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Туберкульоз птиці у промисловому птахівництві України вважається 

викоріненим, починаючи з 1972 року, хоча окремі його випадки 

реєструються і зараз [8]. Це пояснюється значною поширеністю M. avium у 

навколишньому середовищі, в результаті чого збудник постійно циркулює в 

популяції диких птахів у багатьох країнах. [10].  

 Дослідниками встановлено епізоотологічне значення торф’яників як 

можливого джерела M. аvium. Зокрема, торф може бути джерелом багатьох 

видів мікобактерій, зокрема, пташиного виду, що призводить до 

епізоотичного процесу туберкульозу свиней [12].  

За даними R.A. Kirschner Jr. et al. [11], M. avium часто зустрічається у 

природних водоймах США. Автори пов’язують цей факт зі значним вмістом 

у воді гумінових речовин. Крім того, нами попередньо встановлено, що 

введення до складу живильних середовищ гідрогумату, який вміщує гумінові 

і фульвокислоти, стимулює ріст і розмноження атипових мікобактерій [7]. 

Враховуючи застосування гумінових препаратів з торфу у 

промисловому птахівництві [6], ми визначили мету роботи: встановити 

особливості перебігу туберкульозу птиці при застосуванні гумінових 

речовин. 

Матеріал і методи. Робота виконувалася у науково-навчальній 

лабораторії та віварії кафедри епізоотології та інфекційних хвороб 

Дніпропетровського ДАУ. Для проведення досліджень було сформовано за 

принципом аналогічних груп три групи півників кросу Ломан Браун 3,5-

місячного віку по 5 у кожній. Тварини 2-ої дослідної групи протягом 21 доби 

отримували разом із водою гумінові речовини у встановленій раніше 

оптимальній дозі у вигляді біологічно активної кормової добавки гумілід [3]. 

Після закінчення випоювання птицю 1-ої і 2-ої дослідних груп 

внутрішньовенно заражали суспензією культури M. avium, виділеної нами, з 

розрахунку 1 мг бактеріальної маси в 1 мл фізіологічного розчину. Птиця 3-ої 

групи слугувала контролем.  

На 21-у добу від моменту зараження у півників з кожної групи було 

відібрано кров з підкрильцевої вени для гематологічних і біохімічних 

досліджень [1, 5]. Впродовж досліджень враховували термін загибелі птиці у 

1-ій та 2-ій дослідних групах. Отримані дані статистично оброблялися за 

допомогою пакету прикладних програм MS Excel.  
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Результати досліджень. Згідно отриманих даних, зараження півників 

збудником пташиного туберкульозу через 21 добу не завдає суттєвого впливу 

на кількість еритроцитів у крові птиці 1-ої дослідної групи (табл. 1).  

Таблиця 1 

Гематологічні показники за експериментального туберкульозу птиці,  

М±m, n=5 

Показник 

група 

1-а дослідна 
2-а дослідна 

(гумілід) 

3-тя група 

(контрольна) 

ШОЕ, мм 2,67±0,41 3,67±0,41 2,67±0,41 

Еритроцити, Т/л 2,44±0,13 2,53±0,13 2,54±0,11 

Гемоглобін, г/л 78,75±14,31 71,80±7,31* 97,91±4,71 

Гематокрит, % 33,33±5,35 26,00±2,83 33,33±2,94 

Лейкоцити, Г/л,  

в т.ч.: 

62,27±5,11** 

 

65,37±2,48** 

 

33,67±3,61 

 

Еозинофіли, % 6,67±2,16 5,33±2,16 5,00±0,71 

Псевдоеозинофіли, % 34,67±1,63 42,67±8,29 29,33±4,32 

Лімфоцити, % 58,33±2,86 51,00±10,89 60,67±3,49 

Моноцити, % 0,33±0,41** 1,00±0,71* 5,00±0,71 

Примітка: * - Р<0,05; ** - Р<0,01 у відношенні до контрольної групи 

 

Водночас, рівень гемоглобіну у крові півників 2-ої дослідної групи 

виявився вірогідно нижчим у порівнянні зі здоровою птицею на 26,7 % 

(Р<0,05). Напевне, це пояснюється пригніченням синтезу гемоглобіну в 

червоному кістковому мозку. Варто також відмітити зменшення 

гематокритної величини у тварин 2-ої дослідної групи, що м вказує на 

порушений процес утворення еритроцитів та зміну їх якісних характеристик.  

Зараження птиці M. avium призводить до розвитку лейкоцитозу. 

