лів;  структура і консистенція – 0–3 бали; ко-

лір – 0–1; зовнішній вигляд – 0–2. 
Визначення біохімічних показників 

(титрована кислотність і кислотність жирової 

фази) проводили згідно загальноприйнятих 
методик [2].  

Статистичну обробку отриманих даних 
здійснювали за допомогою персонального 
комп’ютера в електронних таблицях Microsoft 
Excel XP Professional, які входять до програм-
ного пакету MS Office XP Professional. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Нами було досліджено  зміни органолептич-
них та біохімічних показників масла вершко-
вого, яке зберігалось в промисловій морозиль-
ній камері при –25±3°С на ДО «Комбінат 
«Світанок».  

При вхідному контролі масло вершкове ха-
рактеризувалось добрим, чистим ароматом, з 
добре вираженим вершковим та пастеризацій-
ним присмаком, мало щільну консистенцію, 
однорідне за масою та було світло-жовтого 
кольору, поверхня на розрізі блискуча і суха. 
По закінченню зберігання (30 міс) відзначали 
зниження органолептичних показників та ба-
льної оцінки: смак і аромат – у 0,8 рази,  колір 
– у 0,7 рази, відповідно до показників вхідного 
контролю (рисунок).  

Аналізуючи зміну біохімічних показників  
масла вершкового по завершенню зберігання 
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Колір Зовнішній вигляд

Рисунок. Результати органолептичної оцінки масла вершкового  
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встановлено, що титрована кислотність і кис-
лотність жирової фази зросли, відповідно до 
показників вхідного контролю, в 1,26 рази та в 
1,32 рази (таблиця). Підвищення показників 
відбулось в допустимих межах чинного ДСТУ 
4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови».  

Таким чином, отримані результати підтвер-
джують здатність температурного режиму –
25±3°С значно уповільнювати перебіг біохімі-
чних процесів в маслі вершковому при довго-
тривалому зберіганні, забезпечуючи при цьо-
му збереження органолептичних та біохіміч-
них показників на належному рівні.  

Висновки та перспективи подальших 
розробок: 

1. Досліджений температурний режим –
25±3°С дає можливість зберегти якісні показ-
ники масла вершкового більше ніж 30 місяців. 

2. У разі довготривалого зберігання масла в 
умовах промислової морозильної камери від-
значається недостовірне зниження органолеп-
тичних показників серед яких колір, смак і 
аромат, що дозволяє маслу зберігати доброякі-
сність за вказаних умов. 

3. Температурний режим –25±3°С дає мож-
ливість уповільнити перебіг окисних і гідролі-
тичних процесів у вершковому маслі та забез-
печити рівень титрованої кислотності, і кисло-
тності жирової фази в межах чинних націона-
льних нормативів протягом понад 30 місяців. 

Перспективи подальших досліджень по-
лягають у розробці методів прогнозування те-
рмінів зберігання масла вершкового з ураху-
ванням температурного режиму –25±3°С та 
нових пакувальних матеріалів з подальшим 
внесенням змін до чинних національних стан-
дартів.  
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№ п/п Показники 
Термін проведення досліджень 

Вхідний ко-
нтроль 

через 3 міс через 24 міс через 30 міс 

1 
Титрована кислот-

ність, °Т 
15,9±0,8 15,9±0,7 16,70±0,8 20,00±0,9 

2 
Кислотна жирова 

фаза °К 
1,79±0,08 1,80±0,09 2,00±0,1 2,37±0,1 

Таблиця. Динаміка біохімічних змін в маслі вершковому (n=5, р<0,95)  
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ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАСЛА СЛИВОЧНОГО 
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ 

МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ 

Запталов Б.Й., Грицун В.М., Муковоз В.М., Обштат С.В.,  
Карпуленко М.С., Кошовый В.М.   

Украинский государственный научно-исследовательский институт нанобиотехнологий 

и ресурсосбережения, г. Киев 

Исследованы органолептические и биохимические изменения сливочного масла при хранении 

на протяжении 30 месяцев монолитом в картонных коробках высланных пергаментом в про-

мышленной морозильной камере при -25 ± 3ºС. Установлено снижение балльной оценки органо-

лептических и биохимических показателей (титруемая кислотность и кислотность жировой 

фазы). Полученные результаты подтверждают способность температурного режима -25±3°С 

значительно замедлять ход биохимических процессов в масле сливочном при длительном хране-

нии, обеспечивая при этом сохранение органолептических показателей на должном уровне 

Масло сливочное, титруемая кислотность, кислотность жировой фазы, морозильная ка-

мера, упаковка, срок годности 

CHANGES OF BUTTER QUALITY DURING PROLONGED STORAGE IN INDASTRIAL 
COLD STORE   

B. Zaptalov, V. Grytsun, V. Mukovoz, S. Obshtat, М. Karpulenko, V. Koshovyi  

The Ukrainian State Scientific Research Institute of   

Nanobiotechnologies and Resource Reservation, Kyiv,  Ukraine  

It has been studied organoleptic and biochemical changes in butter the provided of storage in 

cartons, wrapped by parchment, in industrial cold store at -25 ±3 ºC for 30 months. Butter is a 

concentrate of milk fat, which contains a significant amount of phosphatides and unsaturated fatty acid 

such as linoleic, linolenic and arachidonic acid. Considering that chemical composition as a result of 

oxidative and hydrolytic processes during storage, in butter the occurring accumulation of by-products, 

which is cause of deterioration taste and loss of value. For slowing the chemical processes and 

preservation of quality indicators over long time it necessary to apply low temperatures of storage. 

Storage of butter is in according to DSTU 4399:2005 «Butter. Technical conditions» from 0 ºC to -18 

ºC in cold stores with an appropriate shelf life from 3 to 12 months.  

A lot of enterprises apply the temperature at -25±3 ºC for 24 months for long reserve storage of 

butter, which filled in dense monolith of 25 kilograms in cartons, previously wrapped by parchment that 

is not provided by current state standards. Therefore, for predicting a term storage and development of 

new packaging materials of butter for further making changes to the current state standards, the study of 

the organoleptic and biochemical indicators at the storage conditions in the industrial cold stores at -25 

±3 ºC is topical. 

The purpose of our work was to study the changes of organoleptic and biochemical indicators of 

butter during long-term storage in industrial cold store at -25 ±3 ºC. 

We have studied the changes of organoleptic and biochemical indicators of butter over long-term 
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storage in industrial cold store at -25 ±3 ºC on the State Organization «Enterprise «Svitanok». 

At an input control the butter characterized by good and clean smell, with creamy and pasteurization 

taste, butter had dense consistence with homogeneous mass and was light yellow, a cutaway was bright 

and dry. At the end of storage (for 30 months) it is noted a decrease of  organoleptic indicators and 

points: taste and smell decreased 0,8 times, colour 0,7 times in according to the data of an input control. 

While analyzing the changes of biochemical indicators of butter at the end of storage it was found out 

that titratable acidity and fat acid phase was increased to the indicators of an input control 1,26 times 

and 1,32 times. Increasing the indicators was occurring within acceptable limits DSTU 4399:2005 

«Butter. Technical conditions». 

So, the received results to confirm the ability of temperature at -25±3 ºC the significantly to slow 

down the biochemical processes in butter over long-term storage, ensuring the preservation of 

organoleptic indicators at the appropriate level 

 

Butter, titratable acid, fat acid phase, cold store, cartons, shelf life 
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Постановка проблеми. Ефективність м’яс-

ного гусівництва залежить, перш за все, від 

того наскільки технології виробництва дозво-

ляють реалізувати генетичний потенціал росту 

птиці. Важливим фактором реалізації генетич-

ного потенціалу птиці є організація повноцін-

ної годівлі.  

Сьогодні у процесі виробництва м’яса птиці 

дедалі частіше у комбікорми вводять біологіч-

но активні речовини та кормові добавки, 

вплив більшості з яких на організм птиці та 

якість продукції докорінно не вивчено. Саме 

до таких біологічно активних речовин і нале-

жать лецитини різного походження, які покра-

щують ефективність використання комбікор-

мів [1].  

Порівняльні характеристики соняшниково-

го та соєвого лецитину, проведені фірмою  

Lucaus Meyer у м. Гамбург, показали, що за 

основними показниками вони ідентичні, а за 

деякими (вміст тригліцеридів та вільних жир-

них кислот) вітчизняний лецитин переважає 

імпортний аналог [2]. 

Найбільш цінна частина сухого лецитину – 

це фосфатиди, а саме: фосфатидилхолін, який 

відіграє важливу роль у будові організму та 

обміні речовин, вони є необхідними компоне-

нтами усіх клітин. Як відомо, ліпіди викону-

РУБАН Н.О., асистент* Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет,  

м. Дніпропетровськ 

Наведено результати досліджень, що були проведені на поголів’ї молодняку гусей при 

додаванні до комбікормів 0,4 % соняшникового та 0,3 – 0,5 % соєвого лецитину. На підставі 

аналізу, забійних якостей, визначення хімічного та жирнокислотного складу м’язів піддослідних 

груп гусей було встановлено, що включення у раціон соняшникового лецитину у кількості 0,4 % 

та соєвого у кількості 0,5 % сприяє збільшенню їх передзабійної живої маси, маси потрошеної 

тушки та маси їстівних частин. За хімічним складом, відмінності, які спостерігалися у розрізі 

піддослідних груп були несуттєві і знаходилися за межею вірогідності. За згодовування 

молодняку гусей 0,4 % соняшникового лецитину відбулися якісні зміни у грудних м’язах гусей за 

рахунок вмісту жирних кислот класів ω-3,6,9. 

Молодняк гусей, грудні м’язи, соняшниковий лецитин, соєвий лецитин 

ють ряд функцій в організмі тварин і птиці: 

вони є структурними компонентами мембран, 

є формою, в якій депонуються запаси метабо-

лічної енергії, здійснюють захисну і регулято-

рну роль. Вони також є джерелом жиророз-

чинних вітамінів та незамінних жирних кис-

лот. Оптимального рівня продуктивності птиці 

можна досягнути лише при поглибленому ви-

вченні механізмів дії ліпідів як поживних ре-

човин [2, 6, 7]. 

Аналіз літературних джерел показав, що 

компоненти лецитину активізують ріст і роз-

виток птиці та підвищують її продуктивність. 

Матеріал і методика досліджень. Експе-

риментальна частина наукових досліджень за 

темою дисертаційної роботи проводилася 

упродовж 2011-2014 рр. на кафедрі технології 

кормів і годівлі тварин. 

Матеріалом для науково-господарського 

експерименту слугував молодняк гусей поро-

ди “Датський легарт”. Годівля гусенят із добо-

вого до 60-денного віку здійснювалися повно-

раціонними комбікормами. У науково-

господарському досліді гусям дослідних груп 

згодовували у складі комбікорму замість ана-

логічної кількості соєвої макухи соняшнико-

вий лецитин у кількості 0,4 % та соєвий леци-

тин у кількості 0,3 %, 0,4 % та 0,5 % (табл. 1).  

УДК 636.087.085.55  

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСА МОЛОДНЯКУ ГУСЕЙ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ЛЕЦИТИНУ  
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Для оцінювання м’ясних якостей, а також 

росту та розвитку молодняку гусей у віці 60 

діб було проведено контрольний забій гусей, 

для визначення хімічного та жирнокислотного 

складу м’яса за загальноприйнятими методи-

ками [3, 4]. 

Біометричну обробку даних здійснювали за 

допомогою програмного забезпечення MS Ex-

cel з використанням вбудованих статистичних 

функцій. 

Результати досліджень. Піддослідному 

молодняку гусей згодовували повнораціонний 

комбікорм, який був збалансований за основ-

ними поживними речовинами. Концентрація 

обмінної енергії, сирих протеїну, жиру, клітко-

вини, амінокислот, макро- та мікроелементів у 

комбікормах для молодняку гусей дослідних 

груп суттєво не відрізнялась та відповідала 

рекомендаціям нормування живлення птиці 

згідно ВНДІТІП. 

Результати наших досліджень свідчать про 

те, що введення соняшникового та соєвого ле-

цитину у раціони молодняку гусей, під час їх 

вирощування на м’ясо, неоднаково впливали 

на їх морфологічний склад (рис. 1). 

Відомо, що поживна цінність м’яса зале-

жить від кількісного співвідношення вологи, 

білка, вмісту незамінних амінокислот, поліне-

насичених жирних кислот, вітамінів, макро- і 

мікроелементів, а також органолептичних по-

казників м’яса.  

Результати морфологічного складу м’яса 

молодняку гусей представлені на рис. 1.  

Молодняк гусей дослідних груп, який отри-

мував лецитин у складі комбікормів, перева-

жав ровесників за показниками живої маси, 

маси потрошеної тушки, маси їстівних частин, 

що свідчить про добре виражені м’ясні якості 

молодняку піддослідних груп.  

Так, згодовування гусям 0,4 % соняшнико-

вого лецитину замість аналогічної кількості 

соєвої макухи, призвело до збільшення живої 

маси на 9,4 %, маси потрошеної тушки − на 

14,3 %, маси м’якоті – на 10,3 %, маси їстівних 

частин – на 14,9 %. Тоді як введення 0,3 %, 0,4 

% та 0,5 % соєвого лецитину дало змогу підви-

щити аналогічні показники на 0,5 – 4,9 %, 3,8 

– 8,5 %, 4,4 – 8,5 % та 4,6 – 8,8 % порівняно до 

контрольної групи. 

Отже, аналізуючи вищезазначене, можна 

зробити висновок, що гуси дослідних груп ха-

рактеризувалися високими забійними якостя-

ми, що відповідало кращій перетравності по-

живних речовин. Особливо слід відмітити  пе-

ревагу молодняку гусей II дослідної групи, яка 

отримували комбікорм з вмістом 0,4 % соняш-

никового лецитину. Згодовування соєвого ле-

цитину III, IV та V дослідним групам також 

мало тенденцію до підвищення індексу м’яс-

ності, а саме на 4,6 %, 5,8 % та 6,9 %. 

Харчову цінність м’яса оцінюють за його 

хімічним складом, який залежить від породи, 

технологій вирощування, віку птиці [5]. Дослі-

дження хімічного складу м’яса гусей показало, 

що завдяки дії біологічно активних речовин 

відбуваються зміни в зазначених показниках, 

які наведено на рис. 2.  

Результати дослідження хімічного складу 

грудних м’язів гусей свідчать про те, що нако-

пичення поживних речовин інтенсивніше від-

бувалося у II дослідній групі. Так, за введення 

у комбікорм молодняку гусей 0,4 % соняшни-

кового лецитину рівень сирого протеїну у гру-

дних м’язах підвищився на 2,6 %, сирого жиру 

– на 2,3 % порівняно з аналогами контрольної 

групи. 

Згодовування соєвого лецитину III, IV та V 

дослідним групам у кількості 0,3 %, 0,4 % та 
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Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду  

Група, n=40 Характер годівлі 

I (контрольна) Основна кормосуміш (ОК) 

II − дослідна ОК + 0,4 % соняшникового лецитину 

III − дослідна ОК + 0,3 % соєвого лецитину 

IV − дослідна ОК + 0,4 % соєвого лецитину 

V − дослідна ОК + 0,5 % соєвого лецитину 
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0,5 % також мало тенденцію до підвищення 

сирого протеїну та жиру, а саме на 0,30 – 1,93 

% та 0,28 – 3,05 % відповідно. 

При визначені енергетичної цінності м’яса 

кращими показниками характеризувалася II і 

V дослідні групи та склала 211,2 та 215,4 ккал, 

що вище на 17,9 та 20,3 % за контрольну гру-

пу. Калорійність м’яса III і IV дослідних груп 

відрізнялася незначно і становила 183 і 194 

ккал. 

Таким чином, можна зробити висновок, що 

м’ясо гусей другої дослідної групи, яким до 

складу раціону вводили соняшниковий леци-

тин,  відзначалося кращим якісним складом, 

ніж за згодовування комбікорму із соєвим ле-

цитином.  

Варто зазначити, що за вмістом жирних ки-

слот білки м’яса не поступаються білкам яєць 

та молока. Згідно з дослідженнями жирнокис-

лотний склад грудних м’язів молодняку гусей 

дослідних груп за дії різних доз досліджува-

них добавок різнився від контрольних показ-

ників (табл. 2).  
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Оскільки, пальмітинова кислота є основним 

продуктом жирнокислотної синтетази всіх тка-

нин, було доцільним визначити її вміст у тка-

нинах м’яса молодняку гусей. Так, вміст зазна-

ченої кислоти у гусей контрольної групи склав 

26,77 %, що різнилося з аналогічним показни-

ком II, III, IV та V дослідних груп на 0,95 %, 

0,26 %, 0,65 % та на 0,54 % відповідно. 

Поряд з цим спостерігалось зростання вміс-

ту у м’ясі гусей ненасичених жирних кислот за 

рахунок родин ω-3, 6, 9. Так, кількість олеїно-

вої кислоти (ω-9) у контрольній групі склала 

39,10 %, що було відповідно меншим порівня-

но з дослідними групами на 4,2% (Р<0,001), 

1,0% (Р<0,05), 2,03% (Р<0,01) та на 2,5% 

(Р<0,01).  

