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The IUGR syndrome (intrauterine growth retardation) means intrauterine growth inhibition 
or weak growth and the development of fetuses or their organs during pregnancy in mammals. The 
IUGR syndrome is a common problem in human and other species and increases the risk of death of 
the fetus and newborn during the perinatal period. The IUGR syndrome occurs in cattle, sheep, 
goats, horses and pigs, as well as dogs, mice and rats. Fetal growth is dependent on genetic and 
environmental factors [4]. Fetal growth mostly depends from the maternal supply of nutrients 
through the placenta into the umbilical circulation. The IUGR syndrome is associated with a 
reduced nutritional placental supply. In cattle and other ruminants, maternalfetal communication 
occurs primarily at the placentomes. The dysregulation of placental metabolism causes fetal growth 
restriction [3, 4]. 

The IUGR syndrome represents a reduction from the physiological growth rate. The causes 
of the IUGR syndrome can be genetic, epigenetic, maternal maturity and the environment. Some of 
the suspected causes are: 

 maternal factors such as inadequate or severe malnutrition, chronic maternal diseases, birth 
order, multiple births, and parental genetic factors, 
 placental pathology, mainly placental vascular damage that may lead to placental 
insufficiency, 
 intrauterine infections and specific fetal syndromes, including chromosomal aberrations [2]. 

The most often involve poor maternal nutrition or lack of adequate oxygen supply to the 
fetus. This can result from a decrease in uteroplacental blood flows as well as a reduced placental 
transport capacity. In the IUGR syndrome, the placental supply of amino acids is significantly 
reduced independently from the severity of growth restriction and from the presence of hypoxia. 
Moreover, in the IUGR syndrome fetuses maternalfetal gradients of glucose are increased [1]. 
However, overfeeding, just like malnutrition, has a negative impact on the development of fetuses 
and can causes the IUGR syndrome. 

The IUGR syndrome detection criterion is used birth weight or fetal weight in relation to the 
“age of pregnancy”. This is a trait easily measurable [5]. 

The IUGR syndrome is a big problem in animal husbandry. The consequences of the IUGR 
syndrome however, they can significantly reduce health parameters and utility results. The IUGR 
syndrome has a lasting negative impact on the adaptation of newborns to the new environment, their 
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survival rate, postpartum growth, feed efficiency, health throughout life, body build and meat 
quality, and reproductive results [4]. Innovative research, including in the field of nutrition and 
reproductive physiology, carried out in animals important because they form the basis of design 
nutritional and balanced new generation diets for pregnant animals. They are an important tool in 
the production and health care which should improve efficiency animals and their wellbeing [5]. 

References: 
Cetin, I., Antonazzo P. (2009). The role of the placenta in intrauterine growth restriction (IUGR). Zeitschrift 

Für Geburtshilfe Und Neonatologie, 213, 84–88. 
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we know about the human situation and experimental animal models. Reproductive Toxicology 20, 
301–322. 

Long, N.M., Vonnahme, K.A., Hess, B.W., Nathanielsz, P.W., Ford, S.P. (2009). Effects of early gestational 
undernutrition on fetal growth, organ development, and placentomal composition in the bovine. 
Journal of Animal Science, 87, 1950–1959. 

Rekiel, A., Królewska, B. (2014). Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu u zwierząt – syndrom IUGR. 
Przegląd Hodowlany, 5, 10–12. 

Rekiel, A., Królewska, B. (2014). Wybrane aspekty zespołu IUGR u zwierząt. Wiadomości Zootechniczne, 
4, 154–167. 
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Получение “шипучих” гранул из травы полыни горькой, одуванчика лекарственного и 
зверобоя продырявленного 

Авдаченок В.Д., Емельянов М.А. 
AVD1974@mail.ru 

УО “Витебская государственная ордена “Знак Почета” академия ветеринарной 
медицины”, г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. В отличие от синтетических препаратов, применение лекарственных 

растительных средств, содержащих необходимые лечебные начала в соотношениях, оптимально 
сбалансированных в процессе эволюции человека и растений самой природой и в форме, 
естественной для организма человека и легко им усвояемой, следует рассматривать как наиболее 
физиологичный метод нормализации обменных процессов и восстановления функциональных 
возможностей организма. Сухие экстракты трав водонерастворимы, но нужна лекарственная 
форма, которая будет задаваться птице с водой, в которой экстракты будут находится в 
растворенном виде. Однокомпонентные фитопрепараты ограничены в спектре своего действия 
на организм и на возбудителя. Поэтому разработка состава многокомпонентного 
водорастворимого фитопрепарата является весьма актуальной. 

Целью работы является разработка состава и технологии получения “шипучих” гранул 
из травы полыни горькой, одуванчика лекарственного и зверобоя продырявленного, нового 
противопротозойного препарата для лечения и профилактики эймериозов у цыплятбройлеров. 
Работа выполнена в научной лаборатории кафедры фармакологии и токсикологии УО 
“Витебская государственная ордена “Знак Почета” академия ветеринарной медицины”, г. 
Витебск, Республика Беларусь. 

Результаты исследования. Технология получения “шипучих” гранул состояла из двух 
этапов. На первом этапе сухие экстракты в общем объеме смешали с лактозой моногидратом 
которой взяли 30 г, затем увлажнили массу раствором крахмала 5 % до получения пластичной 
однородной массы и продавливали через сито из нержавеющей стали с диаметром отверстий 3 
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мм. Полученные влажные гранулы поместили в сушильный шкаф, и сушили при температуре не 
более 40˚С. Согласно частной статьи ГФ РБ для “шипучих” гранул рекомендован 
температурный режим от 40 ˚С до 50 ˚С. 

На втором этапе использовали сухую грануляцию. Для чего протирали высушенный 
гранулят через металлическое сито с диаметром отверстий 1 мм. Полученные гранулы 
смешивали с натрия гидрокарбонатом и лимонной кислотой, также предварительно протертые 
через сито с диаметром отверстий 1 мм.  

Качество гранул проверяли по показателям: сыпучесть и распадаемость. Данные по 
определению сыпучести “шипучих” гранул представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Определение сыпучести 

№ пробы Масса навески, г Время, с 
1 50 1,2 
2 50 1,4 
3 50 1,1 
среднее 50 1,23 

“Шипучие” гранулы по своему состоянию являются рыхлой массой и обладают хорошей 
сыпучестью. Среднее время просеивания массы 1,23 секунды. 

Согласно ГФ РБ время распадения должно составлять не более 5 мин, следовательно, 
данный образец не прошел испытание на распадаемость. 

Для улучшения результатов было решено уменьшить в составе “шипучих” гранул 
содержание лактозы моногидрата до 15 г.  

Проведя несколько пробных экспериментов, мы получили следующие результаты по 
распадаемости “шипучих” гранул представленые в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. Распадаемость “шипучих” 
гранул 

№ пробы Масса навески, г Время, мин 
1 1 9,19 
2 1 8,31 
3 1 8,53 
4 1 8,26 
5 1 7,38 
среднее 1 8,33 

Таблица 3. Распадаемость “шипучих” 
гранул 

№ пробы Масса навески, г Время, мин 
1 1 3,57 
2 1 4,37 
3 1 4,03 
4 1 4,28 
5 1 4,12 
среднее 1 4,07 

 
Нами был предложен следующий рецепт “шипучих” гранул. Для приготовления 100 г 

готового препарата необходимо: 
 сухой экстракт травы зверобоя продырявленного – 0,7 г; 
 сухой экстракт травы полыни горькой – 0,7 г; 
 сухой экстракт корней одуванчика лекарственного – 0,7 г; 
 лактоза моногидрат – 21,4 г; 
 натрия гидрокарбонат – 42,9 г; 
 кислота лимонная – 14,2 г; 
 раствор крахмала 5 % g.s. 

Таки образом препарат “шипучие” гранулы представляет собой – мелкие крупинки 
округлой, цилиндрической и неправильной формы, коричневого цвета, с приятным 
специфическим запахом, хорошо растворимые в воде.  

Вывод. Разработан состав и технология получения “шипучих” гранул, содержащих в 
своем составе сухие экстракты из трав. Распадаемость “шипучих” гранул соответствует частной 
статье ГФ РБ Т2 и составляет 4,07 минут.  
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Разработанная технология, технологическая схема и состав “шипучих” гранул, позволяет 
использовать рецепт в разработке препарата на фармацевтических предприятиях РБ и 
использовать его в птицеводстве.  
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Моніторинг сечокам’яної хвороби у собак в умовах міста Дніпро 

Антоненко П.П., Білий Д.Д., Рубель К.С. 
dmdmbeliy@i.ua 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Останніми роками помітно зріс інтерес лікарів ветеринарної медицини, що 

займаються  лікуванням дрібних тварин, до проблеми сечокам’яної хвороби. Пояснюється це 
збільшенням реєстрації випадків сечокам’яної хвороби серед кішок і собак за минулі декілька 
років порівняно з попереднім періодом, частими рецидивами хвороби і збільшенням кількості 
летальних результатів при даному захворюванні. Достатньо актуальними, в зв’язку з цим, 
виглядають завдання з удосконалення вже існуючих діагностичних, терапевтичних, оперативних  
і профілактичних заходів, часто, малоефективних і не завжди виправданих при даному 
захворюванні, що характеризується затяжним перебігом, частими рецидивами та високою 
смертністю.  

У структурі захворюваності собак дрібних порід патологія сечовивідної системи за 
частотою реєстрації і кількістю летальних результатів займає на сучасному етапі одне з 
провідних місць разом з хворобами серцевосудинної системи, онкологічною патологією і 
травматичними ушкодженнями. 

Мета роботи: визначити поширення, особливості клінічного перебігу та фактори ризику 
за сечокам’яної хвороби у собак в умовах міста Дніпро. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили в умовах клініки ветеринарної 
медицини Дніпровського ДАЕУ, а також лікарень ветеринарної медицини міста Дніпро. Методи 
дослідження: клінічні, візуальні (УЗД, рентгенографія), статистичні. Проводили збір аналізу, 
визначали клінічні ознаки (огляд, пальпація тощо), уточнювали характер конкрементів, їх 
кількість і локалізацію за допомогою спеціальних методів. Отримані результати обробляли із 
використанням статистичних програм. 

Результати досліджень. Аналіз анамнестичних даних дозволив виділити головні 
фактори, які впливають на розвиток захворювання: вік тварини (незважаючи на широкі межі 
коливання, більшість пацієнтів – середнього віку), стать (розвитку хвороби сприяє протяжність 
сечового каналу), порода (частіше діагностуються у представників дрібних порід), порушення 
умов утримання (низьке фізичне навантаження, нетривалий моціон), незбалансована годівля 
(високий рівень мінеральних компонентів, надлишковий вміст білку, недостатня кількість води).  

На основі моніторингу сечокам’яної хвороби у собак, встановлена залежність частоти її 
реєстрації та розмірів тварин. Частіше дана патологія реєструється у дрібних порід собак (38,43 
%), значно рідше – середніх, великих та гігантських порід, в яких її виявляють відповідно в 
24,07, 19,44 і 18,06 % випадків. 

Аналіз перебігу захворювання свідчить про те, що у більшості випадків діагностували 
важкий ступінь прояву (49,54 %), значно рідше – легку (22,22 %) та субклінічну ( 28,24 %) стадії, 
що пов’язано із пізньою діагностикою та прогресуванням процесу. 

mailto:dmdmbeliy@i.ua
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При проведенні ультразвукової діагностики встановлено, що камені при сечокам’яній 
хворобі у собак частіше локалізувались одночасно в сечовому міхурі та нирках (43,37 %), а 
також сечовому міхурі, нирках і сечоводах (28,92 %). Випадки, в яких сечові камені реєстрували 
одноосібно, достатньо рідкі, становлять від 1,20 до7,23 %.  

Встановлена статева сприйнятливість до сечокам’яної хвороби: у самців ймовірність її 
прояву складає 50,60 %, самок 13,25 %. При цьому, серед захворівши тварин 36,15 % були 
кастрованими.   

Незважаючи на те, що дана патологія діагностувалась у тварин всіх вікових груп, пік 
захворюваності реєстрували у 5–8річних пацієнтів, не залежно від породи, а у цуценят (до 1 
року) та старих собак (10 років та старших) вона не мала широкого розповсюдження. На відміну 
від середніх і великих порід, у яких пік захворюваності на уролітіаз складає 5–6 років, у малих і 
мініатюрних собак він дещо вищий – 8–9 років. 

Встановлена кореляція ваги тварин та ймовірності розвитку уролітіазу. Максимальний 
ступінь ризику встановлено для собак, вагою до 5 кг, помірний – до 10 кг. При більшій вазі 
кількість зареєстрованих випадків суттєво знижувалась.  

Вплив режиму годівлі (кратність, наявність вільного доступу до води, якість корму) на 
можливий розвиток сечокам’яної хвороби встановлено не було, що пов’язано із переважно 
змішаним типом годівлі (комерційні корми у поєднанні із приготованими) та широким 
коливанням раціонів. 

Сечокам’яна хвороба у собак характеризувалась різнобічністю прояву, патогномонічні 
симптоми були відсутні. Слід відзначити, що на відміну від представників середніх і великих 
порід, у дрібних і мініатюрних собак у більшості випадків захворювання проявлялось такими 
симптомами, як болісність при сечовипускання, наявність домішок крові у сечі тощо. Таким 
чином, в першому випадку уролітіаз мав субклінічну (безсимптомну) форму, яка 
діагностувалась спонтанно, як правило, при проведенні УЗдіагностики або рентгенографії. 

Легка форма перебігу у собак, яка характеризується незначною гематурією на тлі 
збільшення кратності акту сечовиділення та за доброго загального стану, діагностується 
відносно рідко. В подальшому ситуація ускладнюється внаслідок посилення механізмів 
утвореннях піску і каменів, загостренням хронічного запалення, що проявляється погіршенням 
загального стану, вираженою больовою реакцією, появою значної кількості крові в сечі та 
порушенням сечовиділення. 

Слід відзначити, що клінічні ознаки уролітіазу можуть мати певні особливості у 
конкретних пацієнтів, не дозволяють в повному обсязі встановити ступінь ураження систем 
організму та можливості їх відновлення при лікуванні, проявляться через певний час, коли 
захворювання вже переходить в хронічну стадію. Тому вони можуть бути врахованими лише 
при комплексному підході до діагностики і контролю ефективності лікувальних протоколів. 

Висновки. Сечокам’яна хвороба має значне поширення серед собак в умовах міста 
Дніпро та має тенденцію до збільшення кількості зареєстрованих випадків захворювання, що 
пов’язано із недотриманням умов годівлі і утримання тварин, хронічним перебігом процесу, а 
також недостатньою ефективністю лікувальних протоколів. Встановлено, що рівень 
захворювання корелює із породою, масою тіла, віком, статтю тварин. Виявлені закономірності 
дозволяють виділити групи собак, які знаходяться в зоні ризику що ймовірності розвитку 
уролітіазу. 
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УДК 619:636.7:615.9 

Клініко-діагностичні критерії за атопічного дерматиту у собак 

Антоненко П.П., Чугрєєв А.С. 
tolikvet5@gmail.com 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Атопічний дерматит – це поліетіологічне захворювання алергічного характеру,яке 

проявляється дерматитом, ринітом і кон’юнктивітом. У хворих утворюються антитіла (IgЕ) 
проти алергенів довкілля (пилок квітів, тополиний пух, побутовий пил та ін.). Захворювання 
генетично успадковується. Паразити, вірусна інфекція і вакцинація сприяють збільшенню 
утворення Ig A, специфічного до алергенів навколишнього середовища. Кількість алергена, з 
яким був контакт, є визначальною у встановленні розвитку атопії. Шляхи проникнення 
алергену – через шкіру, під час вдихання або проковтування. 

Мета роботи – визначення принципів діагностики та ефективності лікування за 
атопічного дерматиту у собак. 

Матеріал і методи. Дослідження проводили впродовж 2016–2018 років в умовах 
державної лікарні Шевченківського та Соборного районів міста Дніпро. З лікувальною метою 
хворим собакам (10 голів) застосовували: 30денний курс циклоспорину в дозі 5 мг/кг 
внутрішньо 1 р/д., цефподоксиму, в дозі 7 мг/кг внутрішньо 1 р/д., і флюконазолу, 5 мг/кг 
внутрішньо 1 р/д.; двічі на тиждень – купання у шампуні з вмістом 2 % хлоргексидину і 
міконазолу (Malaseb). В якості елімінаторної дієти власники тварини застосовували кролятину і 
картопляне пюре. 

Результати досліджень. Встановлено, що атопічний дерматит частіше реєстрували у 
собак порід тер’єри, лабрадори, боксери, кокерспанієлі, німецька вівчарка, шарпей, англійський 
бульдог, сетери. Приблизно в 10 % випадків дерматологічних порушень у собак відзначалася 
атопія. Вік, у якому починалося захворювання, від 6 місяців до 7 років, але зазвичай розвивалося 
в 1–3 річному віці. У 80 % випадків початок захворювання мав сезонний характер, більшість 
тварин хворіла цілий рік. 

За дерматологічного обстеження у хворих собак виявили виразну алопецію, 
гіперпігментацію, ліхенізацію з еритемою, утворення жовтих кірочок і лусочок і дисеміновані 
серозні струпи на ділянках від периокулярної зони до вентральних і латеральних ділянок шиї, 
спини, по всій поверхні черева і на кінцівках. Відзначали свербіж від помірного до сильного, що 
охоплював морду, дистальні ділянки кінцівок, зовнішню поверхню ліктьових суглобів і ділянку 
черева. Атопічне запалення зовнішнього слухового проходу та кон’юнктивіт відмічали у 50 % 
випадків. Також встановлювали бактеріальну піодермію, гострий вологий дерматит, акральний 
дерматит унаслідок вилизування (65–70 %). 

У багатьох випадках спостерігалося приєднання інфекції, викликаної грибком Malassezia. 
Спеціальні дослідження включали: мікроскопію поверхневих і глибоких зіскобів шкіри – 

кліщів Sarcoptes і Demodex не виявляли, цитологічне дослідження – в мазкахвідбитках виявляли 
нейтрофіли в стадії помірної дегенерації і коки (в тому числі, внутрішньоклітинної локалізації), 
макрофаги (02 в полі зору під імерсією) і еритроцити; мікроскопічна картина на відбитках на 
липкій стрічці нагадувала попередню, крім того виявляли велику кількість клітин Malassezia 
(& gt; 10 в полі зору під імерсією); тест на бліх був негативний. 

Проводили загальне і біохімічне дослідження крові, сечі, паразитологічне дослідження 
фекалій та ІФА на виявлення Giardia. У собак виявляли помірну гіперглобулінемію нейтрофілію, 
моноцитоз, еозинофілію. 

Застосована комплексна терапія позитивно вплинула на клінічний стан собак. При 
повторному обстеженні через два тижні було встановлено значне клінічне покращення, 
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зниження запаху і свербежу; зник метеоризм. Елімінація грибкової і бактеріальної інфекції 
підтверджена цитологічно. Прийом всіх препаратів як і елімінаторну дієту, рекомендували 
продовжити. За результатами повторного обстеження через шість тижнів стан пацієнтів дедалі 
покращувався, ознак інфекції не було виявлено, практично зникли всі шкірні прояви, 
спостерігався ріст шерсті. Інтенсивність свербежу знижено на 80 %, нормалізувалися 
консистенція фекалій і частота дефекації. Дозу циклоспорину знизили до 5 мг/кг внутрішньо 1 
р/48 год. Повторне обстеження пацієнтів проводили через 12 тижнів після початку первинного 
лікування. Ніяких відхилень при дерматологічному обстеженні не виявляли. 

Висновки. Застосування комплексної терапії з комбінацією спеціалізованих шампуней, 
мінімальних доз циклоспорину, елімінаторної дієти, протигрибкових і протимікробних засобів 
дає змогу довготривалого контролю інфекції і свербежу за атопічного дерматиту у собак. 
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Ефективність протоколів комбінованого лікування пухлин молочної залози у сук 
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Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Частка неоплазійних уражень у структурі незаразної патології в собак суттєво 

відрізняється, але спостерігається загальна тенденція до збільшення кількості онкологічно 
хворих тварин з 4–5 до 35 %. Пухлини молочної залози у собак діагностуються в середньому у 
32–40 % від усього загалу неоплазій, але можуть досягати рівня 52 % та навіть 56 %. 

Недосконалість методологічних підходів до комплексного дослідження онкологічно 
хворих тварин зумовлює незначний обсяг досліджень патогенезу пухлин у собак, відсутність 
етіологічно та патогенетично обґрунтованого лікування неоплазій і критеріїв оцінки його 
ефективності. В цьому контексті надзвичайно важливими представляються мінімізація 
інтраопераційного травмування тканин і крововтрати і патогенетично обгрунтована корекція 
запальної та гемостатичної реакцій у ранній післяопераційний період як факторів і предикторів 
дисемінації пухлинних клітин, пухлинного ангіогенезу та метастазування неоплазій.  

Мета роботи: визначення ефективності електрохірургічного видалення неоплазій 
молочної залози у сук та післяопераційної фармакологічної корекції системи гемостазу. 

Матеріал і методи дослідження. У пацієнтів контрольної групи, проводили лише 
екстирпацію неоплазій. Дослідним собакам, додатково, починаючи з другої доби, призначали 
корегуючу терапію, що включала: ронколейкін (у дозі 15000 ОД/кг, 5 ін’єкцій з інтервалом 24 
години) та транексам (у дозі 15 мг/кг, 2 рази/добу протягом 10 днів), які поєднували в одному 
випадку із нестероїдними протизапальними засобами (ацелізин – у дозі 20 мг/кг, 2 рази/добу 
протягом 10 днів), в іншому – з низькомолекулярними гепаринами (фленокс – у дозі 1,5 мг (1500 
антиХа МО)/кг 1 раз на добу протягом 10 днів). 

Методи дослідження: клінічні, інструментальні, морфологічні, фізичні, біохімічні, 
гістологічні, статистичні. 

Результати дослідження. Застосування електрокоагуляції, у порівнянні із 
загальноприйнятою технікою, подовжує тривалість життя тварин, зменшує ймовірності 
рецидивування (на10–15 %) і метастазування (на 5–10 %), що обумовлено меншим впливом на 
гемостазіологічний статус внаслідок зменшення інтраопераційної крововтрати в 2 рази, 
знешкодженням неоплазійних клітин поза вогнищем при електрокоагуляції та створенням 
оптимальних умов для перебігу загоєння операційних ран. 

mailto:dmdmbeliy@i.ua
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Статистично більша тривалість життя пацієнтів, яка вказує на переваги запропонованих 
фармакологічних протоколів, констатована при одноетапному видаленні поодиноких злоякісних 
пухлин по проходженню 18 місяців, доброякісних – 36 місяців; множинних неоплазій – через 18 
місяців. Двоетапне хірургічне втручання з наступним призначенням корегуючої терапії 
достовірно подовжувало даний показник при злоякісних новоутвореннях через 12 місяців, 
доброякісних – 18 місяців. 

Комбінація рекомендованих засобів, призначених на тлі електрокоагуляції  неоплазій 
достовірно збільшувала медіану часу до прогресування процесу по проходженню 1,5–3 років 
після хірургічного втручання, що узгоджується із медіаною тривалості життя онкопацієнтів. 

Позитивний вплив післяопераційної корегуючої терапії характеризувався, насамперед, 
зниженням до фізіологічного рівня фібриногену: при доброякісних пухлинах на 10 добу, 
злоякісних – на 14 добу на тлі його стабільно високого рівня у контрольних тварин із 
злоякісними неоплазіями. 

При цьому концентрація розчинного фібрину в дослідних групах була максимально 
наближена до показників клінічно здорових тварин: становила при доброякісних пухлинах 0,32–
0,34 мг/100 мл, злоякісних – 0,8–0,94 мг/100 мл, але статистично їх перевищувала та була 
достовірно нижче, ніж у контрольних тварин 2,02–2,98 мг/100 мл (р < 0,01). 

Тромбоцитопенія у собак дослідних груп при доброякісних неоплазіях спостерігалась до 
7 доби, злоякісних – до 10–14 доби, а у контрольних відновлення вмісту тромбоцитів 
констатували відповідно на 3 та 7 день. 

В післяопераційний період у дослідних тварин відновлювалося функціонування 
внутрішньої ланки коагуляції, про що свідчить нормалізація активованого часткового 
тромбопластинового часу за доброякісних пухлин на 10–14, злоякісних – на 14 добу. У 
контрольних пацієнтів подібні зміни виявлені лише за доброякісних новоутворень. 

Зрушення зовнішнього механізму згортання крові у дослідних групах були усунуті при 
доброякісних неоплазіях на 10, злоякісних – на 14 добу на тлі виражених порушень в даній ланці 
у контрольних пацієнтів протягом всього періоду спостереження. 

Позитивний вплив комплексних схем лікування підтверджується відновленням сумарної 
фібринолітичної активності на 10–14 добу за рахунок нормалізації в ті ж терміни плазмінового 
активатора та тканинного активатора плазміногену на 3–7 добу. У контрольних тварин сумарна 
фібринолітична активність відповідала показникам клінічно здорових тварин лише за 
доброякісних новоутворень.  

Врівноваження коагуляційних та фібринолітичних механізмів супроводжувалось 
зниженням активності інгібіторів протеолізу: α2макроглобуліну в дослідних групах при 
доброякісних неоплазіях на 10, злоякісних – на 10–14 добу, контрольній – відповідно на 3 та 14 
день; α1інгібітору протеїназ у всіх групах на 3 добу. 

Вміст оксиду азоту після екстирпації доброякісних пухлин вже на 3 добу 
післяопераційного періоду у всіх групах відповідала показникам клінічно здорових собак, при 
видаленні злоякісних неоплазій – у дослідних тварин на 3 добу, контрольних – на 14 добу. 

Концентрація малонового діальдегіду та церулоплазміну на тлі фармакологічної корекції 
відновлювалась на 10–14 добу, тоді як у контрольних тварин – лише при доброякісних 
новоутвореннях на 14 день. 

Концентрація загального білку стабілізувалась при призначенні НМГ вже на 3 добу, 
НПЗЗ – на 10 добу, у контрольних тварин – лише при доброякісних пухлинах на 14 добу 
післяопераційного періоду. Динаміка альбумінів свідчить про відновлення їх вмісту на 3 добу у 
всіх групах.  

Патогенетичний вплив протоколів фармакологічної корекції забезпечував відновлення 
вмісту гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів у крові та ШОЕ після екстирпації доброякісних 
неоплазій молочної залози на 3–7 добу, злоякісних – на 7–10 день; у контрольних тварин – 
відповідно на 10 та 14 день. 

Висновки. Запропонований лікувальний напрямок за пухлин молочної залози має певні 
переваги над загальноприйнятими протоколами. Зокрема, електрокоагуляція дає змогу 
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забезпечити більш високий рівень абластики і антибластики, значно спрощує техніку 
проведення операції та покращує її результати. Рекомендовані схеми, впливаючи на ключові 
патогенетичні механізми неоплазійного процесу, створюють несприятливі умови для пухлинної 
трансформації, активують і посилюють протипухлинний захист, не спричиняючи токсичного 
впливу на організм. При цьому підбір засобів фармакологічної корекції проводиться у 
відповідності із особливостями гемостазіологічних зрушень у конкретного пацієнта, що дає 
змогу індивідуального підходу до блокування ключових патогенетичних механізмів 
неоплазійної трансформації. 

 
 
 

УДК 619:617.57/58:636.7 

Поширеність та особливості клінічного перебігу за остеоартрозів у собак  
в умовах міста Дніпро 

Білий Д.Д., Антоненко А.М. 
dmdmbeliy@i.ua 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Питанню вивчення етіопатогенезу і лікування кістковосуглобої патології, яка 

супроводжується порушенням багатьох ланок ендокринного, мінерального обмінів, 
приділяється достатньо багато уваги з боку вітчизняних і зарубіжних дослідників. Тим не менш, 
на сучасний момент продовжується вивчення етіології остеоартрозу, його патогенезу, пошук 
лікарських засобів, здатних загальмувати або навіть повністю зупинити розвиток даної патології.  

Остеоартроз – хвороба, зумовлена дистрофічнодеструктивним процесом у кістковій та 
хрящовій тканинах суглобів, які часто вражають тварин і людей. Описані спонтанні 
захворювання на остеоартроз суглобів великої рогатої худоби, коней, свиней, собак, кішок, 
верблюдів, овець, а також лабораторних тварин – білих щурів, мишей, кролів, хом’яків. 

Вивчення провідних ланок патогенезу остеоартрозу, зокрема порушень обміну 
протеогліканів на експериментальних тваринах, обстеження хворих на спонтанний остеоартроз 
собак, розробка та удосконалення методів його діагностики і лікування є актуальними 
науковими проблемами, які потребують подальших досліджень. 

Мета дослідження – визначити етіологічні фактори та особливості клінічного перебігу 
остеоартрозу у собак в умовах міста Дніпро.  

Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводили на базі лікарень 
ветеринарної медицини міста Дніпро протягом 2015–2018 років. При надходженні пацієнтів 
проводили їх реєстрацію та збір анамнезу.  

Клінічну оцінку ефективності лікування проводили, враховуючи: інтенсивність больової 
реакції (у спокої, під час руху, за пасивних рухів, вночі); вираженість набряку; рухливість 
суглобу; ступінь кульгавості. 

Додатково проводили аналіз рентгенологічної картини (приймали до уваги наявність 
субхондрального склерозу, звуження суглобової щілини, крайових осте офітів, субхондральних 
кіст), але слід враховувати, що вона змінюється дещо повільніше у порівнянні із процесами, які 
відбуваються в даний період. 

Результати дослідження. Аналіз історій хвороб собак, які надходили протягом 2015–
2018 років до лікарень ветеринарної медицини різних форм власності міста Дніпро, свідчить про 
те, що найбільш часто патологія суглобів реєструється у великих порід собак, таких як німецька 
вівчарка (17,95 % випадків), мастіно неаполітано та ротвейлер (по 14,53 % пацієнтів), канекорсо 
(11,96 % тварин), лабрадор ( 10,26 % собак). 

mailto:dmdmbeliy@i.ua


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

12 

Як свідчать отримані результати, остеоартроз діагностувався, які правило, у 
представників великих порід: відсоток собак із даним захворюванням збільшується із 
підвищенням вагових категорій тварин. Зокрема, якщо пацієнти із масою тіла до 10 кг складали 
лише 5,84 %, 20–30 кг – вже 13,87 %, то більше 50 кг – 27,73 % від загальної кількості особин із 
остеоартрозом. 

Необхідно відзначити, що остеоартрози вражають у абсолютній більшості випадків псів: 
із 137 пацієнтів  пси складали 79,56 % (109 особин), суки – 28 тварин (20,44 %).  

Необхідно відзначити, що остеоартоз може вражати будьякі суглоби, але частіше він 
діагностується у кульшовому (26,28 %), ліктьовому (25,54 %), плечовому (19,71 %) та колінному 
(17,52 %) суглобі.  

Аналіз етіологічних факторів розвитку остеоартрозів дозволив виділити наступні: 
дисплазія суглобу (призводить до перевантаження окремих структур суглобу внаслідок 
зменшення конгруентності суміжних поверхонь); порушення статики (зміщення вісі, порушення 
рівноваги, гіперрухливість суглобу); надмірне функціональне навантаження, яке призводить до 
постійного перевантаження суглобового хряща; інфекція суглобу; асептичне запалення суглобу; 
травма суглобу (переломи, вивихи, контузії); ішемія субхондральної кістки; порушення 
метаболізму (хондрокальциноз); остеодистрофія; патологія нервової системи (нейротрофічна 
артропатія); ендокринні порушення (рахіт); зниження резистентності хряща до нормального 
навантаження, обумовлене генетично. 

Клінічна картина остеоартрозу залежить від стадії розвитку патологічного процесу, 
супутніх суміжних патологій (синовіту), кількості уражених хворобою суглобів. 

Необхідно відзначити, що за фізікального обстеження собак із остеортрозом крім 
кульгавості, виявляли також інші симптоми: атрофію м’язів ураженої кінцівки; біль при 
пальпації суглобу (іноді можна було виявити параартикулярні зміни, звичайно на ІІІ або ІV 
стадіях розвитку хвороби); хрускіт, тріск, які відчуваються у суглобі при його пальпації та 
пасивних і ривкоподібних рухах. 

Але найбільш чітку інформацію щодо патологічного процесу у суглобі давали 
рентгенологічні дослідження, результати якої залежали від стадії розвитку і ступеня 
деформування суглобових поверхонь. На ранніх стадіях розвитку остеоартрозу рентгенологічна 
картина могла бути відсутньою. Наприклад, у тих випадках, коли остеоратроз вже проявлявся 
больовим симптомом і, можливо, реактивним синовітом, на знімку реєстрували майже 
непомітне потоншення хряща. Рентгенологічна картина могла проявлятись наступними 
симптомами: звуження суглобової щілини: дана ознака не була специфічною в силу значного 
різноманіття порід і індивідуальних особливостей анатомії, хоча в деяких випадках він міг бути 
єдиним виявленим на рентгенівському знімку показником, при відсутності грубої деформації 
суглобових поверхонь і остеофітів; деформація і дефігурація суглобових поверхонь: ознака 
ставала вираженою не раніше ІІ, ІІІ стадій розвитку; остеофітозні розростання по периметру 
суглоба; фрагментація окремих ділянок хряща з прилягаючою кісткою; поява 
внутрішньосуглобових включень, так званих суглобових “мишей”.  

При рентгенографії у деяких пацієнті виявляли патологічні процеси, пов’язані із хребтом: 
діагностували остеохондроз, спондилоартроз тощо. 

Висновки. Захворювання суглобів у собак являє собою поширену патологію, яка займає 
одне із ведучих місць в структурі хірургічних хвороб. На сьогоднішній момент реєструється 
тенденція до збільшення кількості пацієнтів із ураженнями суглобів, що пов’язано із негативною 
ситуацією щодо первинних випадків, а також недостатньою ефективністю лікувальних заходів. 

Встановлена залежність частоти реєстрації патології суглобів від розмірів тварини та 
рівня травмування. 

Діагностичні підходи за хвороб суглобів повинні бути комплексними, включати 
загальноклінічні та спеціальні методи дослідження, поєднання результатів яких дозволить 
визначити особливості перебігу патологічного процесу у конкретного пацієнта та призначити 
оптимальне лікування. 

 



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

13 

УДК 619.616.36002091:636.7 

Моніторинг хірургічної патології суглобів у собак в умовах міста Дніпро 
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Вступ. В останні роки захворювання суглобів у собак отримали значне розповсюдження, 

а враховуючи різнобічність їх етіологічних факторів, не викликає подиву широкий інтерес 
лікарів ветеринарної медицини до діагностики, лікування і профілактики даної патології. 

За даними літератури відомо, що хвороби суглобів і кінцівок у тварин в цілому складають 
до 30 % від кількості всіх незаразних хвороб, а по окремим регіонам країни до 40 %, серед собак 
даний показник складає 10–15 %. Ступінь розповсюдження захворювань суглобів збільшується 
із віком, 95 % всіх випадків приходиться на собак старших 5 років і більше 50 %  старших 10 
років.   

Безконтрольне призначення протизапальних препаратів без постановки заключного 
діагнозу, підтвердженого рентгенологічно, призводить до інтенсивного перебігу вторинного 
остеоартрозу у собак, втраті динамічної і статичної функції тазової кінцівки і гастропатії. 
Застосування “шаблонних” схем терапії не дозволяє у більшості тварин із даною патологією 
відновити рухову функцію. 

Мета роботи: провести аналіз поширення, особливостей клінічного перебігу та 
визначити застосування нестероїдних протизапальних засобів в комплексних схемах лікування 
за дисплазії суглобів у собак в умовах міста Дніпро. 

Матеріал і методи дослідження. Проводили збір анамнестичних даних, які дозволяли 
визначити можливі причини розвитку дисплазії, початкові клінічні ознаки та перебіг 
захворювання, ефективність попереднього лікування (якщо воно проводилось). При клінічному 
обстеженні собак, хворих на дисплазію кульшового суглобу були проведені  декілька тестів та 
використані різні методи дослідження. Рентгенологічне дослідження кульшових суглобів 
здійснюється під загальною анестезією та релаксацією тварини. 

Під час аналізу ступеню кульгавості, яку оцінювали протягом руху собак (при 
необхідності, під час бігу) по прямій лінії, по колу, угору та донизу у деяких тварин були 
виявленні послаблення функції кінцівок внаслідок атаксії. 

Під час визначення ефективності проведених лікувальних заходів за дисплазії кульшових 
суглобів у собак враховували динаміку післяопераційного перебігу, зокрема зменшення або 
зникнення симптомів захворювання, рецидиви протягом 60–90 днів після закінчення курсу 
терапії. 

Результати дослідження. Дисплазії суглобів в 2018 році у структурі незаразної патології 
собак становили 12,5 %, що на 3,2 % більше, ніж в 2017 році, що свідчить про тенденцію 
поширення даної патології. 

В окремих суглобах дисплазію діагностували з неоднаковою частотою. Під час 
обстеження собак всього було виявлено випадків дисплазій: плечового суглобу – 17 (8,2 %), 
ліктьового – 59 (28,6 %), зап’ясткового – 13 (6,3 %), кульшового – 56 (27,2 %), колінного – 50 
(24,3 %), заплеснового – 11 (5,3 %). Згідно наведених вище даних, можна зробити висновок, що 
дисплазія кульшових суглобів займає друге місце серед дисплазій різних суглобів у собак. 

Також була виявлена закономірність породної схильності до дисплазії кульшових 
суглобів. Аналіз отриманих даних дає можливість стверджувати, що серед обстежених собак 
різних порід, частіше за все дана патологія зустрічалась серед: німецьких (17 тварин – 30,3 %), 
середньоазіатських (9 собак – 16,1 %) та кавказьких вівчарок (9 тварин – 16,1 %). 
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Аналізуючи статистичні дані, можна припустити, що велике значення у патогенезі 
дисплазій суглобів кінцівок мають спадкові фактори (надмірне навантаження кістяку через 
велику масу, морфофункціональні особливості суглобів певних порід собак тощо). 

Поширення дисплазії кульшових суглобів обумовлено непрофесійною селекційною 
роботою з тваринами та несвоєчасною вибраковкою племінних особин, у яких діагностують 
дану патологію.  

Крім того, збільшення кількості собак, які уражені дисплазiєю суглобів, пов’язане із 
поширенням популяцій тих порід, в яких патологія зустрічається частіше за інших. 

Наприклад, за останні декілька років збільшилась популяція лабрадорів, голден 
ретрiверів, німецьких вівчарок, відповідно дисплазiя у представників цих порід зустрічається 
частіше. 

Також було відзначено, що найчастіше в клініку з приводу дисплазії кульшових суглобів, 
звертались власники собак молодого віку – до року, що пов’язано з ростом і розвитком 
цуценяти. До року у тварин формуються суглоби, і саме тоді можливий прояв дисплазії. Тому у 
собак гігантських та великих порід рентгенологічну діагностику дисплазії кульшового суглобу 
рекомендують проводити після завершення формування кістяку (у 9–12 місяців), тоді власники 
найчастіше звертаються до ветеринарних лікарів. 

Прояв та яскравість клінічних симптомів залежали від глибини деструктивних змін. 
Перші клінічні ознаки захворювання проявлялись у віці 4–12 місяців і включали в себе зниження 
рухової активності, кульгавість, яка посилювалась після навантаження, хитку та нестійку ходу, 
важкість при підйомах та стрибанні. Яскрава картина захворювання спостерігалась, звичайно, у 
собак, старших 5–6 місяців, а найчастіше клінічно дисплазія кульшового суглобу 
діагностувалась у тварин віком від 1,5 до 2 років. 

Виходячи з отриманих результатів, схема лікування дисплазії кульшового суглобу у 
контрольних собак виявився недостатньо ефективним. Лише в одному випадку із п’яти був 
отриманий добрий результат (20 % випадків), а незадовільний – у двох (кульгавість, біль при 
ході та  при пальпації  кульшових суглобів) (40 % тварин). Додаткове включення до протоколу 
терапії не стероїдних протизапальних засобів забезпечили кращі результати: незадовільний 
результат був зареєстрований лише в 20 %, у такої ж кількості пацієнтів констатовані задовільні 
результати терапії, у 40 % тварин отримано значне стабільне покращення, 20 % собак виявляли 
практично повне зникнення ознак захворювання.  

Висновки. Дисплазія суглобів у собак представляє поширену патологію, для якої на 
сучасний момент характерно потяжчення перебігу та зменшення середнього віку хворих 
пацієнтів. включення до комплексної схеми лікування нестероїдних протизапальних засобів 
дозволяло покращити результати лікування та отримати стабільну ремісію протягом тривалого 
часу. Широкий спектр фармакологічних препаратів даної групи дозволяє призначати 
оптимальну індивідуальну дозу, знизити ризик можливих ускладнень та комбінувати 
парентеральні і ентеральні їх форми, що дозволяє рекомендувати розроблені схеми 
протизапальної терапії за патології суглобів для впровадження в практичну діяльність лікарів 
ветеринарної медицини. 
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Поширення, особливості перебігу та ефективність лікування вогнепальних ушкоджень 
кісток у дрібних домашніх тварин в умовах міста Дніпро 

Білий Д.Д., Удовицький Є.В. 
dmdmbeliy@i.ua 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

Вступ. В останні десятиріччя значно змінився характер вогнепальних поранень. Розвиток 
та удосконалення стрілецького озброєння призвело до появи високошвидкісних нестійких 
дрібнокаліберних набоїв, які володіють значною руйнівною силою. Разом з тим, у конфліктних 
ситуаціях мирного часу все частіше зустрічаються вогнепальні поранення, спричинені 
низькошвидкісними пістолетними кулями. Незважаючи на досягнуті у даній сфері успіхи, 
лікування дрібних домашніх тварин із вогнепальними пораненнями залишається однією із 
гострих проблем ветеринарної травматології. 

Актуальність її також обумовлена прогресуючими змінами як якісних так і кількісних 
характеристик ураження. Основна маса уражених тварин – міннопошукові та пошукові 
службові собаки. Травми даної етіології відносяться до категорії пошкоджень важкого ступеня 
та призводять до стійкої втрати функцій систем та органів тварин. 

Мета дослідження: провести моніторинг вогнепальних переломів, особливості їх 
клінічного перебігу та визначити ефективність різних схем лікування у дрібних домашніх 
тварин в умовах м. Дніпро. 

Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводили на базі клінік ветеринарної 
медицини міста Дніпро: Дніпровського ДАЕУ, “Ветсервіс”, “Vetlife”, “Добрий доктор”. Під час 
надходження тварини, проводили збір анамнезу, клінічні дослідження та рентгенографію, при 
необхідності – УЗД, біохімічний аналіз крові. 

Лікувальні заходи у контрольних тварин включали проведення репозиції відламків з 
наступною їх фіксацією консервативним або оперативним способом та призначення 
антибіотикотерапії. Протоколи дослідних тварин додатково містили нестероїдні протизапальні 
засоби, препарати для оптимізації перебігу процесів репаративної регенерації кісток. 

Результати досліджень. Аналіз локалізації вогнепальних ушкоджень кісток дозволяє 
стверджувати, що в абсолютній більшості випадків вражаються трубчасті кістки кінцівок, які 
складають у собак 40 %, котів 45 %, дещо рідше констатували переломи хребців, констатовані 
відповідно в 30 і 25 % пацієнтів, а також порушення цілісності щільних тканин ділянки голови, 
що діагностували в 15–20 % випадків. Найбільш рідко, в 5 % тварин, виявляли переломи тазових 
кісток в обох видів тварин та ребер у котів. 

Отримані результати дозволяють зробити висновок про те, що вогнепальні пошкодження 
найбільш часто супроводжуються комбінованим ураження м’яких і щільних тканин (становили 
у собак 83,34 %, котів – 78,72 %). Пошкодження шкіри, підшкірної клітковини, м’язів 
реєстрували, відповідно, у 15,38 та 21,28 %. Одноосібні ураження сухожильнозв’язкового 
апарату та кісток були поодинокими: діагностовано в однієї собаки (1,28 %).  

Аналіз клінічних ознак за травматичних уражень щільних тканин свідчить про те, що на 
відміну від переломів трубчастих кісток іншої етіології, вогнепальні пошкодження 
супроводжуються значною зоною ураження м’яких тканин, багатовідламковим (множинним) 
характером пошкодження кісткової тканини із розвитком остеомієліту. 

В ділянці ураження реєструють виражену запальну реакцію, пов’язану із впливом 
травмуючого фактора як на м’які, так і щільні тканини: сильний набряк тканин, больову 
реакцію, витікання гнійного ексудату через нориці. Можливе пошкодження магістральних судин 
і нервових стовбурів, що призводить до широкої зони некрозу м’яких тканин та неврологічних 
розладів різного ступеня вираження. 
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За вогнепальних переломів кісток проведення остеосинтезу мало переваги перед 
консервативним методом (накладанням гіпсової пов’язки), що знайшло відображення у більш 
ранніх термінах початку опори на кінцівку та здатності тварини самостійно включати кінцівку в 
рух без фіксатора. При цьому в першому випадку за простих переломів ефективність складала 
90 %, складних – 80 %, тоді як у другому – відповідно 80 та 65 %. 

На основі отриманих результатів встановлено, що ефективність лікувальних заходів за 
вогнепальних переломів кісток у дрібних домашніх тварин залежала від методу з’єднання їх 
відламків. Зокрема, при застосуванні консервативних способів при простих переломах 
остеомієліт виявляли в 40 %, а формування несправжнього суглоба – 20 % випадків. При 
складних переломах ефективність даного способу суттєво знижувалась, про що свідчить 
збільшення кількості зазначених ускладнень, відповідно, до 60 та 40 %.  

Оперативне лікування вогнепальних уражень кісток дозволило отримати кращі 
результати, але відсоток післяопераційних ускладнень був високим: при простих переломах – 
60 %, складних – 80 %. 

Застосування додаткової протизапальної терапії та засобів оптимізації репаративної 
регенерації кісток дозволило значно покращити результати лікування. Її застосування на тлі 
консервативних методів зменшувало ймовірність розвитку остеомієліту при простих переломах 
з 40 до 20 %, складних – з 60 до 40 %, формування несправжнього суглобу в другому випадку з 
40 до 20 %. У випадку призначення запропонованих фармакологічних засобів після остеосинтезу 
ускладнення, пов’язані із вогнепальних пошкодженням зменшувались при простих переломах з 
60 до 40 %, складних – з 80 до 40 %.  

Висновки. Переломи кісток, обумовлені дією вогнепальних факторів, характеризуються 
наявністю значної кількості відламків, високим рівнем ушкодження оточуючих м’яких тканин, 
сильною больовою реакцією та порушенням функції. 

Хірургічне втручання за вогнепальних переломів кісток має переваги над 
консервативними методиками: ефективність його складає за простих переломів – 90 %, складних 
– 80 % (при накладанні гіпсової пов’язки становлять відповідно 80 та 65 %) на тлі скорочення 
терміну лікування в першому випадку з 51,24 ± 0,34 до 36,12 ± 0,54 діб, другому – з 60,00 ± 0,56 
до 43,33 ± 1,18 діб та меншій ймовірності розвитку ускладнень, зокрема, остеомієліту. 

Вогнепальні пошкодження супроводжуються значними травмуванням м’яких та щільних 
тканин на тлі незадовільного загального стану, характеризуються високою ймовірністю 
ускладнень навіть при своєчасному та повному проведенні реанімаційних заходів та сумнівним 
в бік несприятливого, прогнозом. 

Апробовані схеми лікувальних заходів за вогнепальних поранень собак і котів можна 
рекомендувати для впровадження у практичну діяльність лікарів ветеринарної медицини. 
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Методика неврологічного дослідження з використанням нейрохірургічних шкал при 
спінальних травмах у різних порід собак 

Білошицький Р.В. 
Biloshytskyyroman@nubip.edu.ua 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна 

Вступ. Актуальним питанням у ветеринарній неврології є дослідження стану пацієнта 
після травматичного ушкодження осьового скелета використовуючи нейрохірургічні шкали. 
При проведенні клінічного огляду стан тварини оцінюється за допомогою Протоколу 
неврологічного обстеження із визначенням локалізації місця вірогідного ушкодження і 
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соматома, який відповідає певній парі спинномозкових нервів. Точне виявлення місця ураження 
дозволяє правильно сформулювати прогноз, метод хірургічного втручання і медикаментозного 
лікування в умовах стаціонарного утримання в клініці ветеринарної медицини.  

Мета досліджень – провести неврологічне дослідження у тварини, що зазнала травм 
хребта і спинного мозку з частковою або повною втратою рухової активності.  

Матеріали і методи. Неврологічний протокол Neurologic Examination Form (2010); 
нейрохірургічні шкали по визначенню градації сенсорної і моторної функції ASIA; Шкала 
тяжкості порушення ASIA (American Spinal Injury Association); ASIA Impairment Scale (AIS).  

Для отримання об'єктивної оцінки стану тварини використовується неврологічний 
протокол із наступним визначенням ураження відділів хребта чи відповідних груп нервів. 
Основними його показниками є дослідження голови, 12 пар черепномозкових нервів, 
визначення спінальних і постуральних рефлексів, больової чутливості. Виявлення клінічних 
ознак у тварини групується у неврологічний синдром, що має більш тяжчий перебіг і обережний 
прогноз.  

Після виявлення локалізації і тяжкості ушкодження проводиться визначення градації 
моторної і сенсорної функції. Шкала моторної функції має градацію від 0 до 5 з виявленням 
активності рухів та здатності утримання кінцівок в заданому положенні, включаючи больовий 
синдром (табл. 1).  
Таблиця 1. Градація моторної функції ASIA 

0 Тотальний парез 
1 Незначні м’язові скорочення, що визначаються візуально чи пальпаторно 
2 Активні рухи у повному об’ємі в напрямку гравітації 
3 Активні рухи у повному об’ємі проти гравітації 

4 Активні рухи у повному об’ємі проти гравітації і часткова здатність до утримання кінцівки в 
заданому положенні проти опору 

5 Нормальна рухова активність, активні рухи у повному об’ємі проти гравітації, повна здатність до 
утримання кінцівки в заданому положенні проти опору 

5* Нормальна рухова активність, активні рухи у повному об’ємі проти гравітації, повна здатність до 
утримання кінцівки в заданому положенні проти опору визначають за відсутності перешкоджаючих 
факторів (біль) 

NT Не перевірялася (іммобілізація, ампутація кінцівки чи контрактура >50% об’єму рухів) 

У гуманній медицині рухова функція визначається за 6 бальною шкалою ASIA. Шкала 
використовується для кожного відділу хребта осьового скелета (C, T, L, S хребців), і для обох 
сторін тіла. Сенсорна функція шкіри класифікується від 0 до 2 балів відповідно до чутливості на 
дотик голкою або пощипуванням москітом Пеана соматом, які відносяться до певного сегменту 
спинномозкових нервів. При проведенні дослідження, визначається ступінь ушкодження нервів 
(табл. 2).  
Таблиця 2. Градація сенсорної функції ASIA 

0 Відсутня (анестезія) 0  abs 

1 Порушена (гіпо чи гіперестезія) 1  дизестезія 
2 Нормальна 2  норма 

Міжнародний стандарт неврологічної класифікації спінальної травми вперше розробила 
Американська асоціація спінальної травми (ASIA) у 1982 р, щоб уніфікувати дані Національного 
центру спінальної травми, і в 1990 р. були встановлені ключові групи м’язів для визначення 
ступеня та рівня пошкодження спинного мозку. Обстеження ключових груп м’язів проводять у 
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напрямку від ростральних сегментів до каудальних. ASIA рекомендує визначати рівень 
пошкодження за найнижчим сегментом зі збереженою функцією (табл. 3).  
Таблиця 3. Шкала тяжкості порушення ASIA (American Spinal Injury Association) ASIA 
Impairment Scale (AIS) 

A 
(Повне) 

Відсутня сенсорна та моторна функції в ділянці ануса та промежини, що іннервується S4
S5 сегментами спинного мозку 

B 
(Неповне) 

Збережена сенсорна, але відсутня моторна функція у сегментах нижче неврологічного 
рівня, включаючи сегменти S4S5 

C 
(Неповне) 

Моторна функція нижче неврологічного рівня збережена, проте більше половини 
ключових м’язів нижче неврологічного рівня мають силу менше 3х балів 

D 
(Неповне) 

Моторна функція нижче неврологічного рівня збережена і принаймні половина  ключових 
м’язів нижче неврологічного рівня мають силу 3 бали і більше 

E (Норма) Моторна та сенсорна функції нормальні 

Результати досліджень. Як приклад неврологічного дослідження з використанням 
нейрохірургічних шкал приводимо виписку з історії хвороби собаки Джессіка породи німецька 
вівчарка, 6 р, суки (♀), вагою 37 кг. 

Дослідження голови: ментальний статус – тварина в свідомості, судом та атаксії не 
спостерігається. Дослідження черепномозкових нервів: порушень не виявлено. Оцінка ходи: 
парез тазових кінцівок, відмічені вимушені повороти тулубу в результаті больового синдрому. 
Дослідження грудних і тазових кінцівок: стрибання неможливе, свідома пропріоцепція 
присутня. Спінальні рефлекси: при дослідженні грудних кінцівок порушень не виявлено. Тазові 
кінцівки: парез. Тонус анального сфінктера знижений, спостерігається мимовільне виділення 
калових мас. Розташування хвоста вимушене, дещо підгинає до тазових кінцівок. На І етапі 
дослідження атрофії м’язів тазових кінцівок не виявлено. Больова чутливість: +1 бал  
гіперстезія. 

Локалізація ушкодження: поперековокрижовий відділ хребта. Тяжкість: помірна. 
Дослідження градації моторної функції ASIA: 1–2 бали. Зокрема досліджено моторну 

функцію кінцівок, де встановлено, що є незначні м'язові скорочення, що визначаються візуально 
чи пальпаторно. Інколи відмічені рухи в напрямку гравітації.  

Дослідження градації сенсорної функції ASIA: +1 бал – гіперстезія. Незначна чутливість 
на поколювання голкою шкіри і м’язів у відповідних соматомах. Шкала тяжкості порушення 
ASIA: C (неповне). Більша половина ключових м’язів нижче неврологічного рівня мають силу 
менше 3х балів, моторна функція збережена. RTG дослідження: відмічена поперековокрижова 
нестабільність внаслідок зміщення крижа відносно L7, що призводить до надлишкової 
нестабільності в даній ділянці і пов’язаний з недорозвитком суглобового відростка.  

Висновки. 
1. Використання неврологічного протоколу дозволяє з високою вірогідністю встановити 

попередній або точний діагноз і визначити прогноз на найближчий час. 
2. Застосування на практиці шкали по моторній і сенсорній функції (ASIA) надає 

можливість більш вузько розглянути патологічний стан і якісно провести оперативне втручання 
без пошкодження життєво важливих органів і систем. 
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Введение. Респираторнокишечные болезни молодняка крупного рогатого скота, имеют 

широкое распространение, сопровождаются снижением привесов в 2–3 раза, большими 
затратами на лечебные мероприятия, высокой смертностью [1, 3, 5]. В отдельных хозяйствах 
гибель молодняка может достигать 40 %. Пусковыми механизмами развития респираторно
кишечных патологий зачастую становятся воздействия вирусов, которые приводят к сильной 
депрессии иммунной системы [2]. В свою очередь, это способствует активизации как условно
патогенной микрофлоры, так и приводит к наслоению вторичных заболеваний. 

Целью работы явилось изучение эффективности использования и влияние на 
биохимические показатели крови антибиотиков группы цефалоспоринов на примере 
цефтиофура натрия и цефтиофура гидрохлорида в комплексной схеме лечения телят, при 
респираторнокишечной патологии. 

Лечение больных животных проводили с использованием в комплексных схемах лечения 
цефтиофура натрия для инъекций – (ОАО “БелВитунифарм”, РБ) и ветацеф (цефтиофура 
гидрохлорид) (ООО “Белэкотехника”, РБ). Цефтиофур, входящий в состав препаратов, 
относится к третьей генерации антибиотиков цефалоспоринового ряда.  

Цефалоспорины являются полусинтетическими производными βлактамными 
антибиотиками цефалоспорина С, вещества, продуцируемого грибком Cephalosporium 
acremonium. 

Данная группа антибиотиков, структурно, фармакологически и по механизму действия 
сходна с пенициллинами, поскольку обе группы антибиотиков содержат βлактамовое кольцо. 

Цефалоспорины проявляют явное бактерицидное действие в отношении патогенных 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: связываются с ферментами 
бактерий, участвующими в образовании клеточной стенки, проникают сквозь поры в клеточную 
стенку, взаимодействуют с пенициллинсвязывающими белками (ПСБ) и подавляют их 
активность. Основной механизм действия заключается в уменьшении жесткости клеточной 
стенки, что приводит к лизису бактерий под действием высокого внутриклеточного 
осмотического давления. 

Материалы и методы исследования. Для выполнения работы использовались телята в 
возрасте 13–15 дней, с явным проявлением респираторнокишечной патологии. Телятам первой 
подопытной группы в комплексной схеме лечения в течение 5 дней (диетотерапия, 
антимикробные средства, детоксикационная терапия, вяжущие отвары, отхаркивающие 
средства, бронхолитики, витамины) в качестве антимикробного средства использовался 
цефтиофур натрия инъекционный в дозе 1,5 мл на животное. Молодняк второй подопытной 
группы лечили путем включения в комплексную схему лечения ветацефа в дозе 2 мл на 
животное. 

Результаты исследования. У больных телят регистрировали понижение, а иногда 
отсутствие аппетита, снижение двигательной активности, угнетение общего состояния, 
лихорадку, через несколько дней после начала заболевания определяли ринит и конъюнктивит, 
появлялся частый кашель, начиналась профузная диарея, отмечали нарастание признаков 
обезвоживания и интоксикации. 
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При аускультации кишечника определяли усиление шумов перистальтики, при 
пальпации отмечалось сильное напряжение брюшной стенки и болезненность, беспокойство при 
возникновении спазмов и позыве к дефекации. При аускультации легких выслушивали, 
учащение дыхания, влажные хрипы в нижних долях легких, усиление бронхиального дыхания 
частый болезненный, не продуктивный кашель, катаральные истечения из носа. 

Использование в комплексных схемах лечения антибиотиков цефалоспоринового ряда: 
цефтиофура натрия инъекционного и ветацефа, способствовало исчезновению симптомов 
диареи к 46 дню лечения. Телята первой и второй подопытных групп становились более 
подвижными, аппетит присутствовал, признаки интоксикации и обезвоживания не 
регистрировали, животные проявляли активность, при аускультации кишечника установлено 
ослабление и глухость перистальтических шумов, отсутствие болезненности, оформленность 
фекалий.  

При исследовании дыхательной системы у подопытных животных установили к 5–6 
дням лечения переход кашля в продуктивный и более легкое отхождение мокроты из бронхов, 
при аускультации выслушивали влажные хрипы. 

При биохимическом исследовании крови телят первой подопытной группы установили, 
что у телят, которых лечили с использованием цефтиофура натрия инъекционного, улучшение 
клинического состояния сопровождалось снижением количества гемоглобина на 3,6 %. 
Количество лейкоцитов у телят к 7 дню лечения снижалось на 11,3 % (Р ≤ 0,05) и эритроцитов  
на 10,7 % (Р ≤ 0,05) по сравнению с началом лечения. Количество общего белка в сыворотке 
крови увеличилось к 7 дню лечения на 27,4 % (Р ≤ 0,05) по сравнению с началом лечения, а 
альбумина на 12,3 %. 

