
Постановка проблеми. Євроінтеграційний 

шлях розвитку України обумовлює появу в 

галузі тваринництва більш складних вимог та 

завдань, спрямованих на забезпечення насе-

лення високоякісною сільськогосподарською 

продукцією відповідно міжнародним стандар-

там якості та безпеки. Продукція тваринного 

походження не повинна містити антибіотики, 

токсичні речовини та патогенні мікроорганіз-

ми [1].  

Територія Дніпропетровської області ли-

шається неблагополучною щодо ряду інфек-

ційних захворювань [2, 4, 5, 7]. У результаті 

проведених моніторингових досліджень у 

Дніпропетровській області з визначення чут-

ливості мікроорганізмів до антибактеріальних 

препаратів було встановлено, що більшість 

штамів умовно-патогенних бактерій резистен-

тні до 2–3 препаратів [3].  

Загальновідомо, що проблема резистентнос-

ті штамів бактерій до антибактеріальних пре-

паратів мають регіональні особливості. Тому 

визначення адекватної оцінки стану антибіоти-

корезистентності збудників інфекційних хво-

роб тварин у різних регіонах, у тому числі і 

Дніпропетровської області, до антибактеріаль-

них препаратів лишається актуальним.  

Тому метою роботи було провести аналіз 
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льних захворювань  тварин у Дніпропетровсь-

кій області.  

Матеріали і методи досліджень. Матеріа-

лом для досліджень були дані ветеринарної 

звітності районних лабораторій Дніпропетров-

ської області та результати власних дослі-

джень, проведені на базі Дніпропетровської 

РДЛВМ. 

Чутливість виділених культур до антибакте-

ріальних препаратів визначали методом дифу-

зії в агарі з використанням паперових дисків 

[6].   

Результати досліджень та їх обговорення. 
У результаті досліджень було встановлено, що  

за даними ветеринарної звітності в Дніпропет-

ровській області впродовж 2014 року реєстру-

вали  колібактеріоз, сальмонельоз, стафілоко-

коз птиці, стрептококоз та бешиху свиней 

(табл. 1).  

Як видно з табл. 1, на колібактеріоз прове-

дено 1632 дослідження і одержано 37 позитив-

них результати (від свиней – 9, птиці – 21, ем-

бріонів – 6, бджіл – 1). На сальмонельоз прове-

дено 2818 досліджень і отримано 4 позитивних 

результати (від свиней – 1, птиці – 3). 

Серологічні варіанти збудників сальмоне-

льозу наведені у табл. 2.  

Як видно з табл. 2, збудники сальмонельозу 

птиці ідентифіковані як S. gallinarum-pullorum 
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та S. enteritidis, а сальмонельозу свиней – 

S. cholerae-suis серовар  typhi (S. typhi suis). 

Культури Е. соli, виділені від свиней пред-

ставлені серологічними варіантами: O 139, O 

26 та не типованими, а від птиці – O 115,O 

119,О 78,О15,К88 АБ та не типованою (табл. 

3). 

При визначенні резистентності збудників 

інфекції до антибактеріальних препаратів було 

встановлено, що до хлорамфеніколу та фосфо-

міциніну були стійкими 13–14 (30–39 %) куль-

тур E. сoli. Всі виділені культури збудника ко-

лібактеріозу були чутливі до 7 препаратів: це-

фатоксиму, стрептоміцину, тетрацикліну, тіла-

зіну, оксітетрацикліну, амоксицилін та фуразо-

лідону (табл. 4).  

Як видно з табл. 4, всі виділені культури 

збудників сальмонельозу були резистентні до 

тетрацикліну, а збудників стрептококозу – до 

стрептоміцину та енрофлоксацину. Слід зазна-

чити, що поряд зі стійкістю до тетрацикліна, 

всі культури збудників виявилися чутливими 

до оксітетрацикліну. 
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Назва хвороби Досліджено проб Виділено культур 

Колібактеріоз 1632 37 

Сальмонельоз 2818 4 

Стрептококоз свиней 6 3 

Бешиха свиней 26 2 

Стафілококоз птиці 1 1 

Таблиця 1. Частота виділення бактеріальних патогенів тварин у 
Дніпропетровській області за 2014 рік 

Серологічна 

група 

Серологічний 

варіант 

Виділено культур від: 
Всього культур 

свиней птиці 

С1 
S. cholerae-suis серовар  

typhi (S.typhi suis) 
1 0 1 

D1 S. gallinarum- pullorum 0 2 2 

D1 S.enteritidis 0 1 1 

Таблиця 2. Структура серологічних варіантів сальмонел, виділених від тварин у 
Дніпропетровській області за  2014 р. 

Серологічний варіант 
Виділено культур від: 

Всього культур 
свиней птиці ембріонів 

O 139 2 0 0 2 

O 26 5 0 0 5 

O 115 0 3 0 3 

O 119 0 6 0 6 

О 78 0 2 0 2 

О15 0 5 0 5 

К88 АБ 0 4 0 4 

не типована 2 1 6 9 

Всього 9 21 6 36 

Таблиця 3. Структура серологічних варіантів Е. соli, виділених від тварин у 
Дніпропетровській області за  2014 р. 



Найбільш ефективним протимікробним пре-

паратом виявився тобраміцин, до якого були 

чутливі усі культури патогенів, виділені від 

тварин у Дніпропетровській області.  