Одночасно, при згодовуванні молодняку 

гусей біологічно активних речовин з вмістом 

фосфоліпідів збільшився вміст незамінної лі-

нолевої кислоти (ω-3). Так, гуси II дослідної 

групи переважали за цим показником аналогів 

контрольної групи на 2,2% (Р<0,05), III дослід-

ної групи – на 1,2% (Р<0,05), IV – на 2,1% 

(Р<0,05) та V дослідну групу – на 2,4% 

(Р<0,05) відповідно. 

Щодо вмісту у м’ясі гусей незамінної ліно-

ленової кислоти, слід відмітити птицю II до-

слідної групи, яка у складі раціону отримували 

соняшниковий лецитин і переважала за цим 

показником на 0,4 абсолютних відсотки, а гуси 

III, IV та V дослідних груп мали незначну пе-

ревагу за даним показником. 

Тенденція до зростання у грудних м’язах 

гусей ненасичених жирних кислот мала пози-

тивний вплив на індекс ненасиченості. Так, 

при згодовуванні 0,4 % соняшникового леци-

тину цей показник складав 2,13, тоді як за зго-

довування соєвого лецитину перевага IV та V 

дослідних груп за аналогічним показником 

була у межах 1,83 – 1,85. 

Отже, аналіз зазначених досліджень свід-

чить про позитивний вплив використання у 

раціонах молодняку гусей соняшникового та 

соєвого лецитину у кількості 0,4 % та 0,5 %, 

що призвело до кращого використання органі-

змом гусей ненасичених жирних кислот. 

Висновки. 

Отже, покращення показників якості проду-

кції гусівництва були наслідком введення у 

раціони молодняку гусей соняшникового та 

соєвого лецитину. Проте кращі результати за 

морфологічним складом були одержані у гу-

сей, яким до складу комбікорму вводили 0,4% 

соняшникового лецитину та 0,5% соєвого. Так, 
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Примітка: * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001 порівняно до контролю 

Назва кислоти 

Група 

контрольна дослідна 

I II III IV V 

Лаурінова 12:0 4,63±0,354 2,34±0,382 * 2,73±0,370* 2,64±0,226* 3,02±0,178* 

Міристинова 14:0 5,64±0,399 1,90±0,376 ** 6,20±0,264* 5,22±0,125 4,78±0,230 

Пальмітинова16:0 26,77±0,247 27,72±0,251 27,03±0,299 27,42±0,195 27,31±0,388 

Олеїнова 18:1 39,10±0,114 43,30±0,146 *** 40,12±0,157* 41,13±0,232 ** 41,61±0,315 ** 

Лінолева 18:2 16,85±0,368 19,04±0,173* 18,09±0,108* 18,94±0,068* 19,29±0,282* 

Ліноленова 18:3 1,04±0,155 1,41±0,163 1,20±104 1,24±0,142 1,43±0,327 

Арахінова 20:0 1,19±0,116 0,43±0,146* 0,51±0,226 0,18±0,128* 1,02±0,177 

Арахідонова 20:4 4,79±0,199 3,87±0,160* 4,28±0,117 3,23±0,595 1,54±0,203 ** 

Відношення нена-

сичених до наси-

чених кислот 

1,70±0,037 2,13±0,029* 1,78±0,009 1,83±0,007 1,85±0,045 

Таблиця 2. Вміст ненасичених жирних кислот у грудних м’язах гусей, %  (n=3, ) X
SX ±
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перевага над контрольною групою за масою 

потрошеної тушки склала 12,3 % та 8,5 %, за 

масою внутрішнього жиру 25,1 % і 8,7 %, за 

масою їстівних частин на 10,2 % та 8,8 %.  

Також, необхідно відмітити тенденцію до 

збільшення відкладання у м’ясі сирого жиру та 

протеїну порівняно з контролем на 2,0 % − 3,1 

% та 3,0 % − 1,9 % відповідно. 

Згодовування 0,4 % соняшникового та 0,5 

соєвого лецитину призвело до збільшення у 

м’ясі гусей жирних кислот класів ω-3,6,9, що 

свідчить про його високу біологічну цінність.  
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА МОЛОДНЯКА ГУСЕЙ 
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ЛЕЦИТИНА 

Рубан Н.А. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Приведены результаты исследований, которые были проведены на поголовье молодняка гусей 

при добавлении в комбикорма 0,4% подсолнечного и 0,3 - 0,5% соевого лецитина. На основании 

анализа, убойных качеств, определение химического и жирнокислотного состава мышц под-

опытных групп гусей было установлено, что включение в рацион подсолнечного лецитина в коли-

честве 0,4% и соевого в количестве 0,5% способствует увеличению их предубойной живой мас-

сы, массы потрошеной тушки и массы съедобных частей. По химическому составу, различия, 

которые наблюдались в разрезе подопытных групп, были несущественны и находились на грани 

достоверности. При скармливании молодняка гусей 0,4% подсолнечного лецитина произошли ка-

чественные изменения в грудных мышцах гусей за счет содержания жирных кислот классов ω-

3,6,9.  

Молодняк гусей, грудные мышцы, подсолнечниковый, соевый лецитин 

QUALITATIVE INDICATORS OF MEAT OF YOUNG GEESE DURING 
LECITHIN FEEDING  

N. Ruban  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

The experimental part of scientific researches on subject of dissertation work was carried out during 

2011-2014. at department of technology of forages and feedings of animals. 
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As material for scientific and economic experiment were young geese of breed "Danish Legart". 

Feeding of geese from daily to 60-day age was carried out with full rations compound feeds. In scientific 

and economic experiment geese from research groups were fed as a part of compound feed instead of 

similar amount of soy cake with sunflower lecithin in amount of 0,4% and soy lecithin in amount of 

0,3%, 0,4% and 0,5%. 

For assessment of meat quality, and also growth and development of young geese at the age of 60 

days control slaughter of geese has been carried out, for determination of chemical and fat-acid 

composition of meat according to universally accepted standards. 

Biometric data handling was performed by means of the software of MS Excel with use of the built-in 

statistical functions. 

Results of our researches testify that inclusion of sunflower and soy lecithin to diets of young geese, 

during their cultivation on meat, unequally influenced their morphological structure. 

It is known that nutritional value of meat depends on quantitative ratio of moisture, protein, content 

of irreplaceable amino acids, polyunsaturated fatty acids, vitamins, macro - and microelements, and 

also organoleptic indicators of meat.  

So, feeding to geese of 0,4% of sunflower lecithin instead of similar amount of soy cake, has led to 

increase in live weight by 9,4%, mass of gutted carcass - for 14,3%, the mass of pulp – for 10,3%, the 

mass of edible parts – for 14,9%. Whereas inclusion of 0,3%, 0,4% and 0,5% of soy lecithin has allowed 

to raise similar indicators for 0,5 – 4,9%, 3,8 – 8,5%, 4,4 – 8,5% and 4,6 – 8,8% in comparison with 

control group. 

Thus, analyzing the aforesaid, it is possible to draw conclusion that geese of research groups were 

characterized by high slaughter qualities that corresponded to the best digestibility of nutrients. 

Especially it should be noted benefits of young geese of the II research group receiving compound feed 

with the content of 0,4% of sunflower lecithin. Feedings of soy lecithin to III, IV and V research groups 

also tended to increase of index of flesh meatness, namely for 4,6%, 5,8% and 6,9%. 

Thus, it is possible to make conclusion that meat of geese of the second research group which were 

entered sunflower lecithin into structure of diet, was noted by the best qualitative structure, rather than 

during feeding with compound feed with soy lecithin.  

Important indicator of nutrition value of meat is its fat-acid structure. It should be noted that 

according to the content of fatty acids of proteins of meat do not concede to proteins of eggs and milk. 

According to researches the fat-acid structure of pectoral muscles of young geese for actions of different 

doses of the studied additives differed from control indicators. 

As, palmitic acid is key product of fat-acid of synthesis of all tissues, it was reasonable to define its 

content in tissues of meat of young geese. So, the content of the specified acid in geese of control group 

was 26,77% which differed with similar indicator of II, III, IV and V research groups for 0,95%, 0,26%, 

0,65% and for 0,54% respectively. 

Along with it growth of the contents in meat of geese of unsaturated fatty acids at the expense of 

classes ω-3, 6, 9 was observed. So, amount of oleic acid (ω-9) in control group was 39,10% that was 

respectively less in comparison with research groups for 4,2% (Р <0,001), 1,0% (Р <0,05), 2,03% (Р 

<0,01) and for 2,5% (Р <0,01). 

At the same time, when feeding of young geese with biologically active agents with the content of 

phospholipids the content of irreplaceable linolic acid has increased (ω-3). So, geese from the II 

research group exceeded by this indicator at analogs of control group for 2,2% (P <0,05), the III 

research group – for 1,2% (Р <0,05), IV – for 2,1% (Р <0,05) and the V research group - for 2,4% (Р 

<0,05) respectively. 

According to the contents in meat of geese of irreplaceable linolenic acid, it is necessary to mark out 

bird from the II research group, which as a part of diet received sunflower lecithin and prevailed by this 

indicator for 0,4 absolute percent, and geese from III, IV and V research groups had insignificant 

advantage by this indicator. 

Thus, the analysis of the specified researches testifies about positive influence of use in diets of young 

geese of sunflower and soy lecithin in number of 0,4% and 0,5% that has led to the best use by organism 
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of geese of unsaturated fatty acids. 

Conclusion. So, improvement of indicators of quality of products of geese breeding was consequence 

of inclusion to diets of young geese of sunflower and soy lecithin. However the best results regarding 

morphological structure have been received in geese to whom was included 0,4% of sunflower lecithin 

into composition of compound feed and 0,5% soy. So, benefit over control group on the mass of gutted 

carcass was 12,3% and 8,5%, by the mass of internal fat of 25,1% and 8,7%, by the mass of edible parts 

for 10,2% and 8,8%.  

Also, it should be noted tendency to increase in adjournment in meat of crude fat and protein in 

comparison with control for 2,0% - 3,1% and 3,0% - 1,9% respectively. 

Feeding with 0,4% sunflower and 0,5 of soy lecithin has led to increase in meat of geese of fatty acids 

of classes ω-3,6,9 that testifies about its high biological value 

 

Young geese, pectoral muscles, sunflower lecithin, soy lecithin 
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Постановка проблеми. Виробництво висо-
коякісного молока-сировини в Україні на да-
ний вважається актуальним. Це передусім обу-
мовлено необхідністю забезпечення молокопе-
реробної промисловості такою молочною си-
ровиною, яка відповідає високим стандартам 
якості та безпечності. Крім того, для України 
дуже важливо, щоб вітчизняна молочна проду-
кція була конкурентоспроможною та мала ус-
пішний доступ до міжнародних ринків СОТ та 
ЄС. Щоб цього досягнути необхідно забезпе-
чити відповідність кожної ланки в ланцюгу 
виробництва молока та молокопродуктів між-
народним вимогам. Первинна ланка всього ха-
рчового ланцюга молочної продукції – це ви-
робництво молока на молочних фермах. Від 
того як налагоджено виробництво молока – 
сировини залежить конкурентоспроможність 
молокопродукції як на внутрішньому так і на 
зовнішньому ринках. Первинна ланка вироб-
ництва молокопродуктів являється основною 
для забезпечення якості та безпечності моло-
копродуктів. В Україні передбачено підняти 
вимоги до сирого молока, щоб вітчизняні мо-
локопереробні підприємства отримували сиро-
вину з такими показниками якості та безпеч-
ності, які визначені міжнародними стандарта-
ми.  

Стандарти для молока і молочних продуктів 

СКЛЯР О.І., д. вет. н., професор Сумський національний аграрний  

університет, м. Суми  
sklyar1956@gmail.com  

У даній статті розкриті питання про важливі інформаційні можливості такого показника 

сирого молока, як кількість соматичних клітин, які на жаль, не використовуються 

вітчизняними виробниками через відсутність нормативних, методичних, навчальних ресурсів із 

цього питання. Показник кількості соматичних клітин у сирому молоці корів у нашій країні 

використовується тільки для встановлення ґатунку молока, в той час, як на молочних фермах 

країн ЄС, США, Канади та інших його активно застосовують для контролю за маститом, для 

управління якістю, безпечністю молока та умовами його виробництва 

Соматичні клітини, молоко, антибіотики, стрес, мастит, маститна ситуація, вим’я, 

ґатунок 

на міжнародному рівні встановлюються Комі-
сією Кодекс Аліметаріус. Ця комісія була 
створена в 1962 році спільно FAO/WHO з ме-
тою виконання “Програми продовольчих стан-
дартів для захисту здоров`я споживачів”. Ста-
ндарти, що розроблені Комісією Кодекс Алі-
метаріус признані в усіх країнах світу, а їх за-
стосування забезпечує уніфікацію методів до-
слідження та виробництва харчових продуктів 
щоб гарантувати їх якість та безпечність при 
торгівлі [3-7]. 

Україна є членом Світової Торгової Органі-
зації (СОТ) і визнала стандарти Кодекс Аліме-
таріус в Угоді по Фітосанітарним бар’єрам в 
торгівлі (Угода SPS), як стандарти для встано-
влення узгодження національних стандартів з 
міжнародними.  

Основоположними директивами Європейсь-
кого харчового законодавства (Директива (EC) 
852/2004; Директива (EC) 853/2004; Директива 
(EC) 854/2004) та стандартами Комісії Кодекс 
Аліметаріус визначено, що молоко як сирови-
на повинно бути досліджено на вміст соматич-
них клітин [4,5,8,9]. Це дослідження являється 
одним із основних серед інших досліджень 
сирого молока, що проводяться для встанов-
лення його якості та безпечності.  

Соматичні клітини молока здорових тварин 
знаходяться в межах до 100 тис/см3. До їх 
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СОМАТИЧНІ КЛІТИНИ СИРОГО НЕЗБИРАНОГО МОЛОКА - ПОКАЗНИК ЙОГО 
ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№2, 2015 

© О.І. Скляр 

103 



складу входять клітини крові: лейкоцити, ери-
троцити та злущені секреторні клітини молоч-
ної залози [1-3].  

Метою даної роботи було визначення взає-
мозв’язку кількості соматичних клітин з зали-
шками антибіотиків у молоці та відсотком за-
хворювання корів на субклінічний мастит у 
стаді. 

Матеріал та методи дослідження: аналіти-
чне опрацювання літературних джерел, дослі-
дження корів на мастит клінічним обстежен-
ням та використанням швидкого маститного 
тесту – з мастидином. Дослідження кількості 
соматичних клітин у молоці окремих корів та 
збірному молоці методом Прескотта-Бріда, 
визначення залишку антибіотиків у молоці за 
загальноприйнятими методиками.  

Результати дослідження. У молоці кожної 
здорової корови, не враховуючи молозивний 
період та період запуску, кількість соматичних 
клітин знаходиться в межах до 100 тисяч на 1 
см3. Соматичні клітини дуже добре можна ба-
чити під світловим мікроскопом у пофарбова-
ному мазку молока (рис. 1, 2).  

Стресові ситуації спричиняють збільшення 
кількості соматичних клітин у молоці в 5-10 
разів порівняно до норми. Такими стресовими 
ситуаціями для корів можуть бути зміни мік-
роклімату в приміщеннях де вони утримують-
ся та дояться, зміни в годівлі, доїнні тощо. 
Найбільше збільшення соматичних клітин від-
бувається при захворюваннях корів на мастит. 
При цьому в 1 см3 молока можуть знаходитись 
сотні тисяч соматичних клітин та навіть десят-

ки мільйонів (див. рис. 1). Це можна пояснити 
тим, що при виникненні запальних процесів у 
вимені корів з кров’яного русла до нього акти-
вно мігрують лейкоцити – клітини, які викону-
ють захисну функцію і мають фагоцитарні 
властивості до збудників маститу.  

Показник кількості соматичних клітин в 
сирому молоці корів має прямо пропорційний 
зв’язок із захворюванням корів на мастит, а 
мастит в свою чергу необхідно лікувати і, в 
більшості випадків із застосуванням антибіо-
тиків. Згідно ветеринарного законодавства, 
молоко від корів, що лікуються, не повинно 
потрапляти до загального надою. Молоко від 
корів, яких лікували антибіотиками також мо-
же потрапити до загального надою. Існує зале-
жність між кількістю соматичних клітин в мо-
лоці корів та наявністю антибіотиквів у ньому 
(табл. 1.)  

Отже зі збільшенням кількості соматичних 
клітин у сирому молоці ризик наявності в ньо-
му залишків антибіотиків підвищується. 

Вітчизняними фермерами показник кількос-
ті соматичних клітин використовується одно-
боко – лише для констатування і того, щоб 
встановити ґатунок молока. При цьому ними 
не враховується така можливість використан-
ня цього показника, як отримання інформації 
щодо маститної ситуації в стаді. 