Установлена тенденция к понижению активности АсАт в сыворотке крови у телят первой 
подопытной группы на 5,2 %, а АлАТ – на 30 % по сравнению с началом лечения животных.  

Количество билирубина в сыворотке у телят первой подопытной группы уменьшилось к 
7 дню лечения на 16,4 % (Р ≤ 0,05) по сравнению с началом лечения. А количество мочевины к 7 
дню лечения в данной подопытной группе стало на 8% ниже, чем в начале лечения. 

У телят второй подопытной группы, которых лечили с использованием в комплексной 
схеме ветацефа к 7 дню лечения отмечалась схожая тенденция к понижению количества 
лейкоцитов на 10,1 % (Р ≤ 0,01). Содержание общего белка в сыворотке крови телят данной 
подопытной группы к 7 дню лечения увеличилось на 22,5 % (Р ≤ 0,05). Динамика количества 
альбумина была схожей с динамикой изменения количества общего белка.  

Активность печеночных аланин и аспартатаминотрансфераз к 7 дню лечения с 
использованием ветацефа понизилась на 17 % и 10 % соответственно.  

Количество общего билирубина и мочевины в сыворотке крови у телят второй 
подопытной группы понизилось по сравнению с началом лечения на 12,5 % (Р ≤ 0,05) и 10 % 
соответственно.  

Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 
использование в комплексных схемах лечения телят при респираторнокишечной патологии 
антибиотиков цефалоспоринового ряда: цефтиофура натрия инъекционного и цефтиофура 
гидрохлорида (ветацеф) способствует устранению диареи у телят, восстановлению функции 
желудочнокишечного тракта и уменьшению воспалительных процессов в бронхах и легких. 
Что подтверждается результатами биохимических исследований сыворотки крови телят 
подопытных групп. К 7 дню лечения установлена тенденция к понижению количества общего 
билирубина, мочевины и аланин и аспартатаминотрансфераз и повышение количества общего 
белка и альбуминов в обеих подопытных группах. Что может быть связано со снижением 
интоксикации организма телят.  
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Введение. Желудочнокишечные заболевания у молодняка животных регистрируются 

достаточно часто, особенно в условиях промышленных комплексов. Заболевания этой группы 
могут составлять до 70–80 % от всей внутренней патологии молодняка. В производственных 
условиях часто наблюдаются сочетанные заболевания печени, желудка и кишечника. Одними из 
таких заболеваний являются гастроэнтерит и токсическая гепатодистрофия, которые наиболее 
часто отмечается у поросят. При этом заболевания этой группы практически всегда затрагивают 
функциональное и морфологическое состояние печени. Разнообразие функций печени проводит 
к тому, что нарушение практически любого вида обмена веществ сказывается на состояние этого 
органа, вызывает поражение клеток с развитием или качественно нового, более тяжелого 
патологического процесса, или осложняет основное заболевание. При этом практически всегда у 
больных животных отмечается существенная интоксикация организма, часто являющаяся 
причиной гибели молодняка.  

До недавнего времени в терапии животных, больных патологией пищеварительной 
системы, большое значение придавалось лишь борьбе с условнопатогенной микрофлорой путем 
использования антимикробных средств. Однако длительное и бессистемное их применение 
приводило к снижению эффективности лечения, а также к развитию дисбактериоза, который 
еще более усугубляет заболевание, обеспечивая усиление интоксикации и таким образом 
вызывая у больных животных тяжелое течение заболевания, нередко заканчивающееся смертью. 
В связи с этим с целью лечения заболеваний органов пищеварения у поросят целесообразно 
использование способов детоксикационной терапии. Современная ветеринарная медицина 
обладает относительно небольшим количеством препаратов детоксикационного действия. 
Следовательно, поиск средств, обладающих детоксикационным действием, и разработка на их 
основе новых методов лечения болезней пищеварительной системы поросят, 
сопровождающихся синдромом интоксикации, с учетом механизма развития данных 
заболеваний имеет как научное, так и практическое значение, что позволит повысить 
эффективность лечебных мероприятий и вероятность получения экологически более чистой 
мясной продукции, поскольку данные препараты будут выводить из организма животных 
вещества, ухудшающие биологическую ценность и качество мяса. 

Материалы и методы исследования. Нами проведены исследования по изучению 
терапевтической эффективности нового энтеросорбента из природного сырья на основе шунгита 
и бентонита при гастроэнтерите и токсической гепатодистрофии у поросят. 

Для этого было сформировано 5 групп поросят по 10 животных в возрасте 1,5–2 месяца с 
массой 15–17 килограмм. В 1 и 2й группе находились животные, больные гастроэнтеритом. В 
3 и 4й группе поросята, больные токсической гепатодистрофией. В 5й группе клинически 
здоровые поросята, которые служили контролем.  

Лечение животных первой и третьей групп осуществлялось при помощи препарата 
“Меквиндоксофарм 10 %” (способ лечения используемый в хозяйстве) в дозе 100 мг/кг живой 
массы 2 раза в день курсом 7 дней. Животным второй и четвёртой группы в качестве лечебного 
препарата применяли экспериментальный энтеросорбент в дозе 1 г/кг массы 1 раз в день на 
протяжении также 7 дней. Препараты всем животным задавались индивидуально. Кроме 
указанных препаратов животным всех групп назначали витаминные препараты группы А, Д, Е. 
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Поросятам 5й группы никакого лечения не оказывалось. Животные всех групп находились в 
аналогичных условиях кормления и содержания. 

Для изучения особенностей течения болезней проводили анализ ветеринарной 
документации за последние годы, учитывали количество поросят на ферме, болевших 
желудочнокишечными заболеваниями, длительность проявления клинических признаков, 
тяжесть течения болезни, смертность и смертельность при данных заболеваниях. В процессе 
работы у всех животных ежедневно проводили определение клинического статуса, при этом 
основное внимание обращали на состояние пищеварительной системы и в частности желудка, 
кишечника и печени, симптомы интоксикации и обезвоживания организма. В случаях падежа 
животных проводили патологоанатомическое вскрытие. Патматериал от павших животных для 
бактериологических, микологических и токсикологических исследований отбирали в 
соответствии с существующими инструкциями и рекомендациями. Также отбирали фекалии от 
больных животных для исключения инвазионных заболеваний. Возбудителей острых 
бактериальных инфекций и инвазионных заболеваний поросят выявлено не было. 

Результаты исследований. В процессе эксперимента было установлено, что у 
животных, больных гастроэнтеритом, которым применялся испытуемый энтеросорбент, 
происходило восстановление аппетита через 1–2 дня, через 2–3 дня исчезали симптомы 
обезвоживания (западение глазных яблок, восстановление эластичности кожи). Диарея 
прекратилась через 3–4 дня. У поросят больных гепатодистрофией заболевание длилось 5 дней. 
При использовании препарата “Меквиндоксофарм 10 %” заболевания длились несколько 
больше и составили 5 и 6 дней соответственно. Терапевтическая эффективность способов 
лечения с применением исследуемого энтеросорбента была выше, чем при использовании 
базового способа и составила в группах 100 % и 90 % соответственно, при базовом способе 
лечения – 90% и 70 %. 

Более точно дифференцировать указанные болезни позволило вскрытие трупов с 
типичными клиническими признаками гастроэнтерита и токсической гепатодистрофии. Так, при 
гастроэнтерите в печени отмечались дистрофические процессы. Вместе с тем имели место 
изменения в сердечной мышце и почках. Слизистая оболочка желудка при этом была набухшая, 
разрыхленная, гиперемирована, иногда с кровоизлияниями, покрыта тягучей слизью, 
наблюдались эрозии и изъязвления. 

При токсической гепатодистрофии печень у животных была слегка увеличена, дряблой 
консистенции, ярко или охряножелтого цвета. Из наиболее типичных признаков следует 
отметить пестроту окраски (мозаичный вид) печени. Орган окрашивается в светлокоричневый и 
желтоватовишневый цвет. Распределение участков различного цвета неравномерно. Изменения 
более выражены на диафрагмальной поверхности печени. На темнокрасных участках хорошо 
просматривается дольчатое строения органа, причем центральная часть долек кровенаполнена за 
счет расширения центральных вен. 

Выводы. Основываясь на полученных данных можно сделать вывод, что 
вышеуказанный энтеросорбент является эффективным средством при желудочнокишечных 
болезнях у животных, в частности гастроэнтерите и токсической гепатодистрофии, способствует 
быстрой детоксикации организма, что проявляется более ранним исчезновением клинических 
признаков заболевания, ускорением сроков выздоровления животных, а также высокой 
терапевтической эффективностью. 
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Вступ. Племінне собаківництво України розвивається невпинними кроками і все частіше 

власники племінних собак звертаються до репродуктологів проблемами зниження відтворної 
здатності псів. Однією з найпоширеніших причин є низька якість сперми, обумовлена 
аліментарними факторами, переважно дефіцитом мікро та макроелементів. Адже комерційні 
раціони не завжди відповідають потребам тварини на різних фізіологічних етапах 
функціонування організму, натомість балансування натурального раціону є складнішим 
завданням.  

Тому виробники ветеринарних нутрицевтиків розробили лінійку препаратів, 
спрямованих у тому числі й на підвищення репродуктивної здатності самців, зокрема якості 
сперми.  

Мета – визначити ефективність застосування комерційних нутрицевтиків для 
покращення показників якості сперми псів. 

Матеріали і методи досліджень. Робота виконана в умовах кафедри хірургії і 
акушерства с.г. тварин Дніпровського ДАЕУ та розплідника “Zvezdnoye schastye” міста Кривий 
Ріг Дніпропетровської області. 

Матеріалом дослідження слугували племінні пси різного віку, що підлягали 
проходженню андрологічної диспансеризації. 

Обстеження проводилися за розробленою нами експресоцінкою репродуктивної 
здатності псів. Особливу увагу приділяли дослідженню та оцінці показників спермограми 
(об’єм, колір, густина, консистенція, біологічні домішки, активність сперміїв, концентрація, 
морфологія). 

Псам, які мали знижені показники спермограми, застосовували препарат “PROSTADOL” 
фірми Dolfos згідно настанови до препарату – 1 таблетка, перорально, у розрахунку на 20 кг 
маси тварини, один раз на добу, протягом 30 діб.  

Після застосування препарату пси проходили повторне дослідження якості сперми. 
Результати досліджень. За підсумками проведеної андрологічної диспансеризації було 

виявлено 10 псів зі зниженими показниками активності та концентрації сперміїв, яким було 
застосовано препарат “PROSTADOL”. 

Dolfos ProstaDol – натуральна біологічноактивна добавка з бетастостеролами, яка 
покращує функцію простати, нейтралізуючи нездужання, пов’язані з її гіпертрофією. Бета
сітостерол є рослинною субстанцією, регенеративно впливає на клітини епітелію передміхурової 
залози.  

До складу препарату входить екстракт журавлини (Vaccinium macrocarpon), який 
позитивно впливає на функціонування сечовидільної системи. Видаляє шкідливі бактерії з 
сечовивідних шляхів, при цьому збільшує необхідну бактеріальну флору. Вітамін E, цинк, 
марганець і селен захищають клітини простати і сечовидільної системи від вільних радикалів і 
змін, викликаних процесом старіння. 

Склад (в 1 таблетці): екстракт журавлини – 1:10 (Vaccinum macrocarpon) – 150 мг, 
рослинний бетаситостерол – 10 мг, вітамін Е – 2,5 мг, сполуки мікроелементів: марганець 

                                                 
 Науковий керівник – д. вет. н., проф. Скляров П.М. 
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(марганцю (II) оксид) – 500 мкг, цинк (цинк хелат гліцину, гідрат) – 2 мг, селен (натрію (IV) 
селенит) – 15 мкг. 

По закінченню періоду застосування препарату відмічено поліпшення показники якості 
сперми (активності та концентрації сперми) у всіх дослідних самців у межах від 3 до 10 %. 

Висновки. Такими чином, препарат під комерційною назвою PROSTADOL фірми Dolfos 
можна використовувати в племінному собаківництві за знижених показників спермограми, 
зокрема показників активності і концентрації.  
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Порівняльний аналіз схем синхронізації статевого циклу у корів та телиць 
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Вступ. Високий рівень продуктивності корів можливий лише за умови безперервного 

прояву їх репродуктивної функції, що, у свою чергу, вимагає застосування чіткої науково 
обґрунтованої системи контролю і регуляції репродуктивної функції. Розширення знань про 
нейрогормональне регулювання відтворення у тварин дало змогу застосуванню гормональних 
препаратів для стимулювання й синхронізації охоти у самиць. 

Сучасні способи синхронізації охоти у самиць сільськогосподарських тварин дають 
змогу з високою точністю контролювати строки осіменіння і тим самим у значній мірі 
виключати пропуски статевої охоти. Відомо також ефективні засоби профілактики і лікування 
порушень статевої функції тварин шляхом застосування комплексу гормональних препаратів. 

Аргументом за застосування синхронізації статевої охоти є те, що даний метод дозволяє 
осіменити більшу кількість тварин в стислі терміни, перенести період масових отелень на інший 
час, організувати осіменіння тварин, коли виявлення статевої охоти ускладнене або неможливе 
внаслідок ряду виробничих причин, скоротити сервісперіод. 

Аргументами проти використання даного методу є пригнічення ендокринних органів, що 
забезпечують функціонування статевої системи за безсистемного застосування гормональних 
препаратів і досить висока вартість схем синхронізації. Щомісячні витрати тільки на придбання 
гормональних препаратів є значними. До цих витрат слід додати і витрати на оплату праці 
персоналу. При цьому потрібно враховувати, що при використанні схем синхронізації вагітність 
настане тільки в 45–50 % випадків. 

Мета – провести порівняльний аналіз схем синхронізації статевого циклу у корів і 
телиць. 

Матеріали і методи досліджень. Порівняльний аналіз схем синхронізації статевого 
циклу у корів та телиць проводили в умовах ТОВ “ОлімпексАгро” Новомосковського району 
Дніпропетровської області. 

У досліді використовували клінічно здорових тварин голштинської породи, середньої 
вгодованості: телиці парувального віку та масою тіла 320–380 кг, корови – 4–8 років та 500–
550 кг відповідно і середньорічною молочною продуктивністю 5500 кг. 

Проаналізовано чотири схеми синхронізації статевого циклу у корів і телиць, які 
використовували у господарстві – “Ovsynch”, “Presynch”, “Адаптована” та “Для телиць”. 

Результати досліджень. За результатами досліджень одержано наступні результати 
порівняльного аналізу схем синхронізації статевого циклу у корів і телиць, наведені у таблиці. 
Як видно, одержані результати при різних схемах у корів відрізняються несуттєво. Кращі 
результати одержано при синхронізації статевого циклу у телиць. Однак порівняно зі 
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спонтанною охотою результати значно гірші. Хоча, в цілому, такий підхід, незважаючи на 
більші затрати, у підсумку має економічний ефект. 

Таблиця. Порівняльний аналіз схем синхронізації статевого циклу у корів та телиць 

Групи тварин n Заплідненість від І осіменіння, % 
Ovsynch 224 44,5 
Presynch 221 46,4 
Адаптована 219 49,9 
Для телиць 139 68,6 

Багато в чому це можна пояснити тим, що при штучно стимульованій охоті часто 
спостерігаються неповноцінність або слабкий прояв феноменів стадії збудження статевого 
циклу. Але більш суттєвими є наступні наші спостереження. Так, нами виявлено три варіанти 
ефективності схем за застосування тваринам різного стану репродуктивної системи. У 
першому – за ректального дослідження на яєчниках виявили жовте тіло, у другому – фолікул, у 
третьому – не було утворень. За схемою вводимо фолікулостимулюючий гормон і, як результат, 
у першому випадку не відбувається ніяких змін, так як цей гормони не впливає на лютеальної 
фазу статевого циклу, у другому – протягом 7–16 годин відбувається овуляція і початок 
лютеальної фази, яка триватиме 11 діб; у третьому – прискорюється утворення фолікулу. У 
першому варіанті до 7ї доби відбувається зниження гормональної активності жовтого тіла, у 
другому – пік лютеїнової фази, у третьому – початок лютеїнової фази. Ін'єкція простагландину 
однаково впливає на всіх тварин регресією жовтого тіла і початком нового циклу, пік 
фолікулярної фази якого буде через 2 доби, коли робиться 3тя ін'єкція, викликаючи овуляцію 
через 7–16 годин після введення препарату. 

Схеми не передбачають необхідності дослідження стану яєчників, але є багато факторів 
коли овуляція в запланований час не настає і відповідно (за ановуляторного циклу) запліднення 
не відбувається.  

Крім цього, існує кілька факторів, які слід обов'язково розглянути при прийнятті рішення 
про застосування в стаді методів регулювання статевого циклу, особливо при виборі 
фармакологічної програми. надзвичайно важливо розуміти ситуацію, що склалася на фермі в 
сфері репродукції. Необхідний також ретельний аналіз вікової структури стада і причин 
неплідності. І, нарешті, важливо враховувати кадрові ресурси, кваліфікацію і ступінь підготовки 
персоналу на фермі, робочі години, особливо, якщо планується використовувати складну 
програму регулювання статевої охоти, оскільки точний час і дозування препарату виявляються 
вирішальними для ефективності програми. При цьому слід чітко розуміти, що фармакологічний 
спосіб регулювання еструсу не є заміною ретельно складеним раціону і відповідному 
управлінню осіменінням в стаді. Не має сенсу використання синхронізації статевої охоти, якщо 
її можна виявити при високій ефективності та іншими методами. 

Висновки. Таким чином, синхронізація статевого циклу вимагає не тільки бездоганного 
утримання тварин і створення сприятливих умов для прояву статевого циклу, але й відповідного 
рівня організації виявлення ознак статевої охоти, використання обладнання та робочої сили, 
кваліфікованих фахівців. Змінити ситуацію на краще можна шляхом використання 
ультразвукової апаратури для дослідження морфофункціонального стану яєчників, що надасть 
можливість оптимізувати час осіменіння корів та телиць, а отже й забезпечить підвищення рівня 
відтворення гурту великої рогатої худоби. 

Кожна з різних схем синхронізації найбільш успішно і економічно виправдано працює в 
різних ситуаціях. Єдиної програми синхронізації не існує і всі фармакологічні способи 
синхронізації повинні розглядатися як корисний інструмент, основною метою якого є 
підвищення показників тільності в стаді, поліпшення процесу осіменіння або усунення існуючих 
організаційних помилок. При виборі оптимальної потрібно керуватися тією, яка забезпечить 
найбільший прибуток в умовах конкретного господарства.  
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Вступ. Метою визначення термінів овуляції є покращення результатів осіменіння та, 

відповідно, продуктивної вагітності, особливо у моноциклічних тварин таких як собаки. Це 
досягається наданням власникам тварин інформації щодо оптимального дня для парування у 
здорових та сук із репродуктивною патологією, а також при застосуванні штучного осіменіння. 
У репродуктології дрібних тварин існує певний набір діагностичних інструментів та методів 
визначення овуляції у сук. Зокрема для визначення оптимальних строків парування 
використовують фізичні огляди, дослідження слини, вагінальну цитологію, виміри концентрації 
прогестерону в плазмі крові тощо. З перерахованих методів кожен має свої плюси та мінуси. 
Дослідження слини є простим та дешевим методом, але є малоінформативним. Вагінальна 
цитологія — достатньо інформативний метод, але стає неефективним у разі наявності 
патологічних процесів, що впливають на клітинний склад вагінального слизу (вагініти, метрити, 
цервіцити, ендометріози). Визначення плазмового прогестерону використовується як 
високоточна методика, але є й найкоштовнішою, тому проведення даного аналізу щоденно до 
визначення піку концентрації гормону може привести до значного удорожчання процедури. Як 
один з найперспективніщих та малоінвазійних методів розглядається ультрасонографія, за 
допомогою якої можна вивчати стан яєчників та їх структур під час проеструсу, еструсу, 
метеструсу та інколи анеструсу. Основною вимогою є наявність середньочастотного 
ультразвукового датчика (810 MHz) та сканера з високою розподільною здатністю. У літературі 
зустрічаються декілька досліджень із спостереженнями за фізіологічними змінами під час 
еструсу (розвиток фолікулів, овуляція та утворення жовтого тіла) за допомогою ультразвукової 
діагностики. 

Мета – моніторинг змін у яєчниках собак під час фолікулярної фази, овуляції та 
лютеїнової фази за допомогою УЗД порівняно з піхвовою цитологією, вивчити можливість 
визначення овуляції у сук за допомогою УЗД з лінійним датчиком 8 МГц для прогнозування 
часу овуляції. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили на 12 здорових суках породи 
німецький боксер віком від 18 місяців до 3 років. Всі вони були розміщені в умовах розплідника 
з індивідуальним вольєрним утриманням, дворазовим щоденним моціоном та однаковою 
дворазовою годівлею. Ультразвукове дослідження проводили перед моціоном, підсилення та 
буферізація не використовувалась. Ультрасонографія проводилась двічі на день, починаючи з 6ї 
доби проеструсу (6 день від початку вагінальної кровотечі) до початку цитологічного діеструсу, 
а потім один раз на день до закінчення пізнього діеструсу. Вагінальні мазки були відбирали один 
раз на день протягом всього дослідження, які забарвлювали LDF 200. Ультразвукове 
дослідження здійснювалось з лівого та правого боку за допомогою сканера Medison SA60000 та 
лінійного датчика частотою 8,0 МГц з комбінованим ультразвуковим гелем. Собак розміщували 
у лівому або правому боковому положенні. Під час декількох досліджень тварину досліджували 
стоячи. Фіксували розмір яєчників (довжина та ширина), а також кількість та діаметр фолікулів 
та жовтого тіла. 

Результати досліджень. Обидва яєчники візуалізувалися протягом всього дослідження. 
Фолікули, розташовані у паренхімі рівномірно, ідентифікували як анехогенні сферичні 
структури на 6 добу проеструсу (3 доби до овуляції). Кількість фолікулів на 6у добу проеструсу 
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становила від 3 до 5 зліва та від 3 до 6 ‒ на правому яєчнику. Середній розмір фолікула на 
правому яєчнику становив 0,6 ± 0,1 см, а на ліву яєчнику ‒ 0,4 ± 0,2 см під час фолікулярної 
фази. Явна овуляція характеризувалася швидким зникненням анехогенних утворень в обох 
яєчниках протягом 24 годин. Синхронно з овуляцією спостерігалося накопичення нерегулярної 
анехогенної рідини у обох бурсах яєчників. Цей результат відповідає колапсуванню фолікулів  і 
був характерним для постовуляторного жовтого тіла в обох яєчниках. Corpora lutea виявляли як 
структури з анехогенним просвітом (3,5–4 мм) з товстою стінкою по периметру. Вони виступали 
з поверхні яєчників, формуючи нерівний контур залози.  

Оскільки фолікулярна фаза триває до овуляції, вагінальною цитологією виявляли 80–
90 % клітинами з ядрами. Одразу після овуляції цитологічна картина різко змінювалась, 
оскільки більшість цих клітин (до 80 %) втрачали ядра та проходили стадію кератинізацію, а 
також поступово збільшувалися залишки перероджених клітин. Кількість базофільних клітин 
почала збільшуватись на 4й день після овуляції. На 5й день після овуляції у матеріалі з'явилися 
нейтрофіли (1й день діеструсу).  

Висновок. У даному дослідженні, ультрасонографічне дослідження яєчників добре 
відповідало даним вагінальної цитології. Таким чином, середньочастотне УЗД можна вважати 
надійним і корисним інструментом визначення овуляції. Крім того, лінійний датчик 8 МГц 
забезпечує ефективну розподільчу здатність для дослідження яєчників собак. 
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Вступ. Пієлонефрит – одне з поширених захворювань сечової системи. На пієлонефрит 

частіше хворіють самці собак і коти у старому віці, особливо при утриманні в кімнатних умовах. 
У собак на це захворювання припадає до 30 % усієї патології нирок. Відомо що майже всі 
собаки, у віці старше 5 років, незалежно від породи, страждають від морфофункціональних змін 
в нирках. Такі симптоми як поліурія, полідипсія та протеїнурія, з одночасним підвищенням 
питомої ваги сечі, сигналізують про початок розвитку патологічних змін в нирках, які можуть 
мати зворотній характер при своєчасному їх діагностуванні та проведенні адекватних 
лікувальнопрофілактичних заходів. Незважаючи на значні досягнення у вивченні даної 
патології, на даний час залишається багато складних і невирішених питань. Збільшення частоти 
прояву гострого пієлонефриту пов’язано з підвищенням вірулентністю мікроорганізмів у 
результаті придбаною стійкістю до антибактеріальних засобів.  

Мета роботи – визначити методи клінічних і лабораторних досліджень при пієлонефриті 
та експериментально перевірити нові схеми лікування патології з врахуванням сучасних 
досягнень фармакології. 

Матеріал і методи дослідження. Експериментальна  частина  роботи виконана  в умовах  
державної лікарні ветеринарної медицини Шевченківського та Соборного районів міста Дніпро. 
Об’єктом досліджень слугували собаки хворі на пієлонефрит. В експериментах використані 
тварини різного віку, порід і статі. Для проведення дослідів було сформовано 2 групи тварин (по 
5 собак у кожній) за методом параналогів. При надходженні тварин в клініку вони підлягали 
клінічному та лабораторному дослідженню. Клінічне дослідження собак проводили за 

mailto:bilan.m.v@dsau.dp.ua


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

28 

загальноприйнятими методами. Лабораторне дослідження включало визначення морфологічних 
(кількість еритроцитів і лейкоцитів, лейкограма, рівень гемоглобіну) і біохімічних (кількість 
загального білку) показників крові, а також фізичних (колір, прозорість, консистенція, запах, 
щільність), хімічних (рН, наявність білку) та мікроскопічних (визначення осаду,бактерій, клітин 
епітелію) показників сечі. Періодично, на першу, сьому і чотирнадцяту добу відбирали кров і 
сечу для морфологічних і біохімічних досліджень. 

Лікування пієлонефриту проводили за двома схемами, для контрольної групи 
використовували: лазикс 1% 0,5–1 мл, вітаміни В1, В6, В12, С 1–2 мл. внутрішньом’язово, уробесал 
всередину по ½–1 табл., ношпу 0,5–2 мл. Для тварин дослідної групи додатково включали 
антибактеріальний засіб Амоксиклав у першу добу лікування у дозі 100–200 мг розчинивши у 
100 мл Натрію хлориду внутрішньовенно 2 рази на добу, а потім по ¼– ½ таблетки всередину 2 
рази на добу. 

Результати досліджень. При клінічному дослідженні встановлено підвищення 
температури з прискоренням пульсу дихання, втратою апетиту, загальним пригніченням, 
малорухливістю, інколи спостерігали блювоту. Черевні стінки напружені, в поперековій ділянці 
виявляли підвищену чутливість і болючість. Під час спостереження: біль при сечовиділенні, 
хворі собаки приймають позу до сечовиділення, горбляться, виділяють незначну кількість сечі, а 
потім тривалий час залишаються в цій позі. За бімануальної пальпації встановили сильну 
болючість, зміну нирок в об’ємі, зміну їх рельєфу (у хворої нирки поверхня нерівна) сечовід 
пальпується у вигляді тяжа завтовшки з палець і більше, що свідчить про часткове або повне 
закупорення його ексудатом, стінки сечовода щільні і болючі, відчувається флуктуація. 

Найбільш виражені і показові в діагностичному та прогностичному відношенні є зміни 
сечі. На початку захворювання сеча забарвлена домішками крові в червонуватий колір, 
помутніла, аміачного запаху. При мікроскопії осаду сечі виявляли значну кількість епітеліальних 
клітин ниркової миски та звивистих канальців, еритроцитів (у всьому полі зору), лейкоцитів (від 
20 до 100 і більше в полі зору), бактерій, циліндрів різної природи і кристалів сечокислого 
амонію. У більшості випадків при пієлонефриті сеча мала лужну реакцію, відмічали протеїнурію 
і глюкозурію. Кетонурія і гемоглобінурія зустрічалася в рідких випадках.  

В результаті досліджень встановили, що запропонована нами схема лікування сприяла 
скороченню терміну перебігу захворювання. У тварин контрольної групи раніше відновлювався 
апетит, покращувався загальний стан, нормалізувався акт сечовиділення. Ефективність 
амоксиклаву підтверджувалися лабораторними дослідженнями крові і сечі. Так, у тварин 
дослідної і контрольної групи гемоглобін знаходився в межах 122,6 ± 9,87–124,5 ± 12,08 г/л, 
кількість еритроцитів – 4,96 ± 0,28–5,53 ± 0,33Т/л, лейкоцитів – 23,28 ± 5,43–24,06 ± 4,03 Г/л. У 
тварин дослідної групи вже через тиждень значно підвищився рівень гемоглобіну 
(128,34 ± 5,90 г/л). В кінці другого тижня його кількість знаходилася на рівні 132,58 ± 13,60 г/л, в 
той час, як в контрольній групі даний показник складав всього 125,74±12,68г/л. Аналогічна 
картина спостерігається і в динаміці еритроцитів. Їхній рівень в досліді знаходився на більш 
високому рівні і склав 5,978 ± 0,31 Т/л, в той час як у групі контрольних тварин він практично не 
змінився і коливався в межах 4,58 ± 0,31–4,92 ± 0,2 Т/л. Про затухання запального процесу в 
нирках свідчить зникнення лейкоцитозу у дослідних собак вже на 7й день досліджень. В 
контрольній групі рівень лейкоцитів знаходився на більш високому рівні і на 14й день склав 
17,03 ± 4,04 Г/л, в той час як в дослідній – 11,78 ± 3,65. В контрольній групі тварин  тривалий час 
відмічали зсув лейкограми вліво. В дослідних тварин швидко нормалізувався показник 
паличкоядерних і сегментоядерних нейтрофілів та зростала кількість лімфоцитів. На 7й день в 
дослідній групі відновлювався показник загального білка (74,8 ± 2,65г/л), на 14й день 
нормалізувався рівень сечовини (5,67 ± 0,52 ммоль/л), в той час як в контрольній групі рівень 
загального білку склав 70,6±0,23г/л, а сечовина – 7,56 ± 0,83 ммоль/л, що значно перевищує 
нормативи.  
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Показники сечі зазнали змін у схожі терміни, так на 7й день у собак дослідної групи сеча 
відповідала нормальним параметрам. На 14й день досліджень у дослідній групі сеча мала 
властивості клінічно здорових собак, що не можна сказати про тварин контрольної групи. 

Таким чином, включення до схеми лікування амоксиклаву значно скорочує термін 
перебігу захворювання. 

Висновок. Основними клінічними ознаками за пієлонефриту у собак були: пригнічення з 
послідуючим підйомом температури, болючістю при  пальпації в ділянці попереку і дізуричні 
явищами. Для постановки діагнозу на пієлонефрит найважливішим є лабораторне дослідження 
сечі: сеча червонуватого кольору з домішками крові, містить велику кількість білка, 
епітеліальних клітин ниркової миски та звивистих канальців, еритроцитів, лейкоцитів, бактерій, 
циліндрів різної природи і кристалів сечокислого амонію, має аміачний запах, реакція сечі лужна 
(більше 8,5), При морфологічному та біохімічному дослідженні крові виявлено: нейтрофільний 
лейкоцитоз із зсувом ядра вліво, азотемію (рівень сечовини у дослідній групі становив 
8,58 ± 0,96 ммоль/л). Застосування комплексного лікування, що включає: амоксиклав, лазикс, 
уробесал, ношпу, вітаміни групи В (В1, В6, В12) та вітамін С сприяє 100 % одужанню тварин та 
скороченню терміну лікування до 7 діб. 
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Вступ. Хронічний бронхіт – захворювання, що є однією з основних причин розвитку 

бронхіальної астми у котів.  Виникає воно внаслідок впливу не інфекційних (рослинні, тваринні, 
лікарські алергени, умови зовнішнього середовища) та інфекційних (віруси, бактерії, 
мікроорганізми, мікоплазми, гриби, паразити) факторів. Сприяючими факторами є спадковість, 
породність (сіамська та гімалайська породи більш схильні до появи та розвитку бронхіальної 
астми). Як свідчить практика, більшість внутрішніх хвороб котів мають нечіткі клініко
діагностичні критерії, недостатньо вивчений їх перебіг і патогенез, що не дозволяє лікарю 
ветеринарної медицини всебічно оцінити стан здоров’я тварин. 

Мета роботи: визначити інформативність клінікодіагностичних показників і встановити 
ефективність використання інгаляційної терапії за лікування бронхіальної астми у котів. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводились в умовах державної лікарні 
ветеринарної медицини Шевченківського і Соборного районів міста Дніпро  на котах різних 
порід, масою 34 кг віком 18 років з симптомами  бронхіальної астми. Із відібраних тварин було 
сформовано дві групи, по 5 в кожній, яким проводили клінічні та лабораторні дослідження. При 
дослідженні враховували анамнестичні дані, показники габітусу, термометрії, проводили 
аускультацію серця, рентгенографію. У обох груп котів досліджувалися умови годівлі та 
утримання. Під час досліду у сироватці крові визначали біохімічні та морфологічні (кількість 
еритроцитів і лейкоцитів, гемоглобіну, ШОЕ, лейкограму, гематокрит) показники. Для 
визначення стану сполучної тканини у сечі хворих тварин визначали вміст оксипроліну та 
уронових кислот, а в сироватці крові – рівень глікопротеїнів, сіалових кислот, 
хондроїтинсульфатів і фракції ГАГ – хондроїтин6, 4 і гепарансульфати. 
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Для порівняння ефективності лікування тваринам контрольної групи використовували 
такі засоби: преднізолон (таблетки 5 мг) – по 0,5 мг на 1 кг маси тіла, 2 рази на добу, 5 днів; 
ефедрину гідрохлорид 5 % – 0,02–0,05 мл підшкірно 1 раз на добу, протягом 3 днів, синулокс 
(таблетки 250 мг) – по 12,5 мг/кг, 2 рази на добу, 10 днів; Тварин тримали на звичному раціоні, 
кип’ячену воду давали без обмежень. 

Котів дослідної групи лікували за наступною схемою: преднізолон (таблетки 5 мг) – по 
0,5 мг на 1 кг маси тіла, 2 рази на добу, 5 днів, потім по 0,25 мг на 1 кг, 2 рази на добу, 5 днів; 
Беротек (аерозоль для інгаляцій) – 2 рази на добу, 2 місяці; Амоксицилін 15 % – 1мл/1 кг маси 
тіла. За необхідності повторити через 48 годин. Тваринам був призначений дієтичний режим 
годівлі, який контролювався їх власниками. 

Результати досліджень. При клінічному дослідженні котів виявлено наступні симптоми: 
сухі хрипи в легенях, тахіпное і кашель – у 100 %, тахікардію і ціаноз видимих слизових 
оболонок – 81–25 %, пригнічення – 68–75 %, зниження маси тіла у 31,25 % хворих тварин. Під 
час проведення рентгенографії легень у 37,5 % хворих котів встановлено дифузне ущільнення 
бронхіального дерева та посилення легеневого малюнка, а також нечіткість контурів судин і 
прикореневих бронхів, у решти рентгенологічно не було виявлено змін у легенях. За 
результатами загального клінічного аналізу крові встановлено гіпохромну нормоцитарну 
анемію, лейкоцитоз, еозинофілію та лімфоцитопенію, біохімічним аналізом сироватки крові — 
збільшення активності АсАТ і лужної фосфатази. У 100 % котів під час загострення 
бронхіальної астми вміст глікопротеїнів у крові зростав до 1,31 ± 0,05 г/л (0,98–1,68), що у 2,2 
рази вище за показник у порівняні з контрольною групою (р < 0,001). Концентрація сіалових 
кислот – на 79 % більша, ніж у контролі (р < 0,001), що зумовлено тяжкими запально
деструктивними змінами в екстрацелюлярному матриксі сполучної тканини легенів і є 
несприятливою прогностичною ознакою. Рівень хондроїтинсульфатів у сироватці крові хворих 
котів у 4,5 рази вищий (0,648 ± 0,029 г/л) за показник у тварин контрольної групи(р < 0,001). Це 
може свідчити про тяжкі деструктивні процеси у сполучній тканині легенів за бронхіальної 
астми. Вміст загальних ГАГ у сироватці крові хворих котів був підвищений на 21,7 % (14,6 ± 
0,23 ум. од.; р < 0,01). Зростання середнього показника ГАГ у групі хворих тварин 
супроводжувалося перерозподілом їх фракцій: вміст хондроїтин6сульфату збільшився на 
24,6 %, порівняно з контрольною групою (р < 0,05), хондроїтин4сульфату та гепаринсульфату 
не відрізнявся від показників у тварин контрольної групи. Рівень екскреції оксипроліну 
збільшився у 50 % котів та в середньому на 90,1 % (р < 0,01), порівняно з тваринами контрольної 
групи, внаслідок підвищеного катаболізму колагену і протеогліканів легенів. Вміст у сечі 
уронових кислот у середньому зріс на 42,5 %, але не перевищував верхню межу норми в жодної 
із тварин (р < 0,05). 

Упродовж лікування на 7му добу спостерігали зменшення пригнічення, на 14ту – 
анемічності видимих слизових оболонок. Напади кашлю припинилися через 15–25 діб після 
початку терапії. Біохімічні показники стану сполучної тканини у сироватці крові котів за 
бронхіальної астми виявили значну діагностичну інформативність. На 14ту добу лікування 
вміст глікопротеїнів зменшився на 39,1 % (р < 0,001), сіалових кислот – 24% (р < 0,01), 
порівняно з показниками до початку лікування, наприкінці лікування на 46 (р < 0,001) і 27,5 % 
(р < 0,001) відповідно, проте вміст глікопротеїнів у сироватці крові не зменшився до значень 
тварин контрольної групи у 90 % котів, сіалових кислот – 60 %. У деяких тварин після лікування 
вміст сіалових кислот не знизився до рівня клінічно здорових, що зумовлено уповільненням 
ремісії захворювання і є несприятливим для прогнозу показником. Вміст хондроїтинсульфатів 
зменшився у 2 рази лише на 60ту добу лікування, але він не досягнув рівня показників котів 
контрольної групи (0,145 ± 0,007 г/л). Зменшення концентрації загальних ГАГ на 12,7 %, 
(р < 0,01), порівняно з початковою, відбувається за рахунок хондроїтин6сульфату. Високий 
показник хондроїтинсульфатів наприкінці лікування (0,326 ± 0,024 г/л, у котів контрольної 
групи – 0,145 ± 0,007 г/л) свідчить про незворотну перебудову структури бронхів за бронхіальної 
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астми у котів, яка може закінчуватися фіброзом бронхіального дерева внаслідок тривалого 
запального процесу. 

Кольоровий показник після закінчення лікування зріс на 8,3 %, МСН і гематокрит – на 
9 %, а ШОЕ зменшилось з 25,0 ± 5,68 до 2,0 ± 0,45 мм/годину в порівнянні з показниками до 
початку лікування. Загальна кількість лейкоцитів зменшилася на 14у добу лікування на 47,5 % 
(p < 0,01), на 60у – в 2рази (p < 0,001) порівняно з показником до початку лікування 
(таблиця.2.3.3). Кількість паличкоядерних нейтрофілів зменшилася на 6,0 %, що обумовлено 
протизапальною дією преднізолону. Зменшення кількості еозинофілів на 15 % було виявлене 
лише на 60у добу лікування (p < 0,001). Зростання кількості лімфоцитів в процесі лікування 
спочатку на 5,0, а потім на 13,0 % свідчить про відновлення функцій імунної системи хворих 
тварин.  

Таким чином, за результатами загально клінічного дослідження крові під час лікування 
можна відмітити зменшення анемії і активності запалення у бронхах у кішок. 

Висновок. За результатами проведених досліджень, нами встановлено що найбільш 
інформативними біохімічними показниками стану сполучної тканини в процесі лікування є 
глікопротеїни, хондроїтинсульфати і сіалові кислоти. Вони можуть бути рекомендовані в якості 
діагностичних маркерів для оцінки ефективності лікування бронхіальної астми у кішок. 
Фракційний склад ГАГ, крім хондроїтин6сульфату, а також рівень екскреції оксипроліну та 
уронових кислот в кінці лікування не змінилися, що не дозволяє використовувати ці показники 
як діагностичні тести для обстеження кішок з бронхіальною астмою в динаміці і оцінювати 
ефективність лікувальних заходів в практиці ветеринарної медицини. 
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Вступ. Однією із складових втрат при відтворенні є перинатальні. Необхідно 

констатувати факт поширення частоти патологій у тварин, що супроводжують вагітність, 
ембріо та фетопатій, захворювань новонароджених нерідко з летальним наслідком. Однак, не 
дивлячись на це, в цілому, питання залишаються маловивченим. 

Мета – апробація комп’ютерних програм діагностики перинатальних патологій коней. 
Матеріал і методи досліджень. Досліди проводилися в умовах приватної конюшні с. 

Орловщина Новомосковського району Дніпропетровської області. Апробації підлягали 
комп’ютерні програми оцінки стану ембріона/плода на різних стадіях антенатального розвитку, 
прогнозування перебігу родів та оцінки клінічного стану та потенціалу розвитку 
новонароджених лошат, для визначення параметрів яких використовували клінічні і спеціальні 
методи досліджень новонароджених лошат і кобил в анте та інтранатальний період. 

Результати досліджень. У зв’язку з актуальністю та загальними потребами практики 
ветеринарної медицини перинатальну патологію необхідно розглядати у розмежованому, 
подвійному варіанті – з урахуванням паралельності існування проблем. Перша – розробка та 
впровадження системи діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів, що забезпечують 
нормальний перебіг вагітності, родів, післяродового періоду у самок. Друга – розробка та 
впровадження системи діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів, що забезпечують 
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оптимальні умови для розвитку та охорони здоров’я ембріона, плода та новонародженого. Ця 
система охоплює антенатальну, інтранатальну та постнатальну патологію, а в цілому – 
перинатальну патологію. Об’єктами ушкоджень можуть бути як ембріон, плід та 
новонароджений, так і організм матері. 

З метою виявлення ембріо, фето та плацентопатій аналізували анамнестичні дані 
стосовно вагітних кобил, проводили їх клінічне дослідження і оцінку стану ембріонів та плодів. 

Клінічне дослідження дозволяє виключити чи підтвердити існування відхилень 
функціонування окремих органів і систем організму, проаналізувати показники гомеостазу, 
ендокринологічне – рівень гормонів в організмі, вагінальне – виключити чи підтвердити 
існування патологічних процесів у вагіні, шийці матки, присутність вагінальних виділень, 
ректальне – визначити розміри та тонус матки, реагентність плода. Спеціальні дослідження – 
цитологічний та мікробіологічний аналіз і ультрасонографія. 

Отримана інформація після проведених діагностичних досліджень слугувала алгоритмом 
для комп’ютерних програм. 

Так, параметрами оцінки 75добового ембріона та 4 міс. плода є довжина ембріону, а 
також візуалізація об’єктів (оточення ембріону рідиною, органи, кістяк, товщина стінки матки та 
хоріальної оболонки, рухи ембріону, серцебиття, клінічний стан кобили, показники гомеостазу 
та стан її статевих органів. За оцінки 10міс. плода додатково визначали рухи плода, реакцію на 
подразнення та серцебиття, стан плаценти і товщину стінки матки та хоріальної оболонки, 
характер амніотичної та алантоїсної рідини, колпоцитограму, стан молочної залози. Сума балів 
50100 вказує на задовільний стан плода і високий потенціал його розвитку, менше 50 – на 
незадовільний стан плода з низьким потенціалом розвитку (група ризику виживання). 

Параметрами визначення комп’ютерної програми прогнозування перебігу родів у кобил є 
фетоплацентарний комплекс (маса плода, товщина стінки матки і плаценти, відшарування 
плаценти, колпоцитограма), клінічний стан кобил, їх показники гомеостазу та умови утримання. 
За сума балів 50100 прогнозуються нормальні роди, менше 50 – слабкість родової діяльності, 
дистоції родів, інтранатальна патологія плода. 

Клінічний стан лошат та потенціал їх розвитку можна визначали використовуючи 
комп’ютерну програму, параметрами визначення якої є жива маса, довжина, стан шкіри, 
шерстного покрову, рефлекси (смоктальний, руховий), стан слизових оболонок та показники 
гомеостазу новонароджених, клінічний стан кобили, плацента, плодові оболонки, пуповина та 
характеристика родів. Сума в 50100 балів свідчить про задовільний клінічний стан лошати та 
високий потенціал його розвитку, менше 50 – про незадовільний клінічний стан та низький 
потенціал розвитку (група ризику виживання).  

Висновки: 
1. Моніторинг вагітності кобил на 75 добу, 4 та 10 міс. з використанням комп’ютерної 

програми, яка враховує комплекс показників і дозволяє визначати стан та потенціал розвитку 
ембріона / плода і діагностувати ембріо, плаценто та фетопатії. 

2. Діагностика патологій кобил в інтранатальний період передбачає використання 
комп’ютерної програми, яка враховує стан фетоплацентарного комплексу (маса плода; товщина 
стінки матки і плаценти; відшарування плаценти; колпоцитограма), клінічний стан показники 
гомеостазу у кобили та умови її утримання. 

Для оцінки клінічного стану новонароджених лошат та потенціалу їх розвитку 
використовували комп’ютерну програму, яка враховує живу масу, довжину тіла, стан шкіри та 
шерстного покрову, рефлекси (смоктальний та руховий), стан слизових оболонок, показники 
гомеостазу, клінічний стан лошати у цілому.  
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УДК 619:616.3/.6636.8 

Діагностичні критерії та ефективність лікування за гепаторенального синдрому у котів 
в умовах ветеринарної клініки “Котофей” міста Дніпра 

Дудник Є.С., Семьонов О.В., Шульженко Н.М. 
evstva@ukr.net 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Патологія, яка вражає один орган, як правило, ушкоджує в тій чи іншій мірі й 

інші органи. Такий зв’язок часто прослідковується між печінкою і нирками у вигляді 
гепаторенального синдрому. За таким типом він часто перебігає у кішок. Гепаторенальний 
синдром є вкрай тяжкою патологією, коли організм тварини втрачає можливість 
знешкоджувати токсичні метаболіти (внаслідок ураження печінки) та виводити їх з організму 
(внаслідок ураження нирок). Великою проблемою у діагностиці цієї патології є мало 
характерна “змазана” клінічна картина, коли превалюючи ураження одного органа маскує 
ушкодження іншого.  

Поряд зі значним розповсюдженням хвороб печінки (які реєструються у 30–40  % 
тварин) і хвороб нирок (до 60  % у котів віком старше 8 років), також відмічається патологія 
з одночасним ураженням печінки і нирок, яка має назву гепаторенальний синдром або 
печінковониркова недостатність. Рання діагностика даної патології маловивчена, а 
лікування є не завжди ефективним, оскільки діагностують розвиток даного синдрому на 
розвинених стадіях коли, з’являються незворотні зміни в організмі тварин. 

Тому дослідження гепаторенального синдрому у котів є досить актуальним, особливо 
проведення біохімічних досліджень сироватки крові для виявлення критеріїв ранньої 
діагностики гепаторенального синдрому.  

Мета роботи – аналіз особливостей діагностики та лікування гепаторенального 
синдрому за двох схем лікування в умовах клініки ветеринарної медицини “Котофей” міста 
Дніпро.  

Матеріали і методи досліджень. Виявлення найефективнішої схеми лікування за 
гепаторенального синдрому у котів міста Дніпро вивчали на підставі анамнестичних даних і 
лабораторних досліджень, проведених у ветеринарній клініці “Котофей”. Всього досліджено 
10 котів різного віку та породи. Об’єктом досліджень були коти, хворі на гепаторенальний 
синром. Предметом досліджень – кров. Проби крові досліджували біохімічним методом. 

Для вирішення мети перед нами постали наступні завдання: 
1. Визначити клінічні симптоми у котів за вказаної патології. 
2. Дослідити функціональний стан печінки та нирок у хворих тварин. 
3. Встановити діагностичну інформативність ультрасонографічного дослідження хворих 
котів. 
4. Визначити ефективність консервативного лікування котів за гепаторенального 
синдрому. 
5. Визначити ефективність використання іпакетіну та пронефри  за лікування 
гепаторенального синдрому у котів; 
6. Розрахувати економічну ефективність лікування гепаторенального синдрому за двох 
схем лікування в умовах клініки ветеринарної медицини. 

Результати досліджень. Лікування тварин за гепаторенального синдрому викликає 
значні труднощі та часто залишається малоефективним, однак в нашому випадку мало 
позитивні результати. По результатам клінічного огляду тварин після тридцятиденного 
лікування було відмічено покращення загального стану тварин в обох групах. Також 
тваринам була зроблена повторна біохімія крові. З неї ми можемо зробити висновки, що 
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група тварин яка застосовувала у своєму лікуванні препарат “Пронефра” має кращі ниркові 
показники крові ніж група яка приймала “Іпакетин”. 

Таким чином, застосоване лікування, яке було спрямоване на підтримку роботи 
печінки і нирок дало позитивні результати.  

Розрахувавши загальну суму на витрати ми виявили, що затрата на схему лікування з 
іпакетином нижче ніж з пронефрою. Економічно доцільніше використовувати першу схему 
лікування, але враховуючи те що в другий схемі лікування ефект від неї кращий то 
лікувальна ефективність буде на боці другої групи.  

Висновок. Схема лікування з “Пронефрою” є ефективнішою порівняно з 
використанням “Іпакетіну”. 

 
 
 

УДК 619:618.14002:615.849 

Структура, поширеність та профілактика поліорганної акушерської патології корів 
післяродового періоду 

Зубков О.О., Скляров П.М. 
zubkovsasha93@gmail.com 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Найбільш поширені акушерські захворювання післяродового періоду – кетоз, 

гіполютеоліз, субінволюція матки, гіпокальціємія, затримка посліду та ендометрит. Ці патології 
можуть ставити під питання подальше продуктивне використання тварин. Вони викликаються 
багатьма причинами, серед яких на перший план виходять недоліки у годівлі та утриманні. В 
свою чергу з них також вибудовується певний взаємопов’язаний ланцюжок ускладнень. Хоча 
такий перехід не завжди має місце, і ці хвороби часто зустрічаються самі по собі в окремих 
корів. На сьогоднішні є багато інформації про ці хвороби окремо, та мало хто звертає увагу на їх 
поєднання, як на поліорганні патології. 

Поліорганна недостатність (синдром поліорганної недостатності, СПОН, ПОН) – важка 
неспецифічна стресреакція організму, сукупність недостатності декількох функціональних 
систем, що розвивається як термінальна стадія більшості гострих захворювань і травм. 

Мета роботи – визначення структури, поширеності та оцінці заходів з профілактики 
акушерської поліорганної патології корів післяродового періоду в умовах конкретного 
господарства. 

Матеріал і методи досліджень. Досліди проводили в умовах “Перемога АВК” ТОВ 
МТК “Єкатеринославський” село Чумаки, Дніпровського району Дніпропетровської області. 
Об’єктом для досліджень слугували корови різних порід, віком від 3 до 7 років і живою масою 
550–650 кг. 

Усі корови післяродового періоду підлягали клінічному дослідженню (визначення стану 
органів та систем організму корів, вагінальне, ректальне дослідження статевих органів), УЗД 
дослідженню сканером КХ5200 (Китай), також експресдослідженню на вміст кетонових тіл 
Precision Хceed (США).  

Для профілактики застосовували імуномодулятори “Vitapol pulvis” (у період пізнього 
сухостою) та “Vitapol suspension” (з 1ї по 55у добу після розтелення). 

Результати досліджень. У господарстві “Перемога АВК”  досліджували 148 корів 
післяродового періоду. У 75 тварин (51 %) виявлено акушерські патології. З них хворих на кетоз 
17 голів (11 %), ендометрит 23 голови (16 %), гіполютеоліз 14 голів (9 %), кетозендометрит 12 
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голів (8 %), ендометритгіполютеоліз 7 голів (5 %) і кетозендометритгіполютеоліз 2 голови (2 
%) (рис. 1).  

Після визначення структури та відсоткового співвідношення акушерських патологій 
післяродового періоду, провели дослід по застосуванню вищезгаданих імуномодуляторів ТМ 
“Vitapol”. Для дослідження відібрано 68 новотільних корів. У якості контролю – взято 
результати із попереднього відсоткового співвідношення. У дослідній групі по завершенню 
експерименту виявили акушерські патології у 16 корів (24%). З них хворих на кетоз 4 голови 
(6%), ендометрит 5 голів (7%), кетозендометрит 6 голів (9%) та ендометритгіполютеоліз 1 
голова (2%) (рис. 2). 
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Рис. 1. Відсоткове співвідношення акушерських хвороб корів у “Перемога АВК” ТОВ МТК 

“Єкатеринославський” 
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Рис. 2. Відсоткове співвідношення акушерських хвороб корів у “Перемога АВК” ТОВ МТК 

“Єкатеринославський” після досліду 

Висновки. В даному господарстві до початку досліду з акушерськими патологіями 
післяродового періоду становили 51 %, з яких 29 % займали поліорганні захворювання (кетоз
ендометрит, ендометритгіполютеоліз і кетозендометритгіполютеоліз).  

Після проведення досліду з акушерськими патологіями післяродового періоду становили 
24 %, з яких 46 % поліорганні захворювання. 

Є багато інформації щодо лікування та профілактики цих хвороб окремо, та мало хто 
звертає увагу на їх поєднання як на поліорганні патології. Тому цей напрямок досліджень є 
досить перспективним, адже розуміючи етоіпатогенез поліорганних хвороб можна їх 
профілактувати та зменшити збитки молочного скотарства. 
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Эффективность минерально-энергетической добавки “Фелуцен К-1–2” для 
профилактики кетоза у высокопродуктивных коров 

Иванов В.Н., Козловский А.Н. 
 ivanov-v-n@mail.ru 

УО “Витебская государственная ордена “Знак Почета” академия ветеринарной 
медицины”, г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. В настоящее время, в условиях промышленного ведения скотоводства, 

болезни протекающие с нарушением обмена веществ являются одной из основных проблем 
среди стад высокопродуктивных животных. По литературным данным кетозом ежегодно 
переболевают до 50 % всего поголовья крупного рогатого скота, причем до 30 % коров – более 
одного раза в год. Исходя из статистики по заболеваемости коров кетозом, в Республике 
Беларусь ежегодно у 20–25 % коров регистрируется клинически выраженное нарушение обмена 
веществ, и более чем у 50 % субклиническое. В результате от каждой коровы хозяйства 
недополучают около 10–15 % молока за лактацию, а также снижается его биологическая 
ценность.  

Разработано достаточно большое количество средств и способов терапии коров при 
кетозе, с эффективностью от 65 до 97 %, однако основной упор следует делать на недопущение 
возникновения данной патологии.  

Целью нашего исследования явилось изучение влияния минеральноэнергетической 
добавки “Фелуцен К1–2” для профилактики кетоза у высокопродуктивных коров. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись коровы с продуктивностью за 
предыдущую лактацию 4000 и выше кг молока. 

При этом было сформировано 3 группы клинически здоровых коров в возрасте 4–6 лет, в 
третьем периоде стельности. Коровы 1й группы были контрольными, их содержание, 
кормление, эксплуатация соответствовали принятой технологии в хозяйстве.  

Животные 2й группы были дополнительно подвергнуты обработке комплексом 
корригирующих препаратов: добавки ионов кальция за счет кормового мела 20–40 г или 
трикальций фосфата – 20–30 г на животное; двукратная витаминизация тривитом, содержащим 
витамины А, Е, Д3 (первая обработка за 7–14 дней до отела, вторая – через 7 дней после отела); 
двукратная обработка препаратом КМП, который содержит йод, железо, магний, селен, 
метионин и ряд аминокислот (первая обработка за 7–14 дней до отела, вторая – через 7 дней 
после отела в дозе 15 мл на животное).  

Коровам 3й группы дополнительно  была использована минеральноэнергетическая 
добавка “Фелуцен К1–2”, которую скармливали ежедневно в количестве 500 г на животное. 
Начало скармливания – за 10 дней до предполагаемого отела, а окончание через один месяц 
после отела. 

Во время проведения исследований за животными вели клиническое наблюдение, при 
этом обращали внимание на общее состояние животных, учитывали результаты исследования 
всех органов и систем, а также лабораторные исследования крови.  

Результаты исследования. При клиническом исследовании животных контрольной и 
опытных групп в начале опыта, а также оценке показателей лабораторных исследований крови и 
мочи отклонений от нормы не установлено. 

При проведении исследований нами установлено, что в контрольной группе клинические 
признаки кетоза проявились у 2 коров. У них наблюдались следующие симптомы: угнетение 
(апатия), повышение температуры тела, сухость кожных покровов и носового зеркала, 
взъерошенность и матовость шерстного покрова. Аппетит понижен (животные вяло поедали 
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концентраты или отказывались от них, лучше ели сено, корнеплоды, корма, сдобренные 
патокой). Динамика рубца периодически ослаблена, сокращения вялые, укороченные, жвачка 
нерегулярная. Область печеночного притупления болезненная. Пульс учащен, иногда ослаблен, 
тоны сердца ослаблены, приглушены, наблюдается аритмия. Дыхание в начале болезни было 
резко учащено, затем постепенно приходило в норму. Упитанность и продуктивность 
снижались. При исследовании молока и мочи были установлены кетонолактия и кетоноурия. В 
1ой и 2ой опытных группах заболевания кетозом не отмечались. 

На протяжении исследований лейкограмма и морфологические показатели (количество 
эритроцитов, лейкоцитов, содержание гемоглобина) колебались незначительно, находились в 
пределах физиологических показателей. 

У всех групп коров содержание общего белка и альбуминов находилось в пределах 
нормы на протяжении периода исследований, однако у животных первой опытной группы к 
концу исследований содержание общего белка увеличилось на 7,50 % и альбумина на 5,54 %, а 
во второй опытной группе –  на 9,09 % и 12,60 % соответственно. У животных контрольной 
группы содержание общего белка и альбумина имело тенденцию к снижению на 9,4 % и на 4,5% 
соответственно. Содержание мочевины снизилось по сравнению с первоначальными данными 
(при этом во второй опытной группе более выражено).  

Количество общих липидов в сыворотке крови колебалось в пределах нормы. У 
животных контрольной группы к концу опыта количество общих липидов снизилось на 7,75 %, 
а у коров первой и второй опытных групп увеличилось на 7,70 % и 7,22 % соответственно. 
Снижение содержания общих липидов в сыворотке крови коров контрольной группы, по 
нашему мнению, является предпосылкой для развития кетоза. 

В конце исследований в крови подопытных животных повысилось содержание 
минеральных веществ (магния, фосфора, кальция), что свидетельствует о нормализации 
минерального обмена в организме коров в результате профилактических мероприятий. Данные 
изменения наиболее выражены во второй опытной группе животных. 

Колебания активности аспартат и аланинаминотрансфераз были незначительные и на 
протяжении всего периода исследований находились в пределах физиологических показателей. 
Однако необходимо отметить, что в контрольной группе наблюдалось повышение активности, а 
во второй опытной группе происходило снижение их активности в пределах физиологических 
колебаний. 