Зокрема, кількість лейкоцитів не відрізнялася між дослідними групами та 

перевищувала показники здорових в 1,85-1,94 рази (Р<0,01). Ми схильні 

розцінювати це як наслідок відповідної реакції організму птиці на розвиток 

інфекційного процесу. Водночас, спостерігається тенденція до збільшення 

кількості псевдоеозинофілів. Поряд із цим, доля моноцитів в лейкограмі 

виявилася меншою у відношенні до контролю в 5 разів (Р<0,05) у півників 2-

ої дослідної групи та в 15 разів (Р<0,01) – 1-ої дослідної групи. 

Таким чином, розвиток туберкульозного процесу у птиці призводить до 

пригнічення синтезу гемоглобіну та розвитку лейкоцитозу.  

Зміни біохімічних показників, що наведені нижче в табл. 2, вказують 

на розвиток гіпопротеїнемії у птиці, зараженої M. avium.  

За розвитку туберкульозного процесу також розвивається 

гіпоглобулінемія: вміст цієї фракції був меншим майже в 2,5 рази у птиці 

дослідної групи, тоді як після застосування гуміліду ці зміни були менш 

вираженими (в 1,65 рази при Р<0,05). У півників 1-ої дослідної групи, крім 

того, спостерігалося зростання вмісту альбумінів у крові на 25,0 % (Р<0,05). 
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Такі зміни, на наш погляд пов’язані з меншим використанням альбумінів 

периферійними тканинами для процесів синтезу специфічних білків. 

Очевидно, розвиток туберкульозу пригнічує біосинтез білка у різних 

тканинах, що може пояснювати подальший розвиток виснаження печінки.  

У півників, яким випоювали гумілід, концентрація альбумінів, навпаки, 

виявилася меншою на 27,3 % (Р<0,05) у порівнянні з інтактною птицею та на 

41,8 % (Р<0,01) – у відношенні до 1-ої дослідної групи. 

Таблиця 2 

Біохімічні показники плазми крові птиці за експериментального 

туберкульозу, М±m, n=5 

Показник  

Група 

1-а 

дослідна 

2-а дослідна  

(гумілід) 

3-тя група 

(контрольна) 

Білок загальний, г/л 34,31±0,80*
 

28,55±0,72**
, ▲▲ 

43,03±2,21 

Альбуміни, г/л 25,07±0,92* 14,59±0,93*
, ▲▲ 

20,06±1,17 

Глобуліни, г/л 9,24±1,45** 13,95±0,60*
, ▲ 

22,96±1,94 

Білковий коефіцієнт, од. 2,81±0,47* 1,05±0,10
▲ 

0,88±0,09 

АСТ, мкмоль/год/мл 1,60±0,08 2,08±0,09*
, ▲

 1,54±0,08 

АЛТ, мкмоль/год/мл 0,25±0,12 0,19±0,06* 0,37±0,03 

Лужна фосфатаза, 

мкмоль/год/мл 
0,22±0,05** 0,31±0,15 0,66±0,05 

Глюкоза, ммоль/л 7,34±0,66* 5,03±0,39***
, ▲ 

10,20±0,41 

Сечова кислота, мкмоль/л 173,9±10,9 448,4±25,8**
, ▲▲▲ 

199,1±17,1 

Заг. ліпопротеїди, мг% 240,2±47,0* 61,7±15,3***
, ▲ 

459,7±47,1 

Кальцій заг., ммоль/л 2,32±0,12 2,30±0,23 2,47±0,06 

Фосфор неорган., ммоль/л 0,88±0,08** 1,00±0,14* 1,62±0,09 

Примітки: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001 у відношенні до контролю; 

 
▲

 - Р<0,05; 
▲▲

 - Р<0,01; 
▲▲▲

 - Р<0,001 у відношенні до 1-ої 

дослідної групи. 

 

На нашу думку, це є наслідком порушення синтез цих білків в печінці 

птиці, в організмі якої туберкульоз розвивався після застосування гумінових 

речовин, оскільки ця білкова фракція повністю синтезується в цьому органі. 

Динаміка активності трансаміназ вказує, що за розвитку 

туберкульозного процесу на фоні дії гуміліду відбуваються деструктивні 

зміни в печінці. Зокрема, про це свідчить зростання активності АСТ на 35,1 

% (Р<0,05) у відношенні до 1-ої дослідної групи, з одночасним зменшенням 

активності іншого ферменту – АЛТ (майже в 2 рази при Р<0,05). У півників, 

які не отримували гумінову добавку, розвиток туберкульозного процесу 

протягом 21 доби не спричинює виражених змін активності амінотрансфераз. 