Для того, щоб показник кількості соматич-
них клітин слугував важливою інформацією 
для фермера стосовно благополуччя його ко-
рів щодо маститу, необхідно мати дані щодо 
залежності між кількістю соматичних клітин 
та станом здоров’я корів щодо цього захворю-
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Рис 1. Значна кількість соматичних 

клітин (до 12 000 тис/см3) 
Рис 2. Незначна кількість соматичних 

клітин (до 100 тис/см3) 
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вання. Показник кількості соматичних клітин 
в збірному молоці корів залежить від кількості 
чвертей вим’я корів уражених маститом (табл. 
2) Як свідчать дані таблиці 2 із збільшенням 
кількості соматичних клітин в збірному моло-
ці корів, рівень захворювання корів на мастит 
в стаді збільшується в рази, що призводить до 
суттєвих збитків виробнику молока.  

Висновки. Кількість соматичних клітин у 
сирому молоці корів, є важливим офіційним 
показником якості сирого молока як в нашій 
країні, так і в розвинених країнах. Показник 

кількості соматичних клітин багатоінформа-
ційний, але в Україні використовується лише 
для визначення одного показника – ґатунку 
молока. Сучасним вітчизняним фермерам не-
обхідно використовувати показник кількості 
соматичних клітин у молоці, як важливе дже-
рело інформації, що забезпечує рядом важли-
вих показників, які відображують рівень якос-
ті та безпечності молока, стан молочної залози 
корів, рівень добробуту тварин на фермі та рі-
вень маститу в корів у стаді. 
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Кількість соматичних клітин в 1 см3 збірного 
молока ( тис/см3) 

Виявлено антибіотики, % 

400 000 1,0 

400 000 - 750 000 2,21 

більше 750 000 4,73 

Таблиця 1. Залежність між кількістю соматичних клітин у збірному молоці та наявністю 
залишків антибіотиків в ньому  

Середня кількість соматичних клітин в пробі 
збірного молока, тис/см3

 
Рівень маститу в стаді, % 

До 200 3-5 

300 - 400 10-12 

500 - 600 13- 20 

700 - 800 21- 30 

1 000 000 32,0-36,0 

Таблиця 2. Залежність між вмістом соматичних клітин у збірному молоці та рівнем маститу 
в корів на молочній фермі  
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СОМАТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ СЫРОГО ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА – ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЕГО КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

Скляр А. И.  

Сумской национальный аграрный университет, г. Сумы 

В данной статье раскрыты вопросы о важных информационных возможностях такого пока-

зателя сырого молока, как количество соматических клеток. К сожалению, они не используют-

ся отечественными производителями из-за отсутствия нормативных, методических, учебных 

ресурсов по этому вопросу. Показатель количества соматических клеток в сыром молоке коров 

в нашей стране используется только для установления сорта молока, в то время, как на молоч-

ных фермах стран ЕС, США, Канады и других его активно применяют для контроля за масти-

том, для управления качеством, безопасностью молока и условиями его производства 

Соматические клетки, молоко, антибиотики, стресс, мастит, вымя, сорт 

SOMATIC CELLS OF WHOLE MILK - INDICATOR OF ITS QUALITY 
AND SAFETY   

O. Skliar  

Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine 

 

This article disclosed the question of the possibility of such important information indicator of raw 

milk, as the number of somatic cells. It is unfortunately not used by domestic producers because of the 

lack of normative, methodological, educational resources on this subject. Indicator of number of 

somatic cells in raw milk of cows in our country is only used to establish quality milk, while on dairy 

farms of EU, USA, Canada and others, its actively used to control mastitis, quality management, safety 

of milk and conditions of its production 

 

Somatic cells, milk, antibiotics, stress, mastitis, udder, quality 
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Постановка проблеми. Собаки є невід’єм-

ною частиною повсякденного життя сучасної 

людини. Вони – захисники, охоронці, поводи-

рі, об’єкти естетичного задоволення і психоло-

гічного настрою людини та безвідмовні поміч-

ники тваринникам як на фермах, так і при ви-

пасанні худоби [2, 7]. 

Однією з актуальних проблем власників со-

бак та лікарів ветеринарної медицини є пато-

логія їх шкірного покриву. Шкіра – життєво 

важливий орган. Вона виконує такі функції як 

захист від механічних, фізичних і хімічних по-

шкоджень, вироблення поту, шкірного жиру, 

рогової речовини, регулювання температури 

тіла [5, 6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За даними Т. С. Катаєвої (2009) [1], 

А. М. Титаренко (2001) [9], В. І. Роменського, 

І. Є. Рогозиної та ін. (2004) [8] в останні роки у 

зв’язку з підвищенням кількості собак і котів в 

умовах мегаполісів, а також збільшенням по-

пуляції бродячих тварин, утриманням м’ясоїд-

них на низькому рівні ветеринарного обслуго-

вування, відзначена тенденція до збільшення 

поширення акарозів. 

Акарози домашніх непродуктивних тварин 

належать до епізоотичних інвазійних захворю-

вань, які характеризуються високою контагіоз-

ністю і можливістю необмеженого розповсю-

дження. В усіх країнах світу в мегаполісах із 

саркоптоїдозів у собак найбільшого поширен-

ня набули саркоптоз і отодектоз, а з тромбідії-

ЄВСТАФ’ЄВА В.О., д. вет. наук, доцент  Полтавська державна аграрна академія, 

м. Полтава, 

evstva@ukr.net  

Наведено дані моніторингових досліджень акарозів собак на території міста Кременчука. 

Зареєстровано наявність трьох видів акариформних кліщів – Demodех canis, Otodectes cynotis, 

Sarcoptes canis. За результатами паразитологічних обстежень собак акарозні інвазії 

реєструються упродовж року з показниками екстенсивності інвазій від 37,29 до 43,60 %. Разом 

з тим, середня інвазованість собак демодексами становила 20,21 %, отодектесами – 13,04 %, 

саркоптесами – 8,75 %. Встановлено залежність показників екстенсивності демодекозної, 

отодектозної та саркоптозної інвазій собак від пори року 

Собаки, саркоптоз, отодектоз, демодекоз, сезонна динаміка, екстенсивність інвазії 

дозів – демодекоз [3, 4]. 

У зв’язку з вищезазначеним є актуальним 

вивчення поширення акарозів собак в умовах 

невеликих міст з урахуванням сезонних коли-

вань показників екстенсивності інвазій. 

Мета роботи полягала у вивченні поширен-

ня акарозів собак в умовах міста Кременчука, 

а також у визначенні сезонної динаміки сарко-

птозу, отодектозу та демодекозу.  

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-

ня проводилися впродовж 2013–2014 рр. на 

базі наукової лабораторії паразитології кафед-

ри паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи факультету ветеринарної медици-

ни Полтавської державної аграрної академії. У 

процесі епізоотичного обстеження собак на 

території міста Кременчука основним показ-

ником ураження тварин збудниками акарозів 

була екстенсивність інвазії (ЕІ). Акарологічні 

дослідження зіскрібків зі шкіри проводили ві-

тальним методом за Д. О. Приселковою (1949) 

та А. В. Алфімовою (1951). 

Видову належність саркоптіформних та 

тромбідіформних кліщів визначали на підставі 

морфологічних ознак кліщів за В. Ф. Галат та 

ін. (2000) та David G. Baker (2007). Всього об-

стежено 1143 собаки. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

За результатами вивчення епізоотичної ситуа-

ції та наслідками акарологічних обстежень со-

бак на території м. Кременчука зареєстровано 

наявність трьох видів саркоптіформних та тро-

УДК 619:616.995.428:619:616-039.1:636.7(477.53) 
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мбідіформних кліщів – збудників акарозів м’я-

соїдних тварин: Demodех canis (Leydig, 1859), 

Otodectes cynotis (Hering, 1838), Sarcoptes canis 

(Gerlach, 1857).  

Середня інвазованість собак збудником де-

модекозу становила 20,21 %, отодектозу – 

13,04 %, саркоптозу – 8,75 %. 

Встановлено, що показники екстенсивності 

демодекозної та саркоптоїдозних інвазій собак 

залежали від пори року (рис. 1, 2).  

Як видно з рис. 1, акарози в собак реєстру-

ються упродовж року з показниками екстенси-

вності інвазій від 37,29 до 43,60 %. Пік ура-

ження собак саркоптіформними та тромбіді-

формними кліщами припадав на літньо-

осінній період року (ЕІ=43,18–43,60 %) зі зни-

женням ЕІ взимку до 37,29 %. Упродовж вес-

няного періоду ЕІ знов зростала до 41,88 %.  

За демодекозу собак (рис. 2) пік ЕІ реєстру-

вали навесні (24,38 %) та восени (25,20 %) зі 

спадом відсотку ураженості тварин взимку 

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 
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Рис. 1. Сезонна динаміка акарозів собак, % 
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(14,69 %) та влітку (16,16 %). Отодектозна ін-

вазія характеризувалася максимальними пока-

зниками ЕІ влітку (18,94 %) та взимку 

(12,43 %) з подальшим зниженням ступеню 

ураженості тварин у весняний (10 %) та осін-

ній (8 %) періоди року. Екстенсивність сарко-

птозної інвазії в собак упродовж року трима-

лася на рівні 7,5–10,40 %, але максимальний 

відсоток інвазування спостерігали у осінньо-

зимовий період року (10,17–10,40 %). Мініма-

льну ЕІ виявляли у весняно-літній період 

(7,50–8,08 %). 

Такі сезонні коливання екстенсивності де-

модекозної та саркоптозної інвазій собак з пі-

ком ЕІ в осінній період року може бути пов’я-

зане із сезонною линькою тварин, а також 

сприятливими у цей період умовами для роз-

витку кліщів. Максимальні показники уражен-

ня собак отодектесами у літній період, на на-

шу думку, пов’язані з локалізацією кліщів і 

можливістю перезараження від хворих до здо-

рових тварин.  

Отже, демодекоз, отодектоз та саркоптоз є 

поширеними акарозами собак у м. Кременчук. 

Перебіг цих інвазій залежить від пори року. 

Необхідно також враховувати наступні факто-

ри, які можуть сприяти поширенню інвазій: 

збільшення поголів’я собак у місті, відсутність 

проведення ветеринарно-санітарних заходів на 

територіях скупчення тварин, незадовільна 

годівля та утримання. 

Висновки.  

1. Середня інвазованість собак збудниками 

акарозів на території міста Кременчука стано-

вить: демодексами – 20,21 %, отодектесами – 

13,04 %, саркоптесами – 8,75 %. 

2. Екстенсивність акарозних інвазій собак 

має сезонний характер. Демодекоз максималь-

но проявляється навесні (24,38 %) та восени 

(25,2 %), отодектоз – влітку (18,94 %) та взим-

ку (12,43 %), саркоптоз – в осінньо-зимовий 

період року (10,17–10,40 %).  

Перспектива подальших досліджень по-

лягає у вивченні біологічних особливостей де-

модексів, отодектесів та саркоптесів у різні 

пори року. 
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА САРКОПТОЗА, ОТОДЕКТОЗА И ДЕМОДЕКОЗА СОБАК 

Евстафьева В.А.  

Полтавская государственная аграрная академия, г.. Полтава 

В статье приведены данные мониторинговых исследований акарозов собак на территории 

города Кременчуга. Зарегистрировано наличие трех видов акариформных клещей – 

Demodех canis, Otodectes cynotis, Sarcoptes canis. По результатам паразитологических обследо-

ваний собак акарозные инвазии регистрируются на протяжении года с показателями экстен-

сивности инвазий от 37,29 до 43,60 %. Вместе с тем, средняя инвазированность собак демодек-

сами составила 20,21 %, отодектесами – 13,04 %, саркоптесами – 8,75 %. Установлена зависи-

мость показателей экстенсивности демодекозной, отодектозной и саркоптозной инвазий собак 

от времени года 

Собаки, саркоптоз, отодектоз, демодекоз, сезонная динамика, экстенсивность инвазии 

SEASONAL DYNAMICS OF SARCOPTOSIS, OTODECTOSIS, 

DEMODECOSIS OF DOGS    

V. Yevstafieva 

Poltava State Agrarian Academy, Poltava 

The objective of the research was to study a spread of mite invasions of dogs in the city Kremenchug 

and to identify seasonal changes of sarcoptosis, demodecosis and otodectosis invasions. 

Research conducted during 2013–2014 years at the Scientific Laboratory of Parasitology Chair of 

Parasitology and Veterinary Expertise Department of Veterinary Medicine of Poltava State Agrarian 

Academy. During of the epizootic studying of dogs in the city Kremenchug main indicator of mite 

infestation of animal was extensiveness of invasion (EI). Mite infestation was diagnosed by deep or 

superficial skin scrapings by vital methods of D. Pryselkova and A. Alfimova. Total it was investigated 

1.143 dogs.  

Following the study of the epizootic situation and acarological diagnostics of dogs in the city 

Kremenchug it was registered the existence of three species of acariform mites – Demodex canis, 

Otodectes cynotis, Sarcoptes canis. Average infestation of dogs by demodecosis was 20.21 % 

otodectosis – 13.04 %, sarcoptosis – 8.75 %. 

We established that mite infestation of dogs registered during the year with the extensiveness of 

invasion from 37.29 to 43.60 %. However, the performance and extensiveness of demodecosis and 

sarcoptosis invasions of dogs depended on the season. For demodecosis of dogs peak EI recorded in 

spring (24.38 %) and autumn (25.2 %) with a decline in the percentage of infestation of animals in 

winter (14.69 %) and summer (16.16 %). Otodectosis infestation characterized by maximum exposure 

EI in summer (18.94 %) and winter (12.43 %), followed by reduction of infestation of animals in spring 

(10 %) and autumn (8 %) seasons. Sarcoptosis extensiveness of infestation of dogs during the year was 

kept at 7.5–10.40 % but the maximum percentage invasion observed in the autumn-winter period 

(10.17–10.40 %). Minimum EI was detected in spring and summer (7.50–8.08 %) 

Dogs, sarcoptosis, otodectosis, demodecosis, seasonal dynamics, extensiveness of invasion 
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Постановка проблеми. Дикроцеліоз – по-

ширене гельмінтозне захворювання, яке спри-

чиняє трематода Dicrocoelium lanceatum, що 

паразитує в жовчних протоках і жовчному мі-

хурі більше, ніж у 70 видів домашніх і диких 

тварин. Хворіють переважно жуйні тварини 

(вівці, кози, велика рогата худоба, буйволи, 

верблюди, олені та ін.). Паразитують дикроце-

лії і в людини. Це захворювання завдає знач-

них економічних збитків, які складаються зі 

зниження продуктивності тварин, якості одер-

жаної від них продукції та витрат на проведен-

ня лікувально-профілактичних заходів [1–3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дикроцеліоз тварин широко розповсюджений 

у багатьох країнах світу, в тому числі й в 

Україні. Так, у кіз на території Канади екстен-

сивність інвазії становить 43,5%, Німеччини – 

31, 3 %, Туреччини – 42,42 %, Індії – 4,1–28,9 

%  [8–11].  

На території Лісостепової зони України пи-

таннями дикроцеліозу овець займалися К.П. 

Корж, який встановив ЕІ на рівні 36 %, а ІІ – 

227 екз. гельмінтів на тварину [6]. За даними 

І.С. Дахно (2010 р.) ЕІ у ягнят досягала 87,5 %, 

а ІІ – 10 яєць у краплі осаду, у дорослих овець, 

відповідно 100 % і 14,7–49,9 яєць у краплі оса-

ду  [3, 4].  

У літературі є достатня кількість робіт з ви-

вчення поширення дикроцеліозу у великої ро-

КОРЧАН Л. М. к. вет. н. Полтавська державна аграрна академія, 

м. Полтава, 

Korchanl@mail.ru 

Визначено поширення дикроцеліозу кіз в умовах селянських підсобних господарств 

Полтавської області. Середня екстенсивність дикроцеліозної інвазії (ЕІ) складає 22,9 %, 

інтенсивність інвазії (ІІ) варіює від 1 до 67 яєць в 5 г фекалій. Найвища ЕІ реєструється у 

господарствах Великобагачанського, Кобеляцького і Полтавського районів Полтавської 

області, відповідно 40,8%, 31,3 % і 28,9%. Дикроцеліоз має виражену сезонну та вікову 

динаміки. Пік екстенсивності та інтенсивності інвазії відмічається в зимово-весняний період 

(ЕІ – 30–40 %, ІІ – 10–67 яєць у 5 г фекалій). З віком рівень інвазованості кіз збудником  

дикроцеліозу зростає 

Екстенсивність, інтенсивність інвазії, дикроцеліоз 

гатої худоби, овець [1–4]. Що стосується пи-

тань вивчення особливостей епізоотичного 

прояву дикроцеліозу кіз у Центральній зоні 

України і, зокрема, в Полтавській області, то 

вони недостатньо висвітлені.  

Мета досліджень вивчення поширення ди-

кроцеліозу кіз в умовах  селянських підсобних 

господарств  Полтавської області. 

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-

ня проведені впродовж 2011–2015 років в умо-

вах наукової лабораторії кафедри паразитоло-

гії та ветеринарно-санітарної експертизи Пол-

тавської державної аграрної академії  й селян-

ських підсобних господарств  Великобагачан-

ського, Кобеляцкого, Козельщинського, Ново-

санжарського, Оржицького, Пирятинського,  

Полтавського, Решитилівського та Чутівсько-

го районів Полтавської області. Проби фекалій 

отримували від тварин віком від 3 місяців до 8 

років у різні періоди року, з прямої кишки за 

допомогою приладу для відбору фекалій [5].  