Выводы. Применение комплексной минеральноэнергетической кормовой добавки 
“Фелуцен К1–2” для профилактики кетоза у высокопродуктивных коров положительно влияет 
на морфологические и биохимические показатели крови, в частности, повышается содержание 
общего белка, альбуминов, магния, кальция и фосфора, а также она оказывает стимулирующее 
влияние на липидный обмен. 

В ходе наблюдения за исследуемыми животными установили, что профилактическая 
эффективность применяемой добавки в опытных группах составила 100 %. В контрольной 
группе данный показатель соответствовал 80 %. 

Профилактическую эффективность кормовой минеральноэнергетической добавки 
“Фелуцен К1–2” можно объяснить содержанием в нем легкоперевариваемых углеводов, натрия, 
кальция, фосфора, магния, серы, витамина Д3, микроэлементов: медь, цинк, кобальт, йод, селен. 
Также в состав входят сахара – как источник “быстрой” энергии, минеральные вещества, 
витамины А, Д, Е и В5, усиливают всасывание питательных веществ и усвоение микро, 
макроэлементов, повышают резистентность организма. Входящий в состав пропиленгликоль – 
обладает глюкогенными и антитоксическими свойствами. Таким образом, комбинация выше 
описанных компонентов придает препарату комплекс свойств, препятствующий развитию 
кетоза у высокопродуктивных коров. 

 
 



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

38 

УДК 619:616.643089.86:636.8 

Обоснование и проведение промежностной уретростомии у котов 

Иванов В.Н., Малков А.А., Добровольская М.Л., Сергеева Ю.С.* 

 ivanov-v-n@mail.ru 
УО “Витебская государственная ордена “Знак Почета” академия ветеринарной 

медицины”, г. Витебск, Республика Беларусь 
*ФГБОУВО “Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина”, г. 

Краснодар, Российская Федерация 

 
Введение. Промежностная уретростомия является заключительным и радикальным 

мероприятием по лечению мочекаменной болезни у животных всех видов с развитием острой 
задержки мочи. Показанием для данной операции является неустранимая или рецидивирующая 
обструкция уретры, располагающаяся ближе к мочеиспускательному каналу. Чем ближе к 
дистальной его части, тем уретра становится более тонкой и именно в этом месте чаще всего 
происходит закупорка. Пробка может формироваться солями при развитии мочекаменной 
болезни, или клетками крови при цистите. Кроме того, обструкция уретры возможна при 
возникновении травм, развитии опухолей, а также воспалительных процессов, возникающих 
непосредственно в самой уретре. Известно, что постановка уретрального катетера способствует 
снятию признаков данного заболевания, но при этом происходит повреждение эпителия уретры, 
что впоследствии способствует развитию стриктур и дальнейшему ее сужению. При этом 
обструкция уретры может быт неустранимой и именно по этой причине и проводится 
соответствующее оперативное вмешательство. Данные процессы в дальнейшем усугубляют 
отведение мочи естественным путем и ведут к ее задержке в мочевом пузыре, развитию 
интоксикации с последующим повреждением почечных канальцев и деструкцией почек. Исходя 
из этих данных проведение промежностной уретростомии является оптимальным способом 
лечения и последующей профилактики развития острой задержки мочи [1].  

Цель исследования – обоснование проведения промежностной уретростомии у котов 
старше 7 лет с признаками острой задержки мочи, определение целесообразности ее проведения. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено две операции по 
промежностной уретростомии у котов в возрасте 13 и 8 лет соответственно. Общее состояние 
пациентов было тяжелым, отмечались признаки острой задержки мочи, которые 
характеризовались короткими, частыми потугами, усиленной вокализацией, болезненностью в 
области живота и увеличением контуров его изза перерастяжения мочевого пузыря. 
Мочеотделения у котов не отмечалось в течение двух суток. Ощущался запах мочи при 
отсутствии мочеиспускания от самих пациентов. Состояние их стремительно ухудшалось и 
нами было принято решение проводить оперативное вмешательство. Предварительно были 
взяты анализы крови. В обоих случаях отмечался выраженный лимфоцитоз, концентрация 
креатинина и мочевины была выше нормативных показателей в 2,5 раза, что свидетельствовало 
о развитии острого токсического процесса и резкого ухудшения общего состояния изза 
невозможности опорожнения мочевого пузыря. При анализе мочи под микроскопом после 
центрифугирования было обнаружено большое количество кальция оксалата, а также при общем 
анализе мочи была выявлена кровь и большое количество лейкоцитов. На УЗИ было отмечено 
скопление мелкого песка в просвете мочевого пузыря и камней диаметром от 1 до 1,5 мм. Перед 
операцией была проведена седация пациентов раствором ксилазина гидрохлорда внутривенно из 
расчета 0,1 мл/кг массы, после чего проведена спиномозговая анестезия раствором артикаина с 
эпинефрином в участок между последним поясничным и первым крестцовым позвонком в 
объеме 0,5 мл. При проведении операции оба кота были параллельно кастрированы закрытым 
способом на биологический узел, после чего проводилось отделение пениса от окружающих 
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тканей согласно общепринятой методике, были пересечены седалищнокавернозная и 
седалищноуретральная мышца. После того, как были отделены все мышцы и полностью 
отделен пенис от соединительной ткани мы рассекли уретру до входа в широкую тазовую 
полость и наложили ряд швов, соединяющих ее с кожей и ввели в новообразованное отверстие 
широкий катетер диаметром 0,4 сантиметра, длиной 200 мм и подшили его к коже [2]. После 
операции котам ежедневно в течение 7 дней проводилось бужирование уретростомы мазью 
Левомеколь 2 раза в сутки с предварительным промыванием катетера препаратом Басиджен. В 
качестве обезболивающего препарата применяли препарат Флексопрофен в дозе 2 мг/кг один 
раз в сутки 3 дня. Антибиотикотерапия включала в себя внутримышечное введение препарата 
Синулокс в дозе 0,5 мл 1 раз в сутки курсом 5 дней. Ежедневно на протяжении 5 дней котам 
внутривенно применялся препарат Дисоль для снятия уремического синдрома и профилактики 
развития почечной недостаточности. Котам была назначена специальная диета (Pro Plan 
Veterinary Diets Urinary), а также одет специальный воротник, не дающий возможности 
разлизывать швы. Оба кота на протяжении 7 дней носили специальные памперсы для животных.  

Результаты исследования. Уретральный катетер был снят через 5 дней после операции. 
Видимых изменений в уретростоме не отмечалось, прирастание тканей было хорошим, хотя и с 
небольшим послеоперационным отеком, который спал через 3 дня. Снятие швов проводили 
спустя 14 дней после оперативного вмешательства. По прошествии этого периода времени у 
обоих котов были взяты кровь и моча на анализ и было проведено повторное УЗИ. По итогам 
лечения концентрация креатинина и мочевины у обоих животных находилась в пределах нормы, 
как и количество лейкоцитов, в мочевом пузыре не наблюдалось признаков вторичного цистита 
и наличия песка. Отделяемая моча была светложелтого цвета, без наличия крови и гемоглобина, 
имела характерный запах для данного вида животных. При проведении микроскопии мочи были 
отмечены незначительные мелкие кристаллы оксалата кальция, которые не имели клинического 
значения. Анализы крови не показали наличия воспалительного процесса и признаков 
интоксикации. Общее состояние обоих пациентов в конце лечения было хорошим, 
мочеиспускание проходило в естественной позе, безболезненно. Уретростомы полностью 
приросли и не имели дефектов. 

Выводы. Проведение промежностной уретростомии обеспечивает нормализацию 
основных жизненных показателей, улучшает качество жизни животных с признаками острой 
задержки мочи, облегчает и ускоряет комплексное лечение мочекаменной болезни, способствуя 
выводу мелкого песка через расширенное отверстие уретры и улучшает общее состояние 
больных животных на протяжении дальнейшей жизни. Однако необходимо отметить и тот 
момент, что уретростома увеличивает риск возникновения инфекций мочевыводящих путей, в 
частности, цистита, поскольку часть уретры остается открытой и контактирующей с 
окружающей средой, поэтому к ней прибегают тогда, когда консервативное лечение не дало 
результатов при условии последующего тщательного содержания, кормления и ухода за 
уретростомированными пациентами..  
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Актуальність. З акушерськогінекологічних патологій у собак найчастіше зустрічаються 

ураження матки – хронічний ендометрит, залозистокістозна гіперплазія ендометрію. Часто 
спостерігаються міксо або гідрометра. На другому місці стоять враження піхви і зовнішніх 
статевих органів: випадання піхви, доброякісні і злоякісні пухлини, вагініт. Кісти та інші 
ураження яєчників виявляють в основному при захворюваннях матки. Рідко зустрічаються 
пухлини яєчників і матки. 

Однак найчастіше у сук реєструється накопичення гнійного ексудату в порожнині 
матки – піометра. В останні роки в гінекологічній практиці виділяють симптомокомплекс 
уражень матки (ендометритпіометракомплекс), що розвивається у тварин протягом 2х місяців 
після тічки і характеризується значними виділеннями з піхви, збільшенням об'єму живота, 
полідипсією та поліурією. 

У залежності від виду, на піометру хворіють 6–7 % домашніх тварин. Більш важкий 
клінічний перебіг, патофізіологічні і патоморфологічні зміни в організмі спостерігаються у сук і 
кішок. Плодючість тварин, які довго хворіли на піометру, зазвичай не відновлюється і нерідко 
серед хворих тварин трапляються летальні випадки. 

Особливе значення має розробка способів діагностики патології статевого апарату і 
піометри зокрема, що дасть можливість встановити характер ураження і особливості 
патологічних процесів в матці, а також такі види патології, як кисти і жовті тіла яєчників тощо. 
Не менш важливим є розробка більш досконалих методів лікування цієї патології, через те, що 
існуючі консервативні методи є малоефективними, а хірургічні мають ряд суттєвих недоліків. 

Мета роботи. Вивчення ефективності застосування ультразвукового дослідження матки 
у собак для постановки діагнозу при підозрі на піометру та визначенні ефективності лікування 
при використанні удосконаленого методу оваріогістероектомії у порівнянні з класичним. 

Матеріали і методи дослідження. Матеріалом для дослідження були собаки різних 
порід віком 5–9 років, що надходили на амбулаторний прийом до клініки.  

Для збору інформації про гінекологічний стан суки користувалися загальноприйнятими 
методами гінекологічного дослідження – анамнез, огляд, пальпація, вагіноскопія. 

Діагностику піометри проводили за результатами клінічного, лабораторного (визначення 
кількості лейкоцитів та лейкоцитарної формули крові за загальноприйнятими методиками) та 
ультразвукового (матки та яєчників) досліджень. 

За даними ультрасонографії відбирали тварин з піометрою, ускладненою перекрученням 
рогів матки, з яких формували дві групи тварин: І – дослідну і ІІ – контрольну. Тварин першої 
групи оперували удосконаленим методом оваріогістероектомії, а другої – класичним. 

Техніка удосконаленого методу оваріогістероектомії. За 30 хвилин до початку операції 
тварині ін’єктували 2,5%вий розчин аміназину в дозі 4 мг/кг живої маси тварини, а за 5 хвилин 
до початку операції – розчин кетаміну у дозі 5 мг/кг. Тварин фіксували в спинному положенні на 
столі Виноградова. Підготовка операційного поля складалася з вистригання та гоління шкіри 
вентральної та бокових черевних стінок. Знезаражували операційне поле триразове 5%вим 
розчином йоду. 

Лапаротомія, пошук та евентрація здійснювались згідно з класичною методикою 
оваріогістероектоміі. Переміщуючи пальці до верхівки рогу і яйцепроводу, знаходили яєчник. 
Відповідно до топографії яєчника в місці його проекції на боковій черевній стінці під контролем 
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пальця робили розріз довжиною 2–3 см паралельно білій лінії. Через рану вводили 
гемостатичний затискач, яким витягували яєчник разом з бурсами і яйцепроводом через отвір 
назовні. Лігатурували зв’язки яєчника разом з судинами і відсікали його. Після цього 
відшукували другий яєчник і проводили ту ж маніпуляцію з іншого боку. На рани бокових 
стінок накладали 1–2 вузлуватих шви на очеревину та шкіру з м’язами. Видалення рогів і тіла 
матки та закриття черевної порожнини проводили як і при класичному методі. 

Після проведення оперативного втручання впродовж 2–3 годин велось спостереження за 
станом тварини з обов’язковою термометрією. 

Оперативні втручання в контрольній групі провадились загальноприйнятими методами. 
Післяопераційне лікування здійснювалось в обох групах однаково. 

Результати досліджень. Отримані результати лікування собак (15 голів) удосконаленим 
методом оваріогістероектомії (І група) свідчать, що тривалість операції складала в середньому 
46,0 ± 8,9 хв. Ускладнень під час операції і в післяопераційний період не відмічено. 
Післяопераційний період у собак першої дослідної групи тривав 10,8 ± 1,1 дня, впродовж яких 
тваринам було призначено курс антибіотикотерапії (5 %вий розчин енроксилу в дозі 1 мл на 10 
кг живої маси 1 раз щоденно впродовж 5 діб), препарати тетравіт (по 3–5 крапель всередину 1 
раз на добу з їжею впродовж 1 тижня) та кальцію глюконат по (2–4 г всередину щодня впродовж 
10 діб). Післяопераційні рани обробляли впродовж 10–12 днів 5 %вим спиртовим розчином 
йоду. Поверхневі нашкірні шви знімали на 10 добу після операційного втручання. Летальних 
випадків не було. 

При лікуванні тварин (10 сук) з піометрою класичним методом (IІ група) тривалість 
операції складала в середньому 31,0 ± 5,5 хвилини. В одному випадку були виявлені короткі 
зв’язки, тому було неможливо видалити яєчники через розріз по білій лінії, вони були залишені в 
черевній порожнині. У однієї собаки контрольної групи спостерігали ранню післяопераційну 
внутрішню кровотечу. 

Висновки 
1. Найпоширенішою патологією органів розмноження є піометра, на яку хворіє 38,9 % 

сук. Середній вік хворих на піометру тварин складав 6,5  ± 1,2 років. 
2. 20 % тварин з піометрою виявились інтактними. У той же час у всіх дослідних тварин 

протягом життя часто спостерігалась несправжня вагітність (в середньому 3,3 ± 1,0 випадок на 
тварину).  

3. Загальний стан усіх собак, що поступили в клініку з підозрою на піометру, був від 
помірно важкого до важкого. Серед ознак захворювання у 90 % дослідних тварин спостерігали 
зниження або відсутність апетиту, у 40 % – пригнічення, у 90 % – спрагу та збільшення об’єму 
черева. Температура їх тіла коливалась у межах 37,4–40,0°С, частота пульсу складала в 
середньому 109,0 ± 33,0 уд./хв. 

4. Морфологічні дослідження крові хворих собак засвідчили у всіх тварин значний 
лейкоцитоз зі зсувом ядра вліво, а аналіз лейкограми – виражений моноцитоз і лімфопенію. 

5. Клінічні та лабораторні дослідження дозволяють ефективно діагностувати піометру у 
сук. Однак, з допомогою рентгенографії та ультразвукового дослідження можна спостерігати 
наявність рідини всередині органу, потовщення його стінок.  

6. Удосконалений метод оваріогістероектомії у сук є технічно простим, дозволяє з 
невеликим травмуванням тканин бокових черевних стінок виводити яєчники з короткими 
зв'язками, накладати на них лігатури, видаляти, а також запобігати операційним i 
післяопераційним ускладненням у цих тварин. 
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Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків, Україна 

 
Актуальність Однією з найпоширеніших гінекологічних патологій у кішок, яка до того 

ж може складати загрозу для життя, є піометра. Вона характеризується накопиченням гною в 
порожнині матки і появою у тварини виділень. Піометра перш за все пов’язана з порушенням 
гормональної рівноваги. Нерідко це порушення викликається кістами яєчників. Найчастіше це 
захворювання проявляється у кішок старших шести років. Як правило, це нестерилізовані кішки, 
які не мали потомства, або ті, що народили 1–2 рази, а потім були позбавлені цієї можливост. 

Останнім часом у зв’язку зі змінами в харчуванні кішок, а також з погіршенням 
екологічної ситуації почастішали випадки піометри у молодих (віком 2–3 роки) тварин. 
Піометра може протікати в закритій або відкритій формі, причому одна форма часто переходить 
в іншу. 

Метою роботи було визначити поширеність, вікову залежність, особливості клінічного 
прояву, діагностику та лікування кішок з піометрою. 

Завдання роботи: 
1. Встановити поширеність акушерськогінекологічних патологій, етіологію та віковоу 
залежність піометри у кішок. 
2. Виявити ефективність використання УЗД та рентгенографії при діагностці піометри кішок. 
3. Розрахувати терапевтичну та економічну ефективність методів лікування кішок із 
піометрою. 

Матеріал і методи досліджень. Було обстежено 41 кішка із захворюваннями статевих 
органів. Тринадцяти тваринам було встановлено остаточний діагноз “піометра”. У цих кішок 
ретельно досліджували анамнез, звертаючи увагу на вік, кількість приплодів, строки останньої 
тічки і в’язки. Клінічний огляд проводили по загальноприйнятій методиці. 

Також проводили дослідження гематологічних показників: підрахунок формених 
елементів крові з виведенням лейкограми, вимір ШОЕ, визначення вмісту гемоглобіну і 
розрахунок кольорового показника.  

Після екстирпації матки (у процесі оперативного втручання або при розтині) останню 
досліджували на кількість і характер ексудату. 

Результати досліджень. У наших дослідженнях кішки зі встановленим діагнозом 
піометра мали деяку анамнестичну схожість. Так, переважна більшість кішок з піометрою були 
віком 3–6 років (53 %), старше 6 років – дещо менше (36 %) і зовсім мало (11 %) – у молодих 
(віком до 3 років). 

П’ять з тринадцяти кішок були інтактними, останні перенесли від однієї до п’яти 
вагітностей. Терміни від останніх пологів до прояву клінічних ознак піометри варіювали від 2,5 
міс. до 2 років. У зв’язку з цим представляється маловірогідним інфікування тварин при в’язці, 
також як і однозначне виділення інтактних кішок у групу ризику по даному захворюванню. 

До захворювання 9 кішок з 13 отримували з різною регулярністю препарати для 
пригнічення статевої активності і запобігання небажаним в’язкам. В останніх 5 тварин 
тривалість проміжку між останньою тічкою і першими проявами захворювання склала від 16 до 
28 днів. 

При лікуванні кішок з піометрою використовували оперативний та консервативний 
методи лікування. При оперативному лікуванні порівнювали перебіг післяопераційного періоду 
при чотирьох методах завершення операції: обробці кукси матки спиртовим розчином йоду, 
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вшиванні кукси матки у рану черевної стінки, висіканні та скарифікації слизової оболонки кукси 
матки без виведення її у рану черевної стінки. 

Підставою для використання в якості консервативного лікування кішок з піометрою 
гомеопатичних препаратів Мастометрину та Оваріовіту стали публікації, у яких повідомлялося 
про успішну терапію навіть у запущених випадках.  

Схема використання препарату Мастометрин при лікуванні кішок з піометрою була 
наступною: 0,1 мл/1 кг ваги (мінімальна доза 0,5 мл, максимальна – 4,0 мл), 
інтрамускулярно/підшкірно 1 раз на день 10–14 днів.  

Оваріовіт застосовували у дозі 0,1 мл/1 кг ваги (мінімальна доза 0,5 мл, максимальна – 4,0 
мл) 1 раз на день чи 1 раз через день 10–14 дн. або 2 таблетки на день щоденно 2–3 тижні. 

Застосування цих препаратів забезпечувало комплексність терапевтичної дії: 
Мастометрин відновлює тонус гладкої мускулатури матки, а разом з Оваріовітом – функцію 
яєчників і молочної залози, стимулюючи при цьому тканинний імунітет.  

У цілому, при консервативному лікування одужало 5 кішок з 9 (55,5 %), з тих 4 голів 
(44,5 %), що неодужали: 1 летальний випадок (25,0 % або 11,1 %  із загальної кількості 
пролікованих тварин) та у 3 кішок (75,0 % чи 33,3 %) – залишилися клінічні ознаки, які й було 
піддано оперативному лікуванню до 4 раніше відібраних. В останньому випадку терапевтична 
ефективність була на рівні 85,7 % (вилікування 6 голів з 7), а одна кішка – загинула. 

На підставі отриманих результатів видно, що самим оптимальним способом лікування 
консервативний метод за схемою, запропонованою нами. Слід зазначити, що необхідно 
підходити комплексно та системно до лікування такої патології як піометра.  

Застосування оперативного методу лікування має досить високу вартість та значні 
затрати людських ресурсів. Крім того, хоча терапевтична ефективність досить висока, але той 
факт, що не можливо відновити відтворну здатність у тварин, економічний ефект дуже низький. 

Висновки: 
1. За статистичними даними ветеринарної клініки, на частку акушерської та 

гінекологічної патології у дрібних тварин припадає 31,4 % від загального числа тварин, хворих 
на незаразні хвороби, у т.ч. у кішок коливається у межах 11,8–22,3 %, з яких на піометру 
приходиться 10 %.  

2. Кішки зі встановленим діагнозом “піометра” мали деяку анамнестичну схожість, 
переважна більшість кішок з піометрою були віком 3–6 років (53 %), старше 6 років – дещо 
менше (36 %) і зовсім мало (11 %) – у молодих (віком до 3 років);5 з 13 кішок були інтактними, 
останні перенесли від однієї до п’яти вагітностей. 

3. Для постановки діагнозу проводять збір анамнестичних даних, зовнішній огляд, 
пальпацію черевної порожнини і дослідження піхви. Рентгенівське або ультразвукове 
дослідження є найбільш інформативними, адже дозволяють встановити збільшення рогів і тіла 
матки, наявність рідини усередині органу, потовщення його стінок.  

4. При лікуванні піометри з використанням гомеопатичних препаратів мастометрину та 
оваріовіту одужало 5 кішок з 9 (55,5 %), з тих 4 голів (44,5 %), що неодужали: 1 летальний 
випадок (25,0 % або 11,1 %  із загальної кількості пролікованих тварин) та у 3 кішок (75,0 % чи 
33,3 %) – залишилися клінічні ознаки, яких й було піддано оперативному лікуванню до 4 раніше 
відібраних. В останньому випадку терапевтична ефективність була на рівні 85,7 % (вилікування 
6 голів з 7), а одна кішка – загинула. 
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Іванченко М.М., Злобін С.М. 
 mikhail.m.ivanchenko@gmail.com 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків, Україна 

 
Актуальність. Дослідження гіпотрофії плодів собак і її профілактика має велике 

значення в зв’язку зі сформованою ситуацією в розведенні собак. 
Часто власники собак не відбраковують ослаблених цуценят. Слабких тварин рятують, 

вигодовують, а потім отримують від них потомство, тоді як у природі вони мали б загинути. 
Закон природи “виживає найбільш пристосований до життя” не можна порушувати безкарно. 
Добре ще, що багато собак зі спадкоємними дефектами неплідні чи малоплідні, так що 
найстрашніші недоліки не зберігаються в породі, як могли б за допомогою “добрих” 
собаководів. Гіпотрофія плоду може бути також генетично обумовлена, ризик виникнення цієї 
патології зростає від покоління до покоління.  

Основною метою роботи було встановити наявність гіпотрофії в цуценят у 
внутрішньоутробний період розвитку і, використовуючи методи фармакологічної корекції, 
відновити повноцінну репродуктивну функцію самок та недопустити можливість народження 
гіпотрофіків. Спрогнозувати подальший розвиток новонароджених цуценят залежно від їх стану 
у внутрішньоутробний період. 

Основні задачі: 
1. Встановити можливість розвитку гіпотрофії у цуценят в ранній антенатальний період. 
2. Провести діагностику вагітності тварин і оцінити стан плодів, пуповини і плаценти за 
допомогою ультразвукового дослідження. 
3. Сформувати контрольну і дослідну групи тварин, провести клінічний і біохімічний аналіз 
крові до та після введення препаратів. 
4. Провести фармакологічну корекцію внутрішньоутробного розвитку плодів і перебігу 
вагітності в самок. 
5. Визначити терапевтичну та економічну ефективність запропонованих методів. 

Матеріал і методи досліджень. Для наших досліджень в дослідну та контрольну групи 
були відібрані по 5 собаки різних порід. Тваринам контрольної групи препарати під час 
вагітності не застосовували, вони отримували звичний раціон; а для тварин дослідної групи ми 
розробили спосіб ранньої превентивної терапії, який включав застосування препаратів 
вітамінномінеральногормональної групи, а саме: карафест, кагадін та гравідоопт перорально. 

Результати досліджень. Гіпотрофія плода є поширеною патологією у собак і складає в 
середньому 25–30 %. Ця патологія є однією з головних причин зниження життєздатності 
новонароджених цуценят та потенціалу їх розвитку і задає значних економічних збитків 
собаківництву. 

При розгляді питань етіопатогенезу згаданої патології приорітетним є визначення морфо
функціональних змін в тканинах фетоплацентарного комплексу. Зміни в плаценті виникають та 
розвиваються у вагітних сук, що знаходяться в групі підвищеного ризику виникнення 
фетоплацентарної недостатності. У таких собак часто виникають незворотні морфологічні зміни 
у плаценті. Такі зміни переважно мають дистрофічний характер і призводять до зниження чи 
втрат транспортної, трофічної, ендокринної, газообмінної та інших функцій плаценти. При 
цьому змінюється гормональний статус як в організмі матері так і плода, зокрема значно 
знижується концентрація плацентарного естрогену. Поєднаний вплив і є прямою причиною 
виникнення гіпотрофії плода. 
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При цій патології значно зменшуються маса та розміри плодів, затримується структурно
функціональне диференціювання усіх органів. 

Діагностика фетопатій проводилась комплексно. Діагностичний комплекс включає аналіз 
годівлі та утримання вагітних тварин; анамнестичні дані суки; клінічне, вагінальне, 
ультразвукове дослідження та використання методу колпоцитоскопії.  

У результаті застосування лікувальнопрофілактичного комплексу було з’ясовано, що 
препарати вітамінногормональної та мінеральновітамінної груп сприятливо впливають на 
перебіг вагітності, зокрема позитивно впливають на показники гомеостазу, поліпшують 
внутрішньоутробний розвиток плодів, запобігаючи розвитку гіпоксії та гіпотрофії. Крім того, ми 
встановили, що введення цих препаратів покращує перебіг родів, нормалізуючи стадію 
виведення плодів.  

Після застосування препаратів в дослідній групі клінічні та біохімічні показники крові 
покращилися, більшість з показників перемістилась з нижньої на верхню межу фізіологічної 
норми, тоді як в контрольній групі з плином вагітності більшість показників погіршувались, 
особливо тих, які характеризують здатність організму самки забезпечувати плоди поживними 
речовинами та киснем через плаценту. Таким чином, ми можемо стверджувати про позитивний 
вплив на показники гомеостазу як вітамінного, так і особливо вітамінногормонального 
препаратів, що були застосовані нами в досліді. 

В результаті, цуценята народжуються крупнішими, у них прискорюється прояв 
смоктального рефлексу, що позитивно впливає на їх подальший розвиток. 

Економічний ефект від проведення ветеринарних заходів на кожну собаку в дослідній 
групі перевищував 3 тисячі гривен. 

Таким чином, на наш погляд вітамінномінеральногормональна превентивна терапія є 
ефективним методом профілактики внутрішньоутробної гіпотрофії плодів у собак. 

Висновки. 
1. Антенатальна гіпотрофія є розповсюдженою патологією та завдає значних 

економічних збитків собаківництву. 
2. Цуценята, що народилися з ознаками гіпотрофії, затримуються у розвитку, у них 

виникає багато вторинних патологій, які перешкоджають їх використання в якості племінних 
тварин. 

3. Найбільш ефективним та неінвазійним способом діагностики стану плодів в 
антенатальний період є спосіб ультрасонографії. 

4. Застосування комплексних вітамінних, вітамінногормональних та вітамінно
мінеральних препаратів дає позитивний ефект при лікуванні і профілактиці антенатальної 
гіпотрофії цуценят, полегшується протікання родів у самок, зменшуючи час виведення плодів, 
відділення посліду, скорочує лохіальний період. 
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Дистоція родів у свиней. Діагностика та профілактика 
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Актуальність. Одним з найважливіших завдань у підвищенні продуктивності свинарства 

є одержання здорового приплоду й збереження маточного поголів’я, а виникнення післяродової 
патології, неплідності свиноматок і передчасне їх бракування, у більшості випадків пов’язане з 
патологічними родами. Первинна та вторинна слабкість є найбільш розповсюдженою причиною 
патології родів у свиней. 

Мета роботи – діагностика та профілактика дистоції родів свиноматок. Для досягнення 
поставленої мети ми застосувати діагностичнопрофілактичний комплекс при дистоції родів у 
свиней, визначали терапевтичну та економічну ефективність від застосування цього комплексу 
та апробували спосіб дистанційного визначення рівня терморегуляції новонароджених поросят. 

Матеріал і методи дослідження. Місце проведення досліджень – кафедра ветеринарної 
репродуктології Харківської ДЗВА, “НПЦ тваринництва і рослинництва” Харківської ДЗВА. 

Матеріал дослідження – свині, новонароджені поросята, тепловізор TI120, комп’ютер, 
терези, термометр. В дослідну та контрольну групу біли відібрані по 5 свиноматок. Тваринам в 
контролі не призначали додаткових препаратів в період вагітності, вони утримувались на 
звичайному раціоні з переважанням концентратного типу годівлі. Для тварин дослідної групи 
(n=5) ми запропонували діагностичнопрофілактичний комплекс. Діагностична частина 
комплексу включає аналіз годівлі та утримання вагітних тварин; анамнестичні дані; клінічне, 
вагінальне, ультразвукове дослідження.  

Для профілактики дистоції родів у свиней пропонували використання препаратів 
“Кагадін” (ТУУ 24.4 – 1452420732 – 001:2008) та “Карафест + OV” (ТУ У 21.21452420732
004:2015).  

Препарат “Кагадін” призначений для профілактики та лікування тварин і птиці при 
гіповітамінозі та авітамінозі А, а також для підвищення репродуктивної здатності. Застосовували 
його перорально у дозі 10 мл на голову з 31 до 90 дня вагітності.  

Починаючи з 100 дня вагітності застосовують препарат на основі нанобіоматеріалів 
“Карафест+OV”. Який задавали перорально з кормом тричі на 100, 105 та 110 дні вагітності у 
дозі 10 мл на голову.  

Введення “Карафест+OV” нормалізує розвиток плаценти, плодів, перебіг вагітності, 
активізує родовий процес.  

При дозуванні запропонованих нами препаратів, ми враховували не лише потреби в них 
вагітних тварин, а також стан розвитку ембріонів чи плодів.  

Результати досліджень. Отримані результати підтверджують наші прогнози про 
ефективність застосування цих комплексів для попередження дистоції родів у свиней та 
отримання максимальної кількості повноцінних новонароджених поросят та їх збереження. 

Практично у всіх свиноматок в досліді (80 %) роди були повноцінними і проходили без 
ускладнень. Середня тривалість стадії виведення плодів склала трохи більше трьох годин, що 
відповідає фізіологічній нормі для цього виду тварин. 

Збільшилась кількість поросят від кожної свиноматки, що свідчить про позитивний вплив 
каротиноїдів на організм вагітних самок та дозволяє майже повністю усунути ембріональну 
смертність. 
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Повноцінність стадії виведення плодів характеризувалась відсутністю ознак гіпоксії у 
новонароджених, а своєчасність прояву рефлексів та повноцінна здатність до терморегуляції у 
поросят говорить про високий потенціал їх подальшого розвитку. 

  
Рис 1. Термограма поросяти з порушенням 

терморегуляції (на передньому плані, жовто
зелений колір на зображенні) 

Рис 2. Термограма поросят з повноцінною 
терморегуляцією (на передньому плані, 

помаранчевочервоний колір на зображенні) 

Висновки: 
1. Дистоція родів у свиней є досить розповсюдженою патологією, яка призводить до 

недоотримання приплоду, внаслідок загибелі поросят чи народження їх з низьким потенціалом 
розвитку, затрат на лікування свиноматок чи навіть їх вибраковки. 

2. Своєчасне застосування діагностичного та профілактичного комплексів дозволяє не 
лише попередити дистоцію, але й покращити стан новонароджених, підвищити потенціал їх 
розвитку.  

3. Застосування вітамінних та вітамінногормональних препаратів дає позитивний 
ефект при проведенні профілактики дистоції, полегшує протікання родів у свиноматок, 
зменшуючи час виведення плодів, відділення посліду, покращує протікання післяродового 
періоду. 

4. Дистанційне та безстресове визначення температури поверхні тіла новонароджений 
із використанням приладу “Тепловізор” дозволяє встановлювати повноцінність терморегуляції 
поросят, а таким чином їх життєздатність та потенціал розвитку. 
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Вступ. Останнім часом у зв’язку з нераціональною селекційною роботою значно зросла 

кількість породистих собак, що мають ряд генетично детермінованих аномалій кістково
суглобової системи. Більшість з цих вроджених патологій призводять до нестабільного стану 
суглоба, що створює умови для розвитку остеоартрозу (ОА). Але ОА може виникати і внаслідок 
інших причин, наприклад, після травми, при віковій інволюції суглобового хряща і т.п. 
Актуальним є дослідження змін суглобового хряща та кісткової тканини при лікуванні собак за 
суглобової патології. 

Мета досліджень – провести гістологічні та гістохімічні дослідження хрящової тканини 
собак за остеоартрозу. 

Матеріал і методи досліджень. Для гістологічних досліджень відбирали шматочки 
суглобового хряща, який вкриває епіфіз стегнової кістки собак у колінному суглобі. Відібраний 
матеріал фіксували в рідині Козе. Фіксація тривала 5–7 діб, після чого для видалення із зразків 
фіксатора їх промивали проточною водою протягом 16–24 год, а потім зразки декальцинували. 
Для декальцинації застосовували 5 % розчин мурашиної кислоти на дистильованій воді. 
Декальцинуючий розчин змінювали двічі на день із розрахунку 25 мл. на 1 г зразка. 
Декальцинацію проводили доти, доки в розчин не переставали виділятися іони кальцію, що 
перевіряли, додаючи до 5 мл декальцинуючого розчину 1 мл 5 % водного розчину оксалату 
натрію. При наявності в розчині іонів кальцію в осад випадає оксалат кальцію. 

Після декальцинації зразки для видалення залишків декальцинуючої суміші промивали 
проточною водою 24 год і заливали в парафін. Зрізи товщиною 7–15 мкм одержували за 
допомогою санного мікротома із застосуванням одноразових комерційних ножів. Одержані зрізи 
зафарбовували гематоксиліном Караці та еозином; Толуїдиновим синім. Гістопрепарати вивчали 
під мікроскопом MCX 100LED виробництва фірми Micros (Австрія) при збільшеннях від 50× до 
1000× та фотографували за допомогою фотоапарату Canon EOS 550D. 

Результати досліджень. Нами проведено гістологічні та гістохімічні дослідження 
суглобового хряща стегнової кістки, що вкривав її з боку колінного суглоба. При цьому 
встановлено виразні порушення мікроскопічної будови хрящової тканини.  

Суглобова поверхня хряща характерної мікроскопічної будови виявлялася лише на 
частині його ділянок. Натомість на багатьох ділянках реєструвалось руйнування поверхневих 
шарів суглобового хряща (рисунок). 

Типові для гіалінового хряща ізогенні групи хондроцитів виявлялися лише в його 
поверхневих шарах поблизу суглобової поверхні хряща. В глибше розташованих ділянках 
хрящової тканини хондроцити розташовувались невпорядковано. Оскільки компененти 
міжклітинної речовини хрящової тканини синтезуються в тому числі хондроцитами, це може 
бути свідченням порушення обміну речовин у цих клітинах.  

Підтвердженням порушення обміну речовин у хрящовій тканині колінного суглоба є 
зменшення вмісту глікопротеїдів у міжклітинній речовині цієї тканини (див. рисунок). Поряд з 
цим, вміст тут  глікозаміногліканів, як і в нижче розташованій кістковій тканині, не змінювався. 
Але, на відміну від нижче розташованої кісткової тканини, вміст білків у міжклітинній речовині 
суглобового хряща також не змінювався. 

Такі зміни супроводжуються руйнуванням і лізисом частини хондроцитів, внаслідок чого 
в хрящі виявляються порожні камери цих клітин. 
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Таким чином проведені нами гістологічні дослідження ділянок стегнової кістки собак, 
розташованих безпосередньо під хрящем колінного суглоба, дозволили встановити, що 
остеоартроз колінного суглоба характеризується не тільки морфологічними змінами суглобового 
хряща, але й досить виразними мікроскопічними змінами нижче розташованої кісткової 
тканини. 

Одержані нами дані свідчать, що зміни гістохімічних показників хрящової тканини були 
більш значними, ніж зміни кісткової тканини, яка розташована безпосередньо під хрящем. На 
нашу думку це є свідченням того, що при остеоартрозі зміни суглобового хряща зумовлені в 
першу чергу порушенням обміну речовин у нижче розташованій кістковій тканині. 

 

Рисунок. Ділянка хряща стегнової кістки колінного суглоба собаки породи німецька 
вівчарка за остеоартрозу: 1 – суглобова порожнина; 2 – руйнування поверхневих шарів 
суглобового хряща; 3 – порожня камера хондроциту; 4 – ортохроматично забарвлена 
міжклітинна речовина; 5 – γ-метахромазія міжклітиної речовини. Толуїдиновий синій, рН 4,6; 
×100. 

Висновки. 
1. Остеоартроз колінного суглоба у собак характеризується виразними мікроскопічними 

змінами хрящової тканини, яка вкриває суглобову поверхню стегнової кістки. 
2. У суглобовому хрящі стегнової кістки виявляються руйнування поверхневих шарів 

суглобового хряща, невпорядковане розташування хондроцитів, руйнування й лізис частини 
хондроцитів, а також зменшення вмісту глікопротеїдів у міжклітинній речовині 
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Поширення, етіологія та напрямки лікування корів за післяродового метриту 

Коваленко К.В., Федоренко С.Я. 
fedorenkoserg1977@gmail.com 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків, Україна 

 
Актуальність проблеми. Надійне постачання населення продуктами харчування 

вітчизняного виробника є одним із головних завдань економічного розвитку України. Особливе 
значення у сучасних умовах набуває підвищення якості, зниження собівартості та забезпечення 
конкурентоспроможною продукцією тваринного походження. Досягнення цієї мети можливе 
тільки при інтенсивному веденні тваринництва, підвищенні продуктивності тварин та 
збереження їх здоров’я. 

Рентабельність та виробництво продукції тваринного походження залежить від рівня 
відтворення. Розширення та стабільне відтворення поголів’я є головною умовою комплексного 
застосування заходів інтенсифікації галузі через те, що з кожним новим  індивідуумом, 
включеним у процес репродукції, визначається рівень, якість та ефективність продукції на 
період, який залежить від тривалості господарського використання тварин та інтервал між 
поколіннями. 

У становленні репродуктивної функції, а отже й молочній продуктивності корів, важливу 
роль відіграє стан статевих органів.  

У звичайних умовах на організм  тварини впливає багато різних факторів. Вони 
відповідним чином трансформуються в організмі та проявляються позитивними чи негативними 
реакціями. Умови утримання та годівлі, температура, світло, вологість, атмосферний тиск та 
інші  фактори  можуть позитивно чи негативно впливати на  функцію розмноження. Причому 
цей вплив залежить від сили, тривалості та взаємодії  компонентів  сумарного подразнення. 
Неправильна організація утримання та годівлі корів, неправильне проведення сухостійного 
періоду, відсутність моціону, вітамінна та мінеральна неповноцінність раціону, неправильна 
експлуатація, стресфактори, а також інші причини можуть призвести до виникнення 
акушерських та гінекологічних захворювань. 

Успішному відтворенню великої рогатої худоби і підвищенню її продуктивності значною 
мірою заважає неплідність корів, яка часто виникає у наслідок акушерськогінекологічних 
хвороб, зумовлених тяжкими родами та післяродовими ускладненнями.  

Післяродові захворювання можуть перебігати у вигляді місцевих септичних вогнищ або 
загального сепсису. Для їх розвитку у післяродовому періоді складаються всі необхідні умови: 
травми статевих органів, їх інфікування у поєднанні із значним ослабленням резистентності 
організму породіллі. Найчастіше інфікування відбувається неспецифічними мікроорганізмами, 
вірулентність і розмноження яких на цьому тлі підсилюється. Це головним чином стрептококи, 
стафілококи, кишкова паличка, синьогнійна паличка, протей, рідше клостридії – сапрофіти. При 
цьому, часто у корів діагностують затримку посліду, субінволюцію матки, цервіцит, атонію 
матки, що призводить до виникнення ендометриту, який є однією із причин неплідності. 

Запальні процеси матки (метрити) розвиваються значно частіше, ніж у інших відділах 
статевого апарату, що пояснюється підвищеною чутливістю цього органу до різноманітних дій 
біологічних, хімічних та фізичних подразників. 

Найбільше корів хворіють на ендометрит у зимововесняну пору (21–39 %), серед яких у 
40–95 % тварин реєструють гострий післяродовий ендометрит. У такий період реєструють 
недостатність моціону та недотримання відповідних зоогігієнічних норм утримання корів, що 
сприяє розвитку даної патології. Крім того, незадовільна годівля тварин у період вагітності та 
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після пологів (нестача в раціонах вітамінів A, D, Е та групи В, мінеральних речовин) ускладнює 
перебіг ендометриту. 

Практичній ветеринарній медицині запропоновано достатньовелику кількість методів 
лікування корів, хворих на метрит, більшість яких базується на місцевій протимікробній дії. Але 
запальні процеси органів відтворення корів часто розвиваються при порушенні обміну речовин, 
нервових та ендокринних розладів, які необхідно враховувати при розробці методів лікування. 
Тому одним з головних завдань, які стоять перед фахівцями ветеринарної медицини є також і 
виявлення причин, які призводять до виникнення та розвитку метриту.  

Не дивлячись на велику кількість антимікробних препаратів, вживаних при 
ендометритах, проблема терапії при хворобах репродуктивних органів продовжує залишатися 
актуальною. Це пов’язано, перш за все, з тим, що при ендометритах широко застосовують 
антибіотики, які діють не тільки на патогенну, але й корисну мікрофлору. При тривалому 
застосуванні антибіотиків можливе утворення антибіотикостійких штамів бактерій, що 
супроводжується пониженням терапевтичного ефекту і збільшенням числа бактеріоносіїв серед 
тварин. Проте до теперішнього часу традиційно при гінекологічних захворюваннях широко 
застосовують антибіотики.  

Тому розробка нових лікарських препаратів, що володіють не тільки вираженим 
антимікробним, але й протизапальною дією, що володіють мінімальним побічним ефектом і 
виготовлених з використанням лікарських рослин, представляється вельми актуальною. 
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Вступ. Розлади дихання у собак, а саме гіперемія та набряк легень займає значне місце 

серед ускладнень різних захворювань, які потребують спеціальної інтенсивної терапії і є 
актуальною проблемою ветеринарної практики. Вони різноманітні за етіологією і 
характеризуються труднощами при лікуванні. Захворювання системи дихання та серцево
судинної системи, зокрема гіперемія та набряк легень, займають значне місце серед патологій 
собак дрібних порід віком від двох років і більше.  Особливо небезпечною є гостра форма 
гіперемії та набряку легень, а також відсутність несвоєчасного і комплексного лікування на 
ранніх стадіях цієї патології. Аналіз статистичних даних, представлених лікарями клінік 
ветеринарної медицини свідчить про високий рівень захворюваності та загибелі собак від 
гіперемії та набряку легень різної етіології Тому якнайшвидше використання комбінованої 
інтенсивної терапії призводить до видужання і попередження розвитку ускладнень, що часто 
мають місце у процесі хвороби. 

Мета роботи: розробити інформативні методи діагностики та інтенсивної терапії за 
гіперемії та набряку легень у собак в умовах державної лікарні ветеринарної медицини 
Шевченківського і Соборного районів міста Дніпро. 

Матеріал і методи досліджень. Робота виконувалася впродовж 2017–2018 рр. в умовах 
приватної клініки ветеринарної медицини “ДокторВет” міста Дніпро і кафедри клінічної 
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діагностики та внутрішніх хвороб тварин Дніпровського державного аграрноекономічного 
університету. 

Досліди проводили на 10 собаках віком 3 років, породи йоркширський тер’єр. Собак 
розділили на три групи: 1 – контрольна (5 тварин живою масою 2,5 кг ± 0,1 кг клінічно здорові 
тварини), 2 – дослідні (5 тварин, живою масою 2,8 кг ± 0,1кг) хворих на гіперемію та набряк 
легень. 

Об’єктом дослідження слугувала кров, визначали кількість еритроцитів, лейкоцитів, 
рівень гематокриту, гемоглобіну, середній вміст гемоглобіну в еритроциті, середній об’єм 
еритроциту, швидкість осідання еритроцитів та виводили лейкограму за загальноприйнятими 
методиками. Дослідження проводили через 1, 3, 6, 24 год після лікування. Визначення рівня 
SpO2  артеріальної крові за допомогою пульсового оксиметру. 

Залежно від важкості перебігу гіперемії та набряку легень, ми підібрали 2 варіанти 
комбінованої інтенсивної терапії. За легкого та середнього ступеню гіперемії та набряку легень 
(перша дослідна група) інтенсивна терапія ґрунтувалася на інгаляції повітрянокисневої суміші з 
етиловим спиртом через маску або в кисневій камері, внутрішньовенному введенні фуросеміду, 
димедролу та амоксициліну.  

При тяжкому ступені гіперемії та набряку легень (друга дослідна група) загальну потребу 
організму в кисні відновлювали шляхом інгаляції 100% кисню, вводили фуросемід, 
дексаметазон, 30% етиловий спирт внутрішньовенно та амоксицилін. Тваринам, які знаходилися 
у збудженому стані вводили 1% розчин буторфанолу у дозі 0,25 мг/кг маси тіла. Хворим після 
заспокоєння тваринам встановлювали внутрішньовенний катетер і вводили 1 % фуросемід в дозі 
2 мг/кг маси тіла, розведеному у 0,9 % фізіологічному розчині натрію хлориду. Також при 
тяжкому стані призначали 0,4 % розчин дексаметазону в дозі 2 мг/кг одноразово, при 
середньому стані важкості – по 0,1–0,2 мг/кг. Після стабілізації стану у обох дослідних груп 
собакам призначали вітамінні препарати, а саме гепавікел у дозі 0,5 мл/гол 

Результати досліджень. У клінічно хворих тварини перші симптоми гіперемії та набряку 
легень розвиваються швидко і перебігають тяжко, температура тіла майже не змінюється, за 
винятком якщо причиною є тепловий або сонячний удар. Собаки різко пригнічені, виникає і 
посилюється інспіраторна задишка, потім відмічається неспокій тварин. Апетит зникає, 
з’являється ціаноз слизових оболонок. При огляді ротової порожнини було відмічено, що 
слизова оболонка покрита слиною. Спочатку слизові оболонки гіперемічні, потім набувають 
ціанотичного відтінку. Тварини стоять на широко розставлених кінцівках, дихання через широко 
розкритий рот, ціанотичинй язик звисає з пащі. При аускультації серця та легень відзначається 
тахікардія, підвищення частоти дихання до 50–60 дихальних рухів за хвилину  при нормі 30–35 
дихальних рухів за хвилину. Посилене везикулярне дихання, яке супроводжується дрібно – та 
великопухирчастими хрипами. При перкусії грудної клітки відмічався посилений атимпанічний 
звук. При переході процесу в набряк легень частота дихання збільшувалася у 3–5 разів проти 
норми, ціаноз слизових оболонок посилювався. З носових отворів та ротової порожнини 
витікала піниста, червонуватого кольору рідина. Посилювалася тахікардія, погіршувалося 
наповнення артеріальних судин, знижувався тонус скелетних м’язів. Наростали ознаки серцево
судинної недостатності, серцевий ритм порушений, фіксувалися екстрасистоли, пульс слабкого 
наповнення, аритмічний. Час наповнення капілярів більше 2 секунд. Частота серцевих скорочень 
150–180 ударів за хвилину.  

Інтенсивна терапія за гіперемії та набряку легень ґрунтується на використанні кисню та 
діуретичних препаратів, що сприяє підвищенню рівня кисню в артеріальній крові, 
розвантаженню малого кола кровообігу та припиняє утворення пінистої рідини в альвеолах 
легень. 

Згідно наших досліджень вже через 1 годину після початку лікування, введення методом 
інгаляції кисневоповітряної суміші з парами етилового спирту, внутрішньовенного введення 
димедролу, фуросеміду призвело до зростання SpO2, рівень еритроцитів зріс на 3,8 %, 
гемоглобіну на 1,5 %, середня кількість гемоглобіну в еритроциті на 3,2 %, середній об'єм 
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еритроциту – на 0,5 % через одну годину після початку лікування собак, а через 3 години – на 
7,2; 4,2; 6,5; 1,9 %, через шість годин – на 9,8; 9,8; 27,9; 2,9 % відповідно. До того ж через 6 годин 
усі показники, що досліджували, були на рівні максимальних фізіологічних норм, а через 24 
години знаходились в нормальних фізіологічних межах.  

Щодо показників білої крові, то вони були більш стабільними у першій дослідній групі, у 
другій дослідній групі  спостерігалося зниження рівня лейкоцитів через 3 години від початку 
лікування на 3,1 %, через 6 годин кількість лейкоцитів знизилася на 14 %, лімфоцитів на 5,2 %, 
моноцитів на 31,6 %, еозинофілів на 13,3 %. Через 24 години рівень лейкоцитів, лімфоцитів, 
моноцитів, еозинофілів та паличкоядерних нейтрофілів знизився на 30,9; 29,5; 53,5; 39,1 % 
відповідно.   

Рівень насичення крові киснем у собак першої дослідної групи через одну годину з 
початку лікування виріс на 2,5 %, у другій групі – на 5,5 %. Через 3 години в першій групі рівень 
кисню виріс на 6,5 %, в другій – на 10 %, до того ж показники насичення крові киснем в обох 
групах через 24 години знаходились у межах фізіологічної норми, проте у другій групі рівень 
сатурації SpO2 виявився вищим, ніж у першій групі на 3 %. 

Висновок. Наші схеми лікування гіперемії та набряку легень призвели до підвищення 
еритроцитів, гемоглобіну, середньої кількості гемоглобіну в еритроциті, гематокриту сатурації 
кисню в артеріальній крові та покращення загального стану тварин вже через одну годину після 
початку експерименту, що доказує ефективність проведеної інтенсивної терапії, а також 
підвищення захиснокомпенсаторної реакції організму на дію препаратів. 
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Розповсюдження андрологічної патології тварин у східних, південних і центральних 
областях України за 2012–2017 рр. (дані досліджень) 

Кошевой В.І. 
 vsevolod_koshevoy@yahoo.com 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків, Україна 

 
Вступ. Забезпечення розвитку галузі тваринництва, покращення генофонду є одним із 

основних завдань ветеринарної медицини. Необхідною умовою його виконання є своєчасна і 
надійна діагностика та профілактика. У першу чергу це стосується репродуктивних органів, 
адже їх стан впливає на відтворну здатність самців. Визначення напрямків наукових досліджень 
є неможливим без вивчення реальної ситуації про розповсюдження проблем у будьякій галузі. 
Не винятком є й ветеринарна андрологія.  

Широко розповсюджені андрологічні патології тварин – гонадодистрофія, баланопостити 
й орхіти потребують постійного вдосконалення методів діагностики та способів терапії й 
профілактики, які, в свою чергу, потребують виробничої перевірки та впровадження у практичну 
ветеринарну медицину. Також, значний інтерес серед дослідників викликає статистична обробка 
отриманих даних у часовому просторі. Це дає змогу більш повно проаналізувати ситуацію та 
розробити заходи профілактики і боротьби з андрологічними захворюваннями. 

Мета – визначити та проаналізувати розповсюдження андрологічної патології тварин у 
східних, південних і центральних областях України. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проведені у 2012–2017 рр. на кафедрі 
ветеринарної репродуктології Харківської ДЗВА, провідних господарствах східних, південних і 
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центральних областей України та на тваринах, що належали приватним особам зазначених 
областей і міста Харкова. Всього досліджено 275 тварин, з них: бугаїв – 42, кнурів – 62, баранів – 
20, цапів – 17, кролів – 86 та 48 псів. Під час дослідження використовували загальноприйняті 
клінічні, гематологічні, біохімічні, гормональні, статистичні методи досліджень і розроблений 
нами спосіб дистанційнобезконтактної та неінвазійної діагностики андрологічних патологій. 
При аналізі отриманих даних всіх тварин було розподілено на три групи: І – самці з 
повноцінною репродуктивною здатністю, ІІ – із незапальною патологією (гонадодистрофія, 
гіпогонадизм), ІІІ – з патологією запального характеру (орхіт, баланопостит). 

Результати досліджень. Аналізуючи отримані дані щодо поширення андрологічної 
патології виявлено, що здебільшого обстежені тварини схильні до розвитку захворювань 
незапальної природи – 42,2 %. Це підтверджує думку про поширення гонадодистрофії як 
результат аліментарнодефіцитних станів організму самців (дефіцит каротину, вітаміну А та 
цинку) та впливу токсичних агентів (мікотоксикози, нітратнонітритний токсикоз тощо). 

Важливим є й розповсюдження запальної патології (17,8 % обстежених тварин); це 
підтверджує дані про неефективність існуючих превентивних заходів та рекомендованих 
лікувальних схем. Лише 40 % з обстежених тварин мали повноцінну репродуктивну здатність. 

Висновок. 
Розповсюдженню андрологічної патології тварин в східних, південних і центральних 

областях України сприяють порушення умов утримання та технології використання плідників, 
незбалансованість раціонів і відсутність об’єктивних критеріїв оцінки гомеостазу. Результати 
наших досліджень свідчать, що значний відсоток андрологічної патології є прихованим. 
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Патоморфологічна діагностика, лікування і профілактика залізодефіцитної анемії у 
поросят 

Кравчук К.О. 
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Серед захворювань незаразної етіології аліментарна анемія є досить 

розповсюдженою у поросят в ранньому періоді онтогенезу і супроводжується розвитком 
вторинної імунної недостатності, що посилює у них віковий імунний дефіцит. На тлі зниження 
імунного статусу в тварин виникають вторинні захворювання органів травної і дихальної 
систем. 

На сьогоднішній день розкрито основні причини і механізми розвитку патологічних 
процесів при аліментарній анемії у поросят, розроблені способи діагностики, лікування і 
профілактики даної хвороби. Однак, неповними і часто суперечливими залишаються 
повідомлення про стан імунної системи при анемії і способах її корекції, можливості 
комплексного застосування імуностимуляторів і препаратів, що містять залізо. Тому особливої 
актуальності набуває пошук додаткових засобів комплексної профілактики аліментарної анемії, 
вікових і набутих імунодефіцитів.  

Метою роботи було визначення критеріїв діагностики та впровадження засобів 
профілактики аліментарної залізодефіцитної анемії у поросят в умовах фермерського 
господарства. Для цього використовували комплекс досліджень.  
                                                 
 Науковий керівник – к. вет. н., доцент Тішкіна Н.М. 
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Результати дослідження показали, що при проведенні патологоанатомічного розтину 11 
загиблих поросят, встановлені найбільш характерні для аліментарної анемії патологічні процеси: 
блідість скелетних м’язів, слизових оболонок і внутрішніх органів, а також атрофія органів 
кровотворення – тимусу, селезінки, лімфатичних вузлів.  Проведені лабораторні дослідження 
крові хворих на аліментарну анемію поросят показало зменшення концентрації гемоглобіну 
(менше 70 г/л), що в середньому становило 63,9 ± 0,93 г/л і було достовірно нижче порівняно зі 
здоровими тваринами, в яких рівень гемоглобіну склав 97,1 ± 1,23 г/л (р < 0,05); зниження 
кількості еритроцитів до 4,20 ± 0,048 × 1012/л і величини гематокриту до 26,1 ± 0,5 %. При цьому 
в групі здорових тварин ці показники відповідно становили 5,11 ± 0,04 × 1012/л і 37,4 ± 0,6 %. 
Також спостерігали зменшення кількості лейкоцитів до 6,63 ± 0,24 × 109/л, лімфоцитів до 
3,71 ± 0,12 × 109/л. У здорових тварин дані показники були вірогідно вищими й склали 
відповідно 10,4 ± 0,68 × 109/л і 6,15 ± 0,45 × 109/л (р < 0,05). 

Для випробування засобів профілактики захворювання відібрано 28 поросят 2х добового 
віку за принципом умовних аналогів, з яких сформовано чотири групи. Тварини всіх груп 
перебували в однакових умовах годівлі і утримання. Поросятам контрольної групи вводили 
“Фероглюкін75” у дозі 2,0 см3 на тварину внутрішньом’язово, дворазово з інтервалом 7 діб (в 4 
і 11 добовому віці, як у господарстві). Поросятам першої дослідної групи застосовували 
препарат “Феровет+В12” у дозі 1,0 см3 на 1 кг маси тіла внутрішньом’язово, у ті ж терміни. 
Тваринам другої дослідної групи на тлі внутрішньом’язового застосування препаратів 
“Ферофарм мультивіт” + “Гамалайф” (2,0 см3 на 1 кг маси та 1,0 см3 відповідно) дворазово з 
інтервалом 7 діб, перорально вводили “Піггібуст” у дозі 2 мг на голову, 10 діб один раз на добу. 

Встановлено, що в контрольній групі, де застосовувався препарат “Фероглюкін75” до 
15добового віку спостерігалися низькі показники концентрацїя гемоглобіну, кількості 
еритроцитів і гематокриту. Кращі результати отримані в другій групі, де показники, 
перебуваючи в межах норми, перевищували контрольні за вмістом гемоглобіну на 8,4 %, 
кількістю еритроцитів – на 12,9 %, показником гематокриту – на 19,2 %, кольоровим показником 
крові – на 21,1 %. Трохи нижчі показники зафіксовані в першій груп, де застосовували препарат 
“Феровет + В12”. 

Проведені біохімічні дослідження крові у тварин дослідної і контрольної свідчать про те, 
що більшість показників знаходилися в межах фізіологічної норми (таблиця).  

Таблиця.  
Результати біохімічних досліджень сироваток крові поросят після застосування 

профілактичних заходів 

Показник Контрольна група Перша група Друга група Норма 
Загальний білок, г/л 77,1 ± 1,94 83,4 ± 2,27 88,8 ± 1,96 75–95 
Лужна фосфатаза, од. Боданського 12,0 ± 0,48 11,2 ± 0,61 11,0 ± 0,42 10,4–12,2 
Загальний кальцій,  ммоль/л 1,98 ± 0,36 2,16 ± 0,51 2,32 ± 0,62 1,9–2,7 
Неорганічний фосфор, ммоль/л 0,97 ± 0,21 1,35 ± 0,31 1,41 ± 0,47 0,9–1,4 
Магній, мг% 2,11 ± 0,08 2,51 ± 0,11 2,41 ± 0,24 2,0–3,8 

При цьому показники вмісту загального білку, загального кальцію, неорганічного 
фосфору та магнію у поросят першої і другої груп були дещо вищими, ніж у контрольних 
тварин. Активність лужної фосфатази в усіх групах практично не відрізнялася. 