Ряд інших біохімічних показників доводить виказане вище 

припущення. Зокрема, найбільш показовим є зменшення концентрації 

загальних ліпопротеїдів плазми крові, які, як відомо, в переважній мірі 

синтезуються в печінці. Їх концентрація у птахів 2-ої дослідної групи в 
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порівнянні з контрольною групою була меншою в 7,3 рази (Р<0,001), а з 1-ою 

дослідною – в 3,9 рази (Р<0,05). Знижений майже в 2 рази (Р<0,01) рівень 

глюкози у порівнянні з інтактними тваринами, на нашу думку, також є 

наслідком порушення однієї з функцій печінки – глікогенсинтезувальної.  

У птиці 1-ої дослідної групи, як наслідок розвитку туберкульозного 

процесу, також спостерігаються ознаки ураження печінки, проте, виражені в 

меншій мірі в порівнянні з 2-ою дослідною групою. Так, про наявність 

патологічного процесу в печінці свідчить зменшення в плазмі крові майже в 

2 рази (Р<0,05) порівняно з контрольною групою концентрації загальних 

ліпопопротеїдів та на 28,0 % (Р<0,05) – рівню глюкози.  

Отриманий результат може бути пов’язаний зі стимулюванням 

метаболічної активності гепатоцитів за дії гумінових речовин, на що 

вказують проведені нами раніше дослідження [13]. Проте, на нашу думку, 

прискорення метаболізму створює умови до посилення розвитку запального 

та некротичного процесів в печінці. 

Вищий вміст сечової кислоти в плазмі крові птиці 2-ої дослідної групи 

нами розцінюється як наслідок посиленого розпаду білків в організмі. 

Водночас, варто відзначити, що в плазмі крові півників, яким випоювали 

гумілід, він був значно вищий, ніж у 1-ої дослідної групи (в 2,58 рази; 

Р<0,001), що може свідчити про значне посилення розпаду білкових сполук в 

організмі зараженої туберкульозом птиці після застосування гумінових 

речовин. 

Отже, розвиток туберкульозного процесу протягом 21 доби призводить 

до порушення функції печінки та пригнічення механізмів неспецифічної 

резистентності організму. Слід підкреслити, що попереднє випоювання птиці 

гумінового препарату стимулює ураження печінки та дає підстави вважати, 

що він прискорює розвиток патологічних змін, характерних для 

туберкульозу, в організмі зараженої птиці загалом і, в печінці, зокрема. 

Подальші спостереження за дослідною птицею показали, що загибель 

після зараження виділеним нами збудником туберкульозу наставала в 

середньому на 36,8±1,9 доби у 1-ій дослідній групі (з коливаннями від 32 до 

42 діб) і дещо швидше у 2-ій дослідній групі – в середньому на 32,4±1,6 доби, 

коливаючись в межах від 28 до 36 діб (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Термін загибелі птиці, зараженої M. avium, діб 

Група 
№ тварини 

1 2 3 4 5 

1-а дослідна 
39 42 35 32 36 

36,8±1,9 

2-а дослідна 
31 35 32 28 36 

32,4±1,6 
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Під час патологоанатомічного розтину виявляли збільшення печінки та 

селезінки, вони були кровонаповненими. Проте, характерні патзміни, а саме 

наявність туберкульозних вузликів, не спостерігалася. Можливо, причиною 

цього був достатньо інтенсивний розвиток туберкульозного процесу, що 

призвело до швидкої загибелі птиці, ще до формування характерних уражень.  

Після відбору печінки і селезінки від загиблої птиці та проведення 

бактеріологічних досліджень суспензії з них було виділено мікобактерії, які 

за морфологічними ознаками, тинкторіальними і біохімічними 

властивостями співпадали з вихідним штамом. 

Висновки. 1. За розвитку інфекційного процесу туберкульозу в 

організмі птиці пригнічується утворення гемоглобіну, розвивається 

лейкоцитоз, що супроводжується зменшенням кількості клітин, які 

приймають активну участь у формуванні гуморального захисту організму. 

2. Розвиток туберкульозу на фоні застосування гумінових речовин 

призводить до більш вираженого цитолізу гепатоцитів і пригнічення їх 

синтезувальної функції, що прискорює загибель птиці. 
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