Кількісне гельмінтоовоскопічне дослідження 

проводили методом послідовних змивів, гель-

мінтологічний розтин – за Скрябіним [7]. До-

слідження печінки проводили шляхом відокре-

млення  портального лімфовузла, розтинаючи 

жовчні протоки. Потім натискали на орган для 

виділення жовчі, з якою і виходили статевозрі-

лі особини дикроцелій. За виявлення паразитів 

печінку занурювали в кювету з теплою водою, 

УДК 619:576.895.1:636.39(477) 
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розрізали її впоперек жовчних ходів і видаля-

ли трематод у воду. Зібрані трематоди від кож-

ної тварини підраховували і визначали серед-

ню інтенсивність інвазії.  

Результати досліджень та їх обговорення. 
За результатом досліджень встановлено (табл. 

1), що середня екстенсивність дикроцеліозної 

інвазії складає 22,9 %, інтенсивність інвазії – 

від 1 до 67 яєць у 5 г фекалій. Найбільшу іва-

зованість поголів’я кіз збудником дикроцеліо-

зу реєстрували у Великобагачанському,  Кобе-

ляцькому і Полтавському районах Полтавської 

області, екстенсивність інвазії відповідно ста-

новила 40,8%, 31,3 і 28,9%.  

Паралельно з гельмінтокопрологічним до-

слідженням ми проводили і гельмінтологічні 

дослідження печінки. Встановлено, що печінка 

інвазована дикроцеліями мала характерні па-

тологоанатомічні зміни, а саме: потовщення і 

розширення жовчних ходів, заповнених напів-

рідкою коричнево-зеленою масою і накопи-

чення у жовчному міхурі пластівчастої рідини, 

іноді камінців. Розмір печінки частіше був збі-

льшений.  

За гельмінтологічного дослідження печінки 

виявляли статевозрілих дикроцелій. Екстенси-

вність дикроцеліозної інвазій в 5-ти районах 

Полтавської  області становила в середньому 

46,4 % (табл. 2), інтенсивність інвазії колива-

лась від 18 до 245 екземплярів.  

З’ясовано, що дикроцеліоз має виражену 

сезонну та вікову динаміку. Так, пік екстенси-

вності та інтенсивності інвазії припадає на зи-

мово-весняний період року (ЕІ – 30–40 %, ІІ – 

10–67 яєць у 5 г фекалій). Спад показників ін-

вазованості тварин дикроцеліями реєструється 

у літньо-осінній  період (23 % і 1–20 яєць у 5 г 

фекалій). У віковому аспекті найнижчу  ура-

женість дикроцеліями встановлювали у козе-

нят 9–11 місячного віку (ЕІ–5 % і ІІ – 1–7 яєць 

у 5 г фекалій). З віком тварин екстенсивність 
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Таблиця 1. Поширення дикроцеліозу кіз в умовах селянських підсобних господарств 
Полтавської області 

Район 
Досліджено, 

гол. 

Виявлено 

хворих, 

гол. 

Екстенсивність 

інвазії, % 

Інтенсивність 

інвазії, яєць 

у 5 г фекал. 

min–max 

Великобагачанський 
98 40 40,8 1 – 48 

Кобеляцький 
112 35 31,3 1 – 34 

Козельщинський 
97 18 18,6 

1 – 32 

Новосанжарський 
249 57 22,9 

1 – 58 

Оржицький 
194 41 21,1 

1 – 34 

Пирятинський 
135 19 14,1 

1 – 67 

Полтавський 
135 39 28,9 

1 – 24 

Решитиліський 
98 13 13,3 

1 – 25 

Чутівський 
107 18 16,8 

1 – 34 

Всього 1225 280 22,9 1 – 67 
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та інтенсивність дикроцеліозної інвазії збіль-

шується до 36 % і 67 яєць у 5 г фекалій. 

Висновки:  

1. Дикроцеліоз у кіз є поширеною інвазією в 

умовах селянських підсобних господарств 

Полтавської області. Середня ЕІ складає 

22,9 %, інтенсивність інвазії (ІІ) – 1 – 67 

яєць у 5 г фекалій.  

2. Дикроцеліоз у кіз має виражену сезонну та 

вікову динаміки. Пік екстенсивності та ін-

тенсивності інвазії спостерігається в зимо-

во-весняний період (ЕІ – 30–40 %, ІІ – 10–

67 яєць у 5 г фекалій). Найнижча екстенси-

вність та інтенсивність дикроцеліозної ін-

вазії, відповідно 23 % і 1–20 яєць у 5 г фе-

калій припадає на літньо-осінній  період.  

3. У віковому аспекті найнижчу ураженість 

дикроцеліями відмічено у козенят 9–11 мі-

сячного віку (ЕІ–5 % і ІІ – 1–7 яєць у 5 г 

фекалій). З віком тварин екстенсивність та 

інтенсивність дикроцеліозної інвазії зрос-

тає.  

Перспективи подальших розробок. В по-

дальшому плануємо спрямувати дослідження 

на вивчення проміжних хазяїнів дикроцелій та 

на визначення ефективності антигельмінтиків 

за даної інвазії у кіз.  
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Райони 

Дослі-

джено, 

гол. 

Інвазо-

вано, 

гол. 

ЕІ, % 

Інтенсивність інвазії, екз. 

в сер. на 1 

тв. 
максим. мінімум 

Великобагачанський 4 2 50 186 245 127 

Кобеляцький 5 3 60 69,3 156 34 

Козельщинський 3 2 66,7 117 216 18 

Новосанжарський 5 2 40 115,5 177 54 

Полтавський 11 4 36,4 135,5 212 67 

Всього 28 13 46,4 124,7 201,2 60 

Таблиця 2. Інтенсивність та екстенсивність дикроцеліозної інвазії кіз за 
патологоанатомічними дослідженнями печінки  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДИКРОЦЕЛИОЗУ КОЗ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Корчан Л.М. 

Полтавская государственная аграрная академия, г.. Полтава 

Определено распространение дикроцелиоза коз в сельских подсобных хозяйствах Полтавской 

области. Средняя экстенсивность дикроцелиозной инвазии (ЭИ) составляет 22,9%, интенсив-

ность инвазии (II) – 1–67 яиц в 5 г фекалий. Самая высокая ЭИ наблюдается в хозяйствах Вели-

кобагачанского, Кобеляцкого и Полтавского районах Полтавской области, соответственно 

40,8 %, 31,3 и 28,9 %. Дикроцелиоз имеет выраженную сезонную и возрастную динамики. Пик 

экстенсивности и интенсивности инвазии наблюдается в зимне-весенний период (ЭИ – 30–40%, 

II – 10–67 яиц в 5 г фекалий). С возрастом животных экстенсселянських підсобних господарст-

вивность и интенсивность дикроцелиозной инвазии увеличивается. 

Экстенсивность, интенсивность инвазии, дикроцелиоз  

THE SPREAD OF GOATS DICROCELIASIS IN POLTAVA REGION   

L. Korchan  

Poltava State Agrarian Academy, Poltava 

The spread of goats dicroceliasis in private households of Poltava region has been determined. 

Average extensiveness of invasion (EI) is 22,9 %, intensity of infestation (II) is 1–67 eggs in sediment of 

5 g faeces. The highest EI observed in households of Velykobagachansk, Kobelyack and Poltava 

districts of Poltava region – respectively 40,8%, 31,3%, and 28,9%.   

During the helminthological research, imago of Dicrocoelium lanceatum have been found at autopsy. 

Extensiveness of invasion according to pathoanatomical studies of liver in 5 districts of Poltava region 

had an average 46,4 %, intensity of invasion varied from 18 to 245 instances.  

Goats dicroceliasis has a strong seasonal and age dynamics. The peak extensiveness and intensity of 

invasion is observed in winter-spring period (EI – 30–40 %, II – 10–67 eggs in 5 g faeces). The lowest 

extensiveness and intensity of invasion, accordingly 23 % and 1–20 eggs in 5 g faeces, accounted for the 

summer-autumn period. In age aspect, the lowest prevalence by Dicrocoelium lanceatum observed in 

goat kids with 9–11 months age (EI – 5 % and II – 1–7 eggs in 5 g faeces). With increasing age of 

animals, extensiveness and intensity of dicroceliasis invasion increases up to 36 % and 67 eggs in 5 g 

faeces. 

Extensiveness, intensity of invasion, dicroceliasis 
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Постановка проблеми. Проблема гельмін-

тозів собак і котів з року в рік, не лише не 

втрачає актуальності, але й потребує більш 

пильної уваги і розробки ефективних засобів 

для лікування та профілактики [1, 2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За повідомленнями вітчизняних вчених, інва-

зованість собак у різних регіонах України зна-

чна. Гельмінтофауну представляють найчасті-

ше паразити кишечника: токсокари, токсаска-

риси, анкілостоми, унцинарії, трихуриси, які 

реєструються у вигляді як моно-, так і поліін-

вазій [5, 6]. У північно-східній та центральній 

частинах України все частіше реєструють ін-

вазованість собак дирофіляріями [3, 8]. 

В останні десятиріччя перевагу за різних 

гельмінтозів, небезпідставно, віддавали препа-

ратам групи івермектинів та бензимідазолів 

[7]. Нині офіційний ринок ветеринарних пре-

паратів продовжує наповнюватись новими ан-

тигельмінтиками широкого спектру дії, які 
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Випробувано терапевтичну ефективність нового вітчизняного препарату “Фрікорд” за 

різного фауністичного ценозу кишечника та дирофіляріозної інвазії у собак. Доведено високу 

його ефективність (ЕЕ, ІЕ=100 %). Порівняно антигельмінтну дію “Фрікорду” з ефективністю 

апробованого у практиці препарату “Диронет”.  

Зміни стану організму собак, уражених і звільнених від гельмінтів підтверджено 

гематологічними показниками. Стверджується, що після застосування антигельмінтиків 

відбулося зростання рівня гемоглобіну, збільшення кількості еритроцитів і, навпаки, зниження 

кількості лейкоцитів, еозинофілів, а також відновлення біохімічних показників крові (загального 

білку, АлАТ, АсАТ, креатиніну, сечовини) до рівня фізіологічної норми 

Собаки, гельмінтози, екстенсивність інвазії, інтенсивність інвазії, антигельмінтики, 

“Фрікорд”, “Диронет”, екстенсефективність, інтенсефективність 

представляють значний інтерес фахівців [4].  

У зв’язку зі сказаним вище, актуальним є 

вивчення ефективності нового вітчизняного 

протипаразитарного препарату і впровадження 

його у лікарську практику, зокрема у мегаполі-

сі, за значного поширення гельмінтозів у со-

бак. 

Мета і завдання дослідження. Мета робо-

ти полягала у випробуванні терапевтичної ефе-

ктивності нового препарату “Фрікорд” за філя-

ріатозів та кишкових нематодозів у собак. 

Для досягнення мети проаналізували гель-

мінтофауну собак, з’ясували рівень інвазії, 

експериментально визначили ефективність 

препарату “Фрікорд” за дирофіляріозу і зміша-

них кишкових гельмінтозів, урахувавши гема-

тологічні зміни організму собак та результати 

гельмінтологічних досліджень. 

Матеріали і методи досліджень: Досліджен-

ня проведено у 2014 р. на базі клініки ветерина-

рної медицини “Ветклініка на Робочій” міста 

УДК 619.616. 98.578 

ВИПРОБУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ “ФРІКОРД” ЗА НЕМАТОДОЗІВ У 

СОБАК  
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Дніпропетровська, які були направлені на ви-

пробування ефективності препарату “Фрікорд” 

за змішаних гельмінтозів кишечника собак, а 

також за дирофіляріозу. 

Всього у дослідження залучено 40 собак різ-

ного віку та порід, з них 20 цуценят віком від 6 

тижнів, уражених одним або декількома видами 

гельмінтів.  

Препарат “Фрікорд” виробництва ПАТ 

“Київмедпрепарат” (Україна) − таблетки для 

перорального застосування, задавали у рекомен-

дованих дозах із лікувальною метою цуценятам 

(віком від 6 тижнів) та дорослим собакам за не-

матодозів: стронгілятозів, спричинених Ап-

суlоstота сапіпит, Uпсіпаrіа stепосерhаlа, ас-

каридатозів, спричинених Тохосаrа сапіs, То-

хаsсаrіs lеопіпа, а також філяріатозів, спричи-

нених збудниками Dіrоfilаrіа іmтitis та D. 

rерепs.  

Ефективність дії вказаного антигельмінтика 

порівнювали з такими ж показниками препара-

т у  “ Д и р о н е т ” ,  в и р о б н и ц т в а 

“Агроветзащита” (Росія), що має подібний 

склад, вміст діючих речовин, лікарську форму і 

апробований у практиці лікарів ветеринарної 

медицини. 

Діагноз на кишкові нематодози встановлюва-

ли на основі результатів копроовоскопічних (за 

Фюлеборном) досліджень проб фекалій, відібра-

них від дослідних тварин індивідуально в кіль-

кості 5–10 г. Рівень зараження тварин визнача-

ли за показниками екстенсивності інвазії (ЕІ, 

%) та інтенсивності інвазії (II, яєць гельмінтів у 

1 г фекалій).  

Дирофіляріоз підтверджували за результата-

ми дослідження периферичної крові собак 

шляхом мікроскопії мазків на наявність мікро-

дирофілярій. Кров для дослідження відбирали 

з підшкірної вени передпліччя у одноразові 

шприци з антикоагулянтом (гепарин чи цитрат 

натрію) вранці або ввечері, під час найвищої 

активності мікрофілярій у периферичному су-

динному руслі.  

Завжди враховували клінічні ознаки і дані 

анамнезу. 

Ефективність дії препаратів визначали за 

кількістю тварин, які після їх застосування по-

вністю звільнилися від гельмінтів за показни-

ками екстенс- та інтенсефективності (ЕЕ, 

ІЕ,%). До і після застосування препаратів прово-

дили гематологічні дослідження морфологічних 

і деяких біохімічних показників.  

Результати досліджень. У більшості випа-

дків анамнестичні дані та клінічні ознаки за 

кишкових нематодозів (аскаридатозів, стронгі-

лятозів, стронгілоїдозу) не патогномонічні, 

зокрема це порушення функції шлунково-

кишкового каналу, збільшення об’єму живота, 

загальне схуднення, кашель, проте їх аналізу-

вали і враховували при постановці діагнозу. За 

дирофіляріозів клінічні ознаки проявлялись 

підвищеною втомою, в’ялістю, задишкою, блі-

дістю або гіперемією слизових оболонок, ви-

сипами на шкірі, пухлиноподібними розрос-

таннями в підшкірній клітковині, у важких ви-

падках – серцево-судинною та нирковою недо-

статністю, що залежало від виду збудника та 

інтенсивності інвазії. 

Гельмінтоовоскопія проб фекалій собак до-

зволила поставити діагноз на кишкові гельмін-

този, ідентифікувавши зокрема яйця нематод – 

токсокар, токсаскарисів, стронгілят, стронгіло-

їдесів та цестод – дипілідіумів у різних асоціа-

ціях. Із усіх тварин уражених збудниками і ві-

дібраних у дослід, у 90 % випадків підтверди-

ли аскридатози спричинені видами Тохосаrа 

сапіs та Тохаsсаrіs lеопіпа, у дев’яти тварин 

(45 %) – стронгілятози, спричинені збудника-

ми Апсуlоstота сапіпит і Uпсіпаrіа 

stепосерhаlа, у однієї собаки (5 %) – Dipyl-

lidium caninum.  

Кишкову моноінвазію спричинену Тохосаrа 

сапіs, реєстрували в основному у цуценят ві-

ком 2–6 міс., тоді як у собак від 1 до 5 років 

виявляли моно- і змішану інвазію вказаних 

вище збудників. Інтенсивність інвазії колива-

лась у залежності від віку тварин і виду гель-

мінта. Так, ІІ збудником Тохосаrа сапіs найви-

щою була в молодняка до 6 місяців і складала 

у середньому 36,8±2,1 яєць в 1 г фекалій, тоді 

як у собак старше одного року кількість яєць 

цих гельмінтів коливалась у межах 12–16 екз./

г фекалій. У той же час, ІІ токсаскарисами та 

стронгілятами зростала з віком. Так, у собак 

віком 1–3 роки відмічали збудників Тохаsсаrіs 

lеопіпа (31,6±2,1 яйце/г), а кількість збудників 

стронгілят найвищою була у 4–5-річних собак 

– 37,2±2,8 яєць/г фекалій, тоді як у цуценят їх 

не виявляли, а у собак старше 1–3-х років інте-

нсивність стронгілятозної інвазії складала 
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всього 17,2±3,4 яєць у грамі фекалій. Збудни-

ків дирофіляріозів (Dirofilaria repens D. im-

mitis) підтверджували як за моноінвазії (35 %), 

так і за гельмінтоценозів. 

Таким чином, у собак міста Дніпропетров-

ська підтверджено гельмінтози, спричинені 

нематодами – Тохосаrа сапіs, Тохаsсаrіs 

lеопіпа, Апсуlоstота сапіпит і Uпсіпаrіа 

stепосерhаlа, Dіrоfilаrіа іmтitis та D. rерепs і 

одним видом цестод – Dipillidium caninum 

(рис. 1 а, б, в).  