При дослідженні імунологічного статусу поросят на початку досліду встановлені низькі 
показники природної резистентності, що вказує на наявність у них імунодефіциту: зокрема 
зниження фагоцитарної активності нейтрофілів на 3,3–7,2 % і фагоцитарного числа на 4,2–10 % 
у порівнянні з мінімальними нормативними показниками. 

Після застосування препаратів фагоцитарна активність лейкоцитів у поросят контрольної 
групи залишалася дещо нижчою за норму. У тварин першої і другої груп після проведення 
профілактичних заходів цей показник знаходився у межах норми і перевищував дані 
контрольної групи відповідно на 6,3 та 8,8 %. Також був вищим і фагоцитарний індекс у поросят 
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дослідних груп, який відповідно у поголів’я першої і другої груп відповідно в 1,12 і 1,31 рази 
перевищував показники контрольної.   

Висновок. Найбільш ефективним при профілактиці аліментарної анемії поросят 
виявилася схема застосування препаратів, яка включала внутрішньом’язове застосування 
препаратів “Ферофарм мультивіт” + “Гамалайф” та оральне введення вітамінного препарату 
“Піггібуст”.  
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Характер загибелі курей батьківського стада 

Кущ Л.Л. 
kushch.luidmila@gmail.com 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків, Україна 

 
Актуальність. Циклічний характер біологічних процесів є характерною особливістю 

прояву діяльності живих систем різного рівня організації – від молекулярного до біосферного. 
Біологічні ритми організму є формою часової організації його метаболічних процесів, що 
забезпечує оптимальну форму реагування на дію біотичних і абіотичних чинників 
навколишнього середовища. Найбільш дослідженим проявом такого темпу життєдіяльності 
організму є ритмічність росту маси тіла молодого організму, що проявляється в закономірній 
зміні періодів з великими і малими його приростами. Так, встановлено ритмічний характер росту 
маси тіла курчат, каченят, гусенят, телят, поросят, ягнят, кроленят, а, також, молочної 
продуктивності корів. Інформація про інші прояви ритмічного характеру процесів 
життєдіяльності сільськогосподарських тварин є обмеженою. 

Мета роботи – визначення характеру загибелі курей батьківського стада пташника 
впродовж терміну утримання 280 діб. 

Матеріал і методи досліджень. Об’єктом дослідження були дані щоденної реєстрації 
загибелі курок і півнів курей свійських (Gallus gallus domesticus) батьківського стада кросу Arbor 
Acres з 140 до 420добового віку пташника. Пташник на момент початку досліду містив 9920 
курок і 1000 півнів, які вилупилися впродовж однієї доби. Годівля птахів відбувалася згідно 
раціону, вони мали вільний постійний доступ до води. Показники мікроклімату приміщення 
пташника підтримувались автоматично згідно заданого режиму. Ветеринарні заходи обробки 
птиці виконували згідно плану. 

Результати досліджень. За весь термін дослідження, який тривав 280 діб, падіж курок 
склав 1224, півнів – 223 гол. Середній добовий показник загибелі дорівнював, відповідно 4,37 ± 
0,31 курок і 0,80 ± 0,07 півнів. Разом з тим, найбільший добовий показник падежу курок 
становив 43 гол., півнів – 4 гол. З метою візуалізації цього процесу були побудовані лінійні 
графіки щоденної загибелі курок і півнів, які представляли собою, на перший погляд, криві з 
хаотичним характером даних. Подвійна обробка даних часового ряду добових показників 
загибелі курок і півнів методом ковзної середньої за п’ятьма точками дозволила виявити 
достатньо плавну криву, що чітко засвідчила їх ритмічний характер. Аналізуючи хвилеподібну 
криву графіка, можна виділити як max, так і min, а також тривалість окремих періодів загибелі. 
Впродовж 280 діб було виділено 14 періодів загибелі курок і 19 – півнів з середньою довжиною 
15,71 ± 1,22 і 13,74 ± 0,87 діб відповідно. Періоди коливань загибелі курок і півнів в більшості 
випадків “накладалися” один на один, тобто були подібними. Кожен такий період складався в 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwiitfaK2uTaAhVLUlAKHdw_BS4QFghbMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.thepoultrysite.com%2Ffocus%2F760%2F&usg=AOvVaw135r4L1UHRS-_Lb6Lj0dwY
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwiitfaK2uTaAhVLUlAKHdw_BS4QFghbMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.thepoultrysite.com%2Ffocus%2F760%2F&usg=AOvVaw135r4L1UHRS-_Lb6Lj0dwY
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середньому з 7,86 ± 0,61 і 6,84 ± 0,43 діб, коли відбувалось збільшення кількості випадків 
загибелі курок і півнів відповідно, і таку ж кількість діб їх зменшення до мінімальних значень. 

Висновок. Таким чином, не зважаючи на однаковий режим годівлі і напування, 
постійний характер стану мікроклімату пташника впродовж терміну утримання птиці, загибель 
курей і півнів батьківського стаду курки свійської мала ритмічний хвилеподібний характер із 
закономірним чергуванням максимальних і мінімальних значень. 
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Вступ. У структурі захворювань крові дрібних домашніх тварин, зокрема, собак і кішок, 

анемії займають значне місце. Незважаючи на те, що гематологічні порушення зустрічаються 
часто (близько 11 % всіх захворювань), кількість діагностичних помилок залишається великою. 
Відсутність даних по аналізу причин виникнення анемії та диференційнодіагностичних тестів 
не дозволяють правильно оцінити ступінь активності патологічних процесів в організмі тварин і 
знайти адекватні шляхи комплексних терапевтичних заходів. 

Мета – з’ясувати діагностичне значення тілець ГейнцаЕрліха при гематологічних 
дослідженнях дрібних домашніх тварин. 

Матеріал і методи досліджень. Використовували результати наукових публікацій, 
повідомлень, інтернетджерел і даних лабораторних досліджень. 

Результати досліджень. Тільця ГейнцаЕрліха – це преципітати окисленого гемоглобіну 
в еритроциті, що при забарвленні за РомановськимГімзе виглядають як еозинофільні сферичні 
включення і часто виступають за межі еритроцита. Дані структури є патологічним включеннями 
та можуть вказувати на наявність патології в організмі тварини. Це досить поширений маркер 
окисного пошкодження гемоглобіну, часто, проте і не обов’язково супутній анеміям різного 
походження. Частіше тільця ГейнцаЕрліха можна візуалізувати у кішок, що пов’язано з 
деякими особливостями їх фізіології. Поперше, на відміну від більшості інших видів, у кішок в 
молекулі гемоглобіну є шість нестабільних сульфгідрильних груп, і їх гемоглобін дуже легко 
дисоціює з тетрамера в димер. Подруге, їх несинусоїдальна селезінка неефективна при 
видаленні включень із поверхні еритроцитів – тому до 5 % еритроцитів із тільцями для кішки 
вважається варіантом норми, проте у собак це завжди показник патологічного стану. Потрете 
відсутність деяких ферментативних систем не дозволяє їм ефективно метаболізувати деякі 
ксенобіотики, продукти проміжного обміну які часто і викликають утворення тілець Гейнца
Ерліха. До поширених причин окислювального пошкодження еритроцитів відносяться: 
застосування парацетамолу (чутливі коти); отруєння цибулею чи часником (частіше 
зустрічається у собак); пропіленгліколь (чутливі особливо коти); будьякі системні 
захворювання, що супроводжуються ацидозом (цукровий діабет із кетоацидозом, септичні 
плеврити, що супроводжуються піотораксом і дихальною недостатністю, ліпідом); отруєння 
сильними окиснювачами (вітамін К3, антагоністи вітаміну К1, цинк). Небезпечним є те що 
тільця ГейнцаЕрліха можуть викликати гемоліз чи передчасну елемінацію еритроцитів 
макрофагами селезінки і як наслідок, розвиток гемолітичної анемії. Проте поява тілець не 
                                                 
 Науковий керівник – к. вет. наук, доцент Лєщова М.О. 
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завжди супроводжується клінічно вираженою гемолітичною анемією, при помірній 
інтенсивності ураження кістковий мозок зазвичай встигає відповісти підвищенням еритропоезу. 
Ступінь анемії залежить від швидкості утворення тілець ГейнцаЕрліха, їх розмірів, кількості 
ураження еритроцитів, а також ступеня пошкодження мембрани еритроцитів. У мазку крові 
тільця можуть виявлятися як бліді, сферичні включення, що виступають із поверхні еритроцита. 
У собак тільця зазвичай маленькі та множинні, а у котів поодинокі та великі, розміром 1–2 мкм. 

Висновок. Отже виявлення тілець ГейнцаЕрліха при мікроскопії мазків крові дрібних 
тварин має велике діагностичне значення і разом із анамнестичними даними та клінічним 
обстеженням сприяє встановленню точного діагнозу та призначенню адекватного лікування. 
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Вступ. Гіпотрофія новонароджених – це поняття широко відоме у тваринництві. З огляду 

на бурхливий розвиток та надзвичайний інтерес до декоративних порід котів, за останні 10 років 
надзвичайного значення набула своєчасна та правильна діагностика вагітності у цих видів 
тварин. Це дало змогу вчасно діагностувати патології внутрішньоутробного розвитку потомства, 
встановлювати кількість плодів, строки запліднення, та час родів. В свою чергу можливість 
своєчасної діагностики патології надала можливість лікування їх на початкових етапах що 
значно підвищує вихід потомства та його якість. Для хазяїв кішок дуже важливим є якість 
потомства, адже нині існує дуже багато дорогих і рідкісних порід котів і більшість власників 
приділяють велику увагу кошенятам, як джерелу доходів. 

Розглядаючи питання виникнення різних патологій у періоди внутрішньоутробного 
розвитку найбільшу увагу приділяють інфікуванню плода, гіпотрофії та гіпоксії. Проте з 
перерахованих патологій найчастіше зустрічається антенатальна гіпотрофія плода, яка є прямою 
причиною зниження життєздатності новонароджених кошенят, а не рідко і їх загибелі. 

Мета – визначення динаміки та структури поширеності акушерськогінекологічних 
патологій та, зокрема, антенатальної гіпотрофії кішок зони обслуговування приватної клініки 
ветеринарної медицини “Лессі” міста Харків і розрахунок терапевтичної ефективності методів її 
лікування в умовах даної клініки. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження були проведені у кішок на різних строках 
вагітності. Було створено групи тварин за принципом аналогів: контрольна та дослідна, по п’ять 
тварин в кожній. Контрольна група кішок утримувалась на збалансованому раціоні за 
основними показниками гомеостазу та вітамінів. А дослідній групі вводили препарати Гепаві
Кел та Гамавіт. Визначалися такі показники гомеостазу крові кішок: загальний білок; 
неорганічний кальцій; неорганічний фосфор; ШОЕ; гемоглобін; еритроцити. 

Також оцінювали стан розвитку ембріонів, плодів. Визначали такі показники як розмір 
амніотичної порожнини, довжина плода на 30 день розвитку, товщина стінки плацентиматки та 
довжину пуповини. 

Результати дослідження. Програма комплексної діагностики та терапії кішок з 
антенатальною гіпотрофією виявилась досить ефективною. 
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Так у кішок контрольної групи спостерігали значне зниження загального білку (15,1 %), 
неорганічного кальцію (15 %), неорганічного фосфору (16 %). Встановлено також низький вміст 
гемоглобіну (26 %) та еритроцитів (18,3 %). 

Розмір амніотичної порожнини у кішок дослідної групи більше на 24 %, довжина плода 
на 35 день розвитку – на 10,8%, стінка плаценти – на 25%, а довжина пуповини більша на 8,3%. 

Висновки. Запропонований спосіб лікування кішок з антенатальною гіпотрофією 
виявився ефективним. Препарати впливають на стан епітеліальних клітин, структуру і функцію 
органів фетоплацентарного комплексу, активують обмінні процеси в організмі, на розвиток і 
формування центральної нервової системи та рефлекторної діяльності. Стимулюють природну 
резистентність, підвищують бактерицидну активність сироватки крові, стійкість тварин до 
стресу і надмірних навантажень, мають дезінтоксикаційну та імуномодулюючу дію, підвищують 
збереження і прирости молодняку. 

 
 
 
 
 

УДК: 619:618.5:636.4 

Поширення та особливості клінічного прояву акушерської патології у свиноматок 
великої білої породи в умовах агрофірми “Вільне” Новомосковського району 
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Вступ. Безпосередньою причиною хвороб органів розмноження і молочної залози 

запального характеру є розмноження в матці та молочній залозі свиноматок різних 
мікроорганізмів як окремо, так і в асоціаціях на тлі зниження у тварин загальної та місцевої 
неспецифічної резистентності з наступною інтоксикацією організму. 

Цьому сприяють – неповноцінна годівля, гіподинамія, а також інші порушення технології 
годівлі та утримання свиноматок, що є основними причинами порушення у них обміну речовин, 
гормональних розладів і зниження резистентності організму. При цьому послаблюється 
скорочувальна функція матки, подовжується тривалість опоросу, порушуються процеси 
інволюціі, створюються сприятливі умови для проникнення та розвитку в репродуктивних 
органах і молочній залозі різних мікроорганізмів. Інфікування родових шляхів і молочної залози 
свиноматок небезпечно для новонароджених поросят та сприяє високій контамінації 
мікроорганізмами виробничих приміщень. 

Мета роботи – визначення причин виникнення та поширення акушерської патології у 
свиноматок великої білої породи за сучасних технологій утримання і годівлі. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили впродовж 2016–2018 років у 
товаристві з обмеженою відповідальністю агрофірми “Вільне”. 

Об’єктом дослідження були 1400 свиноматок, з них – 900 основні і 500 перевірювані.  
При проведенні досліджень аналізували умови утримання і годівлі, технологію 

осіменіння, встановлювали акушерську патологію та причини її виникнення.  
Для аналізу статистичних даних опрацьовували записи в журналах осіменінь і народжень 

приплоду й обліку захворювань свиноматок у господарстві.  
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Діагностику хвороб статевих органів проводили користуючись клінічними 
дослідженнями. Діагноз на клінічно виражений мастит встановлюють на підставі огляду і 
пальпації молочної залози, проведення пробного доїння оцінки отриманого секрету. 

Результати досліджень. Упродовж 2,5 років у свиноматок паталогічні роди реєстрували 
у 250 тварин, що становить 17,8 % від загальної кількості досліджуваних. 

У основних свиноматок найбільший відсоток патологічних родів припадав на 
крупноплілність і склав 95 (10,5 %) від загальної кількості свиноматок з патологічними родами 
за два роки (рисунок).  

У перевіюваних свиноматок найпоширенішою патологією родів є вузькість родових 
шляхів, яку реєстрували впродовж 2х років у 159 свиноматок, що склало 31,8 % від кількості 
перевіюваних і 11,3 % від загальної кількості маточного поголів’я. 

Патологічний перебіг родів у основних й перевіюваних свиноматок, що завершувався з 
допомогою спеціалістів ветеринарної медицини і обслуговуючого персоналу в більшості 
випадків обумовлював запальні процеси в статевих органах, а саме розвиток ендометриту. 
Післяродовий ендометрит реєстрували в 65ти свиноматок, що склало 4,6 % від загальної 
кількості тварин. 

Післяродовий ендометрит у свиноматок мав гострий перебіг і проявлявся у гнійно
катаральній формі запалення слизової оболонки матки та виявлявся виділенням слизисто
гнійного ексудату зі статевих шляхів, особливо під час лежання свиноматок. При цьому 
загальний стан тварин, прийом корму та води істотно не змінювались, температура тіла 
знаходилась в межах норми або незначно підвищувалась до 39,6 °С.  

Хронічний гнійнокатаральний ендометрит діагностували у свиноматок після відлучення 
поросят, найчастіше під час стадії збудження статевого циклу, з виділення із статевих шляхів 
слизистогнійного ексудату. 

Найнижчій відсоток за два роки, припадав на мастит, що реєстрували у 42х свиноматок, 
що склало 3 % від загальної кількості тварин (див. рисунок).  

Найчастіше реєстрували серозний і катаральний мастит, при цьому, як правило, були 
вражені 1–2х, рідше 3х і більше часток молочної залози.  

При катаральному маститі загальний стан тварин залишався без змін або спостерігалася 
легке пригнічення, підвищення температури тіла (39,4–39,6 °С, тканини молочної залози 
ущільнені, незначно збільшені в розмірі, больова реакція слабо виражена або відсутня. 

 

Вузькість родових
шляхів
Крупноплідність

Ендометрит

Мастит

 
Рисунок. Поширення акушерської патології у свиноматок 
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Висновки.  
1. В умовах господарства патологічні роди поширені у 17,8 % свиноматок, що є 

причиною післяродового ендометриту, тому слід приділити особливу увагу акушерській 
допомозі під час родів. Серед основних причин патологічних родів, як у основних так і у 
перевірюваних свиноматок поширеними є вузькість родових шляхів та крупноплідність.  

2. Післяродовий ендометрит перебігав гостро та проявлявся у гнійнокатаральній формі 
запалення слизової оболонки матки. 

3. Мастит перебігав у серозній і катаральній формах запалення та реєструвався в 3 % 
свиноматок з ураженням 1–2х, рідше 3х і більше часток молочної залози. 
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Вступ. Упродовж останніх десятиліть в Україні спостерігається помітний прогрес у 

підвищенні молочної продуктивності корів. Однак цей процес у багатьох випадках не 
супроводжується підвищенням якості отриманої продукції та термінів використання тварин. До 
стримуючих факторів, у першу чергу, належать хвороби молочної залози, провідну роль серед 
яких займає мастит. Відомо, що мастит у корів завдає більше збитків, ніж усі незаразні 
захворювання цих тварин, разом узяті. 

Поряд із підвищенням рівня молочної продуктивності, відмічається зниження природної 
стійкості тварин, викликане різними факторами. На цьому тлі виникають різноманітні 
захворювання, найпоширенішим із яких у молочному скотарстві є мастит корів. Значні 
економічні збитки від маститу вимагають розробки ефективної і водночас екологічно безпечної 
та науково обґрунтованої системи його профілактики. Нині ця проблема залишається однією із 
актуальних у ветеринарній медицині. З’ясування причин виникнення маститу, зокрема, 
поглиблене вивчення патогенезу даного запального процесу, є необхідною передумовою його 
терапії та профілактики. 

Мета – встановлення поширеності та оцінка способів діагностики субклінічного маститу 
у корів. 

Матеріали і методи досліджень. Досліди проводили в період 2016–2017 рр. в умовах 
фермерського господарства “Марія” Запорізького району Запорізької області. Під 
спостереженням знаходилось 75 корів червоної степової породи віком від 3 до 10 років, які 
підлягали мамологічній диспансеризації. При цьому враховували фізіологічний стан корів і 
молочної залози в періоди запуску, сухостою, першого місяця після отелення та лактації. За 
функціональним станом молочної залози визначали характер динаміки або криву лактації та її 
вплив на захворюваність корів маститом. 

Диспансеризацію починали із загального клінічного обстеження корів і дослідження 
молочної залози та лабораторного аналізу секрету вим’я, у 10 % корів проводили біохімічне 
дослідження корів на вміст загального білка, кальцію, неорганічного фосфору, каротину та 
резервну лужність (ці дослідження проводились у районній державній лабораторії ветеринарної 
медицини). 
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Після вимірювання температури тіла, підраховували показники пульсу, дихальних рухів і 
скорочення рубця; проводили визначення стану органів розмноження, дихання, травлення, 
серцевосудинної системи за загальноприйнятими в клінічній практиці методиками. 

Дослідження вимені складалося з його огляду, при цьому визначалися його розвиток, 
форму, величину окремих чвертей. При пальпації встановлювали консистенцію тканин, 
наявність вузлів, ран на шкірі, стан надвименевих лімфатичних вузлів, звертали увагу на 
реакцію корови та температуру вимені. 

При огляді дійок встановлювали їх форму, величину, симетричність, наявність 
пошкоджень, при доїнні звертали увагу на легкість видоювання секрету, величину цівки, її 
однорідність. Секрет видоювали в луночки молочноконтрольних пластин і встановлювали його 
колір, консистенцію, наявність домішок крові та згустків. Ці ж пластинки служили для 
проведення лабораторного аналізу секрету пробами з димастином та бромтимолосинім.  

Обстеження корів супроводжували заповненням відомостей обстежень, куди вносили 
всіх лактуючих корів. Подібні обстеження проводили щоквартально (середина кожної пори 
року).  

Результати досліджень. За результатами досліджень встановлено, що із запуском корів 
рН секрету вимені змінюється в сторону лужності, тому при аналізі бромтимоловою пробою 
секрет дає зелений колір, як в період запуску, так і сухостою та тільки після родів виявляється 
жовтий відтінок. 

Також змінюється показник димастинової проби за субклінічної форми маститу, а саме 
колір його стає малиновим, а консистенція згустку робиться желеподібною. При проведенні 
мастидинового тесту позитивною реакцією вважалася зміна кольору секрету молочної залози до 
темнофіолетового, що свідчить про підвищення лужності молока. Проба з індикаторними 
карточками змінювалася в такому ж плані, як при використанні бромтимолової проби. При 
цьому слід відмітити, що з запуском різко падає кількість секрету і зазвичай, до кінця другого 
тижня видоювалась невелика його кількість.  

На початку сухостою секрет залишався майже без змін, потім робився жовтим і більш 
густої консистенції, а згодом – тягучим. В середині сухостою кількість секрету була дуже малою 
темнозеленого кольору. Тільки перед родами секрет робився більш світлим і рідким, а після 
родів набував жовтозеленого відтінку.  

Основною ознакою субклінічної форми маститу була гіпогалактія, що виникала протягом 
кількох місяців після родів. Відмічали ущільнення стінок дійкової цистерни і звуження 
дійкового каналу. Ясно виражених ознак запалення не було виявлено і лише лабораторний 
аналіз секрету вим’я дав змогу поставити діагноз. 

Мастити, разом
Мастити субклінічні
Мастити клінічні

 
Рис. 1. Результати мамологічної диспансеризації корів ФГ “Марія” 
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Рис.2. Частота і форма маститів у корів 

Аналізуючи отримані результати, слід відмітити (рис. 1), що із загальної кількості 
досліджених корів мастит було діагностовано у 28%, у т. ч. 16 % – субклінічний та 12 % – 
клінічний. У свою чергу серед хворих на клінічний мастит найбільшого поширення набув 
серозний – 44 %, катаральний – 32 % гнійнокатаральний – 24 % (Рис. 2). 

Висновки. Таким чином, із загальної кількості досліджених корів мастит було 
діагностовано у 28%, у т. ч. 16 % – субклінічний та 12 % – клінічний. При цьому серед хворих на 
клінічний мастит найбільшого поширення набув серозний – 44 %, катаральний – 32 % гнійно
катаральний – 24 %. 
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Вступ. Для правильного проведення профілактики і лікування неплідності сук 

вирішальне значення має встановлення форм порушення репродуктивної функції. Тому 
необхідно розуміти сутність неплідності і всі форми її прояву. 

Аналіз літератури показує, що найбільш точно питання про неплідність тварин 
відображає вчення, розроблене А.П. Студєнцовим, який вважає, що неплідність – це складне 
біологічне явище, яке проявляється порушенням відтворення потомства, обумовлене не 
нормальними умовами існування самок і самців, в виді погрішностей в годівлі, утриманні, 
хворіб статевого апарату, а також не правильним осіменінням самок. І, виходячи з цього, 
розрізняє сім форм неплідності – вроджена, кліматична, стареча, штучна, аліментарна, 
симптоматична, експлуатаційна. 

Аналізуючи стан відтворення у собак, у кожному конкретному випадку необхідно 
з’ясувати послідовність розвитку причин неплідності, виділивши при цьому провідні причини і 
визначити їх місце в сукупності факторів, що її спричиняють. 

Мета полягала у встановлені основних причин і форм неплідності у сук. 
Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили в умовах ветеринарної клініки 

“Кот Бегемот” міста Дніпро.  
З метою вивчення неплідності собак проводили клінікоакушерське дослідження сук за 

загальноприйнятою методикою. При дослідженні кожної тварини враховували такі показники 
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анамнезу: вік, число в’язок, наявність і тривалість вагітностей, перебіг родів, результати 
загального дослідження по системах організму, огляд і пальпацію зовнішніх статевих органів, 
вагінальне дослідження.  

Результати досліджень. Результати вивчення поширеності неплідності серед сук
пацієнтів ветеринарної клініки “Кот Бегемот” міста Дніпро за останні 3 роки наведено у таблиці. 

Таблиця 
Поширеність неплідності серед сукпацієнтів ветеринарної клініки “Кот Бегемот” міста Дніпро 

Роки 
Усього 

досліджено 
тварин 

Виявлено 
неплідних Форми неплідності 

гол. % симптоматична штучна стареча аліментарна 
гол. % гол. % гол. % гол. % 

2015 114 20 17,5 6 5,3 6 5,3 2 1,8 6 5,3 
2016 98 18 18,4 5 5,1 7 7,1 3 3,1 3 3,1 
2017 110 16 14,5 4 3,6 6 5,3 2 1,8 4 3,6 
Разом 322 54 16,8 15 4,7 19 5,9 7 2,2 13 4,0 

Аналізуючи таблицю, можна зробити висновок, що з 332 досліджених сук у 54 (16,8 %) 
сук зареєстровано неплідність, в тому числі, у 15 (4,7 %) виявлено симптоматичну неплідність, у 
19 (5,9 %) – штучно спрямовану, у 7 (2,2 %) – старечу та у 13 (4,0 %) – аліментарну. 

Така тенденція реєструвалася і по роках окремо. Зокрема, у 2015 році зі 114 досліджених 
сук у 20 (17,5 %) сук зареєстровано неплідність, в тому числі, у 6 (5,3 %) виявлено 
симптоматичну неплідність, у 6 (5,3 %) – штучно спрямовану, у 2 (1,8 %) – старечу та у 6 (5,3 %) 
– аліментарну.  

У 2016 році з 98 досліджених сук у 18 (18,4 %) сук зареєстровано неплідність, в тому 
числі, у 5 (5,1 %) виявлено симптоматичну неплідність, у 7 (7,1 %) – штучно спрямовану, у 3 
(3,1%) – старечу та у 3 (3,1 %) – аліментарну.  

У 2017 році зі 110 досліджених сук у 16 (14,5 %) сук зареєстровано неплідність, в тому 
числі, у 4 (3,6 %) виявлено симптоматичну неплідність, у 6 (5,3 %) – штучно спрямовану, у 2 
(1,8%) – старечу та у 4 (3,6 %) – аліментарну. 

Симптоматична неплідність характеризувалася гінекологічними хворобами у самок, 
штучно спрямована обумовлена навмисним окремим утриманням самок і самців, причиною 
старечої неплідності були вікові дегенеративні та атрофічні процеси в залозах внутрішньої 
секреції, яєчниках і статевих органах, а аліментарна була пов’язана з недостатньо збалансованим 
і часто одноманітним раціоном. 

Висновки. Таким чином, неплідність охоплює 16,8% сукпацієнтів ветеринарної клініки 
“Кот Бегемот” міста Дніпро, з коливаннями по роках – від 14,5 до 18,4%. При цьому 
найпоширенішою формою неплідності є штучна – 5,9% (від 5,3 до 7,1%). На частку 
симптоматичної неплідності припадає 4,7% (від 3,6 до 5,3%), аліментарної – 4,0% (від 3,1 до 
5,3%), старечої – 2,2% (від 1,8 до 3,1%).  

Отже, виходячи з цього, профілактика неплідності у сукпацієнтів ветеринарної клініки 
“Кот Бегемот” міста Дніпро повинна бути спрямована на недопущення гінекологічних хвороб, 
окремого утримання самок і самців (забезпечення їх дозованого контакту), використання у 
розведенні тварин із віковими дегенеративними та атрофічними процесами в залозах 
внутрішньої секреції, яєчниках та статевих органах і незбалансованого й одноманітного раціону. 
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УДК 636. 082.454:615.36 

Показники відтворної здатності свиноматок і причини її втрати 

Маража М.М., Скляров П.М. 
maxim1403@ukr.net 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

Вступ. Показники відтворної здатності основних свиноматок відображають основу 
технології, яка застосовується в тому, чи іншому господарстві та інтенсивність використання 
маточного поголів’я, перш за все, і економічну доцільність ведення галузі свинарства в цілому. 
Знання і рання діагностика основних причин, які призводять до розладів або втрати функції 
розмноження у даному виду тварин дозволяють вчасно і ефективно використовувати методи 
терапії і профілактики акушерської та гінекологічної патології з метою провадження строків 
виробничого використання самок. 

Основними показниками відтворної здатності свиноматок в умовах свинарських 
господарств є кількість опоросів, показники заплідненості, неплідності та осіменінь, абортів і 
мертвонароджуваності, перегулів і вибраковування та введення в основне стадо ремонтного 
поголів’я. 

Незалежно від форм власності господарства (спецгосп, промисловий комплекс, 
фермерське або індивідуальне господарство) на основі показники відтворної здатності перш за 
все впливають умови повноцінної годівлі та технологія утримання тварин, від яких у прямій 
залежності знаходяться характер перебігу вагітності, родів і післяродового періоду, а наслідками 
фізіологічних розладів цих процесів є прояв неповноцінних статевих циклів, запальні процеси в 
органах статевої системи, анафродизія та значна кількість гінекологічної патології, яка 
спричиняє неплідність і вибракування великої кількості основного маточного поголів’я навіть 
при застосуванні біотехнологічних засобів відновлення, нормалізації, стимуляції та 
синхронізації відтворної функції у свиноматок. 

Мета – визначити показники відтворної здатності свиноматок і причини її втрати. 
Матеріали і методи дослідження. Досліди проводили в умовах державного 

підприємства “Дослідне господарство “Дніпро” Інституту сільського господарства степової зони 
НААН України Дніпровського району Дніпропетровської області. 

Показники відтворення свиноматок в порівняльному аспекті вивчалися з урахуванням 
пори року, їх віку та аналізу звітнооблікової документації підприємства, показників і причин 
вибраковки самок, багатоплідності і збереженості приплоду. Враховували показники опоросів за 
рік, кількість проведених осіменінь, перегулів, кількість абортів, мертвонароджуваності поросят 
та вибракування вагітних свиноматок з різних причин, заплідненості та виходу приплоду на 
опорос. 

Результати дослідження. За результатами дослідження встановлено, що від 509 
осіменених свиноматок в осінню пору опоросилося 320 (62,9%) при 1,6% (8) абортованих та 
3,9% (20) – таких, що вибули з різних причин під час вагітності. Показник заплідненості 
свиноматок у цю пору року склав 68,4% (348), а вихід поросят на опорос – 10,0. За осінній 
період з основного стада, за різними причинами,  було вибракувано 102 свиноматки, що склало 
17,5%. 

У зимову пору з 650 свиноматок проявили статеву циклічність і були осіменені 556, з 
яких опоросилися 380 (68,3%), абортували – 6 (1%), вибули з різних причин вагітними – 15 
(2,7%), а показник заплідненості становив 72,1% (401), при отриманні 10,2 поросят на опорос. За 
зимовий період із основного стада було вибракувано 142 свиноматки. що складає 25,5%. 

За весняну пору було осіменено 525 свиноматок із 620, з яких 360 (68,5%) опоросилися, 5 
(0,9%) –  абортували і 18 (3,4%) – вибули під час вагітності, при 73% (383) заплідненості і 10,6 
поросяти на опорос. Вибракували із основного стада за весняний період 120 (22,8%) свиноматок. 
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В літню пору з наявних 640 свиноматок були осіменені 530, при 79,6% (422) їх 
заплідненості, з яких 397 (74.9%) – опоросилися, 9 (1,7%) – абортували, 16 (3%) – вибули під час 
вагітності та 131 (24,1%) – були вибракувані із основного стада, а вихід поросят на опорос склав 
10,1. 

Підсумовуючи результати аналізу неважко помітити, що як показники їх заплідненості, 
так і показники опоросів за порами року є найвищими влітку, навесні та взимку, а найнижчими 
восени.  

Що стосується показників вибракування свиноматок, то вони також є найвищими в 
період зимавесналіто, а найнижчими – в осінню пору року, на що слід звернути особливу увагу 
при вирощуванні ремонтного поголів’я і комплектацію ним основного стада.  

У свиноматок до головних причин втрати відтворної здатності слід віднести: багаторазові 
і безрезультатні осіменіння (потенційна імунна неплідність) – 34,0%; післяродовий ендометрит – 
10,1% та інша післяродова патологія – 12,9% (потенційна симптоматична неплідність), 
схуднення – 6,6% та ожиріння – 12,9% (потенційна аліментарна неплідність); відсутність 
материнського інстинкту – 10,1% (потенційна вроджена неплідність). 

Висновки: 
1. Результати аналізу показників відтворення свиноматок підтвердили високу 

мінливість динаміки репродуктивного циклу, в наслідок чого там отримують щорічно менше 
двох опоросів (1,61,7) та у середньому 10 поросят за опорос. 

2. Заплідненість свиноматок впродовж двох тижнів після відлучення поросят не 
перевищує 70% при тривалості підсосного періоду 40–45 діб. Неплідними після кожного 
опоросу залишаються понад 20% свиноматок, більшість яких вибуває із основного стада і 
потребує заміни за рахунок перевірюваних або разових, що не завжди вдається зробити 
своєчасно. 

Можна припустити, що при детальному вивченні причин втрати відтворної здатності 
свиноматок будуть виявлені й інші, які інколи залишаються поза увагою дослідників, а 
коливання показників цих причин у різних господарствах будуть також неодмінно помічені, 
адже в кожному окремому господарстві існує і безліч сприяючих причин. 
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Клінічний випадок м’якотканинної ангіосаркоми у стафордширського тер’єра 

Масліков С.М., Самойлюк В.В., Козій М.С., Голубєв О.В. 
maslikovs.62@ukr.net 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

Вступ. Останнім часом, завдяки розвитку можливостей сучасних методів діагностики 
з’ясовано, що пухлини органів черевної порожнини зустрічаються набагато частіше, ніж 
вважалося ще в недалекому минулому. До певного часу розвиток цих процесів перебігає 
безсимптомно. Рутинні методи діагностики не завжди дають змогу виявити новоутворення на 
ранніх стадіях розвитку. До сучасних методів діагностики в ветеринарній медицини можна 
віднести комп’ютерну томографію, УЗД та лапароскопічні методи. Висока ефективність 
діагностичних досліджень з використанням цих методів доведена у гуманній медицині, що 
підтверджується даними літературних джерел.  

У зв’язку з коштовністю обладнання, комп’юторна томографія рідко використовується у 
ветеринарній медицині, хоча на відміну від УЗД цей метод є більш чутливим, особливо за 
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діагностики новоутворень. В сучасній вітчизняній літературі повідомлення про ефективність 
комп’юторної томографії в системі комплексної діагностики хвороб тварин є поодинокими. Це 
питання є досить актуальним для вивчення і досить важливим у клінічній практиці онкологічних 
захворювань. 

Мета – визначити ефективність комплексної діагностики новоутворення черевної 
порожнини у собаки. 

Матеріал і методи досліджень. Діагностичні дослідження собаки породи 
стафордширський тер’єр віком 7 років жіночої статі проводили з використанням лабораторних, 
клінічних методів, комп’юторної томографії та УЗД. Заключний діагноз ставили за результатом 
післяопераційного гістологічного дослідження біоптату пухлини.  

Комп’ютерну томографію проводили на приладі .Toshiba Astelion Super 8. Ультразвукове 
дослідження черевної порожнини проводили за допомогою  аппарату 100 Falco Vet за частоти 
секторного трансдуктора 3,5 МГц, глибиною сканування 100 мм. Оцінювали локалізацію 
органів, їх розміри та структуру. 

Дослідження сироватки крові проводили за допомогою напівавтоматичного біохімічного 
аналізатора Rayto 1904 Vet, з використання діагностичних наборів виробництва Felicit 
Diagnostic. 

Оперативне втручання здійснювали з використанням серединного лапаратомного 
доступу. Під час операції проводили ревізію органів черевної порожнини, ізоляцію та видалення 
новоутворення за допомогою електрокоагулятора ЕК150. Дефект капсули печінки закривали 
великим сальником. Черевну порожнину дренували, а операційну рану ушивали 
загальноприйнятим методом.  

Після операції відбирали матеріал для гістологічного дослідження з метою ідентифікації 
новоутворення. Виготовлення гістологічних препаратів проводили модифікованим парафін
целоїдиновим методом за М.С. Козієм. 

Результати досліджень. За результатами комп’юторної томографії виявили в брижі 
тонкого кишечника виявили об’ємне патологічне утворення овоїдної форми з чіткими межами 
розміром 190 × 215 мм. Структура утворення була неоднорідною за рахунок переважання 
кістозного елемента (15HU), наявності солідного (біля 30HU) та виразного ангіоматозного 
компонентів.  

Дане утворення мало виражену об’ємну дію, що призвело до зміщення печінки 
краніально, шлунку і підшлункової залози – дорсально, петель тонкої кишки  краніолатерально, 
а непарних гілок черевного відділу аорти – краніодорсально. Треба зазначити, що краніально 
утворення мало рихле зрощення з правою часткою печінки. Збільшення лімфатичних вузлів 
черевної і тазової порожнин ми не спостерігали. Вільної чи осумкованої рідини в черевній і 
тазовій порожнинах також виявлено не було. 

Печінка мала однорідну структуру, внутрішньопечінкові жовчні протоки не були 
розширеними, воротна вена мала нормальну прохідність. В проекції петель кишечника об’ємних 
утворень не виявлено. Таким чином, комп’ютерною томографією виявили ознаки позаорганної 
пухлини, що бере початок з брижі тонкої кишки і ймовірно має мезенхімальний генез. 

Ультразвукове дослідження показало, що печінка мала збільшені розміри і під час 
дихальної екскурсії значно виступала за край реберної дуги. До правої частки органу прилягало 
компактне утворення з множинними анехогенними включеннями і судинами. Воно було 
малорухливим, мало розмір 10,3 × 210,8 мм і межувало з селезінкою, лівою ниркою та сечовим 
міхуром. В черевній порожнині візуалізувалося скопичення невеликої кількості вільної рідини. 

За результатами дослідження крові виразних змін виявлено не було. Незначне 
збільшення рівня трансфераз (АЛТ – 84,4 та АСТ – 92,8) ймовірно є свідоцтвом хронічних 
зстійних процесів у печінці. 

Під час гістологічного дослідження новоутворення було класифіковане як ангіосаркома. 
Неоплазія даного типу розглядається як похідне судинної мережі і представляє собою злоякісну 
ендотеліаьну пухлину. Макроскопічно це новоутворення можна віднести до дифузного типу. 
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Пухлина мала вигляд множинних геморагічних вузлів різного розміру і форми, причому, вузли 
чергувалися з великими порожнинами, що заповнені рідкою кров’ю.  

Детальне вивчення гістологічних препаратів дозволило встановити відсутність 
морфологічного зв’язку новоутворення з печінкою, що є характерним для м’якотканинних 
сарком. Кількість мітотичних фігур була помірною. Кількість непластичних ендотеліоцитів 
відрізнялися певною специфічністю. В окремих ділянках, що були подібні до фібросаркоми, 
веретеноподібні клітини формували солідні скупчення. В погано вираженій стромі 
новоутворення превалювали ретикулінові волокна. Ділянки глибокого ураження часто містили 
вогнища осередки некрозу та крововиливів. 

Таким чином, комп’ютерна томографія та УЗД мають велике значення під час 
діагностики новоутворень черевної порожнини у собак. Своєчасна діагностика подібних пухлин 
дозволить вчасно і ефективно проводити адекватне лікування.    

Висновки 
Комп’ютерна томографія і ультразвукове дослідження є ефективними неінвазивними 

методами діагностики пухлин черевної порожнини у собак. Комплексне використання цих 
методів дозволяє адекватно оцінити локалізацію, розмір, структуру та взаємовідносини 
новоутворення з суміжними анатомічними структурами, що буде сприяти вибору ефективних 
оперативного доступу, прийому та комплексу післяопераційної терапії. 

 
 
 
 
 

УДК: 619:616:636.2 

Поширеність уражень дистального відділу кінцівок у корів в умовах фермерського 
господарства “Сатиренко М.М.” Павлоградського району Дніпропетровської області 

Масліков С.М., Спіцина Т.Л., Глушкевич Е.О. 
edwards19930101@gmail.com 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. У сучасних умовах ведення скотарства ратиці тварин зазнають впливу різних 

несприятливих факторів, перш за все пов’язаних з помилками у годівлі та утриманні [2–3]. 
Відомо, що у країнах Європи, в умовах стійлового утримання худоби, асептичні пододерматити 
виникають внаслідок гіподинамії та високобілкової годівлі [3]. Відомо, також, що без належного 
догляду за ратицями марно сподіватися на розкриття продуктивного потенціалу великої рогатої 
худоби [1–3]. 

Лікування великої рогатої худоби за численних і різноманітних ушкоджень дистального 
відділу кінцівок займає вагоме місце в практиці ветеринарного лікаря і тому, є дуже актуальним 
набуття ґрунтових знань щодо причин їх виникнення, особливостей патогенетичних механізмів 
та симптоматики. Тільки глибоке розкриття цих питань дає можливість розробити ефективні 
заходи профілактики та лікування великої рогатої худоби за таких хвороб.  

Мета роботи – встановити нозологічний профіль патології уражень дистального відділу 
кінцівок у корів в умовах конкретного сільськогосподарського підприємства. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили в умовах фермерського 
господарства “Сатиренко М.М.” Павлоградського району Дніпропетровської області на 173 
коровах червонорябої та червоної степової порід, що перебували в умовах стійлового 
прив’язного утримання. Вивчали розповсюдження патології дистального відділу кінцівок, 
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з’ясовували етіологію, особливості симптоматики та перебігу запальних уражень дистального 
відділу кінцівок.  

Результати досліджень. Аналізуючи отримані дані, треба відзначити, що загальна 
кількість тварин з ураженнями ратиць склала 36 голів (20,8%) Найбільш поширеною патологією 
в ділянці пальця у досліджуваних тварин була поверхневий гнійний пододерматит (63%). Крім 
того, ми зареєстрували випадки інших уражень кінцівок: гнійний артрит третьої фаланги (12%), 
ламініт (8%), рани вінчика та м’якуша (6%), виразки м’якуша (хвороба Рустергольца) (4%), 
ерозія п’яти (4 %), верукозний пододерматит (6%) (риснок). 
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%
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Рани підошви
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Гнійний пододерматит  

Рисунок. Поширення патології хвороб дистального відділу 
 

Також відмічено, що більша частка уражень ратиць локалізувалась на тазових кінцівках і 
складала 80% випадків. 

Основними етіологічними чинниками виявлених уражень були: недосконалість 
конструкцій підлоги, недостатня чистота тваринницьких приміщень, відсутність регулярної 
розчистки ратиць, незбалансована годівля та відсутність моціону. 

Висновки. Поширеність хвороб дистального відділу кінцівок у корів складає практично 
35% від загальної патології у ФГ “Сатиренко М.М.” Павлоградського району Дніпропетровської 
області. 80% гнійнозапальної патології припадає на задні кінцівки. Етіологічними чинниками 
виникнення патології дистального відділу є: недосконалі зоогігієнічні умови утримання та 
годівлі тварин, а також відсутність моціону, який обов’язковий для дійних тварин. 

Література: 
1. Борисевич В.Б. Ветеринарная ортопедия / В.Б. Борисевич // Болезни копыт и копытец: Учебное 

пособие и практическое руководство. – К.: Кировоградское гос. изд. − 1996. – С.231. 
2. Борисевич В.Б. Хвороби кінцівок у тварин / В.Б. Борисевич // Вісник Білоцерківського 

державного аграрного університету. – Вип.13. – Ч.1. − Біла Церква. − 2000. – С.14–19.  
3. Нагорний В.В. Лікування корів при гнійнонекротичних процесах у ділянці пальця / Нагорний 

В.В., Черняк С.В., Чорнозуб П.О. та ін. // Вісник Білоцерків. держ. аграр. унту: Зб. наук. праць. – Біла 
Церква, 2000. – Вип. 13. – ч. 1. – С. 49–53. 
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УДК 619.616.3/.6636.8 

Особливості діагностики та лікування новоутворень молочної залози у котів на базі 
ветеринарного комплексу “Передовий”, міста Дніпро 

Микитюк А.В. 
mikityuk.anzhelika@gmail.com 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро 
 
Вступ. Онкологічні процеси у котів у наш час отримали широке розповсюдження. При 

цьому частота виникнення онкологічних захворювань зростає щороку. Перше місце в цій 
патології займають пухлини молочних залози. 

На виникнення й розвиток пухлинного росту у котів мають вплив різноманітні фактори, 
зокрема вік, стать, породні особливості. Пухлини можуть розвиватися в усі стадії онтогенезу але 
найчастіше реєструються у тварин старшого віку, що ускладнює лікування. Саме тому важлива 
своєчасна діагностика та правильне застосування схем лікування або оперативного втручання 
для полегшення загального стану тварини і продовження її життя. 

Мета: дослідити клінкоморфологічні прояви та будову новоутворень, провести 
лікування за однією з досліджуваних схем. 

Матеріали та методи досліджень. Для вирішення мети поставлені такі завдання: 
1. Визначити частоту виникнення пухлин молочної залози у котів, що знаходяться в різних 
умовах утримання та у різних фізіологічних станах, 
2. Розкрити основні фактори виникнення пухлин молочної залози, 
3. Встановити особливості клінічного прояву та з’ясувати характер патоморфологічних змін 
молочної залози за новоутворень, 
4. Визначити ефективну схему лікування 

Об’єктом дослідження були кішки з новоутвореннями молочної залози. Предметом 
досліджень – пухлини. 

Нами були використані такі методи: клінічні, патологоанатомічні та гістологічні, що 
направлені на виявлення патологічних змін в органах і тканинах, а також статистичні.  

Результати досліджень. Аналіз журналів реєстрації ветеринарного комплексу 
“Передовий” свідчить про те, що пухлини молочних залоз частіше зустрічаються у котів в віці 
від 9–15 років. За 2018 рік зареєстровано 10 випадків та 40 випадків за період з 2016–2018 р.р.. 

Найвищий відсоток (57%) новоутворень реєструються у некастрованих тварин, друге 
місце займають тварини яким задавали гормональні препарати (23%). 

Клінічними дослідженнями були встановлені особливості розташування та будови 
доброякісних і злоякісних пухлин молочної залози. Так, переважно (87%) реєструвалося 
одностроннє розташування пухлин, що займає 35 пакетів, а в інших випадках (13 %) 
зустрічались поодинокі новоутворення досить великих розмірів, як правило твердої 
консистенції. 

Серед проведених гістологічних досліджень було виявлено наступні злоякісні 
новоутворення: малігнізована форма фіброаденаматозу, часточковий неінфільтруючий рак, 
інфільтруючий рак. В усіх випадках ріст пухлин був схожий, а  саме пухлина вростає в оточуючі 
тканини, а її елементи розмножуючись поширюються між елементами сусідньої тканини. 

Проведені дослідження свідчать про те, що рак молочної залози має різний клінічний 
перебіг залежно від мікроскопічної структури й імунологічної відповіді організму на пухлину. 
Злоякісні пухлини молочної залози сприяють утворенням метастазів у різних життєвоважливих 
органах. 

                                                 
 Науковий керівник – д. вет.наук, професор Гаврилін П.М. 
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Для лікування використовували оперативне втручання, а також препарати доксициклін та 
вінкрістін, за схемою.  

Висновок. Коти у віці 9–15 років входять у групу ризику розвитку новоутворень 
молочної залози. Пік захворювання припадає на 10 річний вік. Найрозповсюдженішими є: 
фіброма, фіброаденома, часточковий не інфільтруючий та інфільтруючий рак. 
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Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна 

 
Вступ. Для отримання та збереження телят у господарствах однією з необхідних ланок є 

забезпечення новонароджених якісним молозивом, саме завдяки якому і формується 
колостральний імунітет.  

Молозиво – це суміш молока та компонентів сироватки крові (імуноглобуліни та інші 
білки), яка накопичується в молочній залозі в дородовий сухостійний період та здоюється після 
отелення.  

Колостральний (молозивний) імунітет (colostrum – молозиво) – це вид пасивного 
природнього штучно набутого імунітету новонароджених тварин. Він формується в організмі 
тварин після надходження до нього специфічних антитіл, Тцитотоксичних лімфоцитів, тобто 
реалізується при передачі новонародженій тварині факторів імунного захисту матері при 
випоюванні молозива і має особливе значення в адаптації новонароджених до позаутробного 
розвитку. 

Як відомо колостральний імунітет залежить від концентрації імуноглобулініву молозиві. 
У телят за умови споживання перших порцій молозива не пізніше 2 годин після народження, 
тривалість колострального імунітету складає 34 тижні, а активний захист (продукція власних 
антитіл) з’являється лише на 67 тижнів. Тому забезпечення молодняка молозивом з високим 
вмістом імуноглобулінів протягом перших годин життя забезпечує тривалий і напружений 
імунітет.  

Основним критерієм якості молозива є його імунобіологічні властивості, тобто вміст 
імуноглобулінів.  

Рівень вмісту імуноглобулінів у молозиві залежить від: віку тварини, фізіологічного 
стану імунної системи, функціональних особливостей молочної залози, клінічного стану 
молочної залози, годівлі та утримання корів, розрідження молозива, тривалості інтервалу від 
розтелення до отримання молозива, тривалості сухостійного періоду, передчасної лактації чи 
втрат молозива (внаслідок слабкості сфінктерів) до родів, забруднення молочної залози та сосків 
при доїнні та застосування антибактеріальних препаратів, що вводяться з лікувальною та 
профілактичною метою протягом сухостійного періоду. 

Запуск корів  це припинення доїння корів перед початком сухостійного періоду,  є 
важливим етапом підготовки корів до отелу і необхідне для отримання здорового приплоду і 
високих надоїв.  

Методи запуску корів: одномоментний, поступовий. 
Корів запускають одномоментно — за 40–60 днів до передбачуваної дати отелення, 

відразу ж після останнього доїння, внутрішньоцистернально введять (у кожну чверть вимені) 
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антибіотиків пролонгованої дії. Поступовий запуск передбачає зменшення кількості доїнь з 3 
разів на  2 рази на день, а через 34 дні перехід на 1кратне доїння, після чого  перестають доїти 
зовсім. 
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Спосіб корекції показників гомеостазу крові в організмі бугаїв із гонадодистрофією 
токсичного типу (при хронічному нітратно-нітритному токсикозі) 

Науменко С.В. 
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Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків 
 

Актуальність. У сучасних умовах ведення рослинництва поширеним є використання 
азотних мінеральних добрив, при цьому кількісний вміст залишкових речовин часто є 
неконтрольованим, що сприяє накопиченню нітратів і нітритів у кормах.  

Використання таких кормів і води, забрудненої залишками мінеральних добрив є 
провідним фактором в етіології багатьох хвороб жуйних тварин. Тривале ж використання 
таких кормів і води призводить до виникнення хронічних токсикозів, зокрема нітратно
нітритного. Даний вид токсинів чинить згубну дію на процеси обміну речовин в організмі 
бугаїв та негативно впливає на репродуктивну систему, сприяє розвитку гонадодистрофії.  

Попередні дослідження, показали що при гонадодистрофії за умов хронічного 
нітратнонітритного токсикозу виникають біохімічні зміни, насамперед у білкововітамінно
мінеральному обміні та прооксидантноантиоксидантній системі. 

Мета дослідження – розробити спосіб корекції біохімічних змін в організмі бугаїв 
при гонадодистрофії токсичного типу із використанням препаратів, створених на основі 
нанобіоматеріалів. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили на статевозрілих бугаях 
(n=8), що належали ТОВ “40 років Агро” Запорізької обл., СТОВ ім. Гришка, СВК 
“Козацький” Черкаської обл., НВЦ Харківської ДЗВА. Експериментальна гонадодистрофія 
токсичного типу була викликана згодовуванням з кормом нітрату натрію у дозі 0,3 г NO3

/кг 
маси тіла. Тварини отримували комплексний препарат “Карафанд+OV,Zn”, що містить 
каротиноїди, фітоандрогени та наноматеріали – наночастинки ортованадату гадолінію 
активованого європієм та карбонату цинку у дозі 20 мл для бугая, перорально, один раз на 
добу. Кров для аналізу брали до введення препарату та на 20 добу. 

Використовувались загальноприйняті клінічні, біохімічні, біометричні методи. 
Біохімічний аналіз крові проводили у Центральній науководослідній лабораторії 
Національного фармацевтичного університету. Визначали концентрацію цинку методом 
атомноадсорбційної спектрофотометрії та проводили хемілюмінесцентний аналіз у 
лабораторіях ІСМ НАН України. Концентрацію тестостерону визначали у ДУ “Інституті 
проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського”, з використанням методу 
імуноферментного аналізу (тестсистема ТОВ НВЛ “ГРАНУМ”). 

Результати дослідження. Спосіб корекції показників гомеостазу крові в організмі 
бугаїв за гонадодистрофії токсичного типу (при хронічному нітратнонітритному токсикозі) 
виявив високу терапевтичну ефективність. Відзначена позитивна динаміка у білково
вітамінномінеральному обміні, прооксидантноантиоксидантній системі та кисневому 
метаболізмі  
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У бугаїв після введення препарату відмічено достовірне збільшення концентрації 
каротину (майже у 2 рази), вітаміну А (майже у 1,5 рази); позитивні зміни виявлені у 
динаміці прооксидантноантиоксидантного статусу: знизилася концентрація МДА у 
сироватці крові  і еритроцитах (майже у 2,5 рази та на 21% відповідно), значно зросла 
концентрація каталази і СОД у сироватці крові – на 97% і 45,5% відповідно та каталази і 
відновленого глутатіону в еритроцитах – майже у 1,5 рази і 19,5% відповідно. Додатковим 
критерієм зниження інтенсивності процесів ПОЛ визначено достовірне зменшення 
хемілюмінесценції сироватки крови (на 55,4%). Позитивні зміни відмічені в системі 
кисневого метаболізму – достовірне зростання кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну та 
концентрації 2,3дифосфогліцерату. Вищеозначені зміни сприяли нормалізації 
гормонального фону – постоцитограми характеризувалися нормальним типом мазка, а 
концентрація тестостерону значно зросла. 

Висновки. Розроблений спосіб корекції показників гомеостазу крові в організмі 
бугаїв за гонадодистрофії токсичного типу (при хронічному нітратнонітритному токсикозі) 
виявив високу ефективність і достовірно сприяв нормалізації основних показників вітамінно
гормонального обміну та прооксидантноантиоксидантної системи досліджуваних тварин. 

 

 

УДК: 619:616.61:636.3 

Підтримуюча терапія за ниркової недостатності у котів 

Новак А.С., Семьонов О.В., Шульженко Н.М. 
annanovak199513@gmail.com 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Нирки відіграють важливу роль у нормальній життєдіяльності не тільки 

людського, а й тваринного організму. Цей парний орган підтримує нормальну роботу всіх 
органів і систем, очищуючи кров і допомагаючи регулювати рівень рідини. 

Ниркова недостатність – стан, при якому порушуються усі функції нирок, а саме: 
виведення з організму продуктів азотистого обміну, підтримка  водноелектролітної рівноваги, 
кислотнолужного балансу, регуляції кров’яного тиску та інші процеси, що відбуваються в 
нирках. 

В основі цих порушень лежать виражені зміни структури ниркової тканини, що 
супроводжуються стійкими порушеннями гомеостазу. 

Ниркова недостатність розвивається в тих випадках, коли відзначається загибель від 50 
до 75% клітин ниркової паренхіми 

Мета – визначення хронічної ниркової недостатності (ХНН) у котів і розробка 
ефективних методів її профілактики та лікування в умовах ветеринарної клініки при 
університеті. 

Матеріали і методи дослідження. Об’єктом дослідження були обрані коти хворі на 
хронічну ниркову недостатність. Проведені клінічні дослідження тварин за класичною у 
ветеринарній клініці схемою: збір анамнезу, аналіз годівлі, клінічний огляд тварин з 
проведенням термометрії, пальпації, аускультації, перкусії, УЗД і лабораторної діагностики. 
Всього клінічно досліджено 6 котів. 

Результати дослідження. Проведено збір крові та сечі на біохімічне дослідження: проби 
крові одержували з вени передпліччя. 



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

74 

В сечі котів, хворих на ХНН, виявлено наступні зміни: глюкозурія – 40%, протеїнурія – 
80%, мікрогематурія – 54%, лейкоцитурія – 70%, гіпостенурія – у всіх тварин внаслідок розвитку 
дифузного нефросклерозу. 

Ультрасонографічне дослідження нирок у котів, хворих на ХНН є одним із найбільш 
інформативних інструментальних методів. Це проявляється у дифузну підвищенні ехогенності 
паренхіми обох нирок у досліджених котів із ХНН спостерігається послаблення рівня кірково
мозкової диференціації паренхіми. 

Відомо, що одним із основних факторів, що негативно впливають на функцію 
клубочкового апарату нирок, є ішемія. Була розроблена схема консервативного лікування ХНН 
із застосуванням препарату “РеналВет” та “Ренальцин”.  

Також була розроблена дієтотерапія корм Royal Canin Renal згідно відповідним 
дозуванням. 

Висновок. За результатами клінічних і лабораторних досліджень у 6 тварин була 
виявлена хронічна ниркова недостатність. Після проведення лікування котів з ХНН рівень 
азотемії за показником сечовини не знизився,тоді як вміст креатиніну вірогідно зменшився на 
12%. Зниження його концентрації в сироватці крові, можливо, свідчить про гіпертрофію 
гломерулярного апарату нирок, завдяки чому покращується їх видільна функція. Зменшення 
запальних  процесів вказує на уповільнення прогресування хронічного інтерстиціального 
нефриту, який є основним пусковим механізмом розвитку ХНН. 

Таким чином запропонована схема лікування та профілактики сприяє покращенню 
загального стану тварин та відновлення функції нирок. 

 
 
 

УДК 636.22/.28.09:618.19002:616084 

Спосіб профілактики маститу у корів сухостійного періоду 

Онищенко О.В., Сєгодін О.Б. 
bars5584@gmail.com 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків 

 
Вступ. Найбільш поширене захворювання у молочному скотарстві є мастит, який 

частіше всього залишається непоміченим у сухостійному періоді. Запальні процеси молочної 
залози під час сухостійного періоду призводять до порушень функції даного органу, що 
негативно відзначається на якості молозива та подальшій лактації і продуктивності. 

Застосування пролонгованих інтрацистернальних антибіотиків широкого спектру під час 
запуску має ряд недоліків – зниження чутливості мікрофлори до їх дії, погіршення місцевого 
імунітету органу, негативний вплив на колострогенез та висока вартість. Тому актуальним 
залишається пошук препаратів, які б володіли антибактеріальними властивостями і мали 
мінімальні побічні дії. Це можна досягти використанням озонованого матеріалу. Озон володіє 
різноманіттям терапевтичних ефектів: антибактеріальний, фунгіцидний, антивірусний. В 
рекомендованих дозах він не має негативного впливу на молочну залозу та організм тварин. 