Висновки: 
1. У Дніпропетровській області впродовж 

2014 року було виділено від тварин п’ять ос-

новних патогенів: Escherichia сoli,  Salmonella 

(S.enteritidis, S.gallinarum- pullorum, S.cholerae-

suis),  Streptococcus, Erhysipelothrix insidiosa та 

Staphylococcus aureus. 

2. Виділені культури патогенів чутливі до 

тобраміцину. 

Перспективи подальших досліджень по-

лягають у визначенні антибіотикорезистентно-

сті патогенів, виділених від людей у Дніпропе-

тровській області.  
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Антибактеріальні препарати 

Кількість антибіотикорезистентних культур за збудниками хвороб 

E. сoli 

(n=36) 

Salmonella 

(n=4) 

Streptococcus 

(n=3) 

Er-

hysipelothrix 

insidiosa 

(n=2) 

S. aureus 

(n=1) 

Амоксицилін 0 1 0 0 1 

Гентаміцин 3 2 0 0 0 

Енроксил 6 0 2 0 0 

Енрофлоксацин 5 0 3 1 0 

Карбеницилін 3 0 0 0 0 

Лікоміцин 1 0 0 0 0 

Норфлоксицин 1 0 0 1 0 

Оксітетрациклін 0 0 0 1 0 

Олеандоміцін 1 0 0 0 0 

Пеніцилін 0 1 0 1 0 

Спектиноміцін 1 0 0 0 0 

Стрептоміцин 0 0 3 0 0 

Тетрациклін 0 4 0 1 0 

Тілазін 0 0 0 0 1 

Тобраміцін 0 0 0 0 0 

Триметопрім 1 0 0 0 1 

Флорфеникол 6 0 0 0 0 

Фосфоміцин 3 0 0 1 0 

Фосфоміцинін 14 0 0 0 0 

Фузідієва кислота 10 3 0 0 0 

Фуразолідон 0 3 0 0 0 

Хлорамфенікол 13 1 0 0 0 

Цефазолін 3 0 0 0 0 

Цефаклор 2 0 0 0 0 

Цефатоксим 0 0 0 1 0 

Цефтриаксон 5 0 0 1 0 

Ципрофлоксацин 6 0 0 1 0 

Таблиця 4. Антибіотикорезистентність культур, виділених від тварин у 
Дніпропетровській області за 2014 рік 
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АНАЛИЗ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 
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Приведен анализ частоты выделения бактериальных патогенов животных в Днепропетровской об-

ласти за 2014 год. Установлено, что от животных было выделено возбудители колибактериоза, сальмо-

неллеза, стафилококкоза птицы, стрептококкоза и рожи свиней. Показано серологические варианты воз-

будителей сальмонеллеза и колибактериоза. 

Наиболее эффективным противомикробным препаратом оказался тобрамицин, к которому были чув-

ствительны все культуры патогенов, выделенные от животных в Днепропетровской области. 

Выделенные культуры возбудителей сальмонеллеза были резистентные к тетрациклину, а возбудите-

лей стрептококкоза – к стрептомицину и энрофлоксацину. 

Ключевые слова: антибактериальные препараты, возбудители болезней, серологические варианты, 

антибиотикорезистентность, Днепропетровская область. 

ANALYSIS OF ANTIBIOTIC RESISTANCE BACTERIAL PATHOGENS OF 
ANIMALS’ DISEASES INTHE DNIPROPETROVS’K REGION 

I. Borovik 

Dnipropetrovs'k Regional State Laboratory of Veterinary Medicine, Dnipro 

Background. The territory of the Dnipropetrovs'k region continued to deteriorate for a number of 

infectious diseases 

Known that the level of resistance of different strains of bacteria to antibiotics are different depend-

ing on the region. Therefore, the definition of an adequate assessment of antibiotic resistance pathogens 

of infectious animal diseases in different regions, including the Dnipropetrovs'k region to antibiotics re-

mains relevant. 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№3,2016 53 

Objective. To analyze antibiotic resistance in bacterial pathogens of animal diseases in the Dni-

propetrovs'k region. 

Methods. The material for the study were given veterinary laboratories reporting district of Dni-

propetrovs'k region and the results of their research conducted at the Dnipropetrovs'k Regional State 

Laboratory of Veterinary Medicine. 

Results. The studies found that according to veterinary reports in the Dnipropetrovs'k region during 

2014 recorded colibacteriosis, salmonellosis, stafilokokoz birds, erysipelas and swine streptococcosis. 

In the article serological variants pathogens salmonellosis and colibacteriosis. 

In determining the resistance of infectious agents to antimicrobial drugs was found to chlorampheni-

col and were resistant fosfomitsyninu 13-14 (30-39%) cultures of E. coli. All isolated culture pathogen 

colibacteriosis were sensitive to 7 drugs: tsefatoksyme, streptomycin, tetracycline, tilazini, oksitetratsyk-

line, amoxicillin and furazolidone. 

Isolated pathogen salmonella cultures were resistant to tetracycline and pathogen streptococcosis - 

streptomycin and enrofloxacin. 

Conclusion. In Dnipropetrovs'k region throughout 2014 was isolated by five basic animal patho-

gens: Escherichia coli, Salmonella (S. enteritidis, S. gallinarum- pullorum, S. cholerae-suis), Strepto-

coccus, Erhysipelothrix insidiosa and Staphylococcus aureus. The most effective antimicrobial was to-

bramycin, which were all sensitive culture pathogens isolated from animals in the Dnipropetrovs'k re-

gion. 

Key words: antibiotics, pathogens, serological variants, antibiotic resistance, Dnipropetrovs'k re-

gion. 