На час досліджень дипілідіоз до уваги не 

брали як одиничний випадок за асоційованих 

гельмінтозів. 

Вивчення і порівняння ефективності анти-

гельмінтної дії препаратів “Фрікорд” та 

“Диронет” за кишкових гельмінтозів проводи-

ли на двох групах собак. Попередньо дослід-

ним тваринам провели загальне клінічне об-

стеження та гематологічні дослідження. 

Аналіз морфологічних показників крові со-

бак, уражених гельмінтами, вказував на окремі 

зміни у кількості лейкоцитів, еозинофілів та 

рівні гемоглобіну у порівнянні з фізіологічною 

нормою (табл. 1).  

Так, кількість лейкоцитів у дослідних тва-

рин дещо перевищувала верхню межу показ-

ника фізіологічної норми, а кількість еозино-

філів, як зазвичай за гельмінтозних інвазій, 

була втричі більшою. Рівень гемоглобіну, на-

впаки, був низький і наближався до показника 

нижнього рівня фізіологічної норми. 

Кольоровий показник коливався у межах 

0,8–1,0.  

Дослідження змін біохімічних показників 

крові, інвазованих гельмінтами собак, підтвер-

дили зростання рівнів креатиніну (147,1 

мкмоль/л), сечовини (11,4 ммоль/л), що пере-

вищували середні фізіологічні у 1,5 та 2,1 рази 

відповідно і вказували на токсичний вплив ге-

льмінтів та продуктів їх метаболізму і реакцію 

організму зі сторони нирок (табл. 2).  

Показники активності печінкових фермен-

тів АсАТ та АлАТ, у середньому були вищими 

у порівнянні з показниками у здорових тварин 

і свідчили про токсичну реакцію печінки. 

Більш помітними вони були у собак, уражених 

збудниками Тохосаrа сапіs, оскільки попри 
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Таблиця 1. Морфологічні показники крові собак, уражених кишковими гельмінтами 

(n=20, M±m)  

Рис. 1. Яйця нематод: а − Тохосаrа сапіs (чорні стрілки), Тохаsсаrіs lеопіпа (біла стрілка), б − 

Strongylus spp., в − Dipillidium caninum  

а в б 

Показни 

ки 

Гемо-

глобін, 

г/л 

Еритро-

цити, 

Т/л 

Лейко 

цити, 

Г/л 

Еозинофі-

ли,% 

Лейкограма, % Лімфоци 

ти,% 

Моно- 

цити,% 

ШОЕ, 

мм/год 

П С 

Норма 70‒189 4,5‒8,0 6‒11 1‒4 1 69‒70 13‒30 1‒10 2‒15 

Дослід 72,1±0,9 7,3±0,3 13,2±0,4 12,0±1,0 2,7±0,4 53,7±1,1 26,7±0,6 7,3±0,4 12,0±1,

2 
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токсичну дію, личинки токсокар травмують 

тканину печінки у період їх міграції організ-

мом. 

Для випробування терапевтичної ефектив-

ності препарату “Фрікорд” за кишкових гельмі-

нтозів і порівняння його щодо ефективності з 

препаратом “Диронет”, собак поділили на дві 

дослідних групи (по 10 тварин у кожній). До 

кожної групи входили дорослі собаки старші 

одного року та цуценята від 2-х до 9-ти міс. Ан-

тигельмінтики застосували у дозах, згідно на-

станов до них – перорально, у вранішню годів-

лю, з розрахунку 1 г/кг, враховуючи вагу тва-

рин.  

За даними загальних клінічних спостере-

жень за дослідними собаками упродовж двох 

тижнів, будь-яких відхилень чи побічних явищ 

у них не виявляли. Для підтвердження позити-

вних змін у організмі собак після застосування 

препаратів, проведено повторні гематологічні 

дослідження.  

Вже на 7-у добу після застосування препа-

ратів та поступового звільнення тварин від ге-

льмінтів, відмічали позитивну динаміку гема-

тологічних (морфологічних і біохімічних) по-

казників (табл. 3). 

Як видно із даних таблиці, у тварин обох 

дослідних груп зріс рівень гемоглобіну відпо-

відно на 26,3 та 17,6 г/л, дещо збільшилась кі-

лькість еритроцитів і, навпаки, знизились по-

казники кількості лейкоцитів та відсоток еози-

нофілів. Про зниження запальних та токсич-

них явищ в організмі тварин після лікування 

свідчило і наближення до фізіологічної норми 

біохімічних показників, зокрема сечовини та 

креатиніну, відповідно у 1,2 та 1,1 рази у тва-

рин обох груп. Відмітили, що за обробки тва-

рин препаратом “Фрікорд”, окремі показники 

(лейкоцити, еозинофіли, загальний білок, 

АсАТ, АлАТ) більш активно повертались до 

фізіологічної норми, ніж у тварин дегельмін-

тизованих диронетом.  

Аналізом результатів копрологічних дослі-

джень на 14-у добу досліду встановлено, що 

собаки звільнились від гельмінтів (табл. 4). 

Слід відмітити, що у однієї собаки віком 3 
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Таблиця 3. Зміни морфологічних та деяких біохімічних показників крові собак, після 

застосування препаратів “Фрікорд” та “Диронет” (n=10, M±m)   

Показники Загальний 

білок г/л 

Коефіцієнт А/Г Сечовина 

мкмоль/л 

Креатинін, 

мг/л 

АсАТ, Од/л АлАТ, 

Од/л 

норма 52,2–75,6 0,62–1,43 2,9–6,9 60–120 9–52 11–42 

дослід 56,9±2,3 0,8±0,03 11,4±0,3 147,1±3,0 68,2±2,3 64,7±1,2 

Таблиця 2. Біохімічні показники крові собак, уражених гельмінтами (n=20, M±m)  

  

Показники 

До дегельмінтизації Після дегельмінтизації 

перша група, “Фрікорд” друга група, “Диронет” 

Гемоглобін, г/л 72,1±0,9 98,4±0,6 89,7±0,3 

Еритроцити, Т/л 7,3±0,3 7,9±0,1 7,7±0,3 

Лейкоцити, Г/л 13,2±0,4 10,9±1,5 11,1±1,4 

Еозинофіли,% 12,0±1,0 7,9±1,2 9,8±1,2 

Загальний білок, г/л 56,9±2,3 54,2±2,4 55,1±2,1 

Коефіцієнт А/Г 0,8±0,03 0,7±0,1 0,7±0,1 

Сечовина, мкмоль/л 11,4±0,3 9,6±0,4 9,4±0,2 

Креатинін, мг/л 147,1±3,0 135,2±1,3 138,8±1,2 

АлАТ, Од/л 68,2±2,3 56,3±2,3 60,8±4,2 

АсАТ, Од/л 64,7±1,2 47,3±1,6 54,7±1,2 
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роки (кличка Меді, порода ньюфаудленд) з 

другої дослідної групи, у якої реєстрували змі-

шану інвазію стронгілят і токсаскарисів, на 

цей час досліду було виявлено яйця стронгілят 

(0‒1) у полі зору мікроскопа. 

Проте, додаткове дослідження проби фека-

лій на 21-у добу все ж підтвердило повне зві-

льнення від інвазії. 

Таким чином, ЕЕ та ІЕ як “Фрікорду”, так і 

“Диронету” за кишкових гельмінтозів 

(аскаридатозів та стронгілятозів) склали 100 

%. 

У постановці діагнозу на дирофіляріоз і з’я-

суванні ефективності лікувальних засобів мор-

фологічні та біохімічні показники крові мають 

суттєве значення. Тому ефективність вищеназ-

ваних препаратів за дирофіляріозу собак здійс-

нювали враховуючи результати гематологіч-

них досліджень. Після підтвердження діагнозу 

собак вважали дослідними, розділивши їх на 

дві групи (по 10 собак у кожній).  

Лабораторний аналіз крові проводили з ме-

тою з’ясування змін морфологічних і біохіміч-

них показників, а також рівня інвазованості мік-

рофіляріями до і після введення препарату. 

Мікроскопію краплі периферичної крові 

проводили, готуючи мазки і фарбуючи їх за 

Романовським, у яких виявляли личинок (рис. 

2).  

Препарати задавали внутрішньо перорально 

на першу і 30-ту добу клінічного дослідження. 

Контролювали ефективність дії препаратів ге-

матологічними дослідженнями тварин до об-

робки та на 30-у і 60-у доби з дня першого їх 

задавання. 

Аналізували морфологічні та біохімічні по-

казники крові, які вказували на зміни у загаль-

ному стані організму хворих тварин та зміни 

їх після застосування препаратів (табл. 5, 6).  

Так, у інвазованих дирофіляріями собак, до 

застосування препаратів, достовірних змін кі-

лькості еритроцитів і вмісту гемоглобіну не 

відмічали, однак спостерігали лейкоцитоз (у 

2,3 рази від фізіологічної норми), який очевид-

но, пов’язаний із розвитком запальних реакцій 

у відповідь на інвазію.  

Захворювання проявлялось також еозинофі-

льним лейкоцитозом та паличкоядерним зсу-

вом лейкоцитарної формули: зміни показників 

характеризувались еозинофілією у дослідних 
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Таблиця 4. Біохімічні показники крові собак, уражених гельмінтами (n=20, M±m)  

Дослідні гру-

пи 

Препарати Ураженість (ЕІ, %) ЕЕ, % ІЕ, % 

до обробки після обробки 

перша Фрікорд 100 0 100 100 

друга Диронет 100 0 100 100 

Рис. 2. Мікродирофілярії Dіrоfilаrіа spp.в мазку крові собаки (×100)  
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тварин у 3,5 рази відповідно до середніх пока-

зників фізіологічної норми і збільшенням кіль-

кості паличкоядерних нейтрофілів у 1,7 рази. 

Кількість сегментоядерних нейтрофілів знахо-

дилась у межах норми. Лімфоцити, як відомо, 

є захисним фактором імунної системи та реа-

гують на різні антигенні подразники. Змен-

шення їх кількості, вважаємо, може бути по-

в’язано з порівняно невисокою інтенсивністю 

інвазії. Кількість моноцитів у крові дослідних 

тварин знаходилась у контрольних межах. 

Зміна біохімічних показників крові собак за 

дирофіляріозу свідчила про наявність функці-

ональних порушень у діяльності печінки та 

нирок. Так, у собак з різним ступенем мікрофі-

ляремії відмічали значно збільшені показники 

активності АлАТ – до 95,2±16,9 Од/л, АсАТ – 

до 85,3±2,6 Од/л, зростання рівня креатиніну 

та сечовини.  

Концентрація глюкози та рівень загального 

білка, навпаки, впродовж всього періоду до-

сліду знаходились у фізіологічних межах.  

Слід відмітити, що показники креатиніну до 

застосування препаратів, при середньому по 

групі 223,8±11,2 мг/л, мали значні коливання у 

окремих собак: від 65,4 до 494,8 мг/л, як і сечо-

вини при середньому значенні 17,4±1,6 мкмоль/

л межі коливань були від 4,5 до 47,4 мкмоль/л, 

що без сумніву залежало від гостроти і важкості 

перебігу дирофіляріозу, зважаючи на такі під-

твердження токсичного прояву у хворих тварин. 

Після застосування інвазованим дирофіля-

ріями собакам препаратів “Фрікорд” та 

“Диронет” загальний стан тварин обох дослід-

них груп покращився, з’явилась активність, 

повернувся апетит, картина крові почала змі-

нюватись і, вже на 30 добу від початку дослі-

ду, можна було відмітити і поліпшення окре-

мих показників.  

На 60-у добу досліду показники сечовини 

знизились у 3,6 та 3,1 рази у тварин першої та 

другої груп; креатинін у 2,5 та 2,4 рази відпо-

відно, амінотрансферази – у 1,6 і 1,5 рази 

(АлАТ) та 2,6 і 1,9 рази (АсАТ). 

Не дивлячись на покращення загального ста-

ну тварин після задавання антигельмінтиків та 

досить швидкого зниження високих показни-

ків креатиніну і амінотрансфераз, є очевид-

ним, що токсична дія дирофілярій в організмі 

уражених збудниками тварин значна, так як і 

за два місяці після лікування та задавання пре-

паратів двічі (повторно на 30 добу після пер-

шого) до нормальних фізіологічних меж ці по-

казники повернулись не однаково швидко у 
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Таблиця 5. Морфологічні показники крові собак за дирофіляріозу та після застосування 

препаратів “Фрікорд” та “Диронет” (n=10; М±m)  

Показники До обробки 

Після обробки 

перша група, “Фрікорд” друга група, “Диронет” 

30-та доба 60-та доба 30-та доба 60-та доба 

Гемоглобін, г/л 104,3±8,1 139,6±13,6 148,0±2,98 114,2±5,7 132,2±3,8 

Еритроцити, Г/л 5,3±0,4 5,7±0,3 6,2±0,4 5,8±0,5 6,0±0,2 

Лейкоцити, Г/л 14,4±1,4 11,3±3,9 8,1±0,56 13,3±3,9 9,1±0,5 

Лейкограма, % 

еозинофіли 12,4±3,4 10,7±3,3 6,2±2,2 11,4±3,7 6,0±1,5 

паличкоядерні 8,0±2,0 7,2±1,8 5,8±1,2 7,8±2,4 5,7±1,4 

сегментоядерні 65,4±1,4 61,6±1,4 65,7±2,3 60,2±3,8 59,7±1,3 

лімфоцити 27,0±1,5 25,7±2,8 21,5±7,2 24,0±0,8 22,4±1,6 

моноцити 7,3±1,9 7,2±1,8 7,2±0,7 7,6±1,6 6,8±1,2 
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всіх тварин, що ймовірно залежало від рівня 

інвазованості та фізіологічних особливостей 

організму. 

Повторні клінічні обстеження дослідних со-

бак свідчили про їх одужання. Лабораторні до-

слідження мазків периферичної крові на 30-у 

добу після введення препаратів виявили мікро-

дирофілярій лише у двох тварин першої дослі-

дної групи та трьох – другої групи, тобто на 

цей період досліду ЕЕ фрікорду склала 80 %, а 

диронету 70 %. Однак, на 60-у добу в крові со-

бак обох дослідних груп личинок дирофілярій 

в крові не знаходили. Таким чином, ЕЕ і ІЕ 

препаратів склала 100 %.  

Новий препарат “Фрікорд” виробництва 

ПАТ “Київмедпрепарат” − має всі підстави за-

служити визнання високоефективного вітчиз-

няного антигельмінтика. Після його задавання 

хворим на дирофіляріоз собакам, у мазках кро-

ві мікродирофілярій не виявляли. Зважаючи на 

тривалий термін дії препарату “Фрікорд” щодо 

дирофілярій, вважаємо можливим застосуван-

ня його з профілактичною метою, що потребує 

додаткових досліджень. 

Висновки. 1. Ефективність препарату 

“Фрікорд” склала 100 % за кишкових гельмінто-

зів у собак, які реєструються як моно- та асоці-

йовані інвазії, спричинені Тохосаrа сапіs, То-

хаsсаrіs lеопіпа, Апсуlоstота сапіпит і 

Uпсіпаrіа stепосерhаlа у різних асоціаціях.  

2. “Фрікорд” – високоефективний препарат за 

дирофіляріозу собак спричиненого Dіrоfilаrіа 

іmтitis та D. rерепs. Екстенс- та інтенсефекти-

вність його склала 100 %.  

Перспектива подальших досліджень. Ви-

ходячи зі сказаного вище, перспективою пода-

льших досліджень буде вивчення дії 

“Фрікорду” як засобу профілактики дирофіля-

ріозу м’ясоїдних в центральній частині Украї-

ни.  
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ИСПЫТАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА “ФРИКОРД” ПРИ  

ГЕЛЬМИНТОЗАХ У СОБАК 

Шендрик Л. И.*, Шендрик К. Н.*, Музыка В. П.**, Лопата А. П.*, Супрович Т. М.*** 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

ДНДКИ ветпрепаратов и кормовых добавок, г. Львов 

Подольский государственный аграрно-технический университет, г. Каменец-Подольский 

 

Испытана терапевтическая эффективность нового отечественного препарата “Фрикор” 

при различном составе фаунистического ценоза кишечника и дирофиляриозной инвазии у собак. 

Доказано высокую его эффективность (ЭЭ, ИЭ=100 %). Проведено сравнение антигельминтно-

го действия “Фрикорда” с эффективностью апробированного в практике препарата 

“Диронет”.  