Мета – порівняти способи профілактики маститу у корів сухостійного періоду з 
використанням озонованого матеріалу та антибіотику широкого спектру дії “Боваклокс ВС”. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводилися на кафедрі ветеринарної 
репродуктології Харківської ДЗВА, НВЦ тваринництва та рослинництва Харківської ДЗВА, 
СТОВ “Дельта” Нововодолазького району Харківської області. 

Матеріалом слугували корови української чорнорябої породи, віком 3–6 років у період 
запуску, сухостою та перші два тижні лактації. Були сформовані три групи тварин – 
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дослідна 1 (n = 20), дослідна 2 (n = 18) та контрольна (n = 15). Усіх корів запускали 
одномоментно. Коровам першої дослідної групи у період запуску після останнього доїння 
застосовували “Боваклокс ВС” згідно настанови. Коровам дослідної другої групи 
інтрацистернально вводили “Прозон” (озонована кукурудзяна олія та продукти бджільництва) у 
дозі 20 мл в кожну дійку. Коровам контрольної групи консервацію вим’я не проводили. 
Протягом сухостійного періоду і перші два тижні лактації вели спостереження за станом 
молочної залози піддослідних корів. На 10, 30 і 45 добу після запуску та на 10 добу після родів 
проводили органолептичну оцінку секрету молочної залози, а також використовували 
каліфорнійський тест для виявлення субклінічної форми маститу.  

Результати дослідження. Основні результати досліджень представлені у таблиці.  
Під час запуску корів ефективним є застосування інтрацистернальних препаратів, які 

проявляють пролонговану протимікробну дію. Так, у порівнянні дослідних груп з контрольною, 
випадків захворюваності корів на мастит було значно менше. До середини сухостійного періоду 
у корів першої та другої дослідної групи не було жодного випадку маститу. У другій половині 
сухостою серед тварин, яким застосовували “Боваклокс ВС”, зареєстровано один випадок 
клінічної форми маститу. На початку лактації в цій же групі зріс відсоток захворюваності 
маститом до 10%, а при застосуванні “Прозону” відсоток захворюваності складав 5,6% 
відповідно. У контрольній групі тварин мастит проявлявся протягом всього сухостійного 
періоду та початку лактації і складав 13,3% на початку, 20% в середині та кінці сухостою і 26,7% 
на початку лактації. 

Таблиця. Порівняння ефективності способів профілактики маститу сухостійного періоду 

Групи тварин 
Захворюваність корів на мастит,% 

10 доба після 
запуску 

30 доба після 
запуску 

45 доба після 
запуску 

10 доба 
лактації 

Дослідна 1 (n = 20)   5 10 
Дослідна 2 (n = 18)    5,6 
Контрольна (n = 15) 13,3 20 20 26,7 

Висновки. Застосування пролонгованих протимікробних інтрацистернальних препаратів 
має високу ефективність у профілактиці маститу сухостійного періоду. Найбільш ефективним 
препаратом виявився “Прозон”. 

 
 
 

УДК 636.2.082:612.017 

Особливості лабораторної діагностики панкреатиту собак і кішок 

Орлова А.В., Голопура С.І. 
orl_@ukr.net 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна 

 
Панкреатит – запалення підшлункової залози. Для діагностики панкреатиту враховують 

симптоми, дані клінічного і біохімічного аналізу крові, результати УЗД і/або рентгенографії 
черевної порожнини. Результати цих тестів неспецифічні і не дають змоги на основі них 
підтвердити або спростувати діагноз на панкреатит. Активність амілази та ліпази в крові не є 
вирішальними факторами для постановки діагнозу “панкреатит”, так як у собак і кішок рівень 
цих ферментів може бути в межах норми, в той час як за інших хвороб шлунковокишкового 
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тракту, наприклад, наявність стороннього тіла в кишечнику або ентериту, їх активність також 
може підвищуватись. 

В той же час одним з найбільш точних лабораторних тестів, що дозволяють виявити або 
спростувати діагноз на панкреатит, є тест на іммунореактивність панкреатичної ліпази методом 
імуноферментного аналізу (ELISA) SNAP® fPL ™ Test (feline pancreasspecific lipase) для кішок і 
тест SNAP® cPL ™ Test (canine pancreasspecific lipase) для собак, випущені IDEXX Laboratories, 
розроблені в Texas A & M University. Це суто видоспецифічні тести, що дозволяють визначити 
рівень ліпази, яка виробляється виключно клітинами підшлункової залози. Чутливість даного 
методу діагностики 87 %. 

У тому випадку, якщо результати тестів інтерпретовані як такі, що перевищують 
значення норми, вони корелюють, як з “сірою зоною” (3,6–5,3 μ/L у кішок і 200–400 μ/L у собак), 
так і з інтервалом, асоційованим з панкреатитом (> 5,4 μ/L у кішок і > 400 μ/L у собак). 

Діапазон “сірої зони” був включений в діапазон, який перевищує норму значень для 
спрощення використання даних тестів як скринінгових, так як це зводить до мінімуму 
ймовірність помилково негативного результату. Таким чином, у разі, якщо результати тесту 
вказують на відповідність показникам норми (< 3,5 μ/L для кішок і < 200 μ/L для собак), діагноз 
“панкреатит” можна вважати виключеним. 

Як матеріал для дослідження використовують сироватку крові. Допускають зберігання 
дослідного зразка при температурі від + 2 до + 8 °С не більше 7 діб. Для більш тривалого 
зберігання і транспортування зразок може бути одноразово заморожений за температури від 
20 °C і нижче (перед проведенням процедури тесту зразки повинні бути доведені до кімнатної 
температури). 

Висновок. Крім підтвердження діагнозу на панкреатит, дані тести можуть бути 
використані для моніторингу стану тварин, що вже проходять курс лікування. 
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Морфологічні зміни плаценти овець при фетоплацентарній недостатності та корекції 
препаратом “Карафест + ОV” 

Островерхова І.О. 
Ostroverhova1982@gmail.com 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Вівчарство, як галузь тваринництва, має важливе значення. Від овець отримують 

шерсть (основна продукція), м’ясо, високоякісну шубно – хутряну сировину, молоко. Завдання, 
поставлені перед галуззю, мають вирішуватися шляхом збільшення поголів’я овець, підвищення 
їх продуктивності, поліпшення життєздатності новонароджених. У період вагітності органом – 
посередником між матір’ю та плодом є плацента. Фетоплацентарний комплекс є динамічною 
структурою, утвореною плодовими оболонками та ендометрієм, яка адекватно забезпечує увесь 
спектр взаємодій у системі «мати–плацента–плід» на молекулярному, клітинному і тканинному 
рівнях. При зміні балансу цих взаємодій під впливом екзогенних і ендогенних чинників 
(порушення метаболізму в організмі матері, інфекції, стрес та ін.) фетоплацентарний комплекс 
реагує розвитком компенсаторнопристосувальних реакцій, спрямованих на оптимізацію умов 
розвитку плоду. Раннє виявлення і адекватне лікування хронічної фетоплацентарної 
                                                 
 Науковий керівник – д.вет.н., проф.Скляров П.М. 
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недостатності є запорукою своєчасного розродження самок  тварин і дозволяють істотно знизити 
перинатальні втрати. 

Мета роботи – визначити морфологічні зміни плаценти овець при фетоплацентарній 
недостатності та корекції препаратом “Карафест + ОV”. 

Матеріали і методи досліджень. Об’єктом досліджень слугували 10 вагітних вівцематок 
строком вагітності 5 міс., породи прекос живою вагою 45–50 кг, та їх плаценти. Тварин за 
фетоплацентарною недостатністю розподілили на дві групи аналоги, по 5 овець у кожній групі. 
Вівцям дослідної групи застосовували комплексний препарат “Карафест + ОV”. При 
дослідженні плаценти визначали масу посліду, кількість котиледонів, площу кожного 
котиледону та загальну площу ворсинчастого хоріону, визначали гістологічну їх структуру.  

Результати досліджень. Досліджувані посліди від вівцематок обох груп були 
блискучими і добре васкуляризованими, без патологічних нашарувань. Котиледони хоріонів 
контрольної групи мали менш виражену рельєфність, в деяких з них визначались локальні 
крововиливи. Маса тіла новонароджених ягнят у дослідній групі була значно вища, ніж у 
контрольній – на 44,2 %, а маса плаценти – на 15,9 %. Також встановлено підвищення кількості 
котиледонів на 4,1 %, а їх загальна площа була більшою на 29,3 %. Це свідчить про суттєве 
відставання розвитку плоду в умовах функціональної недостатності фетоплацентарного 
комплексу. За результатами гістологічних досліджень було виявлено два типи морфологічних 
змін в плодових частинах плацент контрольної групи. Перший тип характеризувався 
атрофічними змінами і ознаками дострокового старіння плаценти. Котиледони таких плацент 
формували слабко розгалужене ворсинчасте дерево. Ворсини витончені, мали недостатню 
васкуляризацію, з відсутнім покривом шарами цитотрофобласту і синцитіотрофобласту. 
Відмічається фіброз строми стовбурових ворсин і медії артерій, а також наявність 
некротизованих кінцевих ворсин. Другий тип морфологічних порушень плодової частини 
плаценти супроводжувався гіперваскуляризацією (хорангізом) з формуванням щільно петлистої 
капілярної сітки в кінцевих ворсинах, геморагіями в строму ворсин та міжворсинчастий простір. 
На гістопрепаратах виявлялися крововиливи різних строків утворення, а саме такі, що містять 
кров без гемолізу еритроцитів із домішками фібрину, та більш ранні – скупчення гемосидерину. 
Такі морфологічні порушення з боку плодової частини плаценти можуть свідчити про 
гемодинамічні розлади, зниження перфузії та передчасне відшарування плаценти. 

Висновки. Корекція плацентарної недостатності застосуванням препарату 
“Карафест + OV” зменшує прояв дистрофічних процесів, нормалізує ангіогенез у ворсинчастій 
частині хоріону, сприяє відновленню покриву ворсин трофобластом. 
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Діагностика та лікування мокнучої екземи у собак 
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Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Серед поширених захворювань у собак особливі клопоти доставляють хвороби 

шкіри. На жаль, на сьогоднішній день захворювання шкіри у собак не рідкість. Причин такої 
проблеми може бути багато, починаючи від неправильного харчування і закінчуючи поганою 
екологією. 
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Мета – виявити найбільш вірогідну причину хвороби, виявити найбільш характерні 
симптоми, а також запропонувати ефективне лікування. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили впродовж 20172018 років в 
умовах ветеринарної амбулаторії “ДОБЕРМАН” міста Кривий Ріг. З лікувальною метою хворим 
собакам (по 10 голів у контрольній і дослідній групах) застосовували: місцево обробляли 
розчином “Хлоргексидину 0,05 %” 2 рази на день, “Дог Екзема” 2 рази на день; внутрішьно 
задавали “Супрастін” у дозі 2мг/кг 1 раз на день; підшкірно вводили “Єлвітон” 1 раз в день у 
дозі 0,1мл/кг, “Тривіт” доза 0,5–1,0 мл один раз на тиждень; внутрішньовенно вводили “Кальція 
глюконат 10 %” у дозі 1–5 мл один раз в день; внутришньом’язово “Комбікел” доза 0,5мл/5 кг 
один раз в день. Собакам дослідної групи додатково застосовували: “Гепатовет” всередину в 
дозі 1мл/10 кг 1 р/д., “Натрія тіосульфат” доза 0,2 мл/кг. “Аскорбінова кислота 5 %” доза 
0,2мл/кг. один раз на день. Всім тваринам застосовували дієтичний корм впродовж 2 місяців. 
Лабораторне дослідження крові проводили загальновизнаними методиками. При дослідженні 
зашкрібків шкіри кліщів, дерматомікозів не виявлено. 

Результати досліджень. Найчастіше до клініки звертались власники тварин віком до 4 
років – 81 випадків (78,07%), але й були випадків захворюваності у собак старше 4 років 
(21,93%), місцем локалізації були ділянки спини, шиї, зовнішня сторона стегна. Зазвичай в 
анамнезі власники повідомляли про згодовування тварині печева, цукерок, куриці, томатів, яєць, 
цитрусових та ін. Клінічно хвороба проявлялась таким чином: температура тіла нормальна (38–
39°С ), відмічали ураження, різного розміру та форм, які характеризуються наявністю ексудату, 
гіперемією, вузликів, бульбашок, що створює мокнучу поверхню. Шерсть в цих місцях 
скуйовджена, склеєна, має кислий неприємний запах. При пальпації відмічали підвищення 
місцевої температури, болючість.  

Лабораторно в аналізах крові від хворих тварин виявляли: підвищення рівня загального 
білка, білірубіну та сечовини. Все це вказує на порушення процесів обміну в організмі. Рівень 
цукру знаходиться в межах фізіологічної норми, виявили нейтрофільний лейкоцитоз із простим 
регенеративним зсувом ядра вліво, він  характерний при легкому перебігу гострих інфекційних і 
запальних процесів із відносно сприятливим перебігом. 

Застосування комплексної схеми лікування собак, хворих на мокнучу екзему позитивно 
вплинуло на загальний стан тварин. Усі дослідні собаки після лікування стали жваві та рухливі, 
зник свербіж. Регенеративні зміни на уражених ділянках проявились через 3–4 дні, поверхня 
стала сухою, зникла гіперемія, на 5–7 день почав відновлюватись шерстний покрів. 

Висновки. Встановлено, що за додатковим застосуванням десенсибілізуючої терапії 
(натрія тіосульфата) у комплексі з антибіотикотерапією та застосуванні “Дог Єкземи”, при 
лікуванні мокнучої екземи у собак, дає кращий терапевтичний ефект, скорочує терміни 
лікування, в середньому на 3 дні.  
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Ультразвук як спосіб діагностики маститу у корів 
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Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків, Україна 

Вступ. У ветеринарній практиці серед багатьох сучасних методів діагностики патологій 
молочної залози провідне місце займає ультразвукове сканування. Принцип методу ґрунтується 
на його здатності відбиватися від тканин з різною інтенсивністю, залежно від їх 
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звукопровідності. При запаленні молочної залози, або маститі, відзначаються зміни в паренхімі 
вимені, що впливає на якість молока та його кількість. У зв'язку з цим є надзвичайно важливим 
проведення швидкої і точної діагностики захворювань вимені, що також дасть можливість 
спрогнозувати їх подальший перебіг. Отримана з різних джерел інформація свідчить про 
низький рівень досліджень у висвітленні питання діагностики патологій молочної залози корів 
за допомогою УЗД. 

Мета – визначення структури молочної залози корів лактаційного періоду за допомогою 
УЗДсканера в нормі та за наявності патологічних змін. 

Матеріали і методи дослідження. Робота виконана в 2018 році в умовах ННЦ 
Харківської ДЗВА, а також господарства “Мрія” СТОВ Куп’янського району Харківської 
області. Дослідження проведені з використанням ультразвукового ветеринарного сканера 
HandScanV8, з розширенням області фокусування і отримання більш якісного зображення з 
глибиною сканування ≥ 140 мм. 

До групи досліджуваних тварин включили корів із клінічно здоровою молочною залозою 
(n = 10), а також корів, що мають запальний процес в одній з четвертей молочної залози, з 
підвищеним рівнем соматичних клітин у пробах молока (n = 10). Для оцінки стану молочної 
залози використовували загальноприйняті клінічні методи. Перед дослідженням молочну залозу 
очищали від забруднення, змочували водою, а на головку датчика наносили шар акустичного 
гелю. Розміщували датчик перпендикулярно шкірі досліджуваної ділянки вимені,  регулювали 
кут нахилу та напрямок коливань звукового променя до отримання оптимального зображення, 
яке фіксували за допомогою програми “заморожування”.  

Результати дослідження. Отримані дані після обробки ехограм показали, що 
ультрасонографічна текстура паренхіми здорової молочної залози лактуючої корови має 
гіпоехогенну структуру. Молочні ходи, цистерни розпізнаються у вигляді анехогенних каналів і 
порожнин, не мають виражених ехогенних стінок і відрізняються викривленими траєкторіями. 
Ультрасонограми корів із нормальним морфофункціональним станом молочної залози 
характеризуються помірною гіпоехогенністю.  

При наявності субклінічного маститу відмічаємо гіпоехогенні, темні ділянки збільшених 
у розмірі альвеол. У корів, хворих на катаральний мастит, в сонографічній картині фіксуємо 
появу вираженої гетерогенності у ділянці паренхіми. Відзначається різке збільшення просвіту 
молочних проток із одночасним потовщенням їх стінок. 

При фібринозному маститі в просвіті розширених молочних ходів з’являються згустки 
казеїну, що знаходяться у секреті. На сонограмах вони  проявляються у вигляді ехогенних 
включень діаметром до 1,5 см. 

Серозний мастит має рівномірно виражену гіпо та гіперехогенність, з незначним 
збільшенням просвіту молочних проток. 

Висновки. 
1. За допомогою ветеринарного ультразвуковий сканеру є можливість диференціювати 

клінічні мастити. 
2. УЗД діагностика дозволяє дослідити будову внутрішніх структур молочної залози та 

зафіксувати їх зміни. 
3. Метод ультрасонографії є досить інформативним при мамологічному дослідженні корів. 
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УДК 619:636,8:616,61009,7:631,4 

Корекція хронічної ниркової недостатності кішок при введенні до їх раціону біологічно 
активної добавки “Гумілід” з водою 

Поддубна С.В. 
snezanapoddubnaa@gmail.com 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

Вступ. Хронічна ниркова недостатність (ХНН) є поширеним захворюванням у старіючих 
кішок (від 7 років і старше), є складним завданням для клінічної практики. У багатьох кішок 
клінічних ознак ХНН не розвивається навіть при розвитку вираженої азотемії, коли вже 
втрачено понад 75% функції нефрона. Незалежно від етіології, втрата нефронів призводить до 
зниження швидкості клубочкової фільтрації, яка в кінцевому підсумку призводить до 
порушення здатності нирки концентрувати сечу і до розвитку азотемії. 

У роботі ветеринарних лікарів хронічна ниркова недостатність зустрічається досить 
часто, тому існує необхідність удосконалити схему лікування за допомогою гумінових речовин. 
Данна схема лікування спрямована на поліпшення якості життя тварини шляхом корекції 
супутніх порушень. 

Мета – визначення терапевтичної ефективності додавання до стандартної схеми 
лікування біологічно активної добавки “Гумілід”з водою при корекції хронічної ниркової 
недостатності у кішок. 

Матеріали та методи досліджень. Для дослідження за принципом аналогів було 
сформовано дослідну і контрольну групу по 6 раптово захворівших кішок у кожній, різних 
порід, віком від 9 до 14 років з масою тіла до 6 кг. Цим тваринам за результатами біохімічних 
досліджень був поставлений діагноз хронічна ниркова недостатність ІІІ ступеню за 
класифікацією IRIS. Під час терапевтичної корекції, всі тварини були поступово переведені, 
протягом 5ти діб, на спеціалізований корм – RoyalCaninRenal. Схема лікування котів 
контрольної групи складалась з корекції порушень водноелектролітного обміну та нормалізації 
кислотнолужної рівноваги. Внутрішньовенні введення розчинів глюкози 5 % по 50 мл 1 раз на 
добу, 5 днів; натрію хлорид 0,9 % 100 мл + Контрівен 10 000, 2 рази на добу, 5 днів; Катозал 10 
% по 2 мл, 7 днів, підшкірно. Тіопротектін по 0,5 мл 2 рази на добу, 14 днів, внутрішньом’язово. 
Амоксикел 15 % по 0,5 мл 1 раз на добу, 7 днів, внутрішньом’язово. Для зменшення рівня 
фосфору в крові використовували Реналвет 1 раз на добу. У схему лікування тварин дослідної 
групи додали 1 % розчин біологічно активної добавки “Гумілід” з водою, перорально 2 рази на 
добу, 21 день. За час досліджень загибелі тварин не зареєстровано. Ефективність лікування 
визначали шляхом моніторингу загального стану тварини. Біохімічні дослідження сироватки 
крові та клінічні аналізи сечі проводили тричі на 1й, 7й та 21й день лікування. Отримані дані 
обробляли методом варіаційної статистики з використанням tкритерію Стьюдента. 

Результати дослідження. Дослідження аналізів сечі показало значимі відхилення від 
фізіологічної норми в першу добу, відмічені по відносній щільності сечі, вмісту білка в сечі, 
наявності перехідного, ниркового епітелію. При цьому, основним клінічним симптомом у кішок 
всіх груп є симптом поліурії / полідипсії.  На початку лікування щільність сечі у всіх групах 
становила приблизно 1,010 ± 0,005 г/см³, що можна трактувати як гіпостенурію. Гіпостенурія і 
ізостенурія свідчать про порушення здатності нирок концентрувати і розводити сечу через 
дистрофії та атрофії клітин тубулярного епітелію і зниження кількості білку аквапоріна у 
висхідному сегменті петлі Генле, що неминуче відбувається при ХНН.  

На 21у добу дослідження, як в контрольній та дослідній групах спостерігалось зниження 
вмісту ниркового, перехідного епітелію, але показники не досягли нульових значень, щоб 

                                                 
 Науковий керівник – к.в.н., доцент Лосєва Є.О. 
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відповідало б нормі. На тлі лікування спостерігалась тенденція до підвищення щільності сечі, 
але в контрольній групі тварин (1,010 ± 0,002 г/см3), на відміну від дослідної (1,020 ± 0,002 
г/см3), цей показник залишився нижче норми. Концентрація білку в сечі у дослідних та 
контрольних тварин зменшилась в середньому до 0,15 ± 0,05 г/л та 0,20 ± 0,10 г/л відповідно. 
Кількість еритроцитів у дослідній групі на 21у добу підвищилось на 11,3 %, в той час як в 
контрольній групі цей показник практично не змінився. Такі зміни можна пояснити системним 
зменшенням інтоксикації та проявом нефропротекторной дії гумінових речовин, що обумовило 
активацію гемопоезу, можливо за рахунок підвищення синтезу ендогенного еритропоетину. 

Висновки. В результаті клінічного аналізу сечі, а також зміни еритрограми, нами 
встановлено, що додавання до стандартної схеми лікування біологічно активної добавки 
“Гумілід” з водою при корекції хронічної ниркової недостатності у кішок мало позитивний 
ефект. 
 
 
 
 
УДК 636.6.087.72:636.612 

Зміни активності травних ферментів підшлункової залози перепілок за впливу лізину, 
метіоніну та треоніну 

Порошинська О.А. 
ksenia0709@gmail.com 

Білоцерківський національний аграрний університет, Україна 

 
Вступ. На сучасному етапі розвитку перепелівництва проблема підвищення адаптивних 

можливостей організму до впливу різних аліментарних чинників є однією з головних у фізіології 
і біохімії живлення птиці. Незбалансована годівля по протеїну та незамінним амінокислотам 
викликає у птиці порушення процесів травлення, що виявляється у зниженні активності 
ферментів, коефіцієнта перетравності корму та погіршенні засвоєння поживних речовин у 
тонкому кишечнику. Значну роль при цьому має функціональний стан підшлункової залози, 
оскільки він обумовлює інтенсивність травних процесів в інших відділах травного каналу та має 
прямий зв’язок із загальним метаболізмом усього організму птиці.  

Мета досліджень – встановлення функціонального стану підшлункової залози перепілок 
за впливу комплексу незамінних амінокислот лізину, метіоніну та треоніну. 

Матеріал та методи досліджень – перепілки породи Фараон віком від однодобового до 
60ї доби, з яких були сформовані 2 групи – контрольна та дослідна. Птиці обох груп 
згодовували стандартний комбікорм, а дослідній додавали комплекс амінокислоти в дозах: L
лізин – 0,3 % , DLметіонін – 0,2 %, Lтреонін – 0,2 % на 1 кг комбікорму. Дослідження 
активності протеїназ в тканині підшлункової залози здійснювали за методом Кунітца, 
амілолітичну – Каравея  та ліполітичну – методом, описаним Л. Петровою та Г. Казацькою. 

Результати досліджень гомогенату тканин підшлункової залози перепілок показали, що 
згодовування лізину, метіоніну та треоніну позитивно вплинуло на активність протеолітичних, 
амілолітичних і ліполітичних ферментів.  

Розщеплення білків відбувається шляхом їх гідролізу за участю протеолітичних 
ферментів. У підшлунковій залозі перепілок, яким додавали до раціону комплекс амінокислот, 
протеолітична активність на 25ту добу досліджень мала тенденцію до зростання, зокрема, у 
птиці дослідної групи становила 51,3 ± 2,0 ммоль/с×л порівняно з контролем 45,5 ± 1,6 
ммоль/с×л. На 40ву та 55ту добу експерименту активність ферментів була вірогідно вищою 
відповідно на 22,9 % (р < 0,05) та 18,4 % (р < 0,01), ніж у птиці контрольної групи. 

mailto:%20ksenia0709@gmail.com
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В результаті дослідження амілолітичної активності тканини підшлункової залози 
встановлено, що у перепілок, до раціону яких додавали лізин, метіонін і треонін, вона була дещо 
більшою. Вірогідне зростання активності амілази у підшлунковій залозі перепілок дослідної 
групи відмічалося на 40ву добу на 25,9 % (р < 0,01) та 55ту – на 18,4 % (р < 0,01) порівняно з 
контролем.  

Ліпази – ферменти, які каталізують реакції відщеплення гідролітичним шляхом від 
субстрату певних груп, з утворенням подвійних зв’язків, або реакції приєднання таких же груп 
по подвійних зв’язках. У ході експерименту встановлено, що у підшлунковій залозі перепілок 
дослідної групи ліполітична активність була вірогідно більшою на 40ву добу на 7,9 % (р < 0,05) 
та 55ту – на 12,1 % (р < 0,01) порівняно з птицею контрольної групи.  

Висновок. Отримані результати досліджень в цілому свідчать, що додавання до раціону 
перепілок комплексу незамінних амінокислот лізину, метіоніну та треоніну сприяє зростанню 
активності ферментів тканини підшлункової залози, що забезпечить краще перетворення 
складних поживних речовин у більш прості сполуки, здатні всмоктуватися в травному тракті у 
кров та лімфу, з подальшим засвоєнням клітинами і тканинами організму перепілок. 
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Біохімічні показники сироватки крові корів за розвитку гепатодистрофії 
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Вступ. Високий рівень селекції за молочною продуктивністю привів до прояву 
негативного енергетичного балансу у високоудійних корів у ранній післяотельний період. З 
урахуванням особливостей метаболічних процесів у великої рогатої худоби вони є 
схильними до прояву кетової та жирової гепатодистрофії (T.H. Herdt, 2000; K.L. Ingvaztsen, 
2006; В.І. Левченко, 2009; В.В. Сахнюк, 2009; В.В. Влізло, 2011; та ін.). 

Ефективне проведення лікувальнопрофілактичних заходів за гепатодистофії лежить у 
безпосередній залежності від своєчасної діагностики, серед якої провідне місце займають 
лабораторні дослідження (Д.В. Кібкало, 2004; М.Р. Сімонов, 2014; Ц.П. Кондрахин, 2010). 

Мета роботи – встановити зміни окремих біохімічних показників за розвитку 
гепатодистрофії у корів. 

Матеріали та методи досліджень. Для досягнення поставленої мети було відібрано 5 
корів голштинської породи з клінічними ознаками жирової гепатодистрофії, що проявлялися 
на 710 добу після отелення. Серед клінічних ознак встановлено різке зниження надоїв (до 
1012 кг на добу з 3040 кг в перші дня після отелення), пригнічення апетиту, прогресуюче 
схуднення, гіпо і атонію передшлунків. Болючість в області печінки була помірно 
вираженою, іктеричність слизових не відзначали. Після вимушеного забою однієї тварини за 
патологоанатомічними змінами було підтверджено діагноз на жирову гепатодистрофію.  

Для порівняння в цьому ж господарстві було відібрано зразки сироватки крові від 5 
умовно здорових тварин, аналогів за віком, породою, кількістю та періодом лактації.  

Зразки крові відбирали до вранішньої годівлі, в отриманій сироватці крові визначали 
вміст загального білка, альбумінів, глобулінів, сечовини, креатиніну, глюкози, загального 
кальцію, неорганічного фосфору, загальних ліпопротеїнів, активність АСТ, АЛТ і лужної 
фосфатази. Біохімічні дослідження проводили на базі НДЦ біобезпеки та екологічного 
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контролю ресурсів АПК Дніпровського ДАУ на автоматичному біохімічному аналізаторі 
Miura (Італія).  

Отримані дані статистично оброблялися з використанням пакету прикладних програм 
Excel.  

Результати досліджень. В сироватці крові тварин з клінічними ознаками 
гепатодистрофії нами встановлено вищий на 27,1 % рівень загального білка, сам показник у 
хворих тварин знаходився на верхній межі фізіологічних значень (71,20 ± 4,55 г/л), тоді як в 
умовно здорових, навпаки, на нижній межі норми (56,50 ± 7,84 г/л). Такі біохімічні зміни 
пов’язані з незначно меншим рівнем альбумінів на фоні вірогідно вищого на 74,6 % 
(Р < 0,01) вмісту глобулі нових фракцій білка.  

У сироватці крові корів з клінічними ознаками захворювання виявлено вірогідно 
вищий в 1,88 рази вміст сечовини (7,00 ± 1,70 проти 3,72 ± 0,71 ммоль/л в клінічно здорових 
тварин). 

Найбільш вираженою біохімічною зміною було зростання активності АСТ (в 5–10 
разів порівняно з нормальними значеннями), яка в середньому по групі хворих тварин 
становила 373,6 ± 132,0 Од/л порівняно з 90,2 ± 20,1 Од/л в умовно здорових корів.  

Крім того, було встановлено низький рівень глюкози як у клінічно хворих, так і у 
клінічно здорових тварин – 2,15 ± 0,07 та 2,45 ± 0,14 ммоль/л відповідно) при одночасному 
підвищенні вмісту загальних ліпопротеїнів (відповідно 12,59 ± 3,36 і 11,38 ± 3,44 г/л), що 
свідчить про дефіцит енергетичних субстратів на тлі пригнічення інтенсивності процесів 
глюконеогенезу та розвиток синдрому ліпомобілізації в організмі корів обох груп. 

Серед інших біохімічних показників яскраво виражених біохімічних змін нами 
встановлено не було, проте, можна відзначити незначне зростання активності лужної 
фосфатази та підвищення вмісту креатиніну в сироватці крові хворих на жирову 
гепатодистрофію корів.  

Висновки. Характерними біохімічними змінами, встановленими нами за розвитку 
жирової гепатодистрофії корів, були: 

 зростання активності АСТ в 5–10 разів порівняно з фізіологічними значеннями; 
 гіперпротеїнемія на тлі гіперглобулінемії та слабо вираженої гіпоальбумінемії; 
 зміни вуглеводноліпідного обміну у вигляді гіпоглікемії та гіперліпопротеїнемії.  

 
 
 
 

УДК 636.2.09:618.14.002 

Післяродовий метрит корів (поширення, етіологія, профілактика) 

Саліженко М.І., Вальчу О.А. 
yulianamomotyuk@gmail.com 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна 

 
Вступ. Післяродовий метрит – часта патологія післяродового періоду в корів, яка 

зумовлює симптоматичну неплідність, зниження молочної продуктивності, передчасне 
бракування і значні економічні збитки.  

Метрит – це запалення матки, що може перебігати в формі ендометриту (запалення 
слизової оболонки матки), міометриту (запалення м'язового її шару), периметриту (запалення 
серозного шару матки) та параметриту (запалення широких маткових зв’язок). 

Запалення матки у корів частіше спостерігається у вигляді ендометриту, який за 
перебігом може бути гострим і хронічним, за проявом — клінічно вираженим і субклінічним, а 
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за характером ексудату – катаральним, гнійним, фібринозним, некротичним або гангренозним. 
Зазначені форми запалення неможливо розглядати окремо, оскільки кожна з них, залежно від 
причини, резистентності організму, лікування та тривалості перебігу патологічного процесу 
може ускладнюватися іншими формами (ендометрит – міометритом, периметритом чи 
параметритом). Про те, що при запаленні слизової оболонки матки (ендометрит) патологічний 
процес часто переходить на міометрій, свідчить порушення скорочувальної функції матки та 
патоморфологічні зміни в ній.  

Мета – збір статистичних даних щодо поширення етіології та профілактики 
післяродового метриту корів. 

Результати досліджень. На гострий післяродовий метрит хворіє від 10,2 до 72,1 % 
тварин. У поширенні запалення матки спостерігається сезонність. Так, взимку хворіє 21,4 % 
корів, що отелилися, весною – 37,8 %, влітку і восени захворюваність тварин значно знижується 
і складає 6,1 і 5,4 % відповідно.  

Виявлено прямий зв’язок частоти метриту із перебігом родів. Після патологічних родів на 
другій стадії (виведення плода) запалення слизової оболонки матки діагностують у 72,3 % 
тварин; після затримання посліду – у 80,6 %. Якщо ж роди перебігали нормально, то метрит 
розвивається у 7,2 % корів. У 58,1 % випадків метрит виникає як ускладнення субінволюції 
матки. Запалення матки здебільшого (88,5 %) діагностується на 5–15ту добу після родів, у 6,3 % 
корів – у перші чотири доби післяродового періоду, а у 5,2 % – після 15ї доби. До факторів, які 
збільшують ризик захворювання, зокрема відносять: народження двійні, дистоцію (важкі роди), 
затримання посліду та мертвонародження. Не менш важливу роль відіграють післяродовий 
парез та кетоз. 

Під час отелення захисні механізми матки порушуються і, відповідно, з’являється ризик 
розвитку патогенів у її стінці – Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes, Escherichia coli, Prevotella 
melaninogenicus, Fusobacterium necrophorum та герпесвірусу (BoHV4). Також причиною може 
слугувати не своєчасне та не ефективне лікування маститу, вестибуліту, вагініту, цервіциту. 

Профілактика даного захворювання полягає у виконанні санітарногігієнічних норм 
утримання і доброякісній годівлі загалом та особливо в транзитний період. Перед розміщенням 
тварини в пологове стійло або бокс, його дезінфікують, так само, як і годівниці. Після обробки і 
сушіння підлога застеляється чистою і сухою соломою або тирсою. За необхідності надається 
рододопомога кваліфікованими працівниками. 

Також для профілактики післяродових ускладнень рекомендовано проводити 
вітамінізацію (Віт. А, D3, E, F, B1, B3, B4, B5, B6, B12, Bc) та мінеральну підгодівлю (Ca, P, Na, 
Cl, S, Cu, Zn, Mn, Co, I, Se, Mg) під час сухостійного періоду. 
 
 
 
 
 
УДК 636.2:636:082.35:616.233002:616.24002 

Ефективність діагностики та лікування телят хворих на бронхопневмонію 

Сидоренко О.М. 
sasha2312395@gmail.com 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 
 

Вступ. На цей час найбільш гострою проблемою для тваринництва є хвороби 
молодняку, в тому числі захворювання органів дихання. Збереження молодняку великої 
рогатої худоби, збільшення кількості продукції та підвищенні її якості є одним з основних 
факторів забезпечення ефективного ведення тваринництва. Тому, слід поновому вирішувати 
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питання організації ветеринарної справи при обслуговуванні тваринницьких господарств 
промислового типу, звернувши особливу увагу на проведення профілактичних, 
протиепізоотичних, ветеринарносанітарних заходів, попередження занесення заразних і 
виникнення незаразних хвороб. Вітчизняна і світова література багата цінними відомостями 
по лікуванню і профілактиці захворювань органів дихання. Однак, виявлення основ 
патогенезу бронхолегеневих захворювань тварин, розробка їх напрямків фармакокорекції, 
постановка диференційного діагнозу, пошук не тільки нових лікарських засобів для 
лікування даного захворювання, але і розробка нових шляхів введення широко 
використовуємих препаратів  актуальна науковопрактична проблема ветеринарії, не 
вирішена в достатньому обсязі і до теперішнього часу, незважаючи на наявні досягнення. 

Мета – встановити причини захворюваності молодняку великої рогатої худоби на 
бронхопневмонію та провести ефективне комплексне лікування тварин. 

Матеріал та методи досліджень. Дослідження проводились на телятах чорнорябої 
породи, віком 3 місяці, середньою живою вагою 50 кг. Тварин підбирали за схожим 
клінічним станом. Експерименти щодо клінічного випробування двох схем лікування 
проводили за принципом підбору груп тварин парних аналогів. Для виконання поставлених 
задач нами було сформовано дві групи тварин (n = 5) – контрольну та дослідну. Препарати 
вводили протягом 10 днів згідно інструкції: телятам дослідної групи внутрішньом’язво 
ветримоксин L.А. в дозі 1мл/10 кг маси тіла з інтервалом 48 годин, внутрішньо натрію 
гідрокарбонат 1 раз на добу, 24 % – розчин еуфіліна внутрішньом’язво в дозі 2 мл один раз 
на добу та вітамінний препарат тетрагидровіт, який вводили триразово з інтервалом 48 годин 
у дозі 2 мл. Тварин контрольної групи лікували за схемою господарства, використовували 
антибіотик широкого спектру дії – фармазін 50, який вводили внутрішньом’язво в дозі 0,15 
мл/кг маси тіла один раз на добу та вітамінний препарат – “Тетравіт”, який вводили 
внутрішньочеревно раз в три дні в дозі 4 мл. 

За тваринами вели щоденне клінічне спостереження, яке включало їх огляд, 
термометрію з використанням методу пальпації, перкусії і аускультації. Морфологічний та 
біохімічний склад крові телят вивчали до і після лікування. 

Результати досліджень. Аналіз результатів дослідження показав, що 
середньодобовий приріст живої маси у телят дослідної групи склав 400 г, що було вище 
контрольної на 25 % відповідно. В крові до лікування хворих телят були виявлені значні 
зміни, вказуючи на наявність гострого запального процесу в організмі тварин. Зокрема, 
відмічене збільшення загальної кількості лейкоцитів на 69 %, зниження кількості 
еритроцитів на 29,5 %, а також кількості гемоглобіну на 30 %, Також відмічали нейтрофілію 
із зрушенням ядра вліво.  

Відзначали підвищення ШОЕ на 19 % порівняно з фізіологічними даними у здорових 
тварин, що відбувається при агрегації еритроцитів і залежить від білкового складу плазми 
крові. При біохімічному дослідженні крові хворих телят відмічали зниження рівня кальцію, 
фосфору та підвищення резервної лужності і зниження вмісту загального білку в сироватці 
крові. Такі зміни свідчили про порушення обміну речовин, що призводило до зниження рівня 
газообміну в тканинах організму телят, що викликає порушення функції легеневої тканини.  

Після проведеного лікування у тварин дослідної групи, в крові збільшувалася 
кількість еритроцитів, підвищувався вміст гемоглобіну. Тоді, як у групі контролю кількість 
еритроцитів навпаки зменшилась на 11,1 %, гемоглобіну – на 6,4 % (р < 0,05). Наприкінці 
досліду різниця між групами телят щодо кількості еритроцитів становила 1,66 Т/л (р < 0,01), 
вмісту гемоглобіну – 7,72 г/л (р < 0,05).  

Відмічали підвищення вмісту загального білка у середньому в 1,4 рази порівняно з 
даними на початку захворювання, нормалізацію фосфорнокальцієвого співвідношення, що 
складало 1:2. У телят дослідної групи відмічали тенденцію до підвищення вмісту альбумінів 
на 13,34%, зниження αглобулінів з 9,04 ± 0,53 до 6,87 ± 0,61 г/л (р < 0,05) та збільшення 
АсАТ на 33,65 і АлАТ на 27,91% відповідно.  
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Лужний резерв сироватки крові, що був нижчим на початку захворювання 
(респіраторний ацидоз), при нормалізації клінічного стану тварин підвищився на 9,8%, що 
свідчило про відновлення вентиляції у легенях. 

Висновки. Результати досліджень показують, що лікувальна ефективність 
комплексного застосування препаратів (ветримоксин L.А. в поєднанні з еуфіліном, натрієм 
гідрокарбонатом, тетрагідровітом і аутогемотерапією) ґрунтується на підвищенні 
неспецифічної резистентності організму телят, стимулюванні еритро та лейкопоезу, 
відновленні дренажної функції респіраторних органів, що в свою чергу прискорює одужання 
тварин. 
 

 

УДК 636.8.09:618.14084(477.54) 

Спосіб комплексної терапії кішок з піометрою 

Сиротенко М.К., Науменко С.В. 
frolka001@gmail.com 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків, Україна 

 
Вступ. Розмноження представляє собою одну з основних функцій організму, 

відповідальну за продовження життя на Землі. Основою процесу розмноження є запліднення з 
наступним поділом яйцеклітини і розвитком нового організму, який у теплокровних тварин 
розвивається в матці. Матка – вмістилище і також “інкубатор” для нового життя, від її 
структурної і функціональної повноцінності залежить життя і здоров’я нащадків. В процессі 
життя тварини матка постійно піддається процесам проліферації та інволюції. 

Функціональна активність матки повністю залежить не тільки від кількості вироблених 
гормонів, їх співвідношення, але й від послідовності їх виділення в кров. Крім цього матка сама 
піддається різноманітним ендогенним і екзогенним впливам, як механічним (травми), так і 
біологічним (бактерії, віруси, гриби, паразити). Многофакторність ураження матки, складна 
система управління її функціями призводять до частих порушеннь у цьому органі. 

В структурі захворювань репродуктивних органів ураження матки займають перше 
місце, а серед них значну частину займає піометра. Серед вчених і практиків домінує 
переконання, піометра погано піддається консервативному лікуванню, у зв’язку з чим практично 
єдиним  методом терапії при цій патології залишається хірургічний (екстирпація матки). Також 
проведення оперативного втручання зумовлює ризик для життя тварини, особливо для кішок 
старше 8 років. 

Мета – розробити консервативний спосіб терапії кішок з піометрою та визначити його 
терапевтичну ефективність в умовах ЦВМ “Домашній улюбленець” міста Харкова. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводились в умовах КВМ “Лессі” міста 
Харків. Матеріалом для досліджень слугували хворі на відкриту форму піометри кішки різних 
порід, переважно бізпорідні, віком від 4 до 8 років масою від 4 до 6 кг. 

Тварин контрольної групи (n = 7) лікували за комплексною програмою з використанням 
антибіотиків (Амоксициллін), тваринам дослідної групи (n = 5) використання антибактеріальних 
препаратів замінені на препарат “Прозон”. Препарати вводили інтравагінально у дозі 7,5–10 мл 
3–4 рази з інтервалом в 24 години. 

Препарат “Прозон” розроблено на кафедрі ветеринарної репродуктології Харківської 
ДЗВА. 
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Результати дослідження. У результаті проведених досліджень встановлено, що після 
лікування тварин консервативним способом у 4 тварин (80%) спостерігалося покращення 
клінічного стану: відсутність пригнічення, збільшення рухливості, відсутність виділень гнійного 
ексудату з піхви, припинення блювання і відновлення апетиту. 

Терапевтичну ефективність лікування визначали за тривалістю періоду від початку 
лікування до зникнення клінічних ознак захворювання. 

Використання препарату “Прозон” при лікуванні піометри у кішок є більш ефективним, 
ніж терапія з застосуванням антибіотиків. У порівнанні з контрольною групою, де у 85,7 % 
паціентів потребувалося оперативне втручання (єкстирпація матки), в дослідній групі лікування 
виявилося ефективним у 80 % паціентів.  

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про те, що розроблена схема 
консервативного лікування кішок з піометрою має достатньо високу терапевтичну ефективність. 

 
Висновки 

1. Препарат “Прозон” має антимікробну дію при лікуванні кішок з відкритою формою 
піометри. 

2. Встановлено, що використання препарату “Прозон” при терапії кішок з відкритою 
формою піометри прискорює відновлення слизової оболонки матки та збільшує 
ефективність лікування. 

3. Препарат “Прозон” також можна рекомендувати у поєднанні з методом підтримуючої 
терапії. 
 
 
 
 

УДК 619:618.14:636.22/.28 

Діагностика, профілактика та лікування корів з післяродовими метропатіями 

Соколовська Т.В., Науменко С.В. 
frolka001@gmail.com 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків, Україна 

 
Вступ. Одним з важливих завдань тваринництва є забезпечення населення країни 

якісними продуктами харчування. Для успішного виконання цього завдання разом з вирішенням 
інших проблем необхідно забезпечувати високий рівень відтворення стада. До теперішнього 
часу рівень відтворення стада залишається низьким ізза широкого розповсюдження 
гінекологічних захворювань. Гінекологічні захворювання корів знижують продуктивність і 
племінну цінність тварин, передчасне їх вибраковування, вимагають значних витрат на 
лікування, погіршують якість продуктів харчування і тим завдають великого економічного 
збитку тваринництву. 

Серед гінекологічних захворювань найбільше поширення отримали післяродові 
ендометрити, на які перехворіває від 25 до 70 % і навіть до 75 % корів, що отелилися. За даними 
багатьох вчених головну роль в етології ендометритів відіграють умовнопатогенні 
мікроорганізми. На долю умовнопатогенної мікрофлори, на думку різних авторів, приходиться 
від 64 до 99 % випадків виникнення гінекологічних захворювань.  

Не дивлячись на велику кількість антимікробних препаратів, вживаних при 
гінекологічних захворюваннях, проблема терапії при хворобах репродуктивних органів 
продовжує залишатися актуальною. Це пов’язано, перш за все, з тим, що при гінекологічних 
захворюваннях широко застосовують антибіотики, які діють не тільки на патогенну, але й 
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корисну мікрофлору. При тривалому застосуванні антибіотиків можливе утворення 
антибіотикостійких штамів бактерій, що супроводжується пониженням терапевтичного ефекту і 
збільшенням числа бактеріоносіїв серед тварин. Проте до теперішнього часу традиційно при 
гінекологічних захворюваннях широко застосовують антибіотики.  

Необхідним є розширення наукових досліджень, постійне вдосконалення методів та 
засобів діагностики, профілактики та лікування, підвищення ефективності ветеринарно
санітарних заходів, втілення в практику досягнень ветеринарних, медичних, зоотехнічних та 
інших наук, що є результатом спільної діяльності робітників науки та практики. 

Мета – визначити терапевтичну ефективність способу лікування корів з післяродовим 
катаральногнійним ендометритом. 

Матеріал і методи дослідження. Матеріалом для досліджень були корови хворі на 
післяродовий гострий катаральногнійний ендометрит. Корови української чорнорябої 
молочної породи мали живу масу від 450 до 550 кг та вік 3,5–6 років. 

Для формування дослідної і контрольної груп тварин (по 10 корів у кожній) у 
господарстві проводили акушерськогінекологічну диспансеризацію, застосовували клінічні, 
ректальне, вагінальне та сонографічні методи діагностичних досліджень.  

Хворим на ендометрит коровам контрольної групи вводили Гінобіотик інтраутерально по 
дві пігулки з інтервалом 24 год., Інтравіт інтрамускулярно у дозі 15 мл одноразово. Коровам 
дослідної групи вводили препарат “Прозон” інтраутерально у дозі 50 мл з інтервалом 24 год. Та 
Інтравіт інтраабдомінально у дозі 15 мл одноразово. Також всім хворим тваринам вводили Айніл 
інтрамускулярно у дозі 15 мл 3 рази з інтервалом 24 год. та Окситоцин паракорнеально у дозі 50 
ОД з інтервалом 24 год. (через 12 год. після інтраутеральних введень лікарських речовин). 
Тварин лікували до повного зникнення клінічних ознак характерних для катаральногнійного 
ендометриту.  

Результати дослідження. Результати проведених досліджень представлено у таблиці. 

Таблиця. Терапевтична ефективність лікування корів з катаральногнійним ендометритом 

Показники Групи корів ± /% контрольна дослідна 
Кількість корів, n 10 10  
Тривалість проміжку часу від початку лікування  до 
зникнення клінічних ознак захворювання, діб 10 6 4 (40,0) 

Тривалість проміжку часу від зникнення клінічних ознак 
захворювання до прояву першої стадії збудження 
статевого циклу, діб. 

39 29 10 (25,6) 

Заплідненість корів після першого осіменіння, % 75 90 +15 
Тривалість неплідності, діб 45,4 33,5 11,9/27,3 

Згідно даних таблиці у корів дослідної групи  тривалість проміжку часу від початку 
лікування  до зникнення клінічних ознак захворювання скоротилось на 40,0 %, період повного 
відновлення статевої системи і прояв стадії збудження статевого циклу прискорився на 25,6 %, 
заплідненість корів підвищилась на 15 %. У результаті досліджень встановлено, що тривалість 
неплідності також суттєво зменшилася на 27,3 %. 

Висновок 
Спосіб лікування корів з післяродовими метропатіями із застосуванням препарату 

“Прозон” має високу терапевтичну ефективність та може бути впроваджений в практичне 
ветеринарне акушерство. 
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УДК: 619:615.5:636.7 

Поширеність та комплексне лікування хвороб шкіри у собак 

Спіцина Т.Л., Іванців С.М. 
spitsina @ua.fm 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Серед розповсюджених захворювань у собак особливе місце становлять шкірні 

патології. Внаслідок того, що  шкіра анатомічно й рефлекторно пов’язана з внутрішніми 
органами, її функціональний стан і зовнішній вигляд її є як би дзеркальним відбиттям стану 
внутрішніх органів і систем. У шкірі, в першу чергу, відбуваються патологічні зміни. 

Хронічні захворювання, що знижують антитоксичну функцію печінки, гастрити, 
ентерити, хвороби печінки, сприяють ослабленню захисних властивостей шкіри. Що може 
супроводжуватися появою дерматитів, екзем, та як наслідок – піодермій. 

Тому вивчення даної патології є достатньо актуальною проблемою ветеринарних 
фахівців [1–4]. 

Мета роботи – проведення аналізу захворюваності собак за умов патології шкіри які 
ускладнені піодермією та з’ясувати ефективність застосування комплексної терапії. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили на базі дільничної 
ветеринарної клініки Шевченківського та Соборного районів міста Дніпро.  

На першому етапі досліджень вивчали розповсюдження дерматопатозів. Додатково 
проводили бактеріологічне дослідження патологічного матеріалу у собак, які мали клінічні 
ознаки запалення шкіри, що супроводжувалися свербіжем, почервонінням, появою вузликів, 
пухірців, гнійничків, кірок і лусочок в залежності від віку тварин та породи.  

Другий етап досліджень складався з визначення оптимальної схеми лікування 
патологічного процесу. До складу оптимальної схеми лікування входили антибіотики, 
протизапальні, десенсибілізуючі та іммуностимулюючі препарати. Додатково проводили 
визначення ефективності системного застосування антибіотиків пенецілінового ряду, 
тетрациклінів, препаратів лінкозамідної групи, цефалоспоринів, та рифаміцину при 
дерматопатозах різного характеру, ускладнених  піодерміями.  

Результати досліджень. Аналізуючи отримані дані, в ході виконання роботи, потрібно 
відмітити що у собак частіше зустрічаються дерматити різного генезу, піодерміти, екземи, 
трихофітія і значно рідше – саркоптоз та демодекоз. Досить високий відсоток подермій, в 
структурі загальної шкірної патології, на нашу думку пов’язаний з тим, що у більшості випадків 
вони є вторинним ускладненням інших хвороб шкіри. 

Підсумовуючі отримані дані, потрібно відмітити що піодерміти у собак займають 
значний відсоток серед іншої шкірної патології. Найсхильнішими до цієї патології є 
представники великих порід з добре вираженим шерстним покровом. Сприяючими факторами у 
виникненні піодермій є екзогенні (забруднення шкіри, розчісування, неправильний догляд за 
шкірою, як першочергова причина основного захворювання) та ендогенні фактори (порушення 
функції травної, ендокринної, сечостатевої і нервової систем). 

Найбільший відсоток піодермій реєструється у теплу пору року. У багатьох випадках 
піодермії в умовах клініки рееструвалися як вторинне ускладнення на фоні дерматитів різного 
генезу. 

Нами відмічено що у тварин до року переважають поверхневі піодермії спричинені 
переважно стафілококовою мікрофлорою, у тварин старше року зі шкірних проб виділені ті ж 
самі мікроорганізми що і до року. Проте відбулося збільшення частоти стафілококів за рахунок 
зменшення стрептококів, синьогнійної та кишкової палички. При піодерміях був різко 
виражений свербіж, поліморфний висип з подальшим утворенням лусочок і гнійних кірок. У 
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тварин старше п’яти років спостерігалося суттєве зниження кількості стафілококів і навпаки 
збільшення частоти виділення синьогнійної палички. Піодермії у тварин цієї групи набували 
рецидивуючого характеру з втягненням у патологічний процес більш глибших прошарків шкіри 
з утворенням абсцесів і нориць. 

Незважаючи на те що шкіра ссавців достатньо стійка до бактеріальних хвороб, нами 
відмічено що у собак піодермія є частим феноменом у клінічній практиці і є вторинним 
ускладненням багатьох основних дерматологічних хвороб. Це пояснюється тим, що бар’єрна 
функція епідермісу собак найменш розвинута, а цілий ряд захворювань (паразитарні, 
ендокринні) створюють певний фон для розвитку піодермії як хвороби. 

Згідно нашим спостереженням, етіологія піодермій була надзвичайно різноманітною. 
Ураження шкіри різного ступеня тяжкості виникали внаслідок дії паразитів (саркоптоз, 
нотоедроз, демодекоз), патогенних грибів (мікроспорія, трихофітія), а також в результаті 
системних порушень в організмі, пов’язаних, в тому числі, і з інфекційними захворюваннями. На 
тлі цих факторів активно розвивалась різна сапрофітна, умовнопатогенна, бактеріальна і 
грибкова мікрофлора. 

При лікуванні піодермій на самперед потрібно усунути першопричину захворювання. 
Незважаючи на достатньо велику кількість ідіопатичних випадків, ретельний пошук першого 
захворювання є необхідним, якщо не ліквідувати першопричину виникнення піодермії, тварина 
постійно буде потребувати застосування антимікробних препаратів. Крім того, довготривале 
симптоматичне лікування потребує значних економічних затрат, а його застосування може 
призвести до небажаних побічних ефектів (токсикоз, порушення імунітету), а також викликати 
розвиток резистентних штамів мікроорганізмів. 

Антибактеріальні препарати при піодерміях відіграють два основних завдання. По перше 
їх доцільно застосовувати в якості допоміжної терапії при проведенні специфічного лікування і 
по друге, в якості симптоматичного лікування і у ідіопатичних випадках. Вибір препаратів та 
курсу лікування напряму залежать від цих завдань. Різниця тільки в тому, що в першому 
випадку застосування антимікробних препаратів носить тимчасовий характер і відміняється 
після зникнення шкірних уражень, тоді як при ідіопатичній терапії застосування антимікробних 
препаратів потрібно проводити протягом усього життя. 

Тому, підсумовуючи отримані дані, потрібно відмітити що при патологічних станах 
шкіри, які супроводжуються піодерміями потрібно враховувати необхідність комплексного 
підходу при проведенні діагностики та при призначенні лікування. Піодермії не є самостійними 
хворобами, а в більшості випадків виникають на фоні інших паразитарних та ендокринних 
хвороб. При цьому необхідно оцінити загальний стан організму тварини, наявність патогенних 
та сапрофітних мікроорганізмів. При призначенні лікування тактика повинна бути направлена на 
усунення факторів, які викликають дерматити, а також на десенсибілізацію, стабілізацію і 
імунокорекцію. 

Висновки.  
1.  За даними дільничої ветеринарної лікарні Соборного та Шевченківського районів 

міста Дніпро, хвороби шкіри становлять близько 35 % , серед яких піодермії становлять близько 
21 %.  

2.  При дерматопатозах, які супроводжуються піодерміями потрібно враховувати 
необхідність комплексного підходу при проведенні діагностики та призначенні лікування. 
Піодермії не є самостійними хворобами, а в більшості випадків виникають на тлі інших хвороб.  

3.  При лікуванні піодермій досить високого терапевтичного ефекту можна досягти 
шляхом застосування цефалоспоринів першого покоління, препаратів лінкозамідної групи та 
синтетичних антибіотиків пеніцилінового ряду. 

4.  В якості локальної терапії доцільно застосовувати такі препарати як “Дог екзема”, 
“Гексидерм спрей” та “Фатроксимін” шляхом нанесення на уражені ділянки 1 раз на добу до 
повного видужання тварини. 
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Вміст загальних ліпідів та холестеролу в сироватці крові перепілок японської породи за 
впливу комплексу амінокислот та вітаміну Е 
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ksenia0709@gmail.com 

Білоцерківський національний аграрний університет, Україна 

 
Вступ. Застосування біологічно сумісних і нешкідливих кормових добавок, отриманих 

біотехнологічними методами, це одна з складових динамічного розвитку таких технологій 
утримання птиці, які спрямовані на максимальне використання їх генетичного потенціалу.  

Важливим показником впливу комплексу незамінних амінокислот з вітаміном Е на обмін 
ліпідів в організмі птиці є визначення вмісту загальних ліпідів крові, які є джерелом майже для 
всіх рухомих класів ліпідів у процесах метаболізму.  

Мета роботи – дослідити рівень загальних ліпідів і холестеролу в сироватці крові 
перепілок за впливу лізину, метіоніну, треоніну та вітаміну Е. 

Матеріали досліджень – сироватка крові перепілок японської породи. Птиця першої 
контрольної групи під час усього досліду одержувала основний раціон (повнораціонний 
комбікорм), а перепелам дослідних груп до основного раціону додавали лізин, метіонін, треонін 
і вітамін Е в різних дозах. 

Результати досліджень. Концентрація загальних ліпідів крові у контрольній і дослідних 
групах перепілок до експерименту була майже однаковою. Проте, протягом експерименту вміст 
загальних ліпідів сироватки крові у перепілок різних груп зазнав певних змін. Зокрема, на 15ту 
добу експерименту в другій дослідній групі він вірогідно зріс до 18,1 ± 1,2 г/л порівняно з 
контролем (13,8 ± 0,9г/л), або на 31,1 % (р < 0,05). У 3тій дослідній групі рівень загальних 
ліпідів збільшився  лише на 5,0 %, а у 4й групі, він залишився на рівні контрольної групи. Слід 
відзначити, що на 30ту добу експерименту було встановлено вже тенденцію до зниження рівня 
загальних ліпідів у сироватці крові перепілок дослідних груп. Зниження рівня загальних ліпідів 
було встановлено і на 45ту добу досліду як у контрольній так і в дослідних групах птиці.  

Холестерол є важливою складовою яйця птиці і в різній кількості входить до складу 
жовтків яєць, а разом з фосфатидами, ліпоїдами та крапельками нейтрального жиру утворює 
резервні речовини. Жовток курячого яйця містить близько 1,6 % холестеролу. 

У переддослідний період вміст холестеролу в сироватці крові перепілок був майже 
однаковим у птиці контрольної та дослідних груп і коливався в межах від 4,3 ± 0,3 до 5,4 ± 0,6 
ммоль/л. Однак, уже на 15ту добу експерименту встановлено вірогідне зменшення вмісту 
холестеролу у перепілок другої дослідної групи до 4,52 ± 0,2 ммоль/л., або на 14,8 %. У третій 
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групі вміст холестеролу зменшилася до 4,93 ± 0,32 ммоль/л, або на 7,0 %, але ці зміни були не 
вірогідні. У четвертій групі концентрація холестеролу була практично на рівні контролю. 

 На 30ту та 45ту добу рівень холестеролу сироватки крові перепілок другої групи зріс на 
7,0 % та 12,1 % відповідно порівняно з контролем, а у 3й дослідній групі вміст холестеролу був 
більшим, ніж у контролі на цей період на 26,9 % та 12,1 % відповідно. На 30ту та 45ту добу 
експерименту вміст холестеролу в четвертій дослідній групі порівняно з контролем також був 
вірогідно більшим порівняно з контролем на 15,3 % та 41,4 % (р < 0,05) відповідно.  

Висновок. Проведені дослідження свідчать проте, що додавання перепілкам до раціону 
комплексу амінокислот в поєднанні з вітаміном Е має позитивний вплив на організм перепілок. 
Зменшення вмісту холестеролу в сироватці крові птиці протягом експерименту можна пояснити 
тим, що на початку інтенсивного відкладання яєць, він активно використовується для синтезу 
складових речовин яйця. У подальшому, цілком можливо, що активне використання цього 
метаболіту організмом несучок викликало рефлекторне збільшення його та накопичення в 
кров’яному руслі. Крім того цілком можливе часткове використання холестеролу як 
енергетичного матеріалу в організмі перепілок, а також в інтенсивному обміні речовин та для 
синтезу стероїдних гормонів.  
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Клініко-біохімічний статус, діагностика, лікування та профілактика рахіту у собак 
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Suslova@ua.fm 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 
 
Вступ. Рахіт (rahitis) – це патологія тварин, в більшості молодняку, що проявляється 

порушенням росту і розвитку кісток за умов недостатньої кількості у раціоні вітаміну D. 
Метаболічні хвороби у собак спричинюються в основному дефіцитом поживних і біологічно 
активних речовин у раціонах тварин. Традиційні корми (м’ясні супи, овочі, молочнокислі 
продукти) та сухі кормові суміші не є збалансованими за білками, жирами, вуглеводами, 
вітамінами та мінеральними речовинами, що з часом призводить до порушень гомеостазу.   
Традиційно в Україні рахітом називають будьякі локальні потовщення та викривлення кісток у 
цуценят. Науково доведено, що істинний рахіт (недостатність вітаміну D) зустрічається у собак 
виключно рідко, тому у досліді дану патологію важко змоделювати. В умовах 
Дніпропетровщини дана патологія серед цуценят зустрічається також, тому питання етіології, 
патогенезу, перебігу захворювання та пошуки ефективного його лікування є актуальним. 

Мета роботи: розробити клінікоінформативні методи діагностики  та лікувальні заходи 
за рахіту у собак в умовах державної лікарні ветеринарної медицини Шевченківського і 
Соборного районів міста Дніпро. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проведені у 2017–2018 роках. У досліді 
було 24 собаки різних порід і різного віку – пацієнтів державної лікарні ветеринарної медицини  
Шевченківського і Соборного районів міста Дніпро 

Для порівняльної оцінки лікування рахіту було сформовано 2 дослідні групи собак по 12 
тварин у кожній. Дослідження клінічного статусу тварин розпочинали із визначення загального 
стану, положення їх у просторі, вгодованості, будови тіла.  

У крові собак визначали показники морфологічного статусу: кількість еритроцитів і 
лейкоцитів – меланжерним методом у лічильній камері з сіткою Горяєва. Вміст гемоглобіну 
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визначали геміглобінціанідним методом, а гематокритну величину – методом 
мікроцентрифугування за Шклярем; за одержаними результатами вираховували вміст 
гемоглобіну в еритроциті (ВГЕ) та його середній об’єм (СОЕ). 

Стан фосфорнокальцієвого обміну вивчали за вмістом у сироватці крові неорганічного 
фосфору та загального кальцію. В окремих випадках визначали вміст метаболіту вітаміну D3 – 
25гідроксихолекальциферолу методом ІФА та активність лужної фосфатази (ЛФ) – за методом 
Боданські, проводили рентгенографічні дослідження цифровим рентгенівським апаратом.  

Для порівняльної оцінки лікування рахіту схема першої дослідної групи собак включала 
традиційну схему лікування: комплексний вітамінний препарат “Тривіт” 0,5–1 мл 
внутрішньом’язово 1 раз у 7 діб, кальцію глюконат по 6 пігулок щоденно впродовж 30 діб. 
Схема лікування тварин другої дослідної групи полягала у застосуванні кальцію гліцерофосфату 
у дозі 0,4 г 2 рази на добу, стимулятора обміну речовин – вітамін В6, Тривіт  у дозі 1,0 мл 1 раз у 
4 дні, внутрішньом’язово, курсом 10 ін'єкцій, піридоксин 5 % 1,0 мл. внутрішньом'язово, 
щодобово, упродовж 10 днів, катозал по 2,0 мл. один раз на добу, внутрішньом'язово, курсом 10 
днів та карсил по 1 драже (0,085 мг) 3 рази на добу, курсом 21 день.  

Результати досліджень. При клінічному дослідження кістковоопірної системи собак, 
рахіт проявлявся викривленням грудних кінцівок (32 % твраин), у 32,0 % – “Х”подібною або 
бочкоподібною поставою тазових, у 24 % – косолапістю або розкидом грудних кінцівок. У 28 % 
собак, хворих на рахіт, виявлені симптоми гастроентериту (періодичне блювання, спрага, 
спотворення смаку, тимчасова відмова від корму, водянисті проноси із домішками 
неперетравленого корму та ниток слизу), у 16,0 % – зміни волосяного покриву (нерівномірний 
ріст волосся, при цьому воно було тьмяне, скуйовджене, у 2 тварин із них зміни волосяного 
покриву поєднувалися зі змінами кольору волосся.). 

Вміст гемоглобіну у крові собак з симптомами рахіту у середньому становив 
110,5 ± 6,4 г/л і знаходився в межах 65–174,5 г/л. У 11 тварин виявлена олігохромемія (65–97,4 
г/л), ще у двох – гіперхромемія (163,0–174,5 г/л), яка спостерігається за згущення крові, серцево
легеневої недостатності. Кількість еритроцитів у крові тварин знаходилася в межах від 2,4 до 
7,8 Т/л, і у середньому становила 4,9 ± 0,27, тобто на 10 % менше, ніж у клінічно здорових 
(5,5 ± 0,11 Т/л). Кількість тромбоцитів у крові всіх тварин знаходилась у межах норми і в 
середньому становила 250,0 ± 20,3 Г/л.Для визначення характеру анемії і можливої її причини 
вираховували вміст гемоглобіну в одному еритроциті (ВГЕ): в середньому він становив 
22,8 ± 0,87 пг і знаходився в межах 13,9–31,7 пг. Кількість лейкоцитів була від 7 до 30,4 Г/л, у 
середньому – 15,9 ± 1,47 Г/л. У 3х цуценят діагностували лейкоцитоз. Вміст загального кальцію 
у сироватці крові цуценят дослідної групи в середньому становив 2,10 ± 0,02 ммоль/л. У 
клінічно здорових цуценят віком від 1,5 до 6 місяців вміст кальцію у сироватці крові 
знаходиться в межах від 2,20 до 2,94 ммоль/л (у середньому 2,5 ± 0,055). Порівнюючи 
результати досліджень, можемо констатувати розвиток гіпокальціємії у 20 із 24 (80,0 %) 
цуценят..Вміст неорганічного фосфору у сироватці крові собак у середньому становив 
1,21 ± 0,05 ммоль/л і знаходився в межах від 0,63 до 1,48 ммоль/л. Гіпофосфатемія встановлена у 
13 з 24 собак, причому у 12ти вона поєднувалася з гіпокальціємією і в однієї – з оптимальним 
вмістом кальцію.  

Усі власники дослідних тварин другої дослідної групи стверджували про покращення 
загального стану тварин на 2–3 тиждень. У собак помітно покращилася рухова активність. Якщо 
до початку лікування у собак виявляли спотворення смаку, то по його закінченню не 
спостерігали. Шкіра в усіх собак еластична, чиста, без пігментацій, а волосяний покрив густий і 
блискучий. При дослідженні стану кістковоопірної системи у собак нами встановлено, що в усіх 
тварин відбулося покращення рухової активності і зникнення скованості руху. Викривлення 
кінцівок, хребта, потовщення ребер залишилися в усіх тварин. Проте, під час руху, вони мали 
кращу опірність кінцівок та впевнену ходу.  

Після застосованої терапії у собак значно покращився стан еритроцитопоезу. Вміст 
гемоглобіну у крові збільшився з 110,5 ± 6,40 до 132,5 ± 5,76 г/л у тварин 2ї групи, і з 
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100,1 ± 3,34 до 115,3 ± 2,48 – у собак 1ї. Кількість еритроцитів у крові зросла з 4,9 ± 0,27 до 
6,7 ± 0,28 Т/л у тварин 2ї групи і була більшою, ніж до лікування. Збільшення кількості 
еритроцитів відмічено у 23 з 24 (96,0 %) собак, у тому числі у 10 із 24 (40,0 %) з 
еритроцитопенією і була більшою за норму, лише у однієї – еритроцитів залишилося менше 
норми (3,9 Т/л). Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті (ВГЕ) у крові собак після 
лікування зменшився з 22,5 ± 0,87 до 20,2 ± 0,82 пг лише у тварин 2ї дослідної групи. По 
завершенні лікування кількість загального кальцію у крові собак другої дослідної групи зросла з 
2,10 ± 0,02 до 2,60 ± 0,05 ммоль/л і з 1,20 ± 0,03 до 2,43 ± 0,04 Якщо на початку лікування 
гіпокальціємію діагностували у 20 із 24 (80,0 %) тварин, то по його завершенні у 96,0 % тварин 
вміст макроелементу збільшився до фізіологічної норми. Вміст неорганічного фосфору у 
сироватці крові збільшився з 1,21 ± 0,05 до 1,50 ± 0,04 ммоль/л у собак другої дослідної групи і з 
1,20 ± 0,03 до 1,46 ± 0,01 у тварин першої дослідної групи. 

Висновок. На підставі одержаних результатів клінічного дослідження та  лабораторного 
аналізу крові собак після лікування можемо зробити висновок, що застосована комплексна 
терапія, до складу якої входили вітаміни А, D3, Е, кальцію гліцерофосфат, вітамін В6, катозал, 
карсил, стимулює еритроцитопоез, покращує білковий, пігментний і вуглеводний обміни та 
позитивно впливає на відновлення фосфорнокальцієвого обміну 
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Вступ. Серед внутрішніх хвороб тварин особливе місце займає патологія підшлункової 

залози, зокрема панкреатит. У літературі висвітлені окремі питання етіології, патогенезу, 
діагностики і лікування панкреатиту собак. Проте окремі ланки патогенезу хвороби, динаміка її 
розвитку, ультразвукових і патологоанатомічних змін підшлункової залози, клініколабораторні 
та інструментальні критерії діагностики у ветеринарній медицині з’ясовані недостатньо. 
Ефективне лікування хворих на панкреатит собак можливе лише у разі ранньої діагностики 
хвороби. Класичним критерієм діагностики панкреатиту є визначення активності αамілази в 
сироватці крові. Тому панкреатит своєчасно не діагностується, що призводить до переходу 
хвороби у хронічну форму. Саме цій проблемі присвячена наша робота.  

Мета роботи – обґрунтувати клініколабораторні та інструментальні критерії розвитку і 
діагностики панкреатиту та  розробити ефективну схему  лікування хворих собак. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводились на базі кафедри клінічної 
діагностики та внутрішніх хвороб тварин та в умовах державної лікарні ветеринарної медицини 
Шевченківського і Соборного районів міста Дніпро на собаках різної породи від 4ьох років.  

Тварин досліджували клінічно за загальноприйнятою схемою, проводили лабораторний 
аналіз крові й калу, сонографію підшлункової залози. Аналіз крові виконували на 
автоматичному гематологічному аналізаторі  крові визначали активність αамілази, ліпази, 
аспарагінової (АсАТ) і аланінової (АлАТ) амінотрасфераз, вміст загального білірубіну та 
глюкози, проводили загальний клінічний аналіз крові (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, 
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лейкограма, ШОЕ). Виконували макроскопічне і мікроскопічне дослідження калу для 
визначення ступеня перетравності корму. З метою підтвердження діагнозу проводили 
ультразвукове  дослідження підшлункової залози, при цьому враховували форму органа, його 
контури, положення в черевній порожнині, наявність гіпер та гіпоехогенних ділянок, 
конкрементів, новоутворень, стан клітковини навколо підшлункової залози, її головної протоки і 
місця її впадання у дванадцятипалу кишку.  

Для визначення ефективності лікування за гострого панкреатиту тварин поділили на 2 
групи по 10 собак у кожній: контрольну і дослідну. Собакам  контрольної групи чотири доби  
використовували омез внутрішньовенно, крапельно, у дозі 0,5–1 мг/кг маси тіла в 0,9 % розчині 
натрію хлориду 1 раз на добу; атропіну сульфат 0,1 % розчин, внутрішньом’язово в дозі 1 мл на 
10 кг маси тіла, 1 раз на добу; 50 % розчин анальгіну, внутрішньом’язово по 1 мл, 1 раз на добу; 
з 1 ої по 7му добу вводили метрогіл 0,5 %, внутрішньовенно, крапельно в дозі 15 мл на 10 кг 
маси тіла та енроксил 10 %, внутрішньом’язово, 1 мл на 20 кг маси тіла, 1 раз на добу. З п’ятої по 
14у добу лікування Омез використовували всередину по 1 капсулі 2–3 рази на добу. До схеми 
лікування тварин дослідної групи додатково використовували ферментний препарат Креон 
10000 по 1 капсулі, всередину, 2–3 рази на добу, упродовж 14 діб лікування. 

Результати досліджень. Згідно наших досліджень, у хворих собак з гострим перебігом 
спостерігались фебрильна лихоманка (40 °С і вище), блювання, апатія, анорексія, млявість, 
болючість черевної стінки в проекції підшлункової залози, кіфоз, скована хода. Частота пульсу 
на 16 % була  більша, ніж у здорових собак. У блювотних масах містилися частки 
неперетравленого корму, спінений шлунковий сік, слиз і жовч.  

За лабораторного дослідження крові виявлено збільшення вмісту гемоглобіну на 30,5 %, 
кількість еритроцитів – 17 %, що пояснюється зневодненням внаслідок діареї та блювання. 
Гематокритна величина зросла на 13 % внаслідок поліцитемії та збільшення середнього об’єму 
еритроцитів, а також збільшення ШОЕ з 3,2 ± 0,15 до 25,7 ± 2,51, лейкоцитоз, 19,1 ± 0,67 Г/л (у 
здорових – 9,1 ± 0,34) та нейтрофілія з регенеративним зрушенням ядра. У хворих собак 
мобілізуються й інші клітинні фактори захисту: за гострого перебігу збільшується кількість 
сегментоядерних нейтрофілів у 1,9 та моноцитів – у 2,1 рази. З біохімічних показників крові 
характерним є  збільшення активності αамілази у 4 рази. Зростала активність індикаторних для 
печінки ферментів (АсАТ, АлАТ). Гіперферментемія АсАТ і АлАТ (в 1,9 і 2,1 рази) свідчить про 
розвиток синдрому цитолізу гепатоцитів є показниками розвитку синдрому холестазу. 

За дослідження калу хворих на панкреатит собак встановили: кал тісто або мазеподібної, 
рідкої або водянистої консистенції, спінений і смердючий. Колір переважно коричневий з 
тьмяним відтінком, у калі залишки неперетравленого корму. Мікроскопією в калі виявляли у 
значній кількості круглі краплі нейтрального жиру різної величини, овальної або округлої форми 
зерна крохмалю (амілорея) від синього до чорного кольору, розміщені групами або поодиноко. 
Неперетравлені м’язові волокна – циліндричні, коричневого кольору, різної довжини з 
поперечною посмугованістю. Окрім залишків поживних речовин, у калі знаходили слиз у 
вигляді світлих тяжів з нечіткими контурами.  

Ультразвуковим дослідженням за гострого перебігу набрякового панкреатиту  виявили  
збільшення розміру органа або окремих сегментів, зниження ехогенності різної інтенсивності, 
контури чітко збережені. При цьому залоза візуалізується як гіпоехогенна структура різної 
інтенсивності. Набряк охоплював весь орган  або деякі його ділянки. 

Аналізуючи ефективність проведеного лікуванні варто відзначити, що на 3–4у добу 
лікування температура тіла була в межах норми, у частини собак  субфебрильна лихоманка і 
періодичне блювання, зменшилася болючість черевної стінки, кал рідкий. Апетит поступово 
відновлювався. Зменшується ШОЕ: на 7у добу у першій групі в 3,9; другій – 4,7 рази кількість 
гемоглобіну та еритроцитів. Об’єктивним критерієм ефективності лікування було зменшення 
кількості лейкоцитів. Через 7 діб лейкоцитів у першій групі було 9,9 ± 0,40, другій – 
9,8 ± 0,47 Г/л, порівняно з початковою – 19,2 ± 0,76 і 18,9 ± 0,71 Г/л. У лейкограмі вірогідно 
зменшується частка паличкоядерних нейтрофілів і зростає – сегментоядерних. Поступово 



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

96 

відновлювалася функція підшлункової залози: активність αамілази знижувалася у першій групі 
в 3,06, другій – 3,5 рази і її кінцеві результати (711,0 ± 23,55 і 606,0 ± 45,68 Од/л) вірогідно не 
відрізнялися. Рівень білірубіну у собак контрольної і дослідної груп зменшився на 60,6 і 61,8 % 
відповідно, проте у частини хворих повного відновлення білірубіновидільної функції 
гепатоцитів не відбулося. Всі собаки контрольної і дослідної груп одужали.  

Висновок. Характерні симптоми панкреатиту за гострого перебігу наступні: фебрильна 
лихоманка, анорексія, блювання, гострий біль у ділянці епігастрію, кіфоз; синдроми – диспепсії 
та мальдигестії. Лабораторними критеріями розвитку і діагностики панкреатиту у собак за 
гострого перебігу є лейкоцитоз, нейтрофілія з регенеративним зрушенням ядра, збільшення 
ШОЕ, підвищення активності αамілази, результати дослідження копрограми (стеато, креато і 
амілорея). Панкреатит у собак ускладнюється розвитком патології печінки (підвищення 
активності АсАТ і АлАТ). Ультразвуковими критеріями панкреатиту за гострого перебігу є 
збільшення підшлункової залози, гіпоехогенність паренхіми, обмежені ділянки деструкції. 
Розроблена схема лікування собак, хворих на панкреатит (омез, метрогіл, енроксил, атропіну 
сульфат, анальгін, креон 10000; 0,9 % розчин натрію хлориду), сприятливо впливає на перебіг 
хвороби, зокрема зменшується активність αамілази, АсАТ і АлАТ, відновлюються показники 
копрограми, зникають виражені симптоми хвороби. 
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Вступ. При недотриманні ветеринарно – санітарних норм утримання, годівлі і догляду,  

тварини стають схильними до захворювань, і як наслідок втрачають свої племінні цінності, що в 
свою чергу призводить до значних економічних збитків.  

Певну частину внутрішніх незаразних хвороб коней (12,5–59,8 %) складають 
захворювання шлунку та кишечнику з синдромом колік. Смертність при цьому складає 8,5–
13,5 %. Цей синдром охоплює велику групу захворювань, і є найгострішою проблемою будь
якого господарства. Причини виникнення хвороб даної групи найрізноманітніші: 
переохолодження, напування холодною водою, дача води чи зерна одразу після роботи, годівля 
легко зброджувальними кормами (конюшина, люцерна) у великій кількості, потрапляння в 
раціон кормів забруднених піском та уражених токсигенними грибами, використання коней на 
роботі зразу після годівлі або при надмірній годівлі зразу після важкої роботи. Близько 15 % від 
усіх видів колік припадає на розширення шлунка або пілороспазм, а смертність буває приблизно 
у 20 % випадків. 

Тому вважаючи на значне поширення захворювання та значні економічні збитки метою 
нашої роботи було: дослідити та розробити методи діагностики і лікування  гострого 
розширення шлунка у коней  в умовах приватної стайні “Klimenko stable” міста Дніпро, 
Дніпропетровської області. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження  проводили на базі РТК “Озерище” в 
умовах приватної стайні “Klimenko stable”, міста Дніпро, Дніпропетровської області на 12 
нежеребих кобилах, ганноверскької  чистокровної верхової породи із живою масою 600 кг, віком 
8–10 років, що утримуються в окремих денниках, на безприв’язному утримані з глибокою 



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

97 

солом’яною підстилкою. Годівля – сіно, плющений овес з кормовими добавками у вигляді 
гранул. Моціон надається кожного дня. Для проведення досліджень було створено 2 групи: 
контрольну та дослідну, по 6 голів у кожній. За тваринами вели спостереження, враховували 
загальний стан організму, показники тріасу та інше. 

Кров у тварин брали під час нападів захворювання та через три дні після одужання. 
Загальноприйнятими методами у крові визначали кількість еритроцитів, лейкоцитів, 
гемоглобіну, гематокритну величину; вираховували вміст гемоглобіну в еритроциті (ВГЕ) та 
середній об’єм еритроцитів (СОЕ). У сироватці крові визначали вміст загального білка 
(рефрактометрично) та його фракції (нефелометричним методом); рівень білірубіну – 
модифікованим методом Єндрашика, Клеггорна і Грофа; концентрацію сечовини – з 
діацетилмонооксимом; активність амінотрансфераз (AсАT і АлАТ)  за Рейтманом і Френкелем 
та активність гаммаглутамілтрансферази (ГГТ) – методом Szasz. Дослідження шлунка у  коня  
ми  проводили використовуючи зондування із дослідженням шлункового вмісту. Зондування 
шлунка застосовували  також для видалення газів і кормових мас, введення всередину 
лікарських і поживних речовин, гастрографії, гастротонометрії та інших методів досліджень. 

Тварин контрольної групи, при нападах колік лікували за допомогою введення 
спазмолітичних препаратів (внутрішньом’язово НоШпа 2 % – 20 мл. 2 рази на добу ).  Для 
підтримки роботи серця застосовували підшкірно кофеїн  бензоат натрію 20 % – 1020 мл. 1 раз 
на добу. Для усунення інтоксикації внутрішньовенно вводили розчин натрію хлориду 200–300 
мл. 2 рази на добу. Для припинення піноутворення внутрішньо тимпанол 200 мл. розчинених у 1 
л води 2 рази на добу. 

Тваринам дослідної групи проводили зондування, з послідуючим введенням в шлунок 
протибродильних речовин (молочна кислота 0,25 % – 20–30 мл розчинених у 300–500 мл. води). 
Після проведення зондування застосовували внутрішньовенно анальгетик сильної дії – 
“Еквіпазолон” 5–10 мл та “Фенілджект” 0,05 мл/кг маси тіла 2 рази на добу. Для припинення 
піноутворення тимпаном 200 мл. розчинених у 1 л води 2 рази на добу.  

Результати досліджень. Загальний стан тварин за гострого розширення шлунка був 
збуджений, у періоди ремісії – пригнічений. Напади болю у коней проявлялися від 5 до 15 хв. 
Після цього наставало деяке полегшення загального стану, дихання нормалізувалось. Тварини 
перебували в пригніченому стані, намагалися лягти, лежали чи стояли, опустивши донизу 
голову, або займали позу “спостерігача”, час від часу стогнали. За наступного нападу болю 
тварини гребли грудними кінцівками землю, тазовими били себе по животі або “відбивали” 
назад. Акт дефекації  початку розвитку синдрому колік відбувався частіше. Калові маси були 
несформовані, з великою кількістю непереварених решток корму. Надалі кал ставав рідким, акт 
дефекації проявлявся все рідше й рідше, хоча позиви частішали. 

При дослідженні крові коней, за розширення шлунка, відмічали, кількість еритроцитів у 
середньому була такою ж, як і в клінічно здорових. Водночас рівень гемоглобіну у 50 % хворих 
був підвищеним (163–199 г/л). На виникнення гіпоксії вказує також гематокритна величина, яка 
у 25 % хворих коней була низькою (0,29–0,32 л/л). До речі, у 50 % тварин за розширення шлунка  
середній об’єм еритроцитів був нижчим 50. Через три доби після одужання коней за нападу 
колік результати дослідження еритроцитопоезу відповідали показникам клінічно здорових.  

Рівень загального білка у хворих коней був у нормі і становив 69,8 ± 2,3 г/л .Проте у 
деяких тварин (27,3 %) виявили гіпопротеїнемію, що, напевно, пов'язано із порушенням синтезу 
білка. Кількість альбумінів у середньому становила 24,5 ± 1,6 г/л (35,4 % від загального білка), 
що на 14,6 % менше, ніж у здорових. Змінюється за розширення шлунка і глобуліновий спектр 
крові. Так, кількість α 1глобулінів у хворих тварин була підвищеною і навіть після клінічного 
одужання була удвічі більша, ніж у здорових. Рівень α2глобулінів, навпаки, знижувався і в кінці 
дослідження становив 10,6 ± 1,4 г/л (на 40 % менше, порівняно з клінічно здоровими).Кількість 
γглобулінів у середньому в хворих не відрізнялася від їхньої кількості у клінічно здорових. 
Активність AсАT у середньому в хворих була на нижній межі норми і становила 2,87 ± 0,15 
ммоль/л, а у 27,3 % коней вона була низькою (1,69–2,66 ммоль/л). Активність АлАТ була 
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підвищеною у 50 % хворих коней (0,43–0,63 ммоль/л). Такі зміни в активності амінотрансфераз 
вказують на наявність хронічної патології в структурних елементах гепатоцитів. Активність ГГТ 
була підвищеною лише у 9,1 % коней (1,04 мккат/л), що вказує на холестатичні явища в печінці. 
Кількість сечовини в середньому не відрізнялася від величин у клінічно здорових і становила 
4,8 ± 0,6 ммоль/л (у здорових 5,8 ± 0,6). Проте у 20 % хворих рівень її в сироватці крові був 
зниженим (2,71,6 ммоль/л), що вказує на порушення аміаконейтралізуючої функції печінки. 
Гіпербілірубінемія була виявлена у 72,7 % коней і сягала інколи 42,1 мкмоль/л. Після одужання 
вміст як загального, так і кон'югованого білірубіну знижувався й у середньому по групі становив 
13,8±1,4 та 0,8± 0,3 мкмоль/л відповідно. 

При досліджені шлункового вмісту виявлено підвищення загальної кислотності – 60–75 
од. титру (норма – 4–9 од. титру), але при цьому вільна НСІ відсутня (в нормі 2–8 титрованих 
од.). Жовчні пігменти також відсутні, оскільки настає спазм пілоруса. 

Висновок. Очевидно, порушення процесів  травлення сприяє розвитку синдрому колік, 
оскільки у хворих коней виявлені істотні зміни білоксинтезувальної (гіпопротеїнемія, 
гіпоальбумінемія, гіперальфаглобулінемія та гіпогаммаглобулінемія) і пігментної 
(гіпербілірубінемія у 72,7 % хворих) функцій. На ураження паренхіми печінки вказує й низька 
активність амінотрансфераз (AсАT і АлАТ). 

Кращий лікувальний ефект ми отримали у тварин дослідної групи: ознаки неспокою у 
коней зникали через 10–15 хвилин після проведення зондування. Окрім того, напади колік у 
тварин, цієї групи не повторювались, та загальний стан покращився вже на кінець першої доби 
лікування. 
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Актуальність проблеми. Піометра у самок тварин, як ускладнення катарального 

ендометриту, реєструється близько у 5–9 % усіх клінічних випадків. Це захворювання 
розвивається на фоні катарального ендометриту при закритті каналу шийки матки. 
Розповсюдженість захворювання серед собак та кішок оцінити важко, тому що багатьом з них 
виконують оваріогістеректомію з метою усунення статевого збудження. Частіше на піометру 
хворіють тварини віком старше 6 років. Піометра у сук розвивається у 80 % випадків після 
багаторазових проявів псевдолактації. 

Запропоновані і розробляються все нові засоби і методи терапії самок за запальних 
захворювань матки у м’ясоїдних тварин. Тому, пошук ефективних способів лікування тварин за 
піометри є одним із пріоритетних напрямків у сучасній ветеринарній репродуктології. 

Мета – розробити консервативний спосіб терапії сук за піометри в умовах клініки 
ветеринарної медицини “MyPet” міста Харків та визначити його терапевтичну ефективність. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили в умовах кафедри ветеринарної 
репродуктології Харківської ДЗВА та клініки ветеринарної медицини “MyPet”  міста Харків. 
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Матеріалом для досліджень слугували суки різних порід, які поступали для обстеження 
та лікування до ветеринарної клініки.  

Для встановлення діагнозу у тварин вивчали та аналізували анамнез, проводили клінічні, 
гінекологічні, сонографічні дослідження органів репродукції, а також біохімічні дослідження 
крові для визначення клінікобіохімічного статусу сук за піометри. Після встановлення діагнозу 
на пірометру тварин лікували консервативно, а де був відсутній терапевтичний ефект, то їм 
застосовували оперативне втручання (оваріогістероектомію).  

Під час проведення консервативного лікування собак (n = 9) застосовували окситоцин, 
катозал, клінексин, амоксицилін ЛА. Тривалість проведення лікувальних заходів за відповідно 
розробленою схемою склав 7–10 діб. 

Терапевтичну ефективність встановлювали за даними клінічних досліджень та 
лабораторного аналізу крові, адже оцінка стану метаболізму при піометрі є необхідною 
частиною комплексного дослідження хворої тварини. 

Результати досліджень. При проведенні досліджень було з’ясовано, що для діагностики 
піометри доцільно використовувати клінічні, лабораторні та ультразвукові дослідження. 

Запропонована нами схема консервативного лікування сук за піометри дає змогу 
вилікувати тварин при її застосуванні і декілька разовому повторенні в період тічки. 

Таким чином, у результаті проведених досліджень встановлено, що після лікування 
тварин консервативним способом у 5 тварин (55,5 %) спостерігалося покращення клінічного 
стану: відсутність пригнічення, збільшення рухливості, відсутність виділень гнійного ексудату з 
піхви, припинення блювання і відновлення апетиту; температура тіла у тварин коливалася в 
межах від 38,3 до 39,0°С.  

При проведенні клінічного дослідження крові у хворих тварин було виявлено 
нейтрофільний лейкоцитоз із зрушенням ядра вліво, а також підвищення ШОЕ. Це говорить про 
наявність у тварин гострого запального процесу, який призводить до активізації роботи імунної 
системи та сприяє розвитку нейтрофілії, що зазвичай буває при гострих бактеріальних інфекціях 
та інтоксикації. Збільшення ШОЕ також спостерігається при запальних процесах, які 
супроводжуються розвитком ендогенної інтоксикації, і пов'язано із змінами реологічних 
властивостей крові.  

Висновки.  
1. Для діагностики піометри у сук доцільно використовувати комплекс заходів: клінічні, 

лабораторні та ультразвукові дослідження.  
2. За результатами клінічного дослідження тварин встановлено, що розроблена схема 

консервативного лікування сук з піометрою має достатньо високу терапевтичну ефективність. 
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Актуальність проблеми. Захворювання  репродуктивної системи складають близько 

30 % від всіх  захворювань незаразної етіології. Важливе  місце серед  них займає піометра, 
оскільки вона є чи не найрозповсюдженішою патологією серед них. У ветеринарній гінекології 
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піометра вважається важким захворюванням, вона спонтанно виникає, важко лікується і в 
більшості випадків вимагає негайного хірургічного втручання. Тому дуже важливо приділити 
належну увагу саме цьому захворюванню. Успішне лікування її у сук вимагає розуміння всієї 
важкості  патологічного процесу, тому особлива увага приділяється вивченню причин розвитку, 
патогенезу, прояву клінічних ознак цього захворювання, правильній діагностиці і, найголовніше, 
найбільш ефективних методів її лікування. В теперішній час широко вивчається як методи 
хірургічного лікування цієї патології, так і медикаментозного. Приділяється багато уваги вибору 
найкращих препаратів ,вивчається дія і можливі наслідки їх використання. 

Мета – визначити вікову та сезонну залежність виникнення піометри у кішок в умовах 
клініки ветеринарної медицини “Центр клінічної ветеринарії” м. Харків. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили в умовах кафедри ветеринарної 
репродуктології Харківської ДЗВА та клініки ветеринарної медицини “Центр клінічної 
ветеринарії” міста Харків. 

Матеріалом для досліджень слугували кішки різних порід, які поступали для обстеження 
та лікування до ветеринарної клініки.  

Для встановлення діагнозу у тварин вивчали та аналізували анамнез, проводили клінічні, 
гінекологічні, сонографічні дослідження органів репродукції. 

Результати досліджень. Досліджуючи хворих тварин було відмічено, що кішки зі 
встановленим діагнозом “піометра” мали деякі анамнестичні схожості. Так, 8 з 22 кішок були 
інтактними, останні перенесли від 1 до 5 вагітностей. Терміни від останніх пологів до прояву 
клінічних ознак піометри варіювали від 3 міс. до 22 міс. і в середньому склали 9,5 міс.  

До захворювання 14 кішок з 22 за ініціативою власників отримували з різною 
регулярністю препарат “Контрасекс” для пригнічення статевої активності і запобігання 
небажаним в'язкам. В останніх 8 тварин тривалість проміжку між останньою тічкою і першими 
проявами захворювання склала від 15 до 26 діб (в середньому 20,5 діб). 

При визначенні вікової залежності виникнення піометрі встановлено, що найбільший 
відсоток хворих кішок доводиться на тварин старше за 5ти років, що не мали потомства або 
вибули з розведення. Хоча останнім часом спостерігається омолоджування наших пацієнтів – 
почастішали випадки піометри у молодих (2–3 роки) тварин. У середньому вік кішок з 
піометрою складав 4 роки 11 міс. Це частково погоджується, а частково суперечливість 
літературним даним, в яких за даними різних авторів піометра більш розповсюджена серед 
кішок або надто старих (6–8 років), або надто молодих (2–4 роки).  

При визначенні сезонної динаміки виникнення піометри, встановлено, що патологія 
частіше спостерігається у теплу пору року. Так, на весну припадало 36,1% усіх випадків 
захворювання, на літо – 26,3%, на осінь та зиму відповідно 18,3 та 19,3%.  

Висновки.  
1. При визначенні вікової залежності виникнення піометрі у кішок встановлено, що 

найбільший відсоток хворих кішок доводиться на тварин старше за 5 років, що не мали 
потомства. 

2. Встановлена сезонність виникнення піометри, при цьому частіший прояв патології 
відмічено у веснянолітній період: на весну припадало 36,1% усіх випадків захворювання, на 
літо – 26,3%, на осінь та зиму відповідно 18,3 та 19,3%. 
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Актуальність проблеми. Однією з актуальних проблем практичної ветеринарної 

медицини у молочному скотарстві залишається симптоматична неплідність самок, яка в умовах 
України зустрічається у 35–50 % корів. Про високу розповсюдженість симптоматичної 
неплідності серед корів у різні роки можна судити з робіт провідних фахівців із питань 
відтворення тварин. Незважаючи на ґрунтовне вивчення причин виникнення, перебігу і 
розробку сучасних лікувальнопрофілактичних заходів акушерської та гінекологічної патології, 
проблема значного поширення запальних процесів у геніталіях корів залишається надзвичайно 
актуальною. Найчастіше до симптоматичної неплідності корів призводить ендометрит з гострим 
чи хронічним перебігом, який уражує від 10 до 72 % корів молочного стада. Враховуючи 
складну етіологію та патогенез хронічного гнійнокатарального ендометриту у корів, розлади 
загального обміну речовин, нейроендокринної регуляції, системи імунного захисту організму, 
важливим є подальше вивчення даної патології, розробка ефективних методів терапії на основі 
раціонального застосування лікарських засобів, які б поряд із відновленням репродуктивної 
функції забезпечували імунореабілітацію хворого організму. 

Метою існуючих технологій відтворення у молочному скотарстві є ефективне осіменіння 
корів у визначені після родів строки. Серед факторів, які знижують рівень відтворення стада слід 
виділити недоліки у виявленні еструсу, недостатньо ретельну діагностику та лікування корів за 
патологій матки. Останні не випадково є предметом всебічної уваги тваринників, ветеринарних 
фахівців, так як здатні зумовлювати негативні наслідки і знизити репродуктивну здатність корів.  

Обстеження корів до осіменіння допомагає виявити тварин так званої “групи ризику” – 
тобто тих, що мають певні проблеми репродуктивної системи, проте їх лікування цілком 
рентабельне. 

Метрит – локалізоване запалення матки, як правило, без системних проявів, викликається 
хронічною інфекцією у післяродовому періоді умовнопатогенними і патогенними 
мікроорганізмами. 

Мета – розробити ефективний спосіб лікування корів за катаральногнійного метриту в 
умовах НВЦ “Тваринництва та рослинництва” Харківської державної зооветеринарної академії 
(ХДЗВА). 

Матеріал і методи дослідження. Робота виконувалася в умовах кафедри ветеринарної 
репродуктології Харківської державної зооветеринарної академії, НВЦ “Тваринництва та 
рослинництва” ХДЗВА. 

Матеріалом для досліджень слугували корови української червонорябої породи, віком  
4–6 років, живою масою – 450–500 кг. 

Для діагностування корів на катаральногнійний метрит використовували клінічні, 
акушерськогінекологічні (вагінальна та ректальне) та сонографічний методи дослідження. За 
принципом методів лікування було сформовано дві групи тварин: контрольна та дослідна. 

Тварин контрольної групи лікували за комплексною програмою з використанням 
антибіотику Окситетрациклін, тваринам з дослідної групи лікували експериментальними 
препаратами “КаплаестролOV” та “Прозон”. 

Результати дослідження. Терапевтичну ефективність проведених заходів визначили за 
тривалістю терміну клінічного одужання (відсутність виділень з матки катаральногнійного 
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ексудату), тривалістю терміну прояву еструсу після лікування та рівнем заплідненості після 
першого осіменіння корів. 

Результати лікування корів контрольної групи свідчить про те, що тривалість періоду з 
початку лікування до зникнення клінічних ознак в середньому на одну тварину склала 14 діб, а 
тривалість періоду від зникнення клінічних ознак захворювання до прояву першої стадії 
збудження статевого циклу – 42 доби. 

При лікуванні корів дослідної групи встановлено, що тривалість періоду з початку 
лікування до зникнення  клінічних проявів захворювання у порівнянні з коровами контрольної 
групи достовірно скоротилась на 5 діб, тривалість періоду від зникнення проявів захворювання 
до прояву першої стадії збудження статевого циклу – на 10 діб, тривалість неплідності 
скоротилась на 14 діб. При цьому заплідненість таких тварин підвищилась на 25 %. 

Висновки. Застосування експериментальних препаратів “КаплаестролOV” та “Прозон” 
при лікуванні корів за катаральногнійного метриту мали досить високий терапевтичний ефект. 

Встановлено, що інтраутеральне введення “Прозону” та інтраабдомінальне введення 
“КаплаестролOV” при лікуванні корів за катаральногнійного метриту прискорює відновлення 
слизової оболонки матки та підвищує запліднювальну здатність тварин. 
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Актуальність проблеми. В умовах економічного становлення України і впровадження 

нових європейських стандартів при вступі до СОТ в нашій країні підвищилися вимоги до якості 
сирого молока і молочної продукції. Це значно загострило увагу ветеринарних фахівців на 
проблемі маститу корів, яка на сьогодні обумовлює значні економічні збитки в результаті втрат 
молока і зниженню конкурентоспроможності української молочної продукції. 

Захворювання діагностується у багатьох країнах світу, у тому числі і на фермах з 
високою технологічною культурою ведення галузі, а також в господарствах України, незалежно 
від форми власності і напрямів його діяльності. В умовах економічного становлення України і 
впровадження нових європейських стандартів при вступі до СОТ в нашій країні підвищилися 
вимоги до якості сирого молока і молочної продукції. Це значно загострило увагу ветеринарних 
фахівців на проблемі маститу корів, яка на сьогодні обумовлює значні економічні збитки в 
результаті втрат молока і зниженню конкурентоспроможності української молочної продукції. 

Високопродуктивні корови, у зв’язку з інтенсивнішим обміном речовин і зниженням 
резистентності, більше схильні до маститу. Частота виникнення маститу збільшується також з 
кожною подальшою лактацією. 

Останнє особливо актуальне у зв’язку з тим, що нині багато сільськогосподарських 
підприємств знаходяться на стадії економічного і технічного реформування. Проте ситуація 
склалася в молочному скотарстві характеризується з одного боку високим генетичним 
потенціалом корів, а з іншої – недосконалою кормовою базою, незадовільними умовами 
утримання і експлуатації тварин, порушеннями в технології вирощування ремонтного 
молодняка і так далі.  
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Відносно широке поширення маститу викликає великі економічні збитки господарств, які 
є постачальниками молока, – сировини для молочнопереробної промисловості.  

Мета і завдання роботи розробка способу діагностики та лікування корів за маститів в 
умовах НВЦ “Тваринництва та рослинництва” Харківської державної зооветеринарної академії 
(ХДЗВА). 

Матеріал і методи досліджень. Роботу виконано в умовах кафедри ветеринарної 
репродуктології Харківської державної зооветеринарної академії та НВЦ “Тваринництва та 
рослинництва” ХДЗВА. 

Матеріалом для досліджень слугували корови української чорнорябої породи, віком від 
5 до 8 років, живою масою – 450–500 кг.  

При діагностиці маститів у корів використовували клінічні, лабораторні та спеціальні 
методи досліджень. При діагностиці маститів у корів також використовували термоскопію 
молочної залози,  яку проводили за допомогою тепловізора моделі TI120.  

За принципом аналогів було сформовано дві групи тварин хворих на катаральний мастит: 
контрольна та дослідна. Тварин контрольної групи (n = 5) лікували за комплексною програмою з 
використанням препаратів Егоцин та Мастієт форте, тваринам дослідної групи (n = 5) 
застосовували Синулокс та Байоклав.  

Результати дослідження. При постановці діагнозу на мастит у корів застосовували 
метод термографії. При цьому, використання тепловізора ТІ120 дозволило встановити у хворих 
тварин переважання “гарячих кольорів” палітри термограм молочної залози, що є характерним 
для запального процесу. Крім того, встановлено різницю середньої температури вимені з 
нормальним фізіологічним станом яка становила 32,5 ± 0,14°C, з серозним маститом – 34,6 ± 
0,24°C, з катаральногнійним – 36,5 ± 0,07°C.  

При лікування корів, з метою оцінки ефективності різних схем терапії досліджували 
загальний стан тварин, рухливість, апетит, характер і тяжкість перебігу хвороби. Особливу увагу 
звертали на стан вимені (вогнища ущільнення, хворобливість, місцеву температуру), 
надвим’янних лімфатичних вузлів, проводили візуальну оцінку якості молока (колір, 
консистенцію, наявність пластівців і згустків).  

Дані досліджень свідчать про те, що у тварин контрольної групи одужання настало у 
80 % корів впродовж 6,4 ± 0,06 діб в середньому, із розрахунку на одну корову по групі.  

У тварин дослідної групи терапевтична ефективність вища. Таким чином, одужало 100 % 
корів упродовж 4,6 ± 0,02 діб в середньому по групі, що на 20 % більше тварин, які одужали та 
на 1,8 доби раніше порівняно з контролем.  

Висновки. 
1. При термографічних дослідженнях вимені корів за маститів встановлено переважання 

“гарячих кольорів”, що є характерним для запального процесу. 
2. Спосіб лікування корів за катарального маститу який включає застосування препаратів 

Синулокс та Байоклав має достатньо високу терапевтичну ефективність 
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Вступ. Зовнішній отит – поширена патологія у котів. Згідно статистиці, захворювання 
реєструється у 2–6 % випадків звернення з твариною до ветеринарної клініки. Одним з 
провідних методів діагностики отиту є цитологічне дослідження. Цитологія зразків вмістимого 
вушного каналу – простий, практичний і недорогий діагностичний тест, який повинен бути 
частиною анамнезу для всіх пацієнтів з клінічними ознаками зовнішнього отиту [1]. Цитологія 
надає велику кількість інформації щодо наявності чи відсутності збудників, тяжкості перебігу 
або зараження, відносне значення бактерій в змішаних інфекціях. Під час першого візиту ця 
інформація може бути використана для направлення діагностичних і терапевтичних рішень, і на 
подальших повторних візитах серійна цитологія є відмінним методом моніторингу відповіді на 
терапію. Основна цінність полягає в тому, що результати доступні через короткий проміжок 
часу. 

Мета – здійснити аналіз і узагальнення вітчизняної та зарубіжної, спеціальної літератури 
щодо цитологічної діагностики отиту у котів; визначити ключові аспекти виконання та 
інтерпретації цитології мазків із вушного каналу котів з метою підбору оптимального 
терапевтичного плану. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проведені шляхом моніторингу 
літературних джерел використання методу теоретичного аналізу отриманих даних, їх подальшій 
систематизації, індуктивні та дедуктивні методи узагальнення інформації, метод реферування 
даних, отриманих в процесі моніторингу. 

Результати дослідження. Відбір та оцінка матеріалу проводиться з кожного вуха 
окремо, оскільки отримані результати можуть різнитись. Вмістиме наносять на чисте предметне 
скло тонким шаром шляхом прокочування ватного тампону  з подальшим швидким нагріванням 
мазку над полум’ям.  Попередня оцінка зразка проводиться під збільшенням 40×. На цьому рівні 
дріжджі та палички легко візуалізуються. Для ідентифікації та характеристики бактерій 
використовують збільшення 100× з масляною імерсією. Визначають три основні ознаки,  які 
присутні або відсутні на кожному зразку: бактерії, дріжджі та лейкоцити. Якщо вони є, то 
приблизна кількість повинна бути записана для порівняння з наступними візитами. Такий підхід 
дозволяє встановити контроль за реакцією на терапію [2]. 

При первинній оцінки встановлюють актуальність проведення місцевої терапії, системної 
терапії та додаткової діагностики. Переростання нормальної флори можна регулювати лише за 
допомогою місцевої терапії, тоді як нашарування вторинних патогенів може вимагати системної 
терапії. У котів 1 або 2 дріжджів на 40× поле є нормальним, 3–11 – сіра зона, а більша, ніж 12, 
може бути ненормальною. Оцінка бактерій більш складна, оскільки визначають, чи є дана 
популяція нормальною флорою, або представлена вторинною інфекцією. Коагулазонегативний 
Staphylococcus spp, коагулазопозитивний Staphylococcus spp, Streptococcus spp та 
Corynebacterium вважаються нормальною флорою. Для них менше, ніж 5 бактерій на поле зору 
при збільшенні 40× вважається нормальним, 5–25 бактерій являє собою сіру зону, більше 25 є 
ненормальним. Паличковидні бактерії майже завжди є опортуністичними патогенами [3].   

Далі визначають, чи є присутні бактерії переростанням або вторинною інфекцією. 
Переростання нормальної флори зазвичай може бути адекватно кероване місцевою терапією, 
тоді як вторинна інфекція вимагає застосування системного антибіотика. Найкращим 
показником переросту паличковидних бактерій є наявність лейкоцитів. Нейтрофіли та 
макрофаги зазвичай не зустрічаються в зовнішньому вушному каналі, якщо немає ушкодження 
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епітеліального бар'єру або запалення середнього вуха; обидві ці патології вимагають 
застосування антибіотиків. У випадку, коли показані системні антибіотики, цитологія допомагає 
визначити, який антибіотик використовувати. Загалом, цефалексин є прекрасним антибіотиком 
для монокультур стафілокока або паличковидних бактерій. Якщо видно лише коковидні 
бактерії, то цефалексин може бути препаратом вибору. При виявленні тяжів паличковидних 
бактерій раціональним вибором будуть енрофлоксацин або амоксицилінклавуланова кислота.  

Під час першого візиту дуже важливо записати результати для порівняння з наступними 
дослідженнями. Діагноз “бактеріальний отит” не надає достатньої інформації для контролю 
реакції тварини на терапію. Натомість конкретизація за схемою “кількість бактерій у полі зору, 
кількість дріжджів у полі зору, наявність/відсутність нейтрофілів” містить багато інформації для 
подальшого порівняння. При кожному повторному огляді необхідно повторювати цитологію та 
фіксувати будьякі зміни, що стосуються попередніх результатів. Зміни домінуючих бактерій 
можуть вказувати або на відмінну реакцію на терапію, або на певну необхідність зміни терапії.  

Висновки. Звичайна цитологія повинна бути рутинним діагностичним тестом для 
кожного пацієнта з клінічно значимим захворюванням вуха. Для кожного зразка записують 
спостереження за бактеріями (морфологія та кількість), дріжджі (число) і лейкоцити (наявність, 
фагоцитоз). Серійна цитологія дозволяє точно контролювати реакцію на терапію та прийняття 
рішень щодо раціонального лікування. 
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Вступ. Одним з найважливіших умов відновлення та розвитку молочного тваринництва і 

підвищення його продуктивності є раціонально організоване відтворення стада. Воно включає 
комплекс організаційних і зооветеринарних заходів, куди входять правильне вирощування 
племінного молодняку, створення оптимальних умов годівлі, утримання та 
експлуатації, організація ремонту стада і штучного осіменіння, підготовка та підвищення 
кваліфікації кадрів тощо. 

Відтворення має фундаментальне значення для інтенсифікації молочного скотарства, 
тому що від нормального відтворення стада залежить не тільки 
інтенсивність розмноження тварин, а й реалізація задатків їх продуктивності і здоров'я. 

Мета роботи полягала у вивченні відтворної здатності корів швіцької породи за 
безприв’язного холодного методу утримання. 

Матеріал і методи досліджень. Матеріалом дослідження були корови швіцької породи 
репродуктивного віку з акушерською та гінекологічною патологією. 

Об’єктом дослідження були статеві органи хворих корів та їх репродуктивна функція.  

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

106 

Під час проведення досліджень аналізували умови утримання і годівлі тварин, 
технологію осіменіння та рівень відтворення, встановлювали поширеність неплідності, види 
патологічних станів, аналізували причини їх виникнення.  

Для здійснення зазначеної роботи і аналізу статистичних даних опрацьовували записи в 
журналах осіменінь та народжень приплоду, обліку захворювань тварин в господарстві.  

Діагностику різноманітних патологій статевих органів у корів проводили, користуючись 
клінічними дослідженнями. Для більш точної діагностики патологічних станів статевих органів 
застосовували сонографічні дослідження з використанням ультразвукового приладу. 
Діагностували неплідність у корів відповідно до класифікації за А.П. Студенцовим. 

Результати досліджень. У господарстві використовують такі схема синхронізації та 
стимуляції охоти у корів і нетелей № 1 ( 100 % усі): 
1. 0й день: Сурфагон – в/м – 10мл. 
2. 7 день: Естрофан – в/м – 2 мл, Оліговіт – в/м – 15 мл. 
3. 9й день: Сурфагон – в/м – 10 мл, Катозал – в/м – 15 мл. 
4. Через 16год: Осіменіння. 
5. 7й день: Прогестерон – в/м – 3мл. 

Схема синхронізації та стимуляції охоти у корів № 2 (ялові після схеми №1 – 25 %) 
1. 0й день: Естрофан – в/м – 2 мл,Ретинол250 – в/м – 5 мл. 
2. 14 день: Естрофан – в/м – 2 мл. 
3. 28й день: Сурфагон – в/м – 10 мл. 
4. 35 день: Естрофан – в/м – 2 мл, Оліговіт – в/м – 20 мл. 
6. 37й день: Сурфагон – в/м – 10 мл, Катозал – в/м – 15 мл. 
7. Через 16 год: Осіменіння. 
8. 7й день: Прогестерон – в/м – 3 мл. 

Синхронізацію проводять через 86–91у добу після отелення. Після синхронізації охоти 
проводять штучне осіменіння. 

Штучне осіменіння корів у господарстві проводять ректоцервікальним способом. 
Спермодози закуповуються зі спермобанків. Використовують сперму лише від плідників
поліпшувачів. За минулий рік було осемінено 890 корови та 350 телиць. Середня жива маса при 
1му осіменінні становить 450 кг, а середній вік при першому осіменінні 16 місяців. Після 
першого осіменіння було запліднено 85 % корів та 75 % телиць. Залишилось не осімененими 220 
корів. Всього за календарний рік було отримано 1000 телят. 

Середня тривалість сухостійного періоду у господарстві 65 днів, сервісперіоду – 75 діб 
(таблиця). 

Таблиця. Показники відтворювальної здатності корів 
Показники Кількість, гол 

Сервісперіод 
середня тривалість, 65–75 діб 200 
понад 90 діб 800 
Всього корів 1000 

Сухостійний період 

середня тривалість 60 діб 40 
до 51 доби 10 
51–70 діб 500 
понад 70 діб 100 
Всього корів 650 

Отелилося корів і нетелей 988 

Перебіг отелень легкий 910 
важкий 78 

Мертвонароджених телят 12 

Абортувало нетелей 3 
корів 10 

Збереженість телят, % 85 
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Сухостійний період – це час від припинення доїння корів до отелення (його нормальна 
тривалість складає 60–65 діб).  

Сервісперіод  – це термін від отелення до першої тічки. Бажано, щоб він тривав 60 діб, 
тоді корова зможе дати одне теля в рік. 

Аналізуючи дані таблиці, бачимо, що у господарстві збереженість телят становить 85%. 
Проте, у 80% корів сервісперіод подовжений понад 90 діб., а в 60% корів тривалість 
сухостійного періоду становить 51–70 діб.  

У корів з подовженим сервісперіодом та важким перебігом отелення реєстрували 
акушерськогінекологічну патологію, яка обумовлювала тривалу симптоматичну неплідність. 
Найпоширенішими були родові та післяродові укладнення – затримка посліду, субінволюція 
матки, метрит та вульвовагініт. У 10 % корів господарства реєстрували гіпофункцію та 
фолікулярну кісту яєчників, а також персистенцію жовтого тіла. 

Висновки.  
1. Чим коротший у корів швіцької породи сервісперіод (65–75 діб) й триваліший період 

сухостою (70 діб), тим легше проходить процес отелення, без ускладнень перебігає період 
пуерперію і кращий вихід та збереженість телят.  

2. Важким перебіг отелення і відповідно подовження сервісперіоду обумовлює в корів 
акушерськогінекологічну патологію й тривалу симптоматичну неплідність. 
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Актуальность. Границы спектра лучистой энергии были значительно расширены 

благодаря открытию И. Риттером и У. Волластоном в 1801 году ультрафиолетовых лучей. С тех 
пор и по настоящее время, по мнению многих исследователей, одной и наиболее актуальных 
проблем в современной биологии является проблема действия лучистой энергии, в том числе и 
ультрафиолетовой, на организм животного [1–5]. Особенное значение эти исследования имеют 
при содержании сельскохозяйственных животных и птицы в условиях промышленных ферм и 
комплексов, где создаваемая искусственная среда обитания не всегда соответствует 
физиологическим потребностям их организма. Животные испытывают большие 
функциональные нагрузки, изменяется характер адаптивных реакций на внешние раздражители, 
комплекс которых при отдельных технологических приёмах становится необычным и даже 
стрессовым. Поэтому исследования по применению оптической энергии в животноводстве 
актуальны и имеют практическое значение. 

Цель исследований – изучить воздействие УФизлучения на углеводножировой обмен 
коров в зимнестойловый период. 

Материал и методы. Исследования проведены на молочной ферме с привязным 
содержанием животных опытного хозяйства Института животноводства НААН. Для этого в 
коровнике была смонтирована осветительнооблучательная установка (ОСУ). В качестве 
источника излучения использовали: лампы накаливания – уровень освещенности составлял 30 
лк, люминесцентные лампы – 150 лк. Для УФоблучения применяли передвижную 
облучательную установку типа УО4 с лампами ДРТ400. 

mailto:Ostroverhova1982@gmail.com
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Контрольные (I и III) и опытные (II и IV) группы коров формировались по принципу пар
аналогов, подобранных по времени отёла, живой массе, количеству отёлов, возрасту, удою за 
последнюю и текущую лактации, клинически здоровых. 

В подготовительный период 10 дней животные всех четырёх групп находились в 
одинаковых условиях содержания (за исключением уровня искусственного освещения: у I и II 
группы уровень освещенности в дневное время 30 лк, а III и IV – 150 лк), кормления и доения. В 
опытный период режим освещения животных опытных групп оставался прежним, а с 11 до 13 
часов проводили их облучение УФоблучателями из расчета 270290 Мэр.час/м2. 

Результаты исследований. Основными энергетическими метаболитами для жвачных 
животных считают глюкозу, ацетат, кетоновые тела и высокомолекулярные жирные кислоты. 
Поэтому характеризуя их обмен можно узнать состояние снабжения животного энергией [6]. В 
результате проведенных исследований установлено, что концентрация глюкозы в крови коров II 
группы (уровень освещенности 30 лк) под воздействиям Уфоблучения к концу опытного 
периода возросла на 11,3 (р > 0,05) и в контрольной – на 21,8 % (р < 0,05), а при уровне 
освещенности 150 лк она увеличилась у животных контрольной группы III – на 17,5 % (р < 0,01), 
а в опытной группе IV она практически осталась на уровне подготовительного периода. Таким 
образом, УФоблучение приводит к стабилизации уровня глюкозы в крови, как при 
пониженном, так и при повышенном уроне освещенности. 

Обращает на себя внимание высокая концентрация НЭЖК в крови животных 
подопытных групп в подготовительном периоде: в I и II группе она соответственно составила 
23,34 и 24,11 мг%, в III и IV – 27,48 и 20,21 мг%, что свидетельствует об использовании 
тканевых резервов животных для нужд продуктивного обмена. К концу опытного периода 
наблюдается достоверное понижение концентрации НЭЖК в крови животных опытных и 
контрольных групп. 

Такая же направленность изменений происходит и с концентрацией ЛЖК в крови 
подопытных животных. Однако следует отметить, что у животных опытных групп (II и IV) 
процент снижения концентрации ЛЖК был меньшим соответственно на 12,7 и 6,5 % в 
сравнении с контрольными группами, т.е. УФоблучение при освещенности 30 и 150 лк 
способствует поддержанию более высокой концентрации ЛЖК в крови.  

Существенных изменений по содержанию кетоновых тел в крови подопытных животных 
не установлено. 

Для установления обеспеченности животных энергией следует знать закономерности 
изменения уровня экзогенных и эндогенных метаболитов в связи с количеством потребляемого 
корма животными. Поэтому на основании концентрации ЛЖК+КТ и НЭЖК был определен 
коэффициент энергетической обеспеченности (КЭО).  

Установлено, что к концу опытного периода КЭО возрос соответственно при  уровне 
освещенности 30 лк у коров I и II группы на 76,3 и 91,8 % (р > 0,05), и при уроне освещенности 
150 лк у животных III и IV – на 52,1 и 63,6 % (p < 0,05). Повышение КЭО свидетельствует об 
увеличении содержания экзогенных метаболитов в крови и доступности их для использования в 
тканях. 

К концу опытного периода во всех подопытных группах установлено высокодостоверное 
(р < 0,001) возрастание коэффициента кетогенности. При этом следует отметить, что в 
контрольных группах он был значительно выше в сравнении с опытными и составил 
соответственно во I и II группе коров 2,53 и 1,95, а в III и IV – 2,15 и 1,74. 