Изменение состояния организма собак, при кишечных гельминтозах и дирофиляриозе под-

тверждено гематологическими показателями. Установлено, что после применения антигель-

минтиков повысился уровень гемоглобина, увеличилось количество эритроцитов, при этом сни-

зилось количество лейкоцитов и процент эозинофилов, а также восстановились биохимические 

показатели крови (общий белок, АлАТ, АсАТ, креатинин, мочевина) до уровня физиологической 

нормы 

Собаки, гельминтозы, экстенсивность инвазии, интенсивность инвазии, антигельминти-

ки, “Фрикорд”, “Диронет”, экстенсэффективность, интенсэффективность  

ASSAY OF EFFICIENCY «FRIKORD» FOR DOGS NEMATODOSIS 

L. Shendryk*, Ch. Shendryk*, V. Musyka**, А. Lopata*, T. Suprovych*** 

*Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

**State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, 

Lviv, Ukraine 

***State Agrarian and Engineering University in Podilya, Kamyanets-Podilsky, Ukraine 

 

In the Dnipropetrovsk in dogs confirmed intestinal worm infestations caused by nematodes – 

Тохосаrа сапіs, Тохаsсаrіs lеопіпа, Апсуlоstота сапіпит, Uпсіпаrіа stепосерhаlа and one species of 

cestodes – Dipillidium caninum, as well as pathogens of dirofilariosis species Dirofilaria immitis and D. 
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repens. 

Confirmed contravention of hematological (morphological and biochemical) indicators for intestinal 

helminthosis: the number of eosinophils has tripled. Hemoglobin level, however, was low and 

approaching the lower level indicator physiological norm. Biochemical parameters of blood creatinine 

levels confirmed growth (147,1 mmol/l), urea (11,4 mmol/l) that exceeded the average physiological 1,5 

and 2,1 times, respectively, and pointed to the toxic effects of worms and products of their metabolism 

and the body's reaction by kidney side. 

It is noted that after the drug «Frikord» increased hemoglobin levels under 26,3 g/l, the number of 

red blood cells and white blood cell count decreased performance and eosinophils. On the reduction of 

inflammatory and toxic effects in animals indicated and approach the physiological norm biochemical 

parameters, including urea and creatinine, respectively 1,2 and 1,1 times. 

Study of feces confirmed the high efficiency of the «Frikord» – EE and IE amounted to 100 %. 

For dirofilariosis noted the eosinophilic leukocytosis (3,5 times) and increase the number of 

neutrophils in 1,7 times on the average of physiological norm. 

Change of blood biochemical parameters dirofilariosis for dogs showed the presence of functional 

disorders of the liver and kidneys. Thus, in dogs with varying degrees microfilariae noted a significantly 

increased ALT activity indicators – to 95,2±16,9 u/l, AST – to 85/3±2,6 u/l increase level of creatinine 

and urea. 

After the drug «Frikord» sick by dirofilariosis dogs in blood smears showed no microfilariae (EE 

and IE amounted to 100 %). For hematological studies confirmed the effectiveness of the drug, since the 

30th day observed positive changes of morphological parameters of blood, but on the 60th day – rates of 

urea decreased respectively by 3,6; 2,5 creatinine, aminotransferases – 1,6 and 2,6 times, indicating a 

significant improvement in the general state of the dogs freed from parasites. 

Dogs, helminthosis, extent of infestation, the intensity of the infestation, anthelmintic, «Frikord», 

«Dironet», effects of anthelminthic and the use of elective procedures insulation 

 

Сalves, respiratory syndrome, P. multocide, UCS, elective-selektive method, false negative 

bacteriological diagnosis 
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Постановка проблемы. Во многих агро-

формированиях не полностью проявляется ге-

нетический потенциал молочной продуктивно-

сти коров не только из-за недостатка качест-

венных кормов, но и несбалансированности 

рационов, которые, как правило, не соответст-

вуют биотическим нормам кормления живот-

ных. Практика свидетельствует, что ассорти-

мент и химический состав кормов в натураль-

ном виде не может удовлетворить потребность 

организма во всем комплексе учитываемых 

элементов питания [5, 6]. Поэтому в кормле-

нии скота для устранения дефицита широко 

применяются премиксы и кормовые добавки 

отечественного и зарубежного производства. 

Недостатком является то, что они используют-

ся как компонент обогащения комбикормов 

без учета физиологического состояния живот-

ных и полноценности рациона, в результате 

значительно снижается их эффективность [3, 

4]. 

Для устранения этого недостатка нами раз-

работана принципиально новая методология 

составления рецептур и их использования, 

суть которой состоит в том, что только на ос-

нове изучения биохимии крови животных и 

химического состава кормов в премикс 

(добавку) включаются те компоненты и столь-

ко их, каких и сколько недостает в конкретном 

рационе. Причем, вводятся они в комбикорм 

для крупного рогатого скота не стандартно 

(как рекомендуют в среднем 5-10%) без учета 

КОЗЫРЬ В.С., д. с-х. н., академик НААН 

КАЧАЛОВА Е. Я., д. с-х. н. 

Институт сельского хозяйства степной зоны 

Украины, г. Днепропетровск 

Приведены результаты гистологических, гисто- и цитохимических исследований печени 

стельных коров голштинской породы под влиянием премиксов стандартного П60-1 и 

изготовленному по авторскому рецепту. Установлено, что применение премиксов по авторским 

рецептам способствует устранению структурно-функциональных изменений печени коров, а 

также повышению молочной продуктивности на 27-34 %. 

Коровы, рацион, премиксы, гисто– и цитохимические исследования, печень 

продуктивности и физиологического состоя-

ния, а непосредственно для конкретного стада 

(хозяйства). В соответствии с выявленным де-

фицитом элементов питания вводится и раз-

личный процент его в комбикорм или другой 

концкорм. 

О преимуществе разработанной нами мето-

дологии составления рецептур премиксов 

(кормовых добавок) и эффективности их при-

менения свидетельствуют результаты прове-

денных нами исследований и апробации в 79 

агроформированиях Днепропетровской, Нико-

лаевской, Харьковской, Запорожской, Луган-

ской, Кировоградской областей Украины на 

более 5 тыс. коров галштинской породы. В 

этих хозяйствах дефицит каротина в рационах 

составлял 40-60%, фосфора и серы – 20-40, 

лизина – 24-35, метионина – 11-22, меди – 10-

54, цинка – 14-47, марганца – 35-45, кобальта – 

30-40, йода – 32-45%. 

Известно, что печень наиболее чувствитель-

на к различным нарушениям в питании живот-

ных [2, 7]. В связи с этим одной из задач ис-

следований было изучить особенности микро-

структуры и гистохимии печени коров с уче-

том сроков их стельности и особенности 

структурно-функционального гистогенеза пе-

чени на фоне использования усовершенство-

ванных норм рецептур премиксов. За счет оп-

тимального подбора традиционных кормов в 

структуре рациона и применения концентри-

рованных химических препаратов, а также 

УДК 636.2 : 636.084.415 : 636.612.015  
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биологически активных веществ, нам удалось 

устранить дефицит всех учитываемых элемен-

тов питания, в результате удои возросли на 27-

34%.  

Материал и методы исследований. Иссле-

дования проводились в агрофирме “Научная” 

Днепропетровской области. Для чего было 

сформировано контрольная и опытная группы 

по 15 полновозрастных коров голштинской 

породы аналогов по возрасту, очередной лак-

тации, продуктивности (3,5-4,0 тыс. кг моло-

ка). Первым в основной рацион включали 

стандартный премикс П60-1, вторым вместо 

него премиксы по авторским рецептам. Техно-

логия содержания и использования поголовья 

была одинаковой. 

После забоя животных (5 голов с опытной и 

контрольной группы) проводили гистологиче-

ские, гисто– и цитохимические исследования 

печени по общепринятым методам. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Данные гистологических, гистохимиче-

ских и цитотопохимических исследований пе-

чени коров опытной и контрольной групп по-

казали ряд общеизвестных закономерностей 

[7]. Так, в 3,5-4 месячной стельности отмеча-

лись характерные микроморфологические 

признаки – четко выражено пластинчатое 

строение долек, в том числе и вблизи цен-

тральных долек. Интраорганное кровенапол-

нение сосудов умеренное. Пространства Диссе 

широкие, хорошо контурированы. Пигмента-

ция ретикуло-эндотелиоцитов в составе эндо-

телия межпластинковых капилляров не высо-

кая. Хорошо выражена аргирофилия ретикули-

новых волокон внутридольковой соединитель-

ной ткани и базальных мембран кровеносных 

капилляров и железистого эпителия из гепаци-

тарных пластин. Среди обычных диплоидных 

гепатоцитов нередко (2-5%) встречались одно-

ядерные и двуядерные полиплоидные гепато-

циты, цитоплазма которых характеризовалась 

высоким содержанием в ней гликогена, осо-

бенно в пространствах Диссе периферийных 

участков долек. В цитологических препаратах, 

окрашенных по Эйнарсону, отмечалось крайне 

выраженное разнообразие в характере цитото-

похимии дезоксирибонуклеиновых кислот 

ядер и рибонуклеиновых кислот ядрышек и 

цитоплазмы гепатоцитов (табл. 1). 

Уже в 3,5-4 месячной стельности коров в 

опытной группе в сравнении с контрольной 

установлено достоверное увеличение ядер и 

цитоплазмы при одновременном уменьшении 

ядерно-плазменного отношения (ЯПО) и коли-

чества двуядерных гепатоцитов. По данным 

кариометрии ядер гепатоцитов у животных 

контрольной группы отмечалась достоверно 

меньшая величина ядер по сравнению с опыт-

ной. Регистрировались наиболее часто встре-

чающиеся просветления между четко выра-

женным одним или двумя ядрышками, а также 

несколько большее содержание в гепатоцитах 

гликогена, липопротеидов, белков и протеог-

ликанов. Мы считаем это одним из показате-

лей их высокой функциональной активности 

под влиянием скармливания наших премик-

сов. В печени контрольной группы коров об-

наружены реактивно компенсаторные измене-

ния как следствие недостаточности биологиче-

ски активных веществ в питании скота. 

Данные анализа препаратов печени по со-

держанию в них нуклеиновых кислот показы-

вают на имеющееся функциональное перена-

пряжение органа коров контрольной группы и 

некоторое блокирование нуклеинового обмена 

в участках паренхимы печени этих животных 

с повышенной клеточной инфильтрацией.  

При общей оценке препаратов печени коров 

5,5-6 месячной стельности опытной и кон-

трольной групп, окрашенных гематоксилин 

эозином, отмечались незначительные клеточ-

ные инфильтрации. Острых воспалительных 

процессов не обнаружено. Орган находился в 

пределах микроморфологической и физиоло-

гической нормы [1]. Хорошо регестрировались 

границы между гепатоцитами, немногочислен-

ные пигментированные ретикулоэндотелиоци-

ты на фоне умеренно расширенных про-

странств Диссе, кровеносных капилляров и 

центральной вены. Коллагенизация соедини-

тельной ткани триады умеренная.  

Площадь ядер гепатоцитов в опытной груп-

пе была больше чем в контрольной. Домини-

ровала и модельная вариация гепатоцитов по 

всем показателям при одинаковой дисперсно-

сти. Относительная однотипность линейных 

показателей ЯПО свидетельствует о том, что 

под влиянием авторского премикса формиру-

ется нормальный цитометрический модуль пе-
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Таблица. Влияние скармливания авторских премиксов на цитометрические изменения  

гепатоцитов печени коров в различные периоды стельности  
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чени, отражающий ее более активное функ-

циональное состояние. К шестимесячному пе-

риоду стельности выявлены заметные разли-

чия в макроморфологическом гомеостазе пече-

ни опытной группы в сравнении с животными 

контрольной группы, свидетельствующие о 

положительном влиянии премикса на гистохи-

мическое строение печени опытной группы, а, 

следовательно, о ее более активной функции. 

Анализ гистологических и гистохимических 

показателей препаратов печени коров опытной 

и контрольной групп в 8,5-9 месячной стельно-

сти показал две тенденции: с одной стороны 

выявлены изменения, связанные с глубиной 

стельности, проявляемые хорошо улавливае-

мыми однотипностями в обеих группах, с дру-

гой – более выраженными негативными изме-

нениями в печени животных контрольной 

группы. По гистоархитектоническим показате-

лям также обнаружено ряд тенденций и зако-

номерностей, обусловленных применением 

премиксов. Среднестатистическая величина 

гепатоцитов у коров опытной группы была 

больше. Как и площадь плазмы, крупнее были 

и ядра. Показатель ЯПО был меньше, что сви-

детельствует о большем функциональном на-

пряжении печени у животных контрольной 

группы. 

Выводы. Обобщая данные гистологиче-

ских, гистохимических и цитотопохимических 

исследований печени коров, можно сформули-

ровать две закономерности: 

1. К 3,5-4 месячной стельности в печени 

животных опытных и контрольных групп раз-

личия общей микроструктуры в особенностях 

цитотопохимических гепатоцитов и в целом 

гистохимии тканей органа носили лишь функ-

циональный характер. 

2. Выявленные ряд прогрессирующих изме-

нений в микроструктуре печени и ее гистохи-

мии у коров в период 6,5 и 9 месячной стель-

ности связаны не только с увеличением срока 

беременности, но и с неполноценностью ба-

лансирования рационов кормления. Использо-

вание авторских рецептов премиксов способ-

с т в у е т  у с т р а н е н и ю  с т р у к т у р н о -

функциональных изменений в этом органе.  
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Наведені результати гістологічних, гісто– і цитохімічних досліджень печінки тільних корів 

голштинської породи за впливу преміксів стандартного П60-1 і за авторським рецептом. Вста-

новлено, що застосування преміксів за авторським рецептом сприяє усуненню структурно-

функціональних змін печінки корів, а також підвищенню молочної продуктивності на 27-34 % 

Корови, раціон, префікси, гісто– і цитохімічні дослідження, печінка 

STUDY LIVER COWS IN DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY UNDER 

MICRONUTRIENT DEFICIENCIES IN THE DIET 

V. Kozyir, E. Kachalova 

Institute of Agriculture of the steppe zone of Ukraine, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

The article presents the results of histological, histo and cytochemical studies of liver enforcement 

Holstein cows under the influence of premix (standard P60-1) and original recipes. It was found that the 

use of premixes Copyright prescription contributes to the elimination of structural and functional 

changes in the liver of cows and increase milk production on 27-34%. 

Summarizing the data of histological, histochemical and cows liver tsitotopohimicheskih research, we 

can formulate two laws: 

1. 3.5-4 month of pregnancy in the liver of animal experimental and control groups, the difference in 

total microstructure features tsitotopohimicheskih hepatocytes and whole body tissue histochemistry 

were only functional in nature. 

2. Identification of a number of progressive changes in the microstructure of the liver and its 

histochemistry in cows between 6.5 and 9 month pregnancy are associated not only with increasing 

gestational age, but also with defective balancing feed rations. Using the author's recipes premixes 

helps eliminate structural and functional changes in the body 
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Постановка проблеми. Основним методом 
формування м’ясного напряму у вівчарстві є 
схрещування місцевих порід овець з кращими 
породами вітчизняного та світового генофон-
ду. Схрещування у вівчарстві застосовується з 
метою використання як адитивної, так і неади-
тивної генетичної мінливості. Незважаючи на 
широке визнання схрещування у вівчарстві, до 
цього часу не відпрацьовані основні тести, ви-
користання яких дасть можливість повніше 
експлуатувати потенційні генетичні закономі-
рності у овець [1, 5]. 

Процес відтворення стад невід’ємний від 
процесу поліпшення продуктивних та племін-
них якостей тварин. Без цього неможливий 
прогрес тваринництва в цілому, оскільки бага-
товіковий зоотехнічний досвід показує, що в 
породистих тварин, які походять від високо-
продуктивних батьків, як правило, значно ви-
щі продуктивність та оплата кормів і праці, 
ніж у безпородних. Якість потомків залежить 
від спадкових властивостей обох батьків, од-
нак потомків самця-плідника значно більше, 
ніж потомків самки, а тому і спадковий вплив 
плідників на продуктивність стад набагато си-
льніший.  

Найбільш перспективним методом поліп-
шення сільськогосподарських тварин та зни-
ження собівартості одиниці продукції поряд з 

ЛЕСНОВСЬКА О.В., к. с.-г. н., доцент Дніпропетровський державний аграрно-
економічний університет,  
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Схрещування вівцематок дніпропетровського типу асканійської м’ясо-вовнової породи з 

баранами-плідниками канадської селекції дає можливість отримати більш життєздатний 

молодняк, ніж при чистопородному розведенні. У результаті використання баранів порід 

тексель та олібс від помісей отримано на 6,1-9,5 % ягнят більше, ніж від чистопородних 

однолітків, при цьому збереженість до відлучення склала 96,5-97,6 %. Більшу плідність 

вівцематок покритих баранами-плідниками інтенсивних порід, на нашу думку, можна пояснити 

адитивною дією генів порід, які відрізняються багатоплідністю, а життєздатність молодняку 

проявом ефекту гетерозису 

Олібс, тексель, асканийська м’ясо-вовнова, продуктивність 

удосконаленням системи вирощування молод-
няку і годівлі тварин є застосування штучного 
осіменіння, коли значну частину маточного 
поголів’я осіменяють спермою плідників-
поліпшувачів [2, 3]. 

Відтворювальна функція овець залежить від 
великої кількості відносно незалежних факто-
рів: генетичного потенціалу вихідних порід, їх 
віку, господарської зрілості, виходу ягнят, за-
плідненості, ембріональної смертності припло-
ду та ін.  

Плодючість одна із найбільш важливих 
ознак при розведенні овець. Більш висока пло-
дючість збільшує реалізований селекційний 
диференціал також і за іншими ознаками, оскі-
льки ту чи іншу перевагу можна отримати від 
більшого числа нащадків.  

Багатоплідність маток може залежати від 
підготовки їх до осіменіння, сезонності, погод-
них умов, клінічного стану, рівня годівлі, умов 
утримання і генетичних особливостей, в тому 
числі й батьківської породи та якості сперми 
баранів. 

Даний прийом роботи дає можливість в по-
вній мірі консолідувати спадкові ознаки та 
зменшити при цьому їх варіабельність. 

Відтворювальна здатність вівцематок або-
ригенних порід може покращуватися за раху-
нок часткового використання багатоплідних 
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генотипів або впровадження поглинального 
схрещування [4, 5]. 

Поглинальне схрещування є одним із мето-
дів селекційно-племінної роботи, що пов’яза-
но зі створенням нових типів овець з продук-
тивними ознаками, які відрізняють створені 
типи від існуючих. 

Метою наших досліджень було встановлен-
ня ефективності схрещування вівцематок дніп-
ропетровського типу асканійської м’ясо-
вовнової породи з баранами-плідниками порід 
олібс та тексель. 

Матеріали і методи. Дослідження прово-
дилися на базі ТОВ “Шаролезька вівця” Ново-
московського району Дніпропетровської обла-
сті.  

Для проведення досліджень було виділено 
по 100 вівцематок АМД та помісей першого 
покоління, отриманих від схрещування вівце-
маток АМД з баранами-плідниками порід 
олібс та тексель.  

Запліднення проводили шляхом штучного 
осіменіння свіжеотриманою нерозбавленою 
спермою баранів-плідників вихідних порід із 
загальною оцінкою 8-9 балів. Парування було 

організоване в першій декаді вересня. Заплід-
нення проводили впродовж двох статевих цик-
лів. Під час періоду суягності вівцематки зна-
ходились в однакових умовах годівлі і утри-
мання. Ягніння проходило без ускладнень. 

Відтворювальну здатність маток оцінювали 
за загальноприйнятою методикою шляхом ви-
значення плодючості та підрахунку кількості 
живих і мертвонароджених ягнят, а також збе-
реження ягнят до відлучення в розрахунку на 
100 маток. Життєздатність ягнят визначали до 
4-місячного віку.  

Результати досліджень. Нами проведені 
дослідження відтворювальної здатності вівце-
маток асканійської м’ясо-вовнової породи 
дніпропетровського типу (АМД) при чистопо-
родному розведенні та помісних вівцематок, 
отриманих при поглинальному схрещуванні з 
баранами-плідниками породи олібс (Ол) та те-
ксель (Т) (табл. 1). 

Вівцематок для досліджень відбирали за 
живою масою, віком в ягніннях. 

Вівцематки дослідних і контрольної груп 
мали живу масу 57-59 кг і мали друге-третє 
ягніння. Настриг вовни в середньому 4,7±0,75 
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Таблиця 1. Відтворювальна здатність вівцематок  

Показник 
Генотип 

АМД х АМД ½  АМД х ½ Т 
½ АМД х 

½Ол 
Підлягали осіменінню, голів 100 100 100 
Кількість запліднених маток:       

голів 95 97 98 
% 95,0 97,0 98,0 

Матки, що окотилися, голів 93 94 96 
у т.ч. одинаками 75 71 71 

двійнями 14 18 20 
трійнями 4 5 5 

Отримано ягнят на 100 маток, що окотилися:       
голів 115 122 126 

% 123,7 129,8 131,3 
у тому числі отримано баранців, голів 60 63 66 

% 52,2 51,6 52,4 
ярок, голів 55 59 60 

% 47,8 48,4 47,6 
Співвідношення баранці/ярки 1/0,92 1/0,94 1/0,93 
Середня багатоплідність вівцематок, голів 1,24 1,30 1,31 
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кг. Тварини мали міцний тип конституції, бу-
ли безрогі з явно вираженими ознаками м'ясо-
вовнової продуктивності. 

Запліднення проводили з урахуванням двох 
статевих циклів. При цьому встановлено, що 
штучно запліднюється у всіх групах 95-98 % 
вівцематок. За різних причин від 2,0 % до 5,0 
% вівцематок не спаровано за два статевих ци-
кли. Під час періоду суягності вівцематки зна-
ходились в однакових умовах годівлі і утри-
мання. Ягніння проходило без ускладнень. 

До числа найбільш важливих показників, 
які відображають відтворювальну здатність 
овець, відноситься вихід ягнят на кожні 100 
маток, які окотилися. Слід відмітити, що за 
показниками плодючості виділяються вівцема-
тки, отримані при схрещуванні з баранами-
плідниками породи олібс та тексель. Так, від 
100 помісних вівцематок отримано на 6,1-9,5 
% ягнят більше порівняно з чистопородними 
ровесницями. Серед чистопородних вівцема-
ток лише 19,3 % мали по два і більше ягнят у 
приплоді. У помісних вівцематок за текселем 
та олібсом цей показник складав відповідно 
24,5 та 26,0 %.  

Аналіз статевого розподілу отриманого 
приплоду показав, що у чистопородних АМД 
та помісних вівцематок за олібсом та текселем 
у приплоді домінувала кількість баранчиків 
над ярочками на 9,1; 6,7 та 10,0 % відповідно. 
Ці дані підтверджуються отриманим коефіціє-
нтом статевого співвідношення  залежно від 
генотипу репродуктивного поголів’я. 

У селекційно-племінній роботі з вівцями 

різного напряму продуктивності необхідно 
врахувати їх здатність до багатоплідності, так 
як дана ознака впливає на ефективність галузі 
в цілому. 

Аналізуючи дані, що підтверджують бага-
топлідність, слід відмітити, що серед чистопо-
родних АМД 19,3 % вівцематок від маток, які 
окотилися, по два і більше ягнят в приплоді.  

Серед помісей значною плідністю відрізня-
лися вівцематки, отримані від схрещування з 
баранами-пліниками породи олібс. Їх багато-
плідність  знаходилась на рівні 26,0 %. Помі-
сей за текселем серед вівцематок, які окотили-
ся, тільки 24,3 % мають в приплоді двох і біль-
ше ягнят. 

Тому, на нашу думку, використання бара-
нів-плідників інтенсивних порід олібса та тек-
селя дає можливість покращувати відтворні 
характеристики порід, що використовуються в 
якості материнської основи. 

Важливим показником господарської діяль-
ності, який дає можливість проводити порівня-
льну характеристику фенотипів отриманого 
поголів’я від схрещування, являється життє-
здатність молодняку.  

Враховуючи статевий диморфізм, нами 
встановлена збереженість різних статевих 
груп від народження до відлучення (табл. 2). 

Нашими дослідженнями доведено, у пост-
натальний період розвитку кращу життєздат-
ність і збереженість від народження до відлу-
чення мали помісні ягнята другого покоління, 
отримані від поглинального схрещування вів-
цематок АМД з баранами порід тексель та 
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Показник 
Генотип 

АМД х АМД ¼ АМД х ¾Т 
¼ АМД х 

¾Ол 

Кількість отриманих ягнят, гол. 115 122 126 

Збереженість ягнят до відлучення, голів 111 119 123 

% 96,5 97,5 97,6 

в т.ч. баранців, голів 59 61 64 

          ярок, голів 52 58 60 

Збереженість від відлучення до бонітування 
ярок, голів 

51 56 59 

% 98,2 97,5 98,4 

Таблиця 2. Збереженість піддослідного молодняку 
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олібс. Вони переважали своїх чистопородних 
однолітків за даним показником на 1,0-1,1 %, 
при цьому за життєздатністю і збереженістю 
баранчики усіх груп переважали ярок. 

Технологією вирощування овець у госпо-
дарстві передбачено використання баранців на 
м’ясо у віці 8-9 місяців. Ярки залишаються до 
бонітування та оцінюються постійно за рос-
том, розвитком і збереженістю. 

Збереженість репродуктивного поголів’я 
від відлучення до бонітування являється осно-
вним технологічним заходом збільшення пого-
лів’я овець в господарствах різних форм влас-
ності. Тому використання баранів-плідників 

порід тексель та олібс дає можливість покра-
щувати загальну плодючість та життєздатність 
овець асканійської м’ясо-вовнової породи при 
рівні збереженості помісних ярок 97,5-98,4 %. 

Висновок.  

Схрещування вівцематок асканійської м’я-
со-вовнової породи дніпропетровського типу з 
баранами-плідниками канадської селекції дає 
можливість отримати життєздатний молодняк. 
За середньої багатоплідності вівцематок 1,24-
1,31 голів, від помісей отримано на 6,1-9,5 % 
ягнят більше, порівняно з чистопородними од-
нолітками. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ОВЕЦ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ 

Лесновськая Е. В 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Cкрещивание овцематок днепропетровского типа асканийской мясо-шерстной породы с ба-

ранами-производителями мясных пород дает возможность получить более жизнеспособный мо-

лодняк чем при чистопородном разведении. В результате использования баранов пород тексель 

и олибс от помесей получено на 6,1-9,5 % ягнят больше, в сравнении с чистопородными сверст-

никами, при их сохранности до отбивки 96,5-97,6 %. Большую плодовитость овцематок, покры-

тых баранами-производителями интенсивных мясных пород, по нашему мнению, можно объяс-

нить действием генов пород, которые отличаются многоплодием, а жизнеспособность молод-

няка – проявлением эффекта гетерозиса 

Олибс, тексель, асканийская мясо-шерстная, продуктивность 
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REPRODUCTIVE QUALITIES OF EWES OF DIFFERENT TYPE 
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The studies experimentally substantiated the efficiency of using of Texel and Olibs rams to improve 

the productive qualities of sheep of Askanian meat-wool breed of Dnipropetrovsk type (AMD). 

The article showed the estimation of concerning the cross breeding of ewes of Dnepropetrovsk type 

Askanian meat-wool breed with the rams of Canadian selection. On the base of obtained results of 

investigation the following conclusions are made: the cross breeding of ewes of Dnepropetrovsk type 

Askanian meat-wool breed with the rams of Canadian selection gives an opportunity to obtain more 

viable young ones than in pure breeding. On our opinion, the more productive ewes crossed with the 

rams of intensive breeds and the viability of young animals is the result of displaying effect of heterosis. 

As a result of using rams of Texel and Olibs breeds is achieved the improvement in reproductive 

qualities of ewes on 6,1 and 9,5 %. 

 

Texel, Olibs, Askanian meat-wool breed, meat productivity 
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Постановка проблемы. Рентабельное про-

изводство продуктов птицеводства предпола-

гает наиболее полное использование генетиче-

ских ресурсов продуктивности птицы. Но ге-

нетический потенциал наших стад кур не ис-

черпан, а затраты кормов нередко значитель-

ны из-за низкого качества комбикормов, в том 

числе ввиду недостаточного ввода витаминов. 

Имеются прямые доказательства взаимодейст-

вия витамина А и белка в организме. β – каро-

тин рассматривается как эффективный ради-

кал-связывающий антиоксидант [5], способ-

ный тормозить перекисное окисление липи-

дов. Это подтверждено впоследствии Полтав-

ской Т.В., Ионовым И.А. (2001), когда они 

скармливали курам-несушкам комбикорм со 

значительным количеством масляного препа-

рата β – каротина (КПМК). Что же касается 

исследований [1, 8], то они изучали иммунитет 

крупного рогатого скота, к тому же скармли-

вая биомассу препарата КПМК, а не витатона. 

Поэтому правомерно наше стремление вы-

яснить иммунное состояние подопытной пти-

цы на фоне различных доз витатона в рацио-

нах.  

Материалы и методы исследований. При 

организации научно-хозяйственного опыта на 

птице руководствовались методическими ука-

заниями ВНИТИПа [3]. Для опыта отобрали 

500 кур-несушек, кросса Ломанн Браун яично-

го направления продуктивности, которых ме-

тодом случайной выборки распределяли на 

группы – аналоги. Во всех экспериментах раз-
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Проведены исследования влияния кормовой добавки микробиологического происхождения 

(витатона) на широкий диапазон биохимических характеристик организма. Установлена 

способность витатона повышать иммунное состояние кур-несушек 

Куры-несушки, витатон, иммунитет, показатели крови  

личия по живой массе между группами не пре-

вышали 3%. Фронт кормления и поения, тем-

пературный режим, освещенность и продол-

жительность светового дня соответствовали 

общепринятым рекомендациям. К началу на-

ших исследований согласно наставлению 

Главного управления ветеринарии Украины 

(№ 15-14/147 от 5 июня 1998 г) в комбикорм 

рекомендуется добавлять 700 г биомассы вита-

тона на 1 тонну комбикорма [ 6 ]. 

В первой серии исследований такую дозу 

мы и приняли для кур-несушек 2-й группы. 

Остальным подопытным группам увеличили 

дозу: 3группа – 800; 4 – 900; 5 – 1100 г/т кор-

ма, в том числе чтобы усилить влияние вита-

тона на окраску желтка яиц, а также на имму-

нитет и биохимические показатели крови.  

Первая серия экспериментов позволила оп-

ределить целесообразность включения витато-

на в комбикорма, если уровень витамина А 

соответствовал нормам фирмы Ломанн Тир-

цухт для кур-несушек этого кросса. 

Ранее ряд специалистов [1, 8] рекомендова-

ли применять микробиологический каротин 

(КПМК) таким образом, чтобы в рационах его 

соотношение с витамином А находилось в 

пределах 1:1. Хотя ради объективности следу-

ет сказать, что эти данные базируются на еди-

ничных экспериментах, проведенных на цып-

лятах-бройлерах, к тому же эти предложения 

нельзя полностью переносить на витатон. Кон-

кретные рекомендации по комплексному при-

менению витатона и ретинола в составе ком-
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бикормов для кур-несушек к началу наших 

исследований отсутствовали. Поэтому во вто-

рой серии экспериментов мы изучали эффек-

тивность комплексного применения витатона с 

витамином А, на фоне дефицита ретинола и 

каротина в основной кормосмеси (ОК).  

Схема 2-й серии экспериментов 1-го науч-

но-хозяйственного опыта: курам-несушкам 

контрольной группы давали ОК без витамина 

А и витатона, второй группе – ОК + витамин 

А (6000 МЕ/кг), третьей – ОК + 400 г витатона 

на тонну корма, четвертой  и пятой –к основ-

ной кормосмеси давали соответственно 400г и 

200 г витатона, дополняя его количество рети-

нолом таким образом, чтобы общий уровень 

витамина А соответствовал норме фирмы Ло-

манн Тирцухт – 12000 МЕ/кг комбикорма. 

Результаты исследований. К показателям, 

определяющим резистентное состояние птицы 

относят, в частности, наличие в крови общего 

белка и его фракций, резервной щелочности, 

лизоцимной активности.  

Как видно из данных таблицы 1, в конце 1-й 

серии экспериментов под воздействием высо-

ких доз витатона произошло увеличение в кро-

ви кур-несушек не только концентрации обще-

го белка, но и γ – глобулинов. Это важный 

факт, так как белки этой фракции принимают 

активное участие в специфических защитных 

реакциях организма. 

Полученные нами сведения согласуются с 

данными других исследователей о том, что 

биомасса микробиологического каротина ока-

зывает положительное влияние на укрепление 

иммунного состояния птицы [5].  

Известно, что процесс фагоцитоза 

(филогенетически наиболее давний механизм 

защиты организма) осуществляется макрофа-

гами (моноцитами, гранулоцитами), поэтому 

не случаен факт увеличения количества моно-

цитов в опытных группах (I группа –1,9; II -

2,1; III  – 2,4; IV -1,95; V группа – 2,2) , лейко-

цитов (I группа – 12,6; II – 17,2; III  – 13,8; IV -

13,2; V группа – 19,4) и лимфоцитов (I группа 

– 59; II – 66; III – 64; IV – 60; V группа – 64), 

очередной раз подчеркивающий положитель-

ное влияние кормовой добавки микробиологи-

ческого происхождения на иммунитет кур-

несушек.  

Как известно, альфа и бета-глобулины при-

нимают участие в транспортировании к клет-

кам нерастворимых в воде липидов, жирорас-

творимых витаминов. Они связывают около 

2/3 холестерина крови. Большинство γ – гло-
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Таблица 1. Влияние витатона на иммунные показатели крови 

  

Группа  

Общий белок, 

г/% 

Белковые фракции, г/%: 

α β γ 

В середине эксперимента 

I 7,56±0,39 

  

17,66±0,91 12,36±0,44 36,76±0,93 

II 7,55±0,22 17,8±0,68 11,74±0,57 36,8±0,72 

III 7,88±0,37 19,01±0,97 12,3±0,42 31,9±0,90 

I V 7,37±0,32 17,7±0,86 14,8±0,39 35,4±0,81 

V 8,0±0,32 17,5±0,71 12,6±0,52 37,3±0,94 

В конце эксперимента  

I 5,99±0,12 22,6±0,56 35,7±0,55 18,1±0,29 

II 5,69±0,48 20,8±0,47 29,5±0,61 18,4±0,19 

III 5,61±0,24 20,4±82 29,2±0,50 18,8±0,36 

I V 5,74±0,40 22,1±0,51 29,8±0,39 19,2±0,26 

V 6,58±0,36 23,8±0,48 32,1±0,56 20,5±0,32 
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булинов образуется в лимфоидных и плазма-

тических клетках ретикулоэндотелиальной 

системы. По иммунологическому действию 

они могут быть лизисами (растворять чуже-

р о д н ы е  б е л к и ) ,  а н т и т о к с и н а м и 

(нейтрализовать токсины) и др. Исходя из этих 

положений, констатируем, что биомасса вита-

тона оказала также некоторое влияние на соот-

ношение различных фракций белка.  