Аналогично происходит возрастание коэффициента эндогенного кетогенеза. 
Выводы. Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать 

вывод, что содержание метаболитов углеводножирового обмена в крови коров находится в 
пределах физиологической нормы. Изменения концентрации метаболитов углеводножирового 
обмена имели однонаправленный характер. Уфоблучение при уровнях освещения 30 и 150 лк 
существенного влияния на углеводножировой обмен подопытных коров не оказало. 
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Клініко-діагностичні критерії за уроциститу у котів 

Шульженко Н.М., Колінчук А.І. 
shulzhenko.n@ukr.net  

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

Вступ. Серед різноманіття захворювань дрібних тварин патологія сечовидільної системи 
за поширенням і кількістю летальних випадків займає одне із перших місць поряд з хворобами 
серцевосудинної системи, пухлинами та травматичними пошкодженнями. 

Мета досліджень –  визначення принципів діагностики за уроциститу у котів. 
Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили впродовж 2016–2018 років на 

базі клініки ветеринарної медицини “На Робочій”, міста Дніпро. З лікувальною метою хворим 
котам (по 10 голів у контрольній та дослідній групах) застосовували: енорофлоксацин – 50 п/ш 
або в/м по 0,5 мл 1 р/д. протягом 5 днів, преднізолон в/м по 0,3 мл 1 р/д., ношпа в/м по 0,5 мл 2 
р/д. протягом 3 діб, аміновіт п/ш по 1 мл 1 р/д. протягом 5 днів. Котам дослідної групи додатково 
застосовували стопцистит внутрішньо по 1 табл. 2 р/д. протягом 7–10 днів. Всім тваринам 
застосовували дієтичний корм впродовж 2 місяців. З інструментальних методів для діагностики 
уроциститу застосовували ультразвукове дослідження. 

Результати досліджень. Встановлено, що гострий уроцистит серед хвороб незаразної 
етіології  котів становив 10–11 %. В середньому за рік ветеринарна клініка “На Робочій” 
приймає близько 2950 тварин хворих на незаразну патологію, із них на уроцистит припадає 
близько 340 випадків. Найчастіше патологія спостерігається у тварин старшого віку, уроцистит 
спостерігається майже з однаковою частотою як у кішок так і у котів. Залежність загострення 
уроциститу у котів від сезону року: спалахи захворювання котів спостерігається у весняно
осінній період. Тривалість спалаху – 4 місяці (лютий, березень, квітень травень), восени – 3 
місяці (вересень, жовтень, листопад). 

Досліджуючи статистичні дані ветеринарної клініки “На Робочій” виявлено, що 
уроцистит у котів найчастіше зустрічався в таких формах прояву: первинний гострий уроцистит 
– 43 %, гострий гнійний уроцистит – 15 %, вторинний уроцистит внаслідок сечокам’яної 

http://agro.snauka.ru/2012/12/788
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хвороби – 30 % та уроцистит ускладнений пієлонефритом – 9 %, інші форми прояву складають 
3%.  

Клінічно гострий уроцистит проявлявся розладами сечовиділення: полакіурією, 
странгурією, дизурією, у частини тварин – підвищення температури тіла, болючість сечового 
міхура, напруженість стінок черевної порожнини. За ультразвукового дослідження  виявляли 
набряклу, гіпоехогену стінку сечового міхура. За лабораторного дослідження крові встановлено 
підвищення ШОЕ, збільшення кількості лейкоцитів, підвищення сечовини та креатиніну 
спостерігалось у 40 % котів, що вказує на порушення функції нирок. За дослідження сечі 
виявляли: у 30 % котів – збільшення відносної густини, у всіх тварин – помутніння сечі, 
протеїнурія з вмістом білка до 1 г/л, в осаді сечі – еритроцити, лейкоцити та мікроорганізми, у 
58 % котів виявлені домішки солей та піску. 

Застосована терапія позитивно вплинула на клінічний стан котів, показники крові та сечі. 
У процесі лікування спостерігалось зменшення ШОЕ та кількості лейкоцитів в крові. На сьомий 
день лікування показники сечовини та креатиніну в крові були в межах норми, сеча стала 
прозорою, вміст білка становив меньше 0,1 г/л, мікроорганізмів не виявляли, кількість солей та 
піску помітно зменшилась. 

Висновки. Застосоване комплексне лікування за уроциститу у котів, яке включало 
використання етіотропної та симптоматичної терапії, позитивно вплинуло на відновлення 
функції сечового міхура, що проявлялося нормалізацією клінічного стану, показників крові та 
сечі. 
 
 
 
УДК 574:631.1/636.52/.58 

Екологічні питання у промисловому птахівництві 

Юрченко В.В. 
viktoriyabir@ukr.net 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків, Україна 

 
Вступ. Сучасна екологічна криза стала причиною того, що для більшості європейських 

країн пріоритетним є дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Все частіше системи 
організації виробництва в Європі і світі спрямовані не лише на отримання максимального 
прибутку, а й включають турботу про здоров’я населення, безпеку і повноцінність продукції, 
охорону довкілля та благополуччя тварин (прикладом слугує “органічна” та “органічнаплюс” 
системи виробництва продукції птахівництва) (Boggia A., Paolotti L., Castellini C., 2010). При 
цьому до виробничого процесу висувається ряд екологічних вимог, виконання яких є 
обов’язковим: використання енергозберігаючих технологій, зниження викидів парникових газів, 
мінімізація негативного впливу на довкілля, гуманне ставлення до тварин. 

Методика оцінки впливу продуктів, діяльності та послуг на середовище “від колиски до 
могили” (LCA), розроблена Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO), базується на 11 
головних категоріях, об’єднаних у три групи: здоров’я людини (канцерогени, газоподібні 
органічні та неорганічні речовини, зміни клімату, радіація, озонний шар), якість екосистем 
(екотоксичність, ацидифікація/евтрофікація, використання земель) та споживання ресурсів 
(мінеральні ресурси, горючі копалини). Дослідження за даною методикою показали, що під час 
вирощування та утримання птиці найбільший негативний вплив на довкілля спричинявся через 
такі категорії як “Ацидифікація/Евтрофікація”, “Газоподібні неорганічні речовини” та “Зміни 
клімату” (Boggia A., Paolotti L., Castellini C., 2010). 
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Ацидифікацію (підкислення ґрунтів, природних водойм) та евтрофікацію (бурхливий 
розвиток водної рослинності) найчастіше спричиняють сполуки азоту та фосфору. У природні 
водойми з території птахівничих підприємств надходить велика кількість біогенних елементів з 
дощовими, талими і стічними водами, що призводить до їх евтрофікації. Пташиний послід у 
порівнянні з гноєм від інших сільськогосподарських тварин характеризується найвищою 
концентрацією біогенних речовин. Від птахофабрики середньої потужності щорічно надходить 
більше 40 тис. т посліду, 500 тис. м3 стічних вод та близько 600 т нехарчових продуктів 
переробки, що є рівноцінним утворенню побутових відходів від селища з населенням 100 тисяч 
(Лисенко В., 2009). Основна частка розчинних сполук азоту у посліді представлена вуглекислим 
амонієм. У ґрунті частина амонійного азоту нітрифікується і накопичується в нітратній формі. В 
результаті неорганізованого зберігання і порушення правил використання посліду відбувається 
забруднення ґрунту, водойм, підземних вод, атмосферного повітря, рослинності та завдається 
шкода здоров’ю людей та тварин. Тенденція зберігання посліду і стічних вод поблизу птахоферм 
протягом тривалого часу в несанкціонованих сховищах розповсюджена в багатьох регіонах. У 
результаті потенційне супердобриво (послід) замість того, щоб приносити користь, завдає 
потрійних збитків: економічних, екологічних та соціальних (Лисенко В., 2010). 

Загальна кількість вентиляційних викидів з одного типового пташника на 40 тис. курей
несучок складає: взимку – 30–50, влітку – 200–500 тис. м³/год. забрудненого повітря. В одному 
його кубічному метрі міститься 3–20 мг аміаку, 1–3 мг сірководню, 0,10–0,30 % вуглекислого 
газу, 3–5 мг пилу, 70–900 тис. мікробних тіл, а також метан, аміни, меркаптани, органічні 
кислоти, оксиди азоту, сірки тощо (Мельник В.О., 2009). Серед газоподібних викидів 
птахівницьких підприємств містяться й ті (вуглекислий газ, метан, пари води, оксиди азоту), що 
загострюють парниковий ефект, спричиняючи зміни клімату. 

Таким чином, птахівництво належить до найбільших забруднювачів довкілля серед 
сільськогосподарських товаровиробників. Загалом на сільське господарство припадає до 20 % 
всіх викидів токсичних речовин. Їх основними джерелами є виробництво і переробка кормів 
(45% загального обсягу), фізіологічні процеси (39 %) і розкладання гною (10 %). Шляхом 
кардинальних змін системи виробництва у тваринництві можна на 30% зменшити обсяг викидів. 
Параметри, що піддаються швидкому й ефективному впливу, – це корми і система годівлі 
тварин. Корми оцінюють за їх потенціалом щодо глобального потепління на основі того, як їх 
виробляють, звідки і куди транспортують, як використовують землю після їх вирощування. 
Вибираючи кормові інгредієнти місцевого виробництва, а не імпортовані, можна значно знизити 
кількість викидів парникових газів (Сільвія Ендрю, 2014). 

Чим повніше засвоюється корм в організмі, тим менше утворюється відходів. 
Балансування раціонів тварин за поживними речовинами впливає на кількість і склад відходів. 
Встановлено, що підвищений вміст сирого протеїну у раціоні биків на відгодівлі призводить до 
збільшення виділення аміаку у довкілля (Новое сельское хазяйство, 5/2012, с. 79). Аміак, що 
вивільняється з пташиного посліду, утворюється під впливом мікрофлори з сечової кислоти, що 
є головним продуктом розкладу білків в організмі птиці. Отже підвищення ефективного 
використання сирого протеїну кормів на синтез продукції сприятиме зниженню надходження 
сполук азоту у навколишнє середовище. 

Мета дослідження – визначення можливості зниження забруднення довкілля за рахунок 
введення кормових добавок у комбікорм птиці. 

Матеріали та методи досліджень. Досліди проводили на племінних курях породи род
айланд 38 лінії в дослідному господарстві “Бірки” ІП НААН України. За принципом аналогів 
було сформовано шість груп по 40 голів у кожній. Птицю утримували у клітковій батареї L134. 
Параметри мікроклімату та освітлювального режиму відповідали нормативним. Раз на тиждень 
курей штучно запліднювали. 

Кури першої (контрольної) групи протягом 154 діб отримували пшеничносоняшниковий 
комбікорм досхочу, збалансований за діючими нормами. У комбікорм дослідних груп курей 
вводили 0,3–0,9% соняшникової олії та 260–400 г/т цинку сірчанокислого 7водного 
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(ZnSO4·7H2O). Зразки печінки, грудних і ножних м'язів відбирали від 11місячних курей. 
Біохімічні аналізи проводили відповідно встановленим вимогам. 

Результати досліджень. В ході досліду встановлено (Лемешева М. М., Юрченко В. В., 
2012), що згодовування курям соняшникової олії та сірчанокислого цинку на фоні однакового 
надходження сирого протеїну з комбікормом (16,9 %) сприяло зростанню його вмісту у печінці 
(на 0,58–4,22%), грудних (на 0,72–3,68 %) і ножних м’язах, що є позитивним для організму 
птиці, яка інтенсивно несеться. Групи курей, що характеризувалися найвищими показниками 
щодо сирого протеїну відзначилися і високою несучістю (89,4–95,8 яєць на середню несучку) та 
відтворювальними якостями (виводимість яєць – 83,2–91,6 %). 

Вірогідного впливу добавок на рівень сирого протеїну у жовтку не спостерігали, він 
становив 15,26–16,31 %. Вміст сирого протеїну в інших складових яйця ми не досліджували, але 
збільшення середньої маси яєць (на 1,20–3,95 г), виходу яйцемаси (на 0,2–0,7 кг) та зниження 
затрат корму на 1 кг яйцемаси (з 4,2 до 4,0–3,7 кг) в усіх дослідних групах дає право 
стверджувати, що перехід сирого протеїну з корму в продукцію не зменшився, а, можливо, і зріс. 

Висновок. Добавки соняшникової олії та сірчанокислого цинку сприяють більш 
ефективному переходу сирого протеїну корму в продукцію птахівництва, внаслідок чого 
зменшується надходження сполук азоту у відходи, а отже і в навколишнє середовище. 
Зменшенню забруднення довкілля сприяє і використання у складі комбікорму вітчизняних 
компонентів (кукурудзи, пшениці, соняшникового шроту, олії, трав’яного, м’ясокісткового 
борошна) та скорочення затрат корму на одиницю продукції. 
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Ветеринарна медицина: секція інфекційних та інвазійних хвороб тварин 

Veterinary medicine: section infectious and invasion disease of animals 

Chronic wasting disease (CWD) – a fatal disease of the cervidae – preventive measures in 
Poland 

M. Rogoza1, 2, J. Gruszczyńska1, B. Grzegrzółka1, P. Kołomyja1 
magdalenarogoza@gmail.com 

1Department of Genetics and Animal Breeding, Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of 
Life Sciences, Warszawa, Poland 

2Scientific Association of Experimental and Laboratory Animals, Faculty of Animal Sciences, 
Warsaw University of Life Sciences, Warszawa, Poland 

CWD is a slowprogressing, fatal disease of the Cervidae family, attacking the brain, spinal 
cord and many other tissues in animals in the wild and in farming conditions.  The disease belongs 
to the group of transmissible spongiform encephalopathies (TSE), also known as prion diseases. 
This group also includes bovine spongiform encephalopathy, scrapie in sheep and goats and human 
CreutzfeldtJacobs disease. The infection is thought to be caused by abnormal proteins, known as 
prions – their presence most probably results in damage to other, unaltered prion protein of proper 
aminoacid sequence, present in all tissues but mainly in the brain and spinal cords, thus leading to 
brain damage and development of prion diseases (Williams, 2005). The animal is infected either by 
direct contact with contaminated body fluids and tissues or indirectly via the existence of prion 
proteins in the environment, for example in food or drinking water (Mathiason et al., 2006). The 
following species of the Cervidae are prone to CWD: the red deer (Cervus elaphus), the columbian 
blacktailed deer (Odocoileus hemionus columbianus), the sika (spotted) deer (Cervus nippon), the 
wapiti (Cervus elaphus canadensis),the reindeer (Rangifer tarandus),the moose (Alces alces), the 
mule deer (Odocoileus hemionus) and the whitetailed deer (Odocoileus virginianus).  No CWD 
infections have been observed in domestic cattle and other farm animals. 

Same as with other transmissible spongiform diseases, the incubation period last for many 
months, in some cases even up to 4 years, and visible neurological symptoms develop slowly. 
Infected animals may not develop any visible symptoms even several years after CWD infection. 
However, when the symptoms appear, infected animals show changes in both behaviour and 
appearance. This is connected, among others, with the lack of fear of people, aggression, drastic 
weight loss, and lack of coordination, stumbling, apathy, salivation, drooping ears, excessive thirst 
or urination. The abovementioned symptoms also occur in case of other diseases or malnutrition, 
therefore diagnosing an infected animal based on the symptoms shown is a difficult task. As there is 
no preventive vaccine or drug for individuals infected with CWD, the disease is always fatal. The 
clinical symptoms of CWD are not conclusive, and no tests are currently carried out on live 
animals. The only decisive diagnosis is post mortem examination of the brain, spinal cord, tonsils or 
lymph nodes and it is based on a study for characteristic microscopic spongy lesions and / or 
accumulation of the prion protein in the brain and lymphoid tissues by means of 
immunohistochemistry and biochemical techniques. Autopsy results showed that aspiration 
pneumonia is a common symptom in CWDaffected animals and can contribute to the death of the 
animal. There are ongoing studies focusing on the development of diagnostic tests for the detection 
of CWD on live animals, however, current results indicate that it is possible only after collecting 
tissue from the tonsils of an animal (effective only in the deer). 

The aim of this paper is to present a program of supervision over chronic wasting disease of 
the Cervidae in Poland. Up to the 90s of the twentieth century CWD was a little known disease that 
occurred only in a small geographical area in northeastern Colorado and southeastern Wyoming in 
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the United States. Currently, it occurs in 22 US states, in some regions of Canada and South Korea. 
The first diagnosis of an outbreak in Europe was found in 2016 in Southern Norway (in the 
Nordfjella region). So far, no cases of CWD or other TSE were found in deer in the UK, Sweden, 
Finland, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland. 

Numerous wild populations of the Cervidae family species (data from 2017: 19.400 elks, 
241.000 red deer, 160.000 sika deer, 21.300 fallow deer and 872.000 roe deer) together with  
numerous fars of red and fallow deer in Poland, have contributed to Poland's joining the threeyear 
program of supervision over chronic wasting disease, which also applies in Estonia, Finland, 
Sweden, Lithuania and Latvia. Supervision will also be carried out by Norway and Iceland, which 
belong to the European Economic Area. This program has been described in the Regulation of the 
Minister of Agriculture and Rural Development of February 2, 2018 on the introduction of a 
program aimed at extending knowledge about the risk of the Cervidae chronic wasting disease 
(CWD) for 20182020. The program is effective from January 1, 2018, and its purpose is "to 
confirm or exclude the presence of chronic wasting disease (CWD) in countries where no such 
disease has been detected so far, including the Republic of Poland, and in the case of its presence  
estimation of the incidence and geographical coverage of CWD ". CWD monitoring includes 6 deer 
species: the red deer (Cervus elaphus), the whitetailed deer (Odocoileus virginianus), the roe deer 
(Capreolus capreolus), the moose (Alces alces), the Finnish forest reindeer (Rangifer tarandus 
fennicus), the Eurasian tundra reindeer (Rangifer tarandus tarandus). In Poland, surveillance covers 
species kept in farm conditions, living in captivity, wild and partially tame. Samples for laboratory 
tests are taken from individuals over 12 months of age. The course of research is the same as in the 
case of Norway, where quick tests, confirmatory tests and additional characteristics of isolates are 
used. It is estimated that the number of animals to be investigated will reach 6000 individuals (3000 
Cervidae maintained in farm or captive conditions and 3000 wild or partially tame). The estimated 
costs for 20182020 will amount to PLN 474.300. The supervision over the implementation of 
monitoring is carried out by the Chief Veterinary Officer, who informs the European Commission 
about its progress. 

So far, no CWD case has been found in Poland. 
 
 
 

УДК 636.8.09:616.98:578 

Правила та умови утримання тварин, що інфіковані вірусом імунодефіциту кішок 

Бабенко А.О. 
babenkonastia5@gmail.com 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна 

 
Вступ. Вірус імунодефіциту кішок (FIV від англ. Feline immunodeficiency virus) вперше 

був виділений в 1987 р. від групи кішок в Каліфорнії (США). Потім вірус виявили в Швейцарії 
та інших європейських країнах (Великобританія, Франція, Голландія). На сьогоднішній день 
інфекція набула ендемічного характеру у кішок в усьому світі та поширена серед домашніх 
котів, але є поодинокі повідомлення про вірусоносійство і у диких котів. 

Мета – вивчення доступної інформації щодо правил та умов утримання тварин, 
інфікованих вірусом імунодефіциту кішок. 

В якості матеріалів використано англомовні наукові джерела. Методом роботи був аналіз 
наукових статей. 
                                                 
 Науковий керівник - кандидат ветеринарних наук, доцент Мельник В.В. 
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Результати досліджень. ВІКінфіковані кішки здатні прожити довго з вірусом і при 
цьому він не обов'язково колинебудь може проявитись клінічний прояв хвороби. Розвиток 
хвороби залежить від багатьох різноманітних факторів: штаму вірусу, яким була інфікована 
тварина, імунної відповіді кішки та наявність чи відсутність секундарної та супутньої 
мікрофлори та празитарних агентів.  

Основними заходами боротьби з ВІКінфекцією є запобігання подальшому поширенню 
інфекції серед інших кішок та підтримання належної якості життя інфікованої тварини.  

Особливості утримання інфікованих кішок: 
1. Ізоляція ВІКпозитивних кішок від інших неінфікованих тварин. Це допомагає 

запобігти розповсюдженню інфекції.   
2. За можливості необхідно утримувати тварину у приміщенні або ж встановити огорожу 

на вулиці і не допускати втечі тварини з під нагляду, задля попередження контакту між 
тваринами. 

3. Годівля якісним кормами – використання комерційних кормів преміум/супер преміум 
класів. Уникнення споживання сирого м'яса, яєць та не пастеризованих молочних продуктів 
допоможе уникнути ризику зараження паразитами і бактеріями, які можуть викликати 
різноманітні захворювання. 

4. Регулярні обробки від екто та ендопаразитів, щорічна вакцинація (лише 
інактивованими вакцинами), тощо. 

5. Проведення ветеринарного обстеження двічі на рік  аналіз крові та сечі для контролю 
здоров'я кота. 

6. Оперативне діагностування та належне лікування будьяких вторинних або суміжних 
захворювань. Крім того необхідно пам’ятати, що інфікованим тваринам необхідне більш тривале 
лікування будьяких захворювань, що можуть виникнути на фоні вірусу імунодефіциту кішок.  

Противірусна терапія за тяжкого перебігу хвороби: 
1. Використання інтерферонів  групи природних сполук, які мають антивірусні 

властивості та змінюють імунні реакції в організмі. Існує рекомбінантний котячий інтерферон 
(котячий інтерферон омега), використання якого може мати корисний антивірусний та 
імуномоделюючий ефекти. 

2. Противірусні препарати, такі як AZT  антивірусні препарати, що використовуються 
для лікування ВІЛ, також ефективні проти ВІК і можуть бути безпечними для кішок. Ці 
препарати не можуть "вилікувати" кішку з ВІК, але при тяжкому перебігу захворювання, можуть 
бути однією з форм терапії.  

Профілактика та контроль: 
1. В ряді країн є доступною та ліцензованою вакцина проти ВІК. З наявних літературних 

даних можна зробити висновок, що вакцинація дає певний ступінь захисту і може бути 
застосована кішкам, які зазнають значного ризику інфікування ВІК. Але вакцина не забезпечує 
повний захист, оскільки існує декілька різних штамів ВІК. Крім того, вакцинована кішка надалі 
при тестуванні на ВІК буде мати позитивний результат так, як у вакцині використовуються 
антитіла. 

2. ВІКінфіковані кішки повинні бути ізольовані від інших кішок, але іноді це може бути 
неможливим. Оскільки існує ризик передачі вірусу під час соціальних контактів, таких як 
взаємний догляд та сумісне споживання їжі. Так як слина є основним способом передачі вірусу 
необхідно окремо годувати котів, використовуючи окремий посуд для їжі. Підставки для посуду 
та посуд для їжі слід дезінфікувати після кожної годівлі інфікованого кота, задля інактивації 
вірусу. Також необхідно не допускати сутичок або ігор, що можуть супроводжуватись укусами 
тварин. 

Рекомендації для центрів і організацій, що рятують тварин: 
В ідеалі повинен проводитись плановий скринінг усіх тварин перед їх потраплянням у 

притулок, але це не завжди можливо. Пріоритет слід віддавати тестуванню котів, що мають 
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високий ризик (кішки у яких присутні клінічні ознаки, що вказують на ВІК або агресивні кішки). 
В приміщенні кішки повинні розташовуватися окремо, або ж маленькими групами.  

Прогноз для інфікованих кішок: 
Прогноз для ВІКінфікованих кішок залежить від стадії захворювання. Якщо ВІК 

діагностовано на досить ранньому етапі, може бути тривалий латентний період, протягом якого 
кішка не матиме ніяких клінічних проявів, пов'язаних з ВІК, також не у всіх інфікованих кішок 
продовжується розвиток синдрому імунодефіциту. Багато інфікованих тварин можуть мати 
гарну якість життя протягом тривалого періоду часу. 

Висновок. Тварини, що були інфіковані потребують особливої уваги та турботи зі 
сторони господарів, саме це є головною умовою їх довгого та щасливого життя. А дотримання 
цих простих правил допоможе у цьому. 
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Планування ветеринарних заходів у птахівництві 
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Вступ. Планування – одна з основних функцій керування ветеринарною справою в 

спеціалізованих птахівничих господарствах, вся робота спеціалістів ветеринарної медицини 
базується на основі відповідних планів. Планування ветеринарних заходів є обов'язковим для 
всіх ланок державної, відомчої та інших служб. Таким шляхом досягається однотипність і 
універсальність всієї системи ветеринарних робіт на території України. Уряд і місцеві органи 
влади здійснюють керівництво ветеринарною справою переважно в плановому порядку його 
розвитку та забезпечення. 

При розробці планів враховують наступне: плани ветеринарних заходів повинні 
максимально сприяти розвитку птахівництва; плани ґрунтуються на узагальненні даних 
ветеринарної статистики по підприємству та по галузі в цілому за ряд останніх років; 
плануванню повинна передувати всебічна оцінка стану ветеринарного обслуговування 
птахівництва та ефективності заходів за минулі роки; усі плановані види робіт повинні бути 
конкретними, мати кількісне вираження, чіткі календарні терміни виконання; плани 
ветеринарних заходів повинні бути реальними, тобто забезпечуватися робочою силою і 
засобами (кадровими, матеріальнотехнічними і фінансовими ресурсами); необхідно стежити за 
розвитком ветеринарної науки, науковотехнічним прогресом у ветеринарії; у кожному випадку 
планування потрібно враховувати економічну вигоду від проведення тих або інших заходів; при 
складанні технологічних карт ветеринарних обробок птиці на спеціалізованих птахівничих 
господарствах за основу беруть технологічний графік виробництва продукції.  

Для проведення комплексної профілактики заразних хвороб птиці розробляються плани 
загальних і спеціальних профілактичних протиепізоотичних заходів для кожного господарства, 
акціонерного товариства, району та області щорічно з розбивкою по кварталах. Основне 
завдання плану  попередження інфекційних і паразитарних хвороб птиці, забезпечення стійкого 
благополуччя поголів`я і охорона населення від хвороб, спільних для людей і тварин. 

План складається з трьох розділів: діагностичні дослідження, профілактична імунізація і 
лікувальнопрофілактичні обробки. Масові діагностичні дослідження прийнято планувати з 
таких хвороб тварин як туберкульоз, пулорозтиф птиці. Профілактичну імунізацію у 
птахівництві проводять проти псевдочуми птиці. В обов`язковому порядку здійснюеться 
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профілактична вакцинація поголовів`я курей проти хвороби Ньюкасла, інфекційної бурсальної 
хвороби, хвороби Марека. Вакцинація проти цих хвороб складає "скелет" програми 
імунопрофілактики. Невід`ємною частиною схеми вакцинації майбутніх несучок являються 
також щеплення проти інфекційного бронхіту курей, синдрому зниження несучості, 
інфекційного енцефаломієліту, реовірусного теносиновіту. 

Планування ліквідації інфекційних і інвазійних хвороб передбачає організаційно
господарські, ветеринарносанітарні і спеціальні заходи з вказівкою термінів виконання і 
відповідальних осіб, що складаються ветеринарними спеціалістами (або комісією ветеринарних 
спеціалістів) на базі інформації про дане господарство (розміщення поголів`я, умови утримання 
тварин, перегрупування, умови і якість годівлі, ветеринарносанітарний стан приміщень і 
територій навколо них), з урахуванням епізоотичної обстановки (ступінь поширення хвороби, 
кількість хворих, підозрюваних у зараженні тварин). Потім передбачається хагальна схема 
проведення оздоровчих заходів, їхні основні напрямки й етапи. 

З метою попередження виникнення нехаразної патології або усунення її причини та 
загибелі птиці у птахівництві складають план профілактики незаразних хвороб. Даний план 
введено Державним департаментом ветеринарної медицини України, який рекомендував 
спуціальну форму плану і методичні вказівки. План профілактики незаразних хвороб тварин 
передбачає організаційногосподарські, зоотехнічні, і ветеринарні, заходи. При складанні даного 
плану враховують стан тваринництва (кормову базу, утримання і догляд за тваринами), 
захворюваність і загибель тварин та їх причин шляхом аналізу документів первинного 
ветеринарного обліку, форми звітності 2вет., експертиз та лабораторних досліджень сироватки 
крові, кормів, води. В основу профілактики незаразної патології і забезпечення високої 
продуктивності покладена біологічна і нормована годівля доброякісними кормами, дотримання 
параметрів мікроклімату в приміщеннях, тому метою плану є забезпечення даних вимог 
ветеринарними працівниками. 

Планування дозволяє вводити в роботу наукову складову, а також цілеспрямовано 
використовувати ветспеціалістів, створювати умови для контролю за ходом оздоровлення ферм 
або господарств від хвороб тварин, бачити перспективу ліквідації виникаючих інфекцій та 
інвазій. Звідси зрозуміло, що основні плани ветеринарних заходів певним чином взаємопов'язані 
між собою і з показниками плану розвитку тваринництва (господарства, району, області). 
Ведення ветеринарної справи на плановій основі дає можливість попереджати диспропорції в 
його розвитку, отримати більш високий ефект при найменших затратах праці і коштів. Тому вся 
робота ветеринарних органів і фахівців будується переважно на базі місцевого чи 
загальнодержавного планування. 
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Введение. Несмотря на высокую технологичность животноводческих отраслей, к 

сожалению, продуктивность животных не всегда является достаточно высокой. Одной из 
причин снижения продуктивности животных является широкое распространение паразитарных 
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болезней, среди которых фасциолез является одним из экономически значимых. Инвазия 
является доминирующим гельминтозом жвачных животных во многих регионах мира и наносит 
огромный экономический ущерб. Имеются и многочисленные сообщения в литературе о 
заболевании фасциолезом человека, а в ряде случаев эта болезнь среди населения может 
принимать характер энзоотии. При этом большое значение в распространении фасциолеза 
имеют природноклиматические факторы, такие как низменные луга и пастбища, болота, 
многочисленные мелкие озера, неглубокие ручьи, реки, мелиоративные каналы. Широкое 
распространение в природных биоценозах промежуточных хозяев моллюсковпрудовиков также 
способствует быстрому распространению болезни и сохранению возбудителя на личиночных 
стадиях в естественных биотопах. 

Фасциолез – трематодозное заболевание многих видов сельскохозяйственных и диких 
животных, а также человека, сопровождающееся поражением печени, иногда легких, сердца и 
других органов. Чаще всего болеют крупный и мелкий рогатый скот.  

Патогенное воздействие оказывают как молодые, так и половозрелые фасциолы, 
складывается оно из механического, токсического, инокуляторного и антигенного влияний. В 
период миграции молодые фасциолы нарушают целостность слизистой оболочки кишечника, 
паренхимы и желчных ходов печени, поджелудочной железы, что сопровождается острым 
воспалением. Занося из кишечника в печень микрофлору, обуславливают интоксикацию. 
Взрослые фасциолы, скапливаясь в желчных протоках, вызывают их закупорку, застой желчи и 
ее разложение. Функция печени резко нарушается. Выделяемые фасциолами продукты обмена 
всасываются в кровь и оказывают влияние на весь организм, вызывая нарушение деятельности 
центральной нервной системы, сердечнососудистой системы, желудочнокишечного тракта, 
обмена веществ, развивается дефицит витаминов, что ведет к снижению резистентности 
организма. Мигрирующие фасциолы способствуют проникновению патогенных 
микроорганизмов, в результате в печени могут наблюдаться абсцессы. В связи с воспалением, 
расширяются и утолщаются стенки желчных протоков, нередко сопровождающиеся 
обизвествлением. Постепенно развивается цирроз печени [2].  

Материал и методы исследований. Нами были проведены исследования 
патоморфологических изменений и структурных преобразований печени при фасциолезе у 
крупного рогатого скота. Материал для исследований отбирался от коров и быков раздельно, на 
ОАО “Витебский мясокомбинат”. После убоя, от животных больных фасциолезом вырезали 
кусочки печени и фиксировали в 10 %ом растворе нейтрального формалина и в жидкости Ружа. 
Затем морфологический материал подвергали уплотнению путем заливки в парафин. 
Изготавливали гистологические срезы толщиной 3–5–7 мкм на санном МС2 микротоме. 
Гистологические препараты для обзорного изучения окрашивали гематоксилинэозином.  

Терминология описываемых гистологических структур приводилась в соответствии с 
Международной гистологической номенклатурой. Анализ структурных компонентов печени 
осуществляли при помощи светового микроскопа “Olympus” модели BX41 с цифровой 
фотокамерой системы “Altra20” и спектрометра HR 800 с использованием программы “Cell^A” 
[1].  

Результаты исследований. При остром течении фасциолеза фасциола пробуравливает 
соединительнотканную капсулу печени, проникая в паренхиму, образуя заполненные кровью 
каналы. При данном течении болезни печень крупного рогатого скота увеличена, дряблая, серо
коричневого цвета, рисунок дольчатого строения сглажен, с поверхности и на ее разрезе 
обнаруживаются множественные очаги в виде точек и палочек темнокрасного цвета, шириной 
до 0,5 см (в зависимости от размера фасциолы), соответствующие путям миграции.  

При хроническом течении фасциолеза по ходу этих каналов разрастается волокнистая 
соединительная ткань, в результате формируются грубые тяжи «прошивающие» паренхиму 
печени. Стенки желчных протоков утолщены, жестки, серые. В их просветах содержится грязно
серая зеленоватая желчь с личинками фасциолы.  
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При фасциолезе крупного рогатого скота нами выявлены патогистологические изменения 
в паренхиме печени – в печеночных дольках и системе выводных протоков. Форма печеночной 
дольки не изменяется и сохраняется в призмы, но изза слабо выраженных междольковых 
прослоек рыхлой соединительной ткани, дольки определяются не всегда отчетливо. В центре 
дольки проходит центральная вена, от которой радиально отходят печеночные балки, часто 
подвергнутые дискомплексации у мест миграции личинок. В таких случаях гепатоциты 
разъединяются и располагаются поодиночке или небольшими группами. У бычков, в отличие от 
коров, наблюдается также коагуляционный некроз гепатоцитов, а также звездчатых 
ретикулоэндотелиоцитов. Одновременно в перипортальных прослойках образуются небольшие 
инфильтраты из лимфоцитов с примесью гистиоцитов, единичных плазмоцитов и зернистых 
лейкоцитов. Выраженность инфильтрации коррелирует со степенью некротических 
изменений. Общим для коров и быков являются – зернистая дистрофия, частичный некроз 
гепатоцитов, пролиферация клеток междольковой соединительной ткани и эпителия желчных 
протоков. Одновременно в перипортальных прослойках образуются небольшие инфильтраты из 
лимфоцитов с примесью гистиоцитов, единичных плазмоцитов и зернистых лейкоцитов.  

Нередко выявляются стазы желчи с образованием желчных тромбов, а иногда выражен 
стаз желчи в капиллярах. На месте некротизированной ткани печени выявляются разрастания 
соединительной ткани, среди которой могут образовываться ложные желчные протоки. У коров 
формируется постнекротический паразитарный цирроз печени. 

Многоотростчатые клетки Купфера – макрофаги, встречаются единично и 
непосредственно вблизи ходов фасциолы, где разрастается рыхлая соединительная ткань. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что у крупного рогатого скота, как 
при остром, так и при хроническом течении фасциолеза в печени наблюдаются тяжелые 
патоморфологические изменения, которые приводят к структурным преобразованиям ее 
клеточного состава, которые в свою очередь приводят к деструктивным изменениям 
гепатоцитов и к паразитарному некрозу. 
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Вступ. Основа профілактики туберкульозу людей полягає у використанні вакцини БЦЖ. 

Досвід використання протитуберкульозної вакцини показав достатньо позитивні результати. 
Упродовж останнього часу в Україні відбувається ріст поствакцинальних ускладнень. Ріст 
розвитку ускладнень може бути пов'язаний з недостатньо вивченими механізмами формування 
протитуберкульозного імунітету. Також не враховуються дані біологічного циклу розвитку, 
наявність змінених (фільтрівних, некультивованих) форм збудника хвороби та ін. Mycobacterium 
bovis вакцинного штаму BCG, які зберігаються в лабораторіях різних країн, можуть дещо 
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відрізнятися за своїми біологічними властивостями, в тому числі вірулентністю та 
імуногенністю. 

Мета роботи: дослідити вірулентність Mycobacterium bovis вакцинного штаму BCG за 
пасажів через морських свинок.  

Матеріал і методи досліджень. Для досліджень використовували M. bovis вакцинного 
штаму BCG (штам BCGRussia, взятий із вакцини БЦЖ, виробник “НПО Микроген” МОЗ РФ, м. 
Ставрополь). 

У мікобактерій визначали морфологію, культуральні та біохімічні властивості 
загальноприйнятими методами. Визначення вірулентності мікобактерій проводили за 
допомогою біологічної проби. Для цього зависсю досліджуваних мікобактерій у концентрації 10 
мг/см³ заражали трьох мурчаків підшкірно в ділянці паху. По закінченню досліду (90 діб) тварин 
евтаназували, відбирали шматочки селезінки та легень для гістологічного дослідження. Для 
перевірки вірулентності мікобактерій проводили другий та третій “сліпі” біологічні пасажі через 
морських свинок загальноприйнятим методом. 

Результати досліджень. У результаті досліджень було встановлено, що M. bovis штаму 
BCG утворювали на живильному середовищі “Нове” Мордовського матові колонії кольору 
слонової кістки з горбкуватою поверхнею та нерівними краями (Rформи). У мазках із колоній, 
після фарбування за ЦільНільсеном, спостерігалися кислотостійкі та некислотостійкі  палички.  

Культура мікобактерій не росла за кімнатної температури та 45 °С, на м'ясопептонному 
агарі, на яєчному середовищі з 5 % хлоридом натру та на середовищі зі саліцилатом натрію. У 
заражених мурчаків утворювалася виразка на місці введення суспензії. Мікобактерій не 
викликали загибелі та розвитку інфекційного процесу, характерного для туберкульозу, у 
лабораторних тварин. На розтині морських свинок характерних макроскопічних змін  
(туберкульозних вузликів) не спостерігалося.  

У результаті гістологічного дослідження зразків легень заражених тварин було 
встановлено чергування ділянок дистелектазів і емфіземи, повнокров'я.  Запальна інфільтрація 
була слабо вираженою, мала дифузний характер. У селезінці всіх тварин відмічено помірне 
повнокров'я, гіперплазію червоної пульпи. Лімфоїдні фолікули мали ознаки гіперплазії у вигляді 
збільшення розмірів за рахунок розширення центрів розмноження. Стромальні елементи були 
набряклими.  

На розтині лабораторних тварин другого та третього пасажів макроскопічних 
патологоанатомічних змін не знайдено.   

Висновок. Mycobacterium bovis штаму BCG не спричинюють макроскопічних 
патологоанатомічних змін у морських свинок упродовж трьох „сліпих” пасажів, що свідчить про 
стабільність їх вірулентності.  
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Вступ. Багаторічними дослідженнями вітчизняних і зарубіжних авторів доведено, що 
найбільш поширеними серед паразитарних хвороб водоплавної птиці є гельмінтози травного 
каналу. Це пояснюється тим, що гуси та качки, переважно, утримуються з використанням 
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вигулів, де вони мають доступ до пасовищ, водойм, в яких мешкають різні безхребетні 
(молюски, рачки тощо) – проміжні хазяї збудників гельмінтозів. Також, за вигульної системи 
утримання водоплавна птиця може тісно контактувати з дикими птахами, в організмі яких 
паразитують такі ж види гельмінтів, що й в домашньої. Завдяки перезараженню створюються 
умови для значного поширення гельмінтозних інвазій, у тому числі збудників нематодозів 
травного каналу, до яких відносяться й капіляріїди, які завдають значних економічних 
збитків господарствам. Внаслідок інвазії молодняк відстає у рості й розвитку, знижується 
його збереженість, а також продуктивність та племінна цінність дорослих гусей.  

Згідно літературних даних, капіляріїди є поширеними нематодозами водоплавної 
птиці на території багатьох країн світу, у тому числі й в Україні. Однак, переважна кількість 
праць присвячена вивченню асоціативних інвазій, де капіляріїди є співчленом мікстінвазій. 

Тому актуальним є вивчення особливостей поширення капіляріозу гусей в умовах 
господарств Полтавської області з урахуванням залежності показників інвазованості птиці 
капіляріями від їх віку. 

Мета роботи – визначення особливостей вікової динаміки капіляріозу гусей на 
території Полтавської області. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили впродовж 2016–2017 рр. на 
базі лабораторії паразитології факультету ветеринарної медицини Полтавської державної 
аграрної академії та в умовах птахівничих підприємств, фермерських і одноосібних 
селянських господарств Полтавської області. Вікову динаміку за капіляріозу гусей 
досліджували на птиці наступних технологічних і вікових груп: молодняк віком до 4 місяців,  
4–9 місяців та гуси віком 9–12 місяців, 12–24 місяців та старші 24місячного віку. 

Збір гельмінтів проводили методом повного гельмінтологічного розтину органів 
травного каналу птиці (Скрябін К. І., 1928). Зібраних гельмінтів фіксували у 70 % етиловому 
спирті. Інвазованість гусей збудником капіляріозу визначали за показником екстенсивності 
інвазії (ЕІ, %) та інтенсивності інвазії (ІІ, екз./гол.). Ідентифікацію видової належності 
гельмінтів проводили за визначником (Рижиков К. М., 1967). Всього проведено 417 
патологоанатомічних досліджень органів травного каналу гусей. 

Статистичну обробку результатів експериментальних досліджень проводили шляхом 
визначення середнього арифметичного (М) та його похибки (m). 

Результати досліджень. За результатами проведених досліджень встановлено, що 
показники екстенсивності та інтенсивності інвазії за капіляріозу залежать від віку гусей 
(рис. 1, 2). 

Так найменший показник екстенсивності капіляріозної інвазії встановлювали у 
молодняку гусей до 4х місячного віку, ЕІ становила 17,77 %. В подальшому, з віком птиці, 
екстенсивність інвазії зростала і дорівнювала: у молодняку віком від 4 до 9 міс. 34,34 %, в 
гусей віком від 9 до 12 міс. – 67,62 %, від 12 до 24 міс. – 73,56 %, старших 24 міс. – 76,81 % 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Залежність показників екстенсивності капіляріозної інвазії від віку гусей 
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Показники інтенсивності капіляріозної інвазії відрізнялися від показників 
екстенсивності інвазії залежно від віку гусей. Мінімальну інтенсивність інвазії 
встановлювали у молодняку до 4місячного віку, ІІ становила 9,36 ± 1,81 екз./гол. У гусей, 
починаючи із 4ьох і до 12ти місячного віку, інтенсивність капіляріозної інвазії зростає і 
сягає 60,16 ± 4,17 екз./гол. З віком птиці ІІ знижується і дорівнює: у гусей віком 12–24 міс. 
37,13 ± 4,39 екз./гол., старших 24місячного віку – 22,45 ± 3,65 екз./гол. (рис. 2). 
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Рис. 2. Залежність показників інтенсивності капіляріозної інвазії від віку гусей 

Таке зниження інтенсивності інвазії з віком птиці, на нашу думку, пов’язане із 
формуванням вікового імунітету, який за гельмінтозів спрямований на зниження їх кількості 
в організмі хазяїна. 

Висновок. Встановлено залежність показників інвазованості збудником капіляріозу 
від віку гусей на території Полтавської області. Максимальну екстенсивність інвазії 
спостерігали у дорослих гусей старших 24місячного віку (ЕІ –76,81 %), а інтенсивність 
інвазії у гусей віком від 9 до 12 міс. (ІІ – 60,16± 4,17 екз./гол.). Мінімальну інвазованість 
гусей збудником капіляріозу реєстрували у моло дняку до 4х місячного віку (ЕІ – 17,77 %, 
ІІ – 9,36 ± 1,81 екз./гол.). 
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Вступ. В Україні державне регулювання та підтримка галузі ветеринарної медицини 

спрямовані переважно на проведення протиепізоотичних заходів. Контроль епізоотичної 
ситуації країни у значній мірі залежить від повного та своєчасного фінансування галузі 
ветеринарної медицини та прозорості у використанні державних коштів. 

Сьогодні існує чимало викликів для ветеринарної служби, оскільки перманентно 
з’являються нові таксони та хвороби. Серед надзвичайних загроз можна виділити африканську 
чуму свиней, що за 4 роки практично поширилася на усю територію України. Враховуючи дані 
фактори необхідне проведення комплексного дослідження державного регулювання проведення 
протиепізоотичних заходів та механізму компенсації наслідків спалаху інфекційних хвороб. 
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Недостатньо дослідженими залишаються питання державного регулювання ефективності 
та фінансування протиепізоотичних заходів, а головне, не розроблено альтернативних 
механізмів фінансування збитків отриманих власниками тварин у разі знищення поголів'я. 
Залишаються гострими питання відшкодовування втрат від знищення тварин власникам. 

Мета дослідження – розробка системи державного і недержавного фінансування 
проведення протиепізоотичних заходів, та механізму компенсації наслідків спалаху інфекційних 
хвороб для забезпечення епізоотичного благополуччя України. 

Матеріали і методи досліджень. В дослідженні використано методи: аналізу, 
узагальнення, системний, моделювання. Було проаналізовано міжнародний досвід. Та, 
враховуючи українські реалії, особливості законодавства, епізоотичну ситуацію і навіть 
ментальність власників тварин 

Результати досліджень. Плани протиепізоотичних заходів щодо профілактики заразних 
хвороб тварин та проведення щеплень розробляються, виходячи з епізоотичної ситуації в розрізі 
видів тварин, назв хвороб та кількості досліджень. Щодо компенсаційних механізмів, то 
сьогодні існуючі схеми компенсацій зосереджуються в основному на механізмі компенсації для 
власників тварин у випадках епізоотії. Слід відмітити, що фінансування протиепізоотичних 
заходів проводиться виключно за кошти державного бюджету. Так у 2017 році на 
протиепізоотичні заходи Держпродспоживслужбі збільшили фінансування вдвічі – з 56 до 113 
мільйонів гривень. На 2018 рік у Державному бюджеті передбачено вже 687 млн. грн. В той час 
як в Румунії протиепізоотичні заходи фінансуються на рівні 200 млн. євро. Македонія лише на 
одну хворобу (вузликовий дерматит) за 2016 рік витратила 4 млн. євро, а Болгарія 5 млн. євро. 

Стан епізоотичної ситуації в Україні є загрозливим, і це не лише африканська чума 
свиней та пташиний грип, але потенційно – і вузликовий дерматит, ящур та інші захворювання. 
Крім того, існує ще одна проблема, а саме, власники тварин дуже неохоче хочуть віддавати 
свиней на знищення, вважаючи, що оціночна вартість тварин занизька. Ще менше своїх тварин 
хочуть віддавати промислові виробники, де поголів'я тварин вимірюється десятками тисяч, 
збитки сягнуть мільйонів гривень, а згідно чинного законодавства передбачене лише часткове 
відшкодування вартості свиней.  

Тому, на нашу думку, треба шукати альтернативні джерела фінансування поточних та 
оперативних протиепізоотичних заходів, а також механізму для компенсації власникам за 
знищених тварин. Доцільним є поглянути на досвід інших країн, врахувати їх помилки та 
здобутки в цьому напрямку. 

Таким чином, вважаємо за доцільне змінити механізм фінансування протиепізоотичних 
заходів в Україні. Оскільки останні роки ми спостерігаємо дефіцит фінансування з боку 
держави, урізання видатків з державного бюджету на такі важливі сфери, як освіта, наука, 
медицина та інші, не додають оптимізму, а навпаки, дають чіткий меседж про те, що треба 
шукати альтернативні джерела фінансування. Але і повністю відмовлятись від державної 
підтримки не варто. Наша ціль не повернути до державного бюджету 687 мільйонів гривень, а 
підвищити якість, ефективність і повноту виконання протиепізоотичних заходів, а також 
створити резервний фонд для ліквідації спалахів інфекційних хвороб та компенсації за загиблих 
і знищених тварин. 

При розробці дієвої системи фінансування протиепізоотичних заходів слід розглянути та 
взяти за основу німецький досвід протиепізоотичної каси, а також підхід польських колег, що 
змусить тваринницькі комплекси, великі господарства за рахунок власних резервів збільшити 
видатки на ветеринарні заходи. Сплачуючи навіть незначні внески за тварину, власники будуть 
більш прискіпливо відноситись до обов'язкових протиепізоотичних заходів та контролювати 
повноту їх виконання, а не сприймати їх як нікому непотрібну формальність. Крім підвищення 
посилення рівня біобезпеки на виробництві, необхідно проводимо широку роз’яснювальну 
роботу серед населення та працівників товарних ферм, вимагати дотримання ними ветеринарно
санітарних вимог. 
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Розподілити фінансові зобов'язання можна у співвідношенні 50/50, де членських внесків 
власників тварин (50 %) та державне фінансування (50 %). що значно збільшить сам фонд і 
матеріальне забезпечення протиепізоотичних заходів. Враховуючи невисокий рівень життя 
сільського населення можливо зробити диференційовані внески за тварин, зобов'язати великих 
товаровиробників сплачувати більші внески за тварину, оскільки в них є безліч можливостей 
збільшити видатки на ветеринарні заходи, не знижуючи рентабельність, ніж у фізичні осіб, 
приватних домогосподарств та невеличких фермерських господарств. 

Висновки. Протиепізоотичні каси слід формувати по областях України, при цьому 
враховувати епізоотичну ситуацію в кожній області, це буде впливати на бюджет та розмір 
внесків. Також фонд надходжень каси можливо формувати і за рахунок коштів місцевих 
бюджетів. Третій “гравець” дозволить покращити фінансування та зменшити монетарне 
навантаження на власників тварин. 

Необхідно внести зміни до Закону України про ветеринарну медицину та інших законів і 
підзаконих актів з метою забезпечення правової підтримки процесу формування та роботи таких 
протиепізоотичних кас. 

Спростити механізм тендерних процедур і надати податкові пільги для 
протиепізоотичних кас, щоб можливо було більш оперативно реагувати на зміну епізоотичної 
ситуації в регіоні, або терміново проводити закупку вакцин, дезінфіктантів тощо. Покласти на 
протиепізоотичні каси процедуру централізованої, оптової закупівлі вакцин від перевіреного 
виробника і по прийнятній ціні, згідно зазделегідь затверджених планів протиепізоотичних 
заходів для певного регіону. Це також дасть змогу завантажити роботою наші біофабрики, 
оскільки така процедура надає можливість планувати виробництво вакцин на 6–12 місяців. 
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Вступ. В Україні державне регулювання та підтримка галузі ветеринарної медицини 

спрямовані переважно на проведення протиепізоотичних заходів. Контроль епізоотичної 
ситуації країни у значній мірі залежить від повного та своєчасного фінансування галузі 
ветеринарної медицини та прозорості у використанні державних коштів. Отримувачем 
бюджетних коштів та препаратів є головні управління ветеринарної медицини в областях. На 
сьогодні в окремих регіонах країни виникають вогнища захворювань тварин на африканську 
чуму свиней, туберкульоз, лейкоз, бруцельоз та інші хвороби, небезпечні для людей і тварин. 
Існує також реальна загроза занесення з за кордону збудників особливо небезпечних хвороб 
тварин. Тому необхідне проведення комплексного дослідження державного регулювання 
проведення протиепізоотичних заходів, механізму компенсації наслідків спалаху інфекційних 
хвороб, а також компенсація власникам тварин у разі їх знищення. Недостатньо дослідженими 
залишаються питання державного регулювання ефективності та фінансування 
протиепізоотичних заходів, а головне, не розроблено альтернативних механізмів фінансування 
збитків отриманих власниками тварин у разі знищення поголів'я.  

Мета – аналіз міжнародного досвіду системи державного і недержавного фінансування 
проведення протиепізоотичних заходів, відшкодування власникам тварин наслідків епізоотій і 

mailto:shulzhenko.n@ukr.net
mailto:zhukovskyi_mo@nubip.edu.ua


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

125 

пропозиція створення власної системи відшкодування втрат власникам тварин та фінансування 
протиепізоотичних заходів. 

Матеріал і методи досліджень. У процесі дослідження було використано такі методи 
дослідження, як пошук, опрацювання, аналіз літературних джерел щодо міжнародного досвіду 
фінансування протиепізоотичних заходів. 

Результати досліджень. Розпорядником коштів державного бюджету є Міністерство 
аграрної політики та продовольства України, відповідальним виконавцем бюджетної програми є 
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України. Фінансування протиепізоотичних 
заходів здійснюється як у вигляді прямого фінансування, так і шляхом централізованого 
постачання ветеринарних та імунобіологічних препаратів виключно за кошти державного 
бюджету.  

Плани протиепізоотичних заходів щодо профілактики основних заразних хвороб тварин 
та проведення щеплень розробляються, виходячи з епізоотичної ситуації в розрізі видів тварин, 
назв хвороб та кількості досліджень. Сьогодні існуючі схеми компенсацій зосереджуються в 
основному на механізмі компенсації для власників тварин у випадках епізоотії.  

В сучасних умовах ветеринарна діяльність у багатьох країнах світу ведеться як 
державною, так і приватними службами. Область діяльності державної ветеринарної служби 
обмежується здійсненням державного ветеринарного нагляду, лабораторними дослідженнями, 
ветеринарносанітарною експертизою продуктів тваринного і рослинного походження.   

Досвід попередніх років демонструє надзвичайно високу затратність ліквідації епізоотій. 
Так, під час ліквідації спалаху пташиного грипу в 2006 році в АР Крим фінансування йшло 
напряму із резервного фонду Кабінету міністрів України. Вперше спалах АЧС в Україні був у 
2012 році, також були спалахи в Луганській та Чернігівській областях у 2013 році. Сума 
компенсації в Чернігівській області склала 220,99 тис. грн. У 2015 році був спалах АЧС в 
Броварському районі на агрокомбінаті “Калита”, де питання компенсації за знищення 61,2 тис. 
голів свиней і досі відкрите. 

Китай в 2013 році виділив на компенсацію наслідків спалаху пташиного грипу 48,5 млн 
доларів США. Наразі у Німеччині в усіх землях створено протиепізоотичну касу, правовий 
механізм функціонування якої прописаний в Законі про здоров'я тварин. Передбачено 
відшкодування в наступних випадках: втрати тварин через епізоотії, коли є офіційний припис 
щодо примусового забою або знищення тварин; падіж тварин під час епізоотій; витрати, 
пов'язані з примусовим забоєм та утилізацією трупів, туш; втрати тварин під час проведення 
протиепізоотичних заходів, таких як вакцинації, відбір проб, додаткові дослідження, а також 
аборти внаслідок проведення вище зазначених заходів. Виплати можуть бути скорочені на 50 % 
у випадку відсутності реєстрації тварини та в разі падежу тварин без офіційного визнання 
епізоотії.  

Протиепізоотична каса – це суспільна державна установа, яка бере на себе відшкодування 
власникам тварин, збір членських внесків та фінансування протиепізоотичних заходів. 
Наприклад, у Нижній Саксонії членами протиепізоотичної каси є близько 105 тис. власників 
тварин. За рахунок протиепізоотичної каси фінансуються наступні заходи: відшкодування за 
тварин, що загинули або були вимушено забиті; сплата витрат, що пов'язані з вимушеним 
забоєм, очищенням та дезінфекцією; дотації за втрату тварин за певних епізоотій; дотації на 
вакцини, вакцинації, відбір проб, діагностику; вушні бірки та ідентифікацію тварин; 60% витрат, 
що пов'язані з утилізацією туш; логістика у випадку кризового менеджменту та примусового 
забою; банки вакцин; додаткові дослідження. Також до повноважень протиепізоотичної каси 
входить програма моніторингу (відбір проб та досліждення) класичної чуми свиней, 
африканської чуми свиней, хвороби Ауєскі, лейкозу, бруцельозу, пташиного грипу. 
Фінансуються заходи з оздоровлення (витрати на відбір проб, діагностичні дослідження, 
вимушений забій тварин, що позитивно реагують) від наступних хвороб: герпесвірус ВРХ (тип 
1), вірус діареї ВРХ, сальмонельоз, паратуберкульоз, Qгарячка. 



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

126 

На власників тварин також покладається ряд обов'язків: коректна і своєчасна реєстрація 
тварин, що утримується; своєчасна сплата внесків кожного року; негайне повідомлення про 
підозру на виникнення інфекційного захворювання; участь у роботі з боротьби з епізоотією; 
дотримання усіх правових та епізоотичногігієнічних зобов'язань. 

Висновки. Наразі триває реформа державної служби ветеринарної медицини, 
повноваження із проведення обов'язкових протиепізоотичних заходів делегуються 
приватнопрактикуючим лікарям ветеринарної медицини та найманим спеціалістам. Але на 
даному етапі відсутня дієва і ефективна система фінансування протиепізоотичних заходів та 
компенсації за знищенних тварин у разі виникнення епізоотій, а епізоотична ситуація 
залишається напруженою. Досвід німецької протиепізоотичної каси є досить дієвою 
альтернативою, де фінансове навантаження рівномірно розподіляється між державою та 
власниками тварин, що забезпечує більш якісне і у повному обсязі виконання 
протиепізоотичних заходів. 

Отже, вважаємо доцільним розглянути та взяти за основу німецький досвід 
протиепізоотичної каси, щоб розвантажити видаткову частину бюджету. Сплачуючи навіть 
незначні внески за тварину, власники будуть більш прискіпливо відноситись до обов'язкових 
протиепізоотичних заходів та контролювати повноту їх виконання. Також необхіжно внести 
зміни до Закону України про ветеринарну медицину та інших законів і підзаконних актів з 
метою забезпечення правової підтримки процесу формування та роботи протиепізоотичних кас. 
Важливо спростити механізм тендерних процедур і надати податкові пільги для 
протиепізоотичних кас, щоб можливо було більш оперативно реагувати на зміну епізоотичної 
ситуації в регіоні, або терміново проводити закупку вакцин, дезінфіктантів тощо. Потрібно 
покласти на епізоотичні каси обов'язки із ідентифікаціїі реєстрації тварин, що дозволить значно 
спростити даний процес як для власників тварин, так і для держави. Оскільки епізоотичні каси 
можуть здійснювати реєстрацію тварин, власником яких є фізична особа, за рахунок власних 
коштів, а потім централізовано отримати обов’язкове відшкодування державою таких витрат.  
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Вступ. Дирофіляріоз, від лат. (“diro, filum” – “зла нить”) – широко розповсюджене 
зоонозне захворювання м’ясоїдних тварин, що виявляється двома видами збудників: Dirofilariа 
repens – локалізується в підшкірній клітковині і викликає ураження шкіри та Dirofilaria immitis – 
паразитує в правому шлуночку серця та легеневих артеріях й супроводжується у тварин 
розладом серцевосудинної діяльності. Личинки – мікродирофілярії циркулюють в крові тварин. 

Починаючи з 90х років ХХ століття на території України простежується тенденція 
зростання випадків дирофіляріозу у собак та людей. Поширенню захворювання сприяють: 
збільшення кількості собак у помешканнях людей та бродячих, безпритульних тварин; значна 
міграція людей разом з тваринами, а також адаптація дирофілярій до різних проміжних хазяїв. 

Патогенний вплив на організм тварин виявляється в основному механічною дією 
статевозрілих паразитів, які значні зміни в серці, кровоносних судинах і є причиною виникнення 
запальних процесів, зокрема хронічного ендокардиту.  
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Мета роботи полягала у встановленні патологоанатомічних змін в організмі собак, які 
загинули від дирофіляріозу. 