Что же касается альбуминов, то они, как 

указывают многие авторы (Кармолиев Р.Х., 

1984; Дочкин И.И., 1988), обеспечивают 

транспорт липидов, углеводов и других орга-

нических соеденений к различным тканям и 

органам.  

У птиц эта особенность альбуминов имеет 

весьма важное значение при транспортировке 

пластических материалов к яичнику и яйцево-

ду, где происходит формирование яйца. Кроме 

того, альбумины, как пластический материал, 

сами используются для формирования яйца. А 

так как у кур четвертой группы была самая 

высокая продуктивность, то можно предполо-

жить, что у птицы этой группы была и самая 

большая потребность в белках данной фрак-

ции. Так, уровень альбуминов в сыворотке 

крови кур-несушек в третьей группе был на 

6,22 % (Р < 0,01), в четвертой – на 7,86 % вы-

ше, чем в контроле (табл.2). 

Другие показатели, которые используются 

для характеристики состояния иммунной сис-

темы, – наличие респираторных заболеваний, 

стоимость медикаментозной терапии [ 6, 7 ], в 

первом научно-хозяйственном эксперименте 

не были преобладающими по сравнению с ви-

тамином А. 

Совокупность представленной выше ин-

формации позволяет также заключить выво-
ды:  

Витатон в оптимальных дозах (700-900 г/т) 

способствует укреплению иммунитета у кур-

несушек вследствие повышения в крови сле-

дующих показателей: 

• общего белка– на 10,5–13,7% против 

контрольной группы (с витамином 

А) ; 

• резервной щелочности –на 23,5-44,1% 

и незначительного повышения уровня 

γ - глобулинов. При этом сохранность 

поголовья птиц повышается на 1-2% с 

сохранением живой массы. 

При отсутствии (или незначительном коли-

честве ретинола) в комбикормах для кур-

несушек, доза препарата, которая предусмот-

рена наставлением управления ветеринарии 

Министерства аграрной политики Украины, 

недостаточна. Конечно, для убедительности 

такого тезиса желательно продолжать иссле-

дования в этом направлении. 
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Таблица 2. Иммунные показатели крови у кур-несушек (2 серия экспериментов)  

Показатель 

Группа 

I (конт 

роль) 
II III I V V 

Общий белок, г / % 6,71±0,08 7,47±0,03 7,07±0,04 7,76±0,13 7,01±0,22 

Белковые фракции, г/ 

%: 

α 

  

 

16,52±0,19 

  

 

16,21±1,4 

  

 

17,25±0,23 

  

 

17,3±0,25 

 

 

16,6±0,18 

β 11,1±0,06 11,02±0,02 12,4±0,08 11,5±0,03 10,8±1,6 

γ 37,4±0,42 35,42±0,09 36,5±0,46 36,8±0,07 36,6±0,04 

Альбумины 30,5±0,08 31,8±0,14 32,4±0,64 33,0 ±1,2 31,6±0,07 
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ПІДВИЩЕННЯ ІМУННОГО СТАТУСУ ОРГАНІЗМУ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА 
ДОПОМОГОЮ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО  

ПОХОДЖЕННЯ (ВІТАТОНА) 

Микитюк В. В., Мусіч О. І. 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ 

Проведено дослідження впливу кормової добавки мікробіологічного походження (вітатона), 

на широкий діапазон біохімічних характеристик організму. Встановлено здатність вітатона 

підвищувати імунний стан курей-несучок 

Кури-несучки, вітатон, імунітет, показники крові 

INCREASE OF IMMUNE STATUS IN LAYING HENS USING A MICROBIAL 
FEED ADDITIVE (VITATON)  

V. Mykytyuk, O. Musich 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine 

The investigations were about the effect of the feed additive of microbial origin (Vitaton) on the wide 

range of biochemical characteristics of organism. It was established the ability of Vitaton to boost the 
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immune status of laying hens.  

Cost-effective production of poultry products requires the fullest use of genetic resources of poultry 

productivity. However, the genetic potential of our flocks of chickens has not been exhausted, but feed 

costs are often significant because of the low quality of feed mixture and insufficient input of vitamins. 

The purpose of this study was to find out the immune status of the experimental birds with use of 

different doses of Vitaton in rations. 

Materials and methods of research. During the organization of the scientific and economic 

experiment in the bird we guided the methodological guidelines of VNITIP [3]. Just such dose was taken 

in the first series of studies for laying hens of the second group. The dose for other experimental groups  

was increased: for the 3d group 800; for the 4th 900; 5th - 1100 g / ton of feed, in order to increase the 

influence of Vitaton on coloring of egg yolk, as well as on the immune and biochemical parameters of 

blood. All this information allows to summarize the following. 

Vitaton  in optimal doses (700-900 g / t) enhances immunity in laying hens due to the increase in the 

blood of the following indicators: 

•- the total protein on 10,5-13,7% in comparison with the control group (with vitamin A); 

•rezerve alkalinity on 23,5-44,1% and the slight increase the level of γ-globulins. While the poultry 

livability increased by 1.2% with the constant body weight 

Laying hens, Vitaton, immunity, blood characteristics  
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Постановка проблеми. Відомо, що дослі-

дження та прогнозування рівня продуктив-

них якостей свиней різного віку є не повни-

ми без вивчення інтер’єрних особливостей 

піддослідних тварин, зокрема морфологічно-

го складу крові.  

У свою чергу, морфологічний склад крові 

свиней тісно пов’язаний із загальною життє-

діяльністю організму і може використовува-

тись як  показник  пристосованості тварин до 

тих чи інших умов навколишнього середови-

ща. Саме склад крові обумовлює резистент-

ність організму і безпосередньо впливає на 

продуктивні якості тварин. 

У багатьох дослідженнях встановлено, що 

існує відповідна залежність між деякими пока-

зниками крові та швидкістю росту, продуктив-

ністю свиней, їх станом здоров’я і резистентні-

стю [1]. Проте ці дані характеризуються ступе-

нем мінливості під впливом як генетипових, 

так і паратипових факторів. [2, 3, 5, 6]. 

Аналіз основних досліджень і публіка-
цій, у яких розпочато розв’язання пробле-
ми. Серед механізмів природної резистентнос-

ті існують ряд захисних бар’єрів одним з яких 
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У статті наведено результати вивчення особливостей динаміки морфологічного складу крові 

молодняку свиней великої білої породи при використанні різних технологій вирощування. Всі 

гематологічні показники, що досліджувались знаходились в межах норми. При проведенні 

досліджень були використані сучасні методики. Мікрокліматичні умови в цілому були 

сприятливими в усіх технологіях утримання для підтримання здорового статусу тварин на 

дорощуванні і відгодівлі. Не виявлено суттєвого вірогідного впливу технологічної складової на 

вміст еритроцитів, лейкоцитів та рівня гемоглобіну 

Кров, молодняк свиней, технологія, еритроцити, лейкоцити, гемоглобін  

є кровоносна система, яка забезпечує два важ-

ливих механізми: клітинного захисту і неспе-

цифічного гуморального захисту. Про стан гу-

моральних механізмів природної резистентно-

сті свідчать такі показники: кількість еритро-

цитів, концентрація гемоглобіну, кількість  

лейкоцитів, лейкоцитарна формула крові, кон-

центрація загального білка і білкових фракцій 

крові в тому числі альбумінів та глобулінів, з 

них α-, β- і γ- глобулінів [8].  

Від морфологічного і біохімічного складу 

крові значною мірою залежить інтенсивність 

обмінних та окислювально-відновлювальних 

процесів в організмі свиней, і за якими можна 

стверджувати про інтенсивність обміну речо-

вин, що у свою чергу впливає на рівень їх про-

дуктивності. На обмін речовин впливають ге-

нотип, стать, вік, рівень годівлі тварин тощо 

[4].   

Метою наших досліджень було вивчення 

особливостей морфологічного складу крові 

молодняку свиней при використанні різних 

технологій вирощування. 
Матеріали і методики досліджень. Дослі-

дження особливостей морфологічного складу 
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крові молодняку свиней були проведені в умо-

вах товариства з обмеженою відповідальністю 

«Агросвіт» Нікопольського району Дніпропет-

ровської області згідно схеми (табл. 1).  

Для досліджень морфологічного складу 

крові з кожної піддослідної групи було віді-

брано по 5 тварин. Відбір проб проводився 

при народженні, а також у віці 60, 120 та 210 

діб з вушної вени тварин, вранці, до початку 

годівлі. 

Для вивчення морфологічних показників 

відбирали цільну кров, стабілізовану розчином 

трилону Б (3–4 краплі на 10 мл. крові). При 

цьому проаналізовано вміст: еритроцитів,  

концентрацію гемоглобіну (гематиновий, ме-

тод Салі), лейкоцитів шляхом їх підрахунку у 

лічильній камері Горяєва, кількість тромбоци-

тів (метод Фоніо). 

Біометрична обробка результатів дослі-

джень проводились за методикою М. О. Пло-

хінського [7], з використанням середовища MS 

EXCEL. 

Результати досліджень вікової динаміки 

морфологічних показники крові піддослідного 

молодняку свиней наведені у таблиці 2. Всі 

показники знаходились у межах фізіологічної 

норми, але відрізнялись у межах груп.  

У новонароджених поросят вміст еритроци-

тів знаходився в межах норми та не відрізняв-

ся в розрізі груп. З віком вміст еритроцитів 

збільшився на 40-50 %. Слід відмітити, що за-

значений показник був найвищим у крові по-

росят, що вирощувались за класичною трифаз-

ною технологією в усі досліджувані періоди (І 

піддослідна група) і складав 4,21 – 6,32 т/л. 

При цьому потрібно зауважити, що вміст за-

значених формених елементів крові знаходив-

ся на нижній межі фізіологічної норми. Це сві-

дчить, що кровотворний орган нормально реа-

гував на парціальний тиск кисню. 

Результати досліджень свідчать, що вміст 

гемоглобіну в крові всіх піддослідних тварин 

знаходився в нормі. Проте у свиней І групи 

(трифазна традиційна технологія утримання) 

спостерігалися дещо вищі показники вмісту 

гемоглобіну. Так у віці 60 діб цей показник 

становив 119,0 г/л, що на 8,3 г/л вище ніж у 

тварин ІІІ групи. У віці 120 діб це перевищен-

ня відповідно становило 13,5 % і 16,6 %, а у 

віці 210 діб – 3,0 % і 6,3 %. Пояснити таку ди-

наміку вмісту гемоглобіну у свиней І групи 

порівняно зі свинями ІІ і ІІІ груп можна тим, 

що при традиційній трифазній технології за-

безпечуються кращі умови утримання 

(гігієнічні показники мікроклімату), що сприя-

тливо стимулює характер метаболізму. 

Як свідчать результати аналізу динаміки 

морфологічного складу крові, максимальним 

вмістом лейкоцитів характеризувалися зразки 

крові молодняку свиней у віці 120 діб. Варіа-

ція даного показника у відповідний період 

склала 14,6 – 18,6 г/л. Окрім того, зразки кро-

ві, які отримані від молодняку свиней, що ви-

рощувалися за однофазною системою, впро-

довж усього періоду досліду відзначалися най-

більшим вмістом лейкоцитів. 

Співставляючи дані, які характеризують 

енергію росту з показниками морфологічного 

складу крові свиней, можна зазначити, що ери-

троцитарні і лейкоцитарні параметри відігра-

ють важливу роль в обмінних процесах органі-

змів тварин, а паратипові чинники мають сут-

тєвий вплив на їх кількісні і якісні рівні. 

За показником швидкості осідання еритро-

цитів (ШОЕ) достовірної різниці на користь 

тих чи інших груп не встановлено. 

Разом з тим необхідно зазначити, що мікро-

кліматичні умови в цілому були сприятливими 

в усіх технологіях утримання для підтримання 

здорового статусу тварин на дорощуванні і 
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Таблиця 1. Схема дослідження  

Група Технологія вирощування 

I (контрольна) трифазна традиційна 

II (дослідна) трифазна комбінована 

III (дослідна) однофазна 
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відгодівлі. У цьому сенсі зовнішній чинник не 

вплинув на зміну швидкості осідання еритро-

цитів. 

Висновки. Таким чином зовнішні умови, 

які зумовлені технологічними чинниками не 

мали суттєвого впливу на інтер’єрний статус 

тварин на дорощуванні і відгодівлі. Кожна із 

технологій при дотриманні зоогігієнічних па-

раметрів є прийнятною для отримання від сви-

ней генетично зумовленої потенційної продук-

тивності.  
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Група Еритроцити, т/л 
Лейкоцити, 

г/л 

Тромбоцити, 

г/л 

Гемоглобін, 

г/л 

ШОЕ, мм/год. 

При народженні 

І 4,21±0,09 9,56±0,34 186,4±5,94 98,6±2,27 2,4±0,15 

ІІ 4,19±0,11 9,48±0,38 192,0±3,96 101,4±4,21 2,6±0,8 

ІІІ 4,20±0,13 9,64±0,42 179,4±4,28 99,6±3,98 2,4±0,22 

60 діб 

І 4,92±0,15 14,5±0,44 169,9±4,23 119,0±7,10 2,8±0,37 

ІІ 4,86±0,14 16,2±0,39 170,4±4,64 110,3±2,91 2,4±0,24 

ІІІ 4,90±0,16 16,8±0,43 168,7±6,02 106,2±1,98 3,0±0,25 

120 діб 

І 6,24±0,21 14,6±0,48 199,3±6,45 126,0±9,76 3,7±0,25 

ІІ 5,76±0,17 18,2±0,52 194,8±5,46 111,6±7,31 2,4±0,15 

ІІІ 5,64±0,22 18,6±0,54 190,7±6,20 108,3±3,40 3,8±0,37 

210 діб 

І 6,32±0,18 15,7±0,68 208,2±7,11 136,1±6,25 6,2±0,40 

ІІ 6,02±0,31 15,8±0,40 200,0±6,15 132,2±2,62 5,8±0,52 

ІІІ 5,94±0,27 14,8±0,42 194,6±7,03 128,4±2,64 5,0±0,17 

Таблиця 2. Динаміка морфологічних показників крові молодняку свиней за різних умов 

вирощування,  X
SX ±
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА КРОВИ МОЛОДНЯКА 
СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ  

Повод Н. Г., Ижболдина Е. А., Грищенко С. Н. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

В статье представлены результаты изучения особенностей динамики морфологического со-

става крови молодняка свиней крупной белой породи при использовании разных технологий выра-

щивания. Все гематологические показатели, которые исследовались, находились в пределах нор-

мы. При проведении исследований были использованы современные методики. Микробиологиче-

ские условия в целом были благоприятны при всех технологиях для поддержания здорового ста-

туса животных на доращивании и откорме. Не установлена существенная разница влияния 

технологической составляющей на содержание эритроцитов, лейкоцитов и уровня гемоглобина. 

 

Кровь, молодняк свиней, технология, эритроциты, лейкоциты, гемоглобин 
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The article presents the results of the study of the dynamics of the morphological features of the blood 

in young pigs large white breed by using different production technologies. When conducting research 

we used modern methods. With age, the content of red blood cells increased by 40-50%. It is noted that 

this indicator was the highest in the blood of pigs that were grown on the classical three-phase 

technology in all the study period. It should be noted that the content of these blood cells was located at 

the lower limit of the physiological norm. It shows that normal blood-forming organs react to the partial 

pressure of oxygen. 

Studies indicate that hemoglobin in the blood of experimental animals was normal. However, animals 

of the first group (three-phase traditional technology content) had somewhat higher levels of 

hemoglobin. The results of the morphological analysis of the dynamics of the blood are characterized by 

the highest content of white blood cells in the blood samples of young pigs at the age of 120 days. In 

addition, blood samples obtained from young pigs that were grown on a single-phase system during the 

whole period of the experiment had the highest content of leukocytes. 

Comparing data describing the growth energy of morphological parameters of the blood in pigs may 

be noted that erythrocyte and leukocyte parameters play an important role in metabolic processes of 
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animals’ organisms and paratypic factors have a significant impact on their quantitative and qualitative 

level. However, it must be noted that the microclimate conditions were generally favorable in all 

technologies to support the maintenance of healthy status of animals in growing and fattening. In this 

sense, the external factor did not affect the change of erythrocyte sedimentation rate. Thus the external 

conditions that are caused by technological factors had no significant effect on the interior status of the 

animals for in growing and fattening. Each technology, when veterinary hygiene parameters used, are 

accepted for pigs with genetically predetermined potential productivity 

Blood, young pigs, technology, red blood cells, white blood cells, hemoglobin 
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