Матеріал і методи досліджень. В роботі використані результати патолоанатомічних 
досліджень 3х собак різних порід, що хворіли на дирофіляріоз. Патологоанатомічний розтин 
трупів собак виконували в умовах приватної клініки ветеринарної медицини “Звірятко”, місто 
Дніпро. 

Результати досліджень. Зібрані нами анамнестичні дані свідчили про те, що у хворих 
собак спостерігали пригнічення, розлад серцевої діяльності, виснаження, прискорення актів 
дихання, набряки кінцівок, жовтушність видимих слизових оболонок, розвиток асфіксії і як 
наслідок – загибель тварини.  

 
Рис. 1 . Локалізація статевозрілих нематод та патологоанатомічні зміни у собак за 

дирофіляріозу 

Під час проведення патологоанатомічного розтину трупів собак відмічали наступні 
зміни в органах грудної порожнини (Рис. 1): венозну гіперемію і набряк легень, темновишневу 
не згорнуту кров, загальну гостру венозну гіперемію, розширення правого шлуночка серця, 
наявність погано згорнутої крові в порожнинах серця. 

 
Рис. 2. Особливості патологоанатомічних змін у сім’яниках пса за дирофіляріозу 
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В однієї із загиблих собак (Рис. 1) виявляли високу ступінь інвазії. Так, у ділянці легень 
встановили 8 статевозрілих нематод довжиною 52 мм і в ділянці печінки – дві нематоди.  
В обох собак серцевий м’яз на розтині мав червоний колір; легені з венозною гіперемією, 
щільної консистенції, збільшені та набряклі. 

Печінка в обох собак була збільшеною, в’ялої консистенції, нерівномірно забарвлена в 
коричневий колір з притупленими краями. 

Зокрема, у загиблого пса у ділянці сім’яників було встановлено 18 нематод довжиною 48–54 мм. 
При цьому сім’яники були дещо збільшеними в розмірах та масі (Рис. 2).  

Висновки.  
1. Патологоанатомічними ознаками дирофіляріозу на розтині собак були анемія 

слизових оболонок, білковий гепатоз, зміни в серці та легенях, серознокатаральна 
бронхопневмонія, хронічне катаральне запалення шлунковокишкового тракту. 

2. Безпосередніми причинами смерті собак були зупинка серця і асфіксія внаслідок 
венозної гіперемії та набряку легень. Такий стан розвивався з причини завороту і гострого 
розширення шлунка та гострої непрохідності кишковика. 
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Вступ. Парвовірусний ентерит – одна з найбільш поширених інфекційних хвороб собак. 

На дану інфекцію припадає понад 50 % випадків загибелі собак. На території колишнього СРСР 
парвовірусний ентерит реєструють з 1980 року. Початок вивченню методів діагностики і 
профілактики хвороби поклало виділення Сулімовим A.A. та ін. (1981) вірусного збудника 
ентериту. Великий внесок у вивчення даної хвороби зробили Рахманіна М.М. (1993), Сулімов 
A.A. (1981), Анакіна Ю.Г. (1982) та інші дослідники. 

Мета – вивчення доступної інформації про еволюцію парвовірусу собак. 
Матеріали та методи досліджень. В якості матеріалів використовуються англомовні 

літературні джерела. Методом роботи є аналіз наукових статей. 
Результати досліджень. Парвовірус собак (CPV) – це  мутант вірусу панлейкопенії 

кішок, який набув здатності інфікувати собак через зміни його капсидного білка.  
Це новий вірус, який продовжує розвиватися, що породжує нові антигенні типи та 

мутанти вірусу, які поширюються через великі популяції собак. Послідовність нуклеїнових 
кислот в ДНК CPV на 98 % ідентична послідовності ДНК вірусу панлейкопенії кішок, норок та 
єнотів. Генетичний аналіз показав, що відмінності в діапазоні вибору господарів визначаються за 
допомогою незначних змін у гені капсидного білку. Порівняння атомних структур капсидів CPV 
та FPV показує, що зміни, які впливають на діапазон господарів та вірусспецифічні антигенні 
ділянки, виявляються на поверхні капсида в трьох різних положеннях у підвищеній області за 
трьома осями симетрії, що є також місцем основних антигенних детермінант на капсиді. Три 
типи CPV були визначені антигенним аналізом з моноклональними антитілами. Оригінальний 
штам CPV (названий CPV2) був присутній у природі лише кілька років, і до 1981 року він був 

                                                 
 Науковий керівник – к.в.н., доцент Мельник В.В. 

mailto:zhenok1917@gmail.com


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

129 

значною мірою замінений штамом CPV2a, який у свою чергу замінювався між 1984 та 1990 
роками іншим штамом CPV2b. Ці віруси відрізнялися менше, ніж на 0,2 % послідовностей їх 
геному, але в кожному випадку зміна, мабуть, відбувалася у глобальному масштабі. Справжнє 
походження CPV невідоме, але очевидно поява нових штамів CPV та їх подальша еволюція 
вказують на те, що це корисна модель для виникнення нових вірусів з розширеними діапазонами 
хостів та їх постійною адаптацією.  

Відомо, що протягом лише декількох років з початку 1980х років, CPV2a швидко і 
повністю замінив оригінальний CPV2. Про CPV2b та CPV2c стало відомо в 1991 та в 2001 
роках, відповідно, було встановлено, що CPV2a\2b\2c були розповсюдженні серед собак усього 
світу, з 2009 по 2015 роки CPV2a, здавалося, став більш переважаючим штамом у порівнянні з 
CPV2b\2c. Проте, як виявилося в Азії більш поширеним штамом є CPV2a, а в Європі та 
Латинській Америці більш поширений штам CPV2c, який вперше був виявлений в Італії. 

Тому зрозуміло, що дані три штами є найбільш розповсюдженими серед собак всього 
світу і на даний момент. Іноді трапляються спорадичні випадки ідентифікації оригінального 
CPV2, який розглядається як вакцинний штам. В даний час в модифікованих живих вірусних 
вакцинах використовується оригінальний CPV2. Насправді після вакцинації, модифікований 
живий вірус здатний реплікуватися в слизовій оболонці кишечника тварини і контамінувати 
зовнішнє середовище разом з фекаліями. Незважаючи на те, що вакцинний штам є атенуйованим 
та стійким у обмежених пасажах собак (5–6), оригінальні штами CPV2 були виявлені, як у 
хворих, так і у вакцинованих собак. Тому можливість відновлення вірулентності вакцинних 
штамів потрібно сприймати всерйоз. 

Найуспішніші мутанти з еволюційної точки зору вибираються шляхом поліпшення 
зв'язування з рецептором CPV, рецептором собачого трансферину та розширеним діапазоном 
хостів, який для нових антигенних типів тепер включає як собаку, так і кішку. Нові віруси також 
демонструють антигенні відмінності, які можна визначити шляхом зв'язування певних 
моноклональних антитіл; вони також відрізняються своєю реактивністю в тестах нейтралізації 
вірусу, при використанні імунної сироватки, розробленої проти різних антигенних типів. Ці 
відмінності можуть впливати на сприйнятливість молодих тварин до інфекції у той час, коли 
рівень материнських антитіл зменшується до мінімального захисного титру. Цей мінімальний 
захисний титр може відрізнятися залежно від типу вірусу, яким заражається тварина. Проте 
існує висока імовірність перехресного захисту між штамом вірусу і справжньою релевантністю 
розбіжностей у титрах нейтралізації.  

Висновок. Дослідження показали, що вірусний штам CPV2 зв'язується з більш високими 
рівнями TfR, ніж інші штам парвоірусу, і що клітини, експресуючі TfR собак, були більш 
ефективно заражені варіантами CPV2b порівняно з вихідним типом CPV2 (Hueffer et al., 2003). 
Пристосування CPV до собак призвело до природної глобальної заміни CPV2 за допомогою 
варіанта CPV2a, а потім і штам CPV2b, шляхом додавання точкової мутації (Hueffer et al., 2003). 
Оскільки CPV є відносно новим вірусом, що продовжує розвиватися і виробляти нові антигенні 
типи, переважаючих мутантів вибирають за здатністю зв'язуватися з TfR і розширювати діапазон 
хазяїв у нових антигенних типах, щоб включити як собак, так і кішок (Truyen 2006). 
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Вступ. Ешеріхіоз (колібактеріоз, коліентеротоксемія) – гостре інфекційне захворювання 

новонароджених тварин, різних видів (включаючи птахів і хутрових звірів). Характеризується 
профузним проносом, зневодненням організму, депресією, слабкістю, явищами септицемії й 
токсемії. Хвороба перебігає у трьох клінічних формах: септичній, ентеротоксемічній та 
ентеритній.  

Епізоотична ситуація щодо деяких інфекційних хвороб на Дніпропетровщині 
залишається складною і напруженою. Своєчасна і точна діагностика визначає ефективність 
реалізованих заходів профілактики інфекційних хвороб та встановлює особливості і зміни 
епізоотичної ситуації на певних територіях.  

Лабораторні дослідження, в тому числі бактеріологічний метод, мають вирішальне 
значення для правильної оцінки профілактичних і протиепізоотичних заходів.  

Мета роботи – визначеня частоти виділення Escherichia сoli від тварин у 
Дніпропетровській області.  

Матеріал і методи досліджень. Матеріалом для досліджень були дані ветеринарної 
звітності державних районних лабораторій ветеринарної медицини Дніпропетровської області та 
Дніпропетровської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини (ДРДЛВМ). 

Результати досліджень. Станом на 2014 рік у Дніпропетровській області поголів’я 
тварин по всіх категоріях господарств становило: великої рогатої худоби – 130527, дрібної 
рогатої худоби – 44739, свиней – 520801, коней – 1781, птахів – 15342087, у тому числі курей – 
14816157, водоплавної – 525930. 

Упродовж 2014–2016 рр. лабораторіями ветеринарної медицини у Дніпропетровській 
області було проведено 18474 дослідження на інфекційні захворювання тварин. Всього було 
отримано 142 позитивні результати. 

На колібактеріоз  проведено 4472 дослідження і одержано 78 позитивних результатів. Від 
свиней отримано 21 культуру (Новомосковський, Синельниківський, Магдалинівський, 
Дніпровський, Петриківський та П’ятихатський райони), від птиці – 44 культури 
(Новомосковський, Синельниківський, Петриківський, П’ятихатський, Дніпровський, 
Криворізький та Томаківський райони), від ембріонів – 6 культур (Петриківський район), від 
дрібної рогатої худоби – 3 культури (Дніпровський та Магдалинівський райони), від хутрових 
звірів – 2 культури, від собак – 2 культури.  

Культури Е. соli, виділені від свиней представлені серологічними варіантами: O139, O26, 
О9, О78, О1, О8 та нетипованими, а від птиці – O115, O119,О78, О15, О86, К88 АБ та 
нетипованими. 

При визначенні резистентності збудників інфекції до антибактеріальних препаратів було 
встановлено, що виділені культури Е. соli були чутливі до: цефатоксиму, стрептоміцину, 
тетрацикліну, тілазіну, оксітетрацикліну, амоксицилін та фуразолідону. 

Висновок. Упродовж 2014–2016 рр. за результатами 4472 бактеріологічних досліджень 
на ешеріхіоз було віділено 78 культур Escherichia сoli. 
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Вступ. Проблема профілактики, ліквідації та оздоровлення галузі свинарства України від 

африканської чуми свиней є надзвичайно актуальною, оскільки, подальше поширення цієї 
хвороби може призвести до втрати свинопоголів’я, що несе серйозну загрозу продовольчій 
безпеці та зниженню експортного потенціалу продукції агропромислового комплексу держави. 

Мета роботи – вивчення міжнародного досвіду з управління біоризиками на виробничих 
об'єктах сільськогосподарського призначення (особисті селянські господарства, ферми і 
комплекси для утримання (вирощування) свиней різної форми власності) за африканської чуми 
свиней для подальшого впровадження в Україні. 

Матеріал і методи досліджень. В процесі роботи використовували тренінгові матеріали 
TAIEX і Black & Veatch, а також матеріали навчального курсу “Управління у сфері біобезпеки”, 
який є частиною Всесвітньої навчальної програми з управління біологічними ризиками (Global 
Biorisk Management Curriculum ‒ GBRMC), якою керує Sandia National Laboratories. У роботі 
використано методи дескриптивної та аналітичної епідеміології (епізоотології). 

Результати досліджень. Управління біоризиками являє собою сукупність 
взаємопов’язаних елементів, які використовуються для визначення стратегії та завдань зведення 
біоризиків до мінімальної можливості їх виникнення, а також виконання цих завдань. В основі 
управління біоризиками лежить підхід управлінської системи, ключовими факторами якої є 
зобов'язання вищого керівництва (взяти на себе зобов’язання з впровадження і управління цією 
системою) та акцент на постійному удосконаленні ‒ система менеджменту якості відповідно 
міжнародним стандартам ISO 9001/14001 та OSHAS 18001.  

Основними складовими управління біоризиками є ОЗВмодель: оцінка (визначення 
фактору ризику та оцінка ризику, що впливає на результативність діяльності), зниження (дії та 
контрольні заходи, що здійснюються з метою зниження чи усунення ризиків) та виконання 
(реалізація всієї системи управління біоризиками, включаючи експертну оцінку та забезпечення 
належного її функціонування і безперервне поліпшення). 

Збудник АЧС – це ДНКвмісний вірус складної будови, зі значною генетичною 
мінливістю, що належить до родини Asfarviridae. Фактори передачі вірусу АЧС різноманітні: 
живі і загиблі інфіковані тварини, продукти їх життєдіяльності (гній, сеча, сперма) чи забою 
(трупи, кров, м’ясо, сало, шкіра, кістки, внутрішні органи тощо), а також корми, транспорт, 
комахи та гризуни, інвентар, техніка, транспортні засоби, одяг, взуття тощо, які перебували в 
контакті з хворими тваринами, продуктами їх життєдіяльності чи забою. Дикі свині є 
прихованим носієм вірусу і за деяких умов можуть заражати домашніх свиней. Саме ці 
особливості вірусу й обумовлюють стратегію управління біоризиками на виробничих об'єктах 
сільськогосподарського призначення (особисті селянські господарства ‒ ОСГ, ферми і 
комплекси для утримання (вирощування) свиней різної форми власності) (табл.). 
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Таблиця.  
ОЗВмодель управління біоризиками на виробничих об'єктах сільськогосподарського 
призначення для утримання (вирощування) свиней різної форми власності 

Особисті селянські господарства (ОСГ) Ферми і комплекси різної форми власності 

1. Оцінка (планування): 

1.1. визначення фактору ризику 
Зовнішні: тільки внутрішнє розведення (жодного 
контакту з дикими кабанами); дезінфекційна 
площадка при вході в сарай; контроль руху 
транспорту та людей; немає допуску сторонніх 
осіб. 
Внутришні: дотримання вимог годівлі (ніякого 
підживлення та годування свіжою травою); 
регулярна очистка, дезінфекція, контроль гризунів 
і комах; захисний одяг та взуття та зміна одягу 
власника на вході в сарай та виході з сараю; 
пасивне (реактивне) спостереження за здоров’ям 
тварин; програми навчань для власників тварин; 
документація заходів; система самоконтролю 
(внутрішній аудит) ‒ випадкові перевірки. 

Зовнішні: загальна інформація (розташування та 
макет ферми); зонування та компартменталізація 
ферми та фермських територій на основі 
географічних критеріїв; контроль будівництва та 
експлуатації тваринницьких приміщень; контроль 
експлуатації ветеринарносанітарних об’єктів; 
політика закупівлі тварин та репродуктивного 
матеріалу; контроль руху транспорту та людей; 
закритий режим роботи. 
Внутришні: визначення вищим керівництвом 
відповідальності і повноваження, а також 
розподілення ролей в організації з метою 
ефективної роботи системи; належні практики 
GAP (відповідні правила щодо забезпечення 
належного утримання тварин), GМP (система 
норм, правил і вказівок щодо процесу 
виробництва) та GНP (додержання норм, правил 
санітарії та гігієни під час виробничого процесу); 
інформація про провайдерів послуг; програми 
навчань для персоналу; документація заходів; 
система самоконтролю (внутрішній аудит) ‒ 
випадкові перевірки. 

1.2. Оцінка ризику за вимогами МЕБ є науково обґрунтованим процесом, що включає 
наступні кроки: 

1.2.1. початок оцінки ‒ опис біологічних шляхів для появи небезпеки і оцінки її ймовірності: 
ідентифікація та приоритезація небезпеки, визначення небажаного результату, розробка ризикпитань; 
1.2.2. оцінка впливу ‒ опис біологічних шляхів, необхідних для впливу на тварин для появи небезпеки і 
оцінка їхньої ймовірності: визначення кроків (шлях ризику), необхідних щоб прослідкувати шлях від 
небезпеки до небажаного результату; 
1.2.3. оцінка наслідків ‒ опис взаємозв’язків між впливом небезпеки і наслідками цих впливів 
(біологічних і економічних): визначення необхідних даних та інформації, збір даних та інформації для 
оцінки ймовірності для кожної події; 
Оцінка ризику ‒ інтеграція результатів попередніх 3х кроків для отримання загальних вимирів ризику, 
повязаних з небезпекою: якісна (ризик високий, низький, дуже малий) і кількісна (дає математичний 
висновок). 

2. Зниження (впровадження та виконання) 
Впровадження і виконання на виробничих об'єктах сільськогосподарського призначення для утримання 
(вирощування) свиней різної форми власності системи управління біоризиками. 

3. Виконання (експертна оцінка та безперервне поліпшення) 

3.1. Експертна оцінка результативності впровадженої системи управління біоризиками, яка включає: 
моніторинг, вимірювання (дослідження), аналіз оцінки аналіз роботи організації та системи 
менеджменту якості. 
3.2. Безперервне поліпшення результативності впровадженої системи управління біоризиками. 
3.3. У випадку виявлення невідповідностей зобов’язання організації проведення коригуючих дій 
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Висновки. ОЗВ (оцінка, зниження та виконання) це проста, проте дієва модель 
управління біоризиками на виробничих об'єктах сільськогосподарського призначення для 
утримання (вирощування) свиней різної форми власності, впровадження якої дає змогу 
здійснення постійного епідеміологічного (епізоотичного) моніторингу для оздоровлення галузі 
свинарства України від АЧС і в подальшому недопущення заносу збудника даної хвороби на 
територію держави. 
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Особливості поширення збудників трихурозу овець (Ovis aries Linnaeus, 1758) на 
території Запорізької області 

Мельничук В.В., Мирончук Р.С. 
melnychyk86@ukr.net  

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 
 

Вступ. Гельмінтози займають особливе місце в нозологічної структурі 
сільськогосподарських тварин, в тому числі овець. Відомості про видовий склад гельмінтів 
овець відображені в роботах ряду вчених. Згідно з цими даними, найбільшим числом видів 
характеризуються представники класу Nematoda, серед яких особливе місце займають 
нематоди шлунковокишкового тракту. Літературні дані свідчать, що нематодози шлунково
кишкового тракту овець значно поширені у різних природокліматичних регіонах багатьох 
країн світу. Науковцями доведено, що паразитуючи в травному каналі жуйних тварин, 
паразити викликають різні патологічні зміни, суттєво впливають на всі системи організму, 
зокрема на імунну систему, викликаючи вторинні імунодефіцити, сприяють розвитку 
секундарних інфекцій, знижують резистентність організму і продуктивність овець.  

Кліматогеографічні характеристики нашої держави сприяють створенню умов для 
широкого розповсюдження серед овець паразитарних захворювань, в тому числі й 
трихурозу. Так згідно номенклатури рід Trichuris (Schrank, 1788) відносяться до типу 
Nemathelminthes (Schneider, 1873), класу Nematoda (Rudolphi, 1808), ряду Trichurida (Skrjabin 
et Schulz, 1928; Spassky, 1954), підряду Trichurata (Skijabin et Schulz, 1928), надродини 
Trichuroidea (Spassky, 1954), родини Trichuridae (Baird, 1853), підродини Trichurinae 
(Ransom, 1911). Для овець специфічними вважаються види Trichuris skrjabini (Baskakov, 
1924), Trichuris оvis (Abildgaard, 1795) та Trichuris globulosa (Linstow, 1901). Відомо, що на 
поширеність трихурозу впливають екологічні, природнокліматичні умови регіону, де 
утримуються вівці, антигельмінтикостійкість збудників, а також своєчасне планування та 
виконання ветеринарних заходів. Тому дослідження фауни та поширення збудників 
трихурозу сприятиме посиленню контролю епізоотичного стану щодо гельмінтозів та 
розробці науковообґрунтованих заходів їх профілактики.  

Мета роботи – вивчення фауни та поширення збудників трихурозу овець в умовах 
господарств Запорізької області. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводилися упродовж 2016–2017 рр. 
на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарносанітарної експертизи Полтавської 
державної аграрної академії та в умовах вівцегосподарств Запорізької області.  

Збір гельмінтів проводили методом повного гельмінтологічного розтину товстого 
відділу кишечника овець за К. І. Скрябіним (1928), які надходили із забійних пунктів 
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Запорізької області. Вид нематод встановлювали за допомогою визначників (Скрябіни, 1957; 
Івашкіним та ін., 1998).  

Статистичну обробку результатів експериментальних досліджень проводили шляхом 
визначення середнього арифметичного (М) та його похибки (m). 

Результати досліджень. Встановлено, що нематоди роду Тrichuris мають значне 
поширення серед овець на території Запорізької області. Екстенсивність інвазії становила 
57,01 % за середньої інтенсивності від 1 до 35 екземплярів нематод. При цьому індекс 
рясності склав 9,20 екземплярів. Слід зазначити, що на території досліджуваного регіону 
фауна трихурисів представлена трьома видами: Trichuris оvis, T. skrjabini та T. globulosa. 
Поряд з цим, відсоткове співвідношення кожного з виділених видів трихурисів в середині 
популяції значно відрізнялося. Так за наслідками гельмінтологічних розтинів встановлено, 
що домінуючим представником роду Trichuris виявився вид T. оvis, (59,36 %), рідше 
діагностували T. skrjabini та T. globulosa (26,20 та 14,44 % відповідно) (рис 1). 
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Рис. 1. Відсоткове співвідношення видового складу нематод овець роду Trichuris 

Аналогічну закономірність зареєстровано з боку показників екстенсивності інвазії та 
індексу рясності, які для виду Trichuris оvis були на рівні 51,87 % та 6,10 екз. нематод 
відповідно за середньої інтенсивності інвазії 11,77±0,67 екз./гол. (рис. 2 а, б).  

 

51,87
22,90

12,62

 -  T. ovis  -  T. skrjabini  -  T. globulosa

   

6,10

2,55

0,55
0

2

4

6

8

T. ovis T. skrjabini T. globulosa

екз./гол.

 
а                                                                                 б 

Рис. 2. Показники екстенсивності інвазії (а), та індексу рясності (б) нематод овець  
роду Trichuris 

Зареєстровано, що показники екстенсивності та інтенсивності інвазії видів T. skrjabini 
та T. globulosa мали менші значення (ЕІ = 22,90 та 12,60 % відповідно за інтенсивності – 
11,12±0,39 та 4,37±0,83 екз./гол.). В аспекті індексу рясності нами встановлено, що вказаний 
показник для виду T. skrjabini був на рівні 2,55 екз./гол. Для виду T. globulosa цей показник 
склав 0,55 екз./гол. Таким чином нами встановлено, що показники індексу рясності, 
екстенсивності та інтенсивності інвазії за трихурозу овець залежать від виду збудника, при 
цьому провідне місце в зараженні вказаного виду тварин трихурисами відіграє вид T. оvis. 
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Висновок. Зареєстровано, що трихуроз овець є поширеною нематодозною інвазією на 
території Запорізької області (ЕІ сягає 57,0,1 %). Видовий склад трихурисів овець 
представлений видами – Т. оvis, T. skrjabini, і Т. globulosa. Домінуючими встановлено види 
Т. оvis та T. skrjabini. 

 
 
 
 
 

УДК 619:619.995. 

Ектопаразити як фактори ризику у скотарстві 

Нагорна Л.В., Проскуріна І.В., 
lvn_10@ukr.net 

Сумський національний аграрний університет м.Суми, Україна 

 
Актуальність. Розвиток тваринництва є основною передумовою забезпечення добробуту 

населення. Однією з провідних галузей тваринництва України є скотарство. 
Проблема втрати продукції внаслідок захворювань худоби, спричинених екто та 

ендопаразитами, була і залишається актуальною для тваринницьких господарств. Серед 
інвазійних захворювань широке розповсюдження мають хвороби, етіологічним фактором яких є 
воші та волосоїди. Дані ентомози мають повсюдне поширення. Епізоотологічне та 
епідеміологічне значення членистоногих визначається їх участю в передачі продуктивним 
тваринам збудників багатьох небезпечних трансмісивних інфекцій, включаючи віруси, рикетсії, 
бактерії, спірохети, анаплазми, піроплазміди. За приблизними підрахунками ФАО, збитки від 
ектопаразитозів у світі становлять понад 7 млрд. доларів щорічно. Впродовж стійлового періоду 
найважливішими хворобами є бовікольоз та сифункулятози, зумовлені паразитуванням на тілі 
тварин постійних ектопаразитів – волосоїдів і вошей. На думку окремих фахівців, економічні 
збитки від паразитування членистоногих на великій рогатій худобі значно перевищують втрати, 
спричинені збудниками інфекційних захворювань. Особливо яскраво це проявляється за 
інтенсивних технологій ведення скотарства, при порушенні санітарногігієнічних норм і правил 
утримання тварин, а якщо зважити на той факт, що нерідко на захворювання спричинені 
паразитичними членистоногими у скотарстві не звертається належної уваги, то актуальність 
проблеми постійних ектопаразитозів у скотарстві є незаперечною.  

Виходячи з вищевикладеного слід зазначити, що дослідження біології збудників 
ектопаразитозів великої рогатої худоби, удосконалення існуючих методів боротьби із 
застосуванням препаратів та їх різноманітних лікарських форм надасть можливість впровадити у 
виробництво максимально ефективні засоби для зниження популяції паразитичної ентомофауни 
та недопущення її розповсюдження на сприйнятливі види тварин. 

Мета роботи – визначення тропних місць локалізації ектопаразитів на тілі тварин.  
Матеріали і методи досліджень. Дослідження щодо визначення локалізації 

ектопаразитів H. eurysternus, L. vituli, В. bovis на тілі великої рогатої худоби проводили щомісяця 
впродовж календарного року в умовах СТОВ “Славутич” Миргородського району. Для цього 
були відібрані три групи по 15 тварин в кожній, трьох вікових груп, зокрема корови, нетелі, 
телиці парувального віку. Спостереження проводилися з підрахуванням на ділянках площею 
100 см2. 

Результати та висновки. Було з’ясовано, що основні місця локалізації змінювалися в 
залежності від пори року, місяця та віку тварини. 
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Основними місцями локалізації вошей на тілі корів, нетелей і телиць парувального віку 
взимку були: голова (потилиця та тім’я) і шия; у молодняку 3–10 міс. віку: шия, лопатка, 
прианальна складка та круп. Середні показники кількості вошей в цих ділянках тварин 
варіювали в межах від 14 до 54 екз. і 19–65 екз. на 100 см2, відповідно. При цьому, волосоїди 
локалізувалися в ділянці голови, лопаток, боків, крупу та плеча у корів, нетелей і телиць 
парувального віку, на молодняку 3–10 міс. віку – на верхній ділянці шиї, лопаток, спини, боків, 
крупу. Середні показники кількості волосоїдів у цих місцях становили в межах від 5 до 63 екз. та 
6–52 на 100 см2, відповідно. 

У весняну пору року основними місцями локалізації вошей на тілі корів, нетелей і телиць 
парувального віку були: голова, ділянка шиї, але із зменшенням кількості, порівняно із зимою, в 
ділянці голови та зміною ділянок на голові (біля основи рогів); у молодняку 3–10 міс. віку – 
ділянка шиї, спина, круп та прианальна складка. Середні показники кількості вошей в цих 
ділянках були в межах від 6 до 23 екз. та 2–27екз. на 100 см2, відповідно. При тому, волосоїди 
зустрічалися в ділянці голови, шиї, лопаток та кореня хвоста, а на молодняку 3–10 міс. віку 
ектопаразитів реєстрували на верхній ділянці шиї, лопатках, спині, боках, крупі. Середні 
показники кількості волосоїдів у цих ділянках були в межах від 2 до 42 екз. та 3–29 екз. на 100 
см2. 

Навесні, після переведення тварин на пасовищне утримання впродовж 7–8 годин на добу 
і більше, комахи переміщувались з відкритих ділянок тіла та локалізувалися в більш закритих 
місцях (у основи рогів, вух, паху, з внутрішнього боку кінцівок і в підлопаткових ділянках тіла). 

Восени основними місцями локалізації вошей на тілі корів, нетелей і телиць 
парувального віку були: голова (основа рогів, потилиця) і ділянка шиї; у телят і молодняку: 
ділянка шиї, голова, прианальна складка та з’являлися в ділянці боків. Середні показники 
кількості вошей становили в межах від 8 до 21 екз. і 3–36 екз. на 100 см2, відповідно. При цьому, 
волосоїдів виявляли на голові, верхній ділянці шиї, лопатки, плечей, боків, крупу у корів та 
нетелей і телиць парувального віку, а на молодняку 3–10 міс. віку – у верхній ділянці шиї, 
лопатки, спини, боків, крупу. Середні показники кількості волосоїдів у цих ділянках були в 
межах від 2 до 38 екз. та 6–15 на 100 см2, відповідно. 

Найважливішим фактором, який визначав місце локалізації вошей у тварин була пора 
року, тобто температура довкілля, яка впливає на температуру поверхні шкіряного покриву, від 
якої у свою чергу залежить цикл розвитку комахектопаразитів. 

Оскільки впродовж досліджень не виявили телят і молодняку великої рогатої худоби, у 
яких не були б знайдені воші, то навряд чи можна стверджувати, що існують окремі види 
тварин, несприйнятливі до вошей виду L. vituli. 

Волосоїди з обстежених у господарстві тварин, реєстрували у всіх статевовікових груп 
великої рогатої худоби. 

Проте, місця локалізації цих комах, також як і вошей, залежали від багатьох факторів: 
віку тварин, сезону року, санітарногігієнічних умов утримання, вгодованості, висоти і густини 
шерстного покриву. 

Отже, сезони року помітно впливали на етологію і екологію волосоїдів. 
Внаслідок проведення досліджень слід вказати, що за паразитування обох збудників на 

одному хазяїні, кожен з них займав свою ділянку на тілі тварин, що свідчить про наявність 
міжвидових відносин ектопаразитів, які займають кожен свою нішу, і лише при їх великій 
чисельності комахи виявлялися по всьому тілу. 
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Ідентифікація патогенних типів кишкових паличок 

Неверковець Н.Ю., Трощій К.С. 
never.nata@gmail.com 

НДЦ біопезпеки та екологічного контролю АПК, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Escherichia coli – найбільш розповсюджений збудник бактеріальних ентеритів 

поросят у підсисному періоді, що обумовлено особливостями становлення кишкової мікрофлори 
у новонароджених тварин: в період від народження до 2–3 тижневого віку, кількість ешерихій в 
кишковому каналі сягає 50 % і більше. В той час, як більшість бактерій цієї є непатогенними, 
деякі з них мають гени, що надають ешерихіям вірулентності та, відповідно, здатності викликати 
характерні ураження кишечнику поросят: геморагічний ентероколіт і, як наслідок, діарею.  

Відомо, що патогенність Escherichia coli визначається певними генами, які кодують 
адгезини і токсини, що, як правило, організовані у великі блоки в хромосомах, плазмідах та 
фагах, і часто передаються горизонтально (тобто, від одних штамів ешерихій іншим). Патогенні 
штами кишкової палички викликають значні втрати підсисних поросят, загибель яких може 
сягати 90 %. За останні роки, наукові відомості про генетику та фактори вірулентності 
зазначених бактерій значно поглибились та розкривають чисельні механізми патогенезу, що 
викликають різні види кишкових паличок. Патогенні штами Escherichia coli, що виділяються з 
кишечника загиблих поросят, розподіляються на основні категорії: ентеротоксигенні, 
ентеропатогенні, ентерогеморагічні та некротоксигенні. Дві інші групи ешерихій, 
ентероінвазивні та ентероагрегуючі, у тварин не реєструються. 

Мета визначити основні типи патогенних Escherichia coli, що викликають захворювання 
у поросят. 

Матеріали і методи дослідження. Відбір проб для лабораторного дослідження 
здійснювали від 30 трупів підсисних поросят з клінічними ознаками колібактеріозу, які 
утримувалися в господарствах Дніпровської, Харківської та Запорізької областей. Для 
бактеріологічного дослідження відбирали шматочки внутрішніх органів (серце, легені, печінка, 
селезінка, тонкий відділ кишечника) та трубчасту стегнову кістку. З відібраних проб проводили 
посіви на серцевомозковому бульйоні та інкубували в термостаті за температури 37 ± 1 С° 
протягом 24 годин. Після інкубації з рідкого живильного середовища проводили пересіви на 
поживні середовища Ендо, та агар Макконкі з лактозою. Інкубування проводили в термостаті за 
температури 37 ± 1 С° протягом 24 годин. Біохімічні властивості виділених ізолятів визначали із 
застосуванням набору ENTEROScreen (Erba Lachema, Чехія). Наявність у культур ешерихій 
гемолізинів визначали на м'ясо  пептонному агарі з додаванням 5 % баранячої крові. Виявлення 
інших факторів патогенності Escherichia coli, а саме, фімбріальних адгезинів F4, F5, F18, F41, 
проводили імуноферментним методом з використанням тестнабору Multiscreen AgELISA Piglet 
Digestive (Biox, Бельгія).  

Результати досліджень. Після інкубації в серцевомозковому бульйоні спостерігали 
помутніння середовища в усіх досліджуваних пробах. На твердих диференціально
діагностичних середовищах реєстрували ріст колоній, притаманний Escherichia coli: на 
середовищі Ендо колонії мали червоний колір з характерним металевим відблиском; на 
середовищі МакКонкі – колонії ярко рожевого кольору. Всі виділені колонії мали однакові 
біохімічні властивості, а саме: ферментували глюкозу, сахарозу, утворювали індол, 
декарбоксілювали лізин, та недекарбоксілювали орнітин, не утворювали ацетоін, фенилаланин 
та  уреазу. Таким чином, всі виділені культури мікроорганізмів ідентифікували як Escherichia 
coli (30 ізолятів) 

Наступним етапом дослідження було виявлення у ізолятів Escherichia coli фімбріальних 
адгезинів, що притаманні ентеротоксигенним штамам, а також визначення гемолітичної 
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активності культур. Встановлено, що у 8 пробах культури Escherichia coli мали фімбріальні 
адгезини F4, у 7 пробах – F5, у 2 – F18 та у 3– F41, в інших 10 культурах зазначених адгезинів не 
було виявлено. Щодо визначення гемолізинів, встановлено, що ті культури, яким були 
притаманні фімбральні адгезини, володіли також гемолітичною ативністю. Водночас, культури, 
що дали негативну відповідь при тестуванні на наявність F4, F5, F18 та F41 адгезинів, не 
володіли і гемолітичною активністю. Такі культури, більш за все, є умовнопатогенними. 

Висновки. В результаті проведених бактеріологічних досліджень патологічних 
матеріалів від загиблих поросят з ознаками діареї в підсисному періоді встановлено, що 
основною причиною загибелі були ентротоксигенні штами кишкової палички. Серед них 
найбільш розповсюдженими були культури з фімбріальними адгезинами F4 та F5, менш 
розповсюдженими – з фімбріальними адгезинами F18 та F41. Також встановлено, що у 10 
тварин колібактеріоз був викликав, ймовірно, умовнопатогенними штамами Escherichia coli. 

 
 
 
 

УДК 619:616.3/.6636.8 

Особливості прояву трихофітії і мікроспорії у котів і собак міста  Дніпро 

Омельяненко О.Є. 
eposy199111@gmail.com 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Поширенню захворювань на дерматофітози у котів та собак сприяє порушення 

зоогігієнічних і ветеринарносанітарних правил утримання, годівлі та експлуатації тварин 
(порушення нормального мікроклімату, скупчене утримання, переміщення та перегрупування 
тварин, а також масовий контакт під час виставок). Зараження відбувається в основному через 
пошкоджені ділянки шкіри (тріщини, подряпини, садна та ін.). Факторами передачі збудників є 
заражені приміщення, меблі, обладнання, предмети догляду, спорядження (нашийники, шлейки, 
намордники, повідці та ін.). Іноді можлива передача збудників гризунами.  

Клінічні ознаки хвороби при дерматофітозах дуже різноманітні і обумовлені 
специфічними властивостями збудників. За характером прояву і локалізацією патологічного 
процесу в тварин розрізняють такі форми хвороби: поверхневу, глибоку (фолікулярну) і стерту 
(атипову). У тварин з високою загальною резистентністю спостерігається, як правило, 
поверхнева або стерта форми дерматофітозів. У собак і котів з ослабленою імунною системою, а 
такожу молодняку розвивається в основному глибока (фолікулярна) форма хвороби. Вогнища 
дерматофітозів найбільш часто локалізуються в ділянці голови, шиї, а також спини. 

На даний час проблема дерматофітозів досить росповсюджена через велику кількість 
безпритульних тварин, гризунів, які є досить поширеною проблемою у нашій місцевості. 

Хвороба може передаватися людям, призводячи до деяких економічних збитків і 
зменшенням комфорту життя. 

Мета роботи полягала у встановленні залежності частоти прояву хвороби від проведення 
імунізуючих заходів у місті Дніпро. 

Матеріали і методи досліджень. Виявлення найбільш еффективних схем 
профілактичних заходів за трихофітії і мікроспорії у м. Дніпро, дані вивчали на основі 

                                                 
 Науковий керівник – д.вет.наук,профессор Ткаченко О.А.  
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проведених анамнестичних, клінічних і лабораторних даних, які проводилися на базі 
ветеринарної клініки “БЕР”. Всього було досліджено 10 тварин. 

Об’єктом дослідження були собаки хворі на трихофітію, мікроспорію. 
Предметом досліджень були лусочки, шерсть, які відправлялися в лабораторію для 

визначення остаточного діагнозу. 
Для вирішення мети поставали наступні завдання: 

1. Встановити залежність частоти прояву хвороб від проведення імунізуючих заходів. 
2. Встановлення найкращої профілактичної схеми для даних захворювань 
3. Визначити еффективність вітамінних препаратів Excel 8 in 1 та  імуностимулюючого 
препарату Гамавіт Форте. 
4. Визначити прояв даних захворювань у різних вікових груп тварин. 

Результати досліджень показали, що при правильному підході до профілактики 
трихофітії, мікроспорії кількість захворівших зменшується у декілька разів. Найбільш 
ефективною схемою профілактики є використання вітамінних препаратів Excel 8 in 1 та 
імуностимулятора Гамавіт Форте 2 рази на рік. При цьому захворюваність зменшуєтьс на 43 %. 

Щодо вікової схильності то за період з 2016 по початок 2018 року було досліджено 87 
тварин, виялено, що вікової схильності до даних захворювань не простежується (на мікроспорію 
до 2 років і старше 2 років хворіли приблизно 50 % на 50 %, а на трихофітію 60 % на 40 %). 

Висновок Таким чином спираючись на дані досліджень можна стверджувати, що схема 
профілактичних міроприємств з вітамінніми препаратами Excel 8 in 1 і імуностимулятором 
Гамавіт Форте зменшую кількість захворілих на 43 %. 

 
 
 
 

УДК 636.09:616.98:579.62 

Поширення та етіологічна структура бактеріозів свиней у дніпропетровській області 

Петруша В.Г., Волоконська О.В., Глебенюк В.В. 
hlebeniuk.v.v@dsau.dp.ua 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Сучасний шлях розвитку України обумовлює появу в галузі тваринництва більш 

складних вимог та завдань, спрямованих на забезпечення населення високоякісною 
сільськогосподарською продукцією відповідно до міжнародних стандартів якості та безпеки. 
Така продукція тваринного походження не повинна містити патогенних мікроорганізмів і може 
бути отримана лише від здорових тварин. 

Територія Дніпропетровської області лишається неблагополучною щодо ряду 
інфекційних захворювань свиней. Складна і напружена епізоотична ситуація визначає 
необхідність своєчасної лабораторної діагностики, в тому числі використання бактеріологічного 
методу.  

Мета роботи: визначити поширення та етіологічну структуру бактеріозів свиней у 
Дніпропетровській області.  

Матеріал і методи досліджень. Поширення та етіологічну структуру бактеріозів свиней 
визначали за даними результатів бактеріологічних досліджень, наведені у матеріалах 
ветеринарної звітності державних районних лабораторій ветеринарної медицини 
Дніпропетровської області та Дніпропетровській регіональній державній лабораторії 
ветеринарної медицини. 
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Результати досліджень. За результатами бактеріологічних досліджень у 
Дніпропетровській області за 2014–2016 рр. серед хворогб свине було зареєстровано: злоякісний 
набряк,  колібактеріоз, сальмонельоз, стрептококоз та бешиху. 

На бешиху свиней було проведено дослідження 71 зразка, в тому числі 5 від дикої фауни. 
Позитивний результат встановлено у 5 тварин з Криворізького та Петриківського районів. 

На колібактеріоз тварин проведено всього 4472 дослідження і одержано 78 позитивних 
результатів. Від свиней отримано 21 культуру  з Новомосковського, Синельниківського, 
Магдалинівського, Дніпровського, Петриківського та П’ятихатського районів.  

Культури Е. соli, виділені від свиней представлені серологічними варіантами: O139, O26, 
О9, О78, О1, О8 та нетипованими. 

На сальмонельоз тварин було проведено 7578 досліджень і отримано 16 позитивних 
результатів. Від свиней отримано 2 культури  з Криворізького та Петропавлівського районів.  

Стрептококоз свиней підтверджено у 4 тварин з Синельниківського району.  
На злоякісний набряк свиней було проведено 1 дослідження і отримано позитивний 

результат з П´ятихатського району. 
Висновки:  
1. У Дніпропетровській області бактеріологічними дослідженнями виділено збудників 5 

інфекційних хвороб свиней. 
2. Упродовж 2014–2016 рр. найбільш часто виділялися збудники кишкових інфекцій 

(колібактеріозу та сальмонельозу). 
 
 
 
 

УДК 619:616.9085:616.98:579.843.98П:636.92 

Вирулентные потенции Pasteurella multocida серовар А штамм SA-18 

Сосницкая А.А. 
AlenaSosnickaa60@gmail.com 

Днепровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепр, Украина 

 
Актуальность. Инфекционные патологии, индуцированные Pasteurella multocida, 

широко распространены, поражают широкий круг восприимчивых хозяев, являются 
полиморбидными, протекают по классическому и/или факторному типу инфекционного 
процесса. Тяжелое течение пастереллезной патологии, высокая летальность, значительный 
санитарный брак в виде реконвалесцентных животных, играющих роль резервентов и 
источников возбудителя инфекции, а также малоэффективная терапия несовместимых с жизнью 
или неадекватной производственным затратам продуктивностью животных, органических 
поражений макроорганизма, предопределяют актуальность изучения биологии возбудителя для 
разработки эффективных мер борьбы и профилактики инфекционных заболеваний 
пастереллезной этиологии.  

Лабораторная диагностика пастереллезных инфекций направлена на индикацию и 
идентификацию микробного агента с использованием общепринятых методик 
бактериологического исследования. Первичная изоляция возбудителя сложна и требует 
специального технологического подхода, с учетом существования слабовыраженных и 
авизуальных культуральных форм. Вирулентные потенции возбудителя вариабельны, сама 
бактериальная культура маложизнеспособна при пассажировании на искусственных 
питательных средах и имеет тенденцию к отмиранию в течение 46 месяцев культивирования. 
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Для длительного сохранения нативных биологических свойств пастереллезного возбудителя 
применяется лиофилизация или криоконсервация в присутствии криопротекторов.  

При создании эффективных превентивных противопастереллезных биопрепаратов 
необходимо наличие высокоиммуногенных бактериальных культур, обладающих максимальной 
антигенной гомологией с полевым вариантом возбудителя инфекционной патологии. 
Иммуногенность и вирулентность у P. multocida серовар А взаимокоррелированы, поэтому наши 
исследования были направлены на изоляцию от больных животных вирулентного штамма с 
высокоиммуногенными свойствами.  

Цель работы: определить вирулентные потенции и кардинальные штаммовые 
характеристики эпизоотической культуры P. multocida серовар А штамм SA-18 в биологическом 
исследовании на лабораторных животных.  

Материалы и методы исследования. Бактериологические исследования проводили 
придерживаясь официнальных методик, изложенных в наставлении по лабораторной 
диагностике пастереллезов. Культивирование пастерелл осуществляли общепринятыми 
методами на простых средах – МПА и МПБ, обогащенных переваром Хоттингера (ОПХ) при 37
38 оС в течение суток.  

Количественное определение концентрации пастереллезных прокариот в суспензии 
выполняли с помощью титрования P. multocida серовар А штамм SA-18 посредством посева 
последовательных десятикратных разведений бульонной культуры в объеме 0,1 см3 в 4 
пенициллиновых флакончиках, содержащих по 1,0 см3 МПБ на ОПХ. Результаты посевов 
регистрировали в альтернативной форме – бульон мутный или прозрачный. Количество 
пенициллиновых флакончиков с положительными и отрицательными результатами роста 
бульонной культуры выражали в виде десятичных логарифмов. Накопление возбудителя 
определяли по методу Кербера в модификации И.П. Ашмарина [1962] применительно к 
процедуре титрования бактерий и выражали количественно в НВЧ (наиболее вероятное число). 
Расчет производили по стандартной формуле: lgPt=lgD+d×(∑Li+0,5). Показатели вирулентности 
выражали в КОЕ (колониеобразующие единицы). Вирулентность определяли на белых мышах, 
морских свинках, кроликах и цыплятах.  

Результаты исследования. Бактериологические исследования проводили в НИЦ 
биобезопасности и экологического контроля ресурсов АПК ДГАЭУ.  

При бактериологическом исследовании установили, что в препаратахмазках из суточных 
культур, при окраске по Граму, возбудитель был представлен Г мелкими коккобактериями 
розовокрасного цвета, расположенными одиночно, попарно, короткими цепочками или 
беспорядочными скоплениями. При окраске по БуриГинсу выявлялась непрокрасившаяся 
капсула. В препаратаотпечатках из положительного пастереллезного материала при окраске по 
РомановскомуГимза или Михину находили полиморфные, крупные, биполярно окрашенные 
пастереллы.  

В МПБ к концу первых суток культивирования появляется слабое помутнение 
(опалесценция) с дальнейшим усилением мутности, при покачивании возникает феномен 
“муаровые волны”. Через 3–5 суток роста выпадает слизистый осадок, который при 
встряхивании поднимается в виде “слизистой косички”, бульон остается прозрачным.  

На МПА в первые сутки формировались мелкие прозрачные “росинчатые” колонии с 
голубоватым оттенком при косопроходящем освещении. Через 3–4 суток колонии 
увеличивались, начинали ослизняться и мутнеть. На кровяном агаре гемолиз отсутствовал.  

В биохимическом отношении пастереллы проявили средневыраженную активность. 
Бактерии ферментировали глюкозу, сахарозу и маннит до образования газа без кислоты;  не 
ферментировали ксилозу, декстрозу, трегалозу, сорбит, дульцит, мальтозу;  не сворачивали 
молоко, не расплавляли желатин;  выделяли серовород и индол;  восстанавливали нитраты в 
нитриты, реакции с метиловым красным и ФогесаПроскауэра были негативными.  

В биопробе на лабораторных животных установили, что исследуемая культура пастерелл 
была патогенной и высоковирулентной в отношении инфицированных тестобъектов. При 
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расчете показателей вирулентности по КерберуАшмарину получили следующие 
количественные показатели уровня вирулентности для эпизоотической культуры P. multocida 
серовар А штамм SA-18:  
 LD50 для белых мышей, живой массой 18–20 г составляет 167 ± 9 КОЕ с достоверностью 
Р ≤ 0,05;  
 LD50 для морских свинок, живой массой 220–250 г составляет 216 ± 9 КОЕ с достоверностью 
Р ≤ 0,05;  
 LD50 для кроликов, живой массой 2,0–2,5 кг составляет 187 ± 8 КОЕ с достоверностью 
Р ≤ 0,05;  
 LD50 для цыплят 90–120 дневного возраста составляет 212 ± 7 КОЕ с достоверностью 
Р ≤ 0,05.  

Выводы.  
Эпизоотическая культура P. multocida серовар А штамм SA-18 является патогенной для 

лабораторных животных и обладает средним уровнем вирулентности, что в сочетании с 
типичными кардинальными видовыми свойствами и идентичными антигенными 
характеристиками в отношении к полевым вариантам возбудителям дает основания для 
использования штамма в качестве одного из компонентов противопастереллезных 
биопрепаратов. 

 
 
 

УДК 619:631.11.636.5 

Організація ветеринарної справи в товарних птахівничих господарствах м'ясного 
напряму 

Фадєєва В.О., Жуковський М.О. 
nfvm@ukr.net 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна 

 
Вступ. Птахівництво – одна з найважливіших галузей тваринництва, що відрізняється 

скоростиглістю, низькою затратністю і високою цінністю продукції. Фізіологічна повноцінність 
м'яса курей, качок та ін. визначається набором найважливіших поживних речовин – наприклад, 
необхідних для людини амінокислот, вітамінів А, Д, В2, В12, РР, холіну. 

Служба ветеринарної медицини спеціалізованих птахівничих господарств має свої 
суттєві особливості, обумовлені спеціалізацією, концентрацією багатотисячного поголів’я 
тварин на обмежених площах, комплексною механізацією та автоматизацією виробничих 
процесів, а також циклічністю технології виробництва. Спеціалізовані птахівничі господарства 
знаходяться на режимі підприємств закритого типу. 

Служба ветеринарної медицини птахофабрики складається з: головного лікаря 
ветеринарної медицини, старших і провідних лікарів ветеринарної медицини, операторів з 
ветеринарної обробки тварин, операторів з ветеринарної обробки приміщень, ветеринарних 
санітарів, завідувача ветеринарної лабораторії, лаборантів, завідувача ветеринарної аптеки та 
складу деззасобів. 

Головний лікар ветеринарної медицини птахофабрики підпорядковується безпосередньо 
директорові підприємства. Решта спеціалістів ветеринарної медицини птахофабрики в усіх 
спеціальних питаннях підпорядковані головному лікарю. 

Спеціалістам ветеринарної медицини птахофабрик необхідно вирішувати дуже складні 
питання, пов'язані з проведенням широких профілактичних заходів. Ці заходи повинні 
поєднуватися і чітко вписуватися в технологію виробництва. Ритмічність роботи птахофабрики, 
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безперервна змінюваність груп тварин в приміщеннях накладають свій відбиток на організацію 
та проведення ветеринарних заходів. 

До переліку цих заходів найчастіше включають: комплекс ветеринарносанітарних робіт 
(дезінфекція, дератизація, дезінсекція); щеплення проти найбільш актуальних інфекційних 
хвороб з добового віку і вище з використанням аерозольних, ентеральних або парентеральних 
методів; заходи щодо підвищення резистентності організму і антистресові заходи; профілактику 
шлунковокишкових хвороб і отруєнь птиці; діагностичні дослідження як молодняка, так і 
батьківського стада і інші заходи. 

Основними завданнями ветеринарної служби птахофабрики є: контроль за 
комплектуванням підприємства і комплексу ветеринарносанітарних заходів щодо 
попередження занесення небезпечних інфекцій і інвазій; ветеринарносанітарна експертиза яєць 
та продуктів забою птиці; недопущення масових незаразних і заразних хвороб (авітаміноз, рахіт, 
жовтковий перитоніт, гепатит, розклей, отруєння; колібактеріоз, пастерельоз, респіраторний 
мікоплазмоз, хвороба Марека, Ньюкаслська хвороба, пташиний грип, лейкоз, хвороба Гамборо, 
інфекційний бронхіт, інфекційний ларинготрахеїт; кокцидіоз, аскариоз, гетеракідоз і ін.). Крім 
того, силами ветлабораторії контролюється напруженість імунітету до таких інфекцій, як 
Ньюкаслська хвороба. 

Дуже важливий ветеринарний нагляд за станом інкубаторію. Перед закладанням яєць в 
інкубаційні шафи їх миють, просушують і 20 хвилин опромінюють бактерицидною лампою 
(ОПБ500). Зал сортування яєць, інкубаційний і вивідний зали миють, дезінфікують, а потім 
включають на 2 години бактерицидні лампи. Лотки з яйцями перед закладкою в інкубаторій 
дезінфікують в параформаліновій камері. У вивідній шафі повинен постійно перебувати 20%  й 
розчин формаліну в кюветі. Добовий молодняк обробляють у спеціальній камері аерозолем 
(тилан, гентаміцин, гліцерин, вода або інші компоненти) з подальшим сортуванням на 
стрічковому транспортері. Курчата вельми чутливі до навколишньої температури, тому 
контроль за нею входить як одна з функцій в діяльність ветпрацівників. 

Отже, служба ветеринарної медицини на птахофабриках має свої особливості, зумовлені 
рядом факторів: спеціалізацією, концентрацією багатотисячного поголів’я тварин на обмежених 
площах, комплексною механізацією та автоматизацією виробничих процесів, а також 
циклічністю технології виробництва. Головний лікар несе відповідальність, в першу чергу, за 
якість продукції, яку випускає птахофабрика, а також за координацію дій ветеринарних 
спеціалістів господарства, проведення профілактичних та лікувальних заходів, що забезпечує 
благополуччя комплексу, безпечність та цінність пташиного м’яса. 
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Епізоотологічні особливості та лікування макрорхабдозу папуг 

Харченко Л.Ю. 
cantazus@gmail.com 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Укораїна 

 
Вступ. Макрорхабдоз (Macrorhabdosis) – це захворювання залозистого та м'язового 

шлунків птахів, що викликається дріжжоподібним грибом Macrorhabdus ornithogaster та 
характеризується синдромами прогресуючої слабкості, мальдігєстії та подальшою загибеллю 
птахів через виснаження. 
                                                 
 Науковий керівник – к. вет. н., Шендрик І.М. 
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Для хвилястих папуг, найпопулярніших в Україні декоративних птахів, що утримуються 
у квартирі, це важке, переважно хронічне захворювання, що в більшості випадків веде до 
загибелі. Особливо багато гине молодих хвилястих папуг у віці до 1 року. 

Дослідження епізоотичних особливостей хвороби та методів лікування макрорхабдозу є 
актуальним, бо раніше в Україні не було жодної наукової публікації по цій темі.  

Мета. Дослідження епізоотологічних особливостей протікання  та лікування 
макрорхабдозу папуг.  

Матеріали і методи досліджень. Робота виконувалася в умовах приватної ветеринарної 
клініки “Колібрі” м. Дніпро. Матеріалами дослідження були клінічно хворі папуги. Діагностика 
проводилася методами дослідження нативних мазків з вола та посліду методом розчавленої 
краплі. 

На протязі 2017 року було обстежено 187 папуг різних видів. Всі вони належали 
приватним особам, що проживають у м. Дніпро. Хворим на макрорхабдоз папугам призначалося 
лікування за двома схемами. За першої схеми застосовували методику коли два рази на день 
папуга орально отримує ністатин 300 тис ОД/кг з флуконазолом 10 мг/кг до отримання 
негативних результатів мікроскопічного дослідження. Мінімальний курс лікування 6 тижнів. За 
другої схеми лікування експериментально папугам був призначений вориконазол з розрахунку 
20 мг/кг 2 рази на день на 30 днів. Лікування було призначене 42 папугам: 36 за першою схемою 
та 6 за другою. Контрольна мікроскопія посліду проводилася 1 раз на 2 тижні.  

Результати досліджень. Мікроскопічним обстеженням було виявлено 44 папуги, хворих 
на макрорхабдоз: 42 хвилястих та 2 корели. У 8 випадках відмічався гострий перебіг хвороби, у 
36 хвороба мала хронічний перебіг. Самці та самиці хворіють з однаковою частотою. Є вікова 
кореляція з тяжкістю перебігу: більш тяжко і гостро хворіють пташенята. 

За першої схеми лікування у 10 % папуг М. ornithogasteris не виявлявся в посліді 
починаючи з 2 тижня лікування, у 53 % – з 4 тижня лікування, у 9 % – з 6 тижня. 4 папуги, що 
перебували у важкому стані на момент початку лікування, загинули, у ще у 17 % папуг 
загальний стан покращився, але М. ornithogasteris визначався поодиноко у посліді навіть після 
12 тижнів лікування. Ці птахи постійно знаходяться на терапії ністатином, флуконазол їм 
відмінено після 12 тижнів лікування. Повторний курс через виявлення збудника у патматеріалі 
на протязі 3х місяців після закінчення курсу проведений 28 % папуг. Суттєве поліпшення 
загального стану та набір ваги до нормальної відзначалися переважно у молодих птахів. 

За другої схеми лікування у всіх папуг М. ornithogasteris не виявлявся в фекаліях та 
мазках з вола з 2 тижня лікування, але, зважаючи, що збудник виділяється нерівномірно за 
часом, курс був продовжений ще на 2 тижні. Повторне лікування папугам, що отримували 
вориконазол, не було потрібне протягом 3х місяців спостереження. 

Дієта та профілактичні курси ністатину 300 тис ОД/кг 2 рази на рік по 30 днів призначені 
всім пролікованим папугам, незалежно від схеми лікування, пожиттєво через хронічний перебіг 
макрорхабдозу та високий ризик рецидиву.  

Висновки. Лікування макрорхабдозу папуг ністатином в поєднанні з флуконазолом 
ефективне, але повне одужання є складним через те, що поява клінічних ознак хвороби 
починається тільки після суттєвого ураження залозистого та м’язового шлунків грибом. Навіть 
за зменшення кількості чи зникнення М. ornithogasteris у мазках, зазвичай папуга залишається 
хронічно хворим на гастрит. Кращий прогноз виліковування мають папуги віком до 12 місяців. 
Експериментальне лікування макрорхабдозу вориконазолом також успішне, але питання 
ефективності такого лікування у часі потребує подальшого вивчення на більшій кількості 
хворих. 
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Introduction. Directional selection conducted in poultry on traits such as growth rate, body 
weight and meat quality can affect a number of other parameters, especially those related to 
reproduction, hatchability and quality of chicks.  

The aim of this experiment was to compare the hatching results in two breeding lines of 
Japanese quail (Coturnix japonica) herd: S – selected for body weight at the age of 28 days, and K – 
control line. 

Material and methods. A total of 43 parental pairs (1:1 ratio) of Japanese quails at the age 
of 8 months were used to obtain a fertilized eggs. The experimental material consisted of 351 eggs 
and 159 chicks obtained in two consecutive hatches. Incubation was carried out in 37,8–37,9 OC of 
temperature and 60 % of relative humidity in incubator with automatical egg turning every hour. 

The first day of hatching ended on 18th day of incubation, while the next 24 hrs were treated 
as II day of hatching. 

Statistical analysis (ANOVA and nonparametric tests) was carried out using IBM SPSS 
Statistics 21.0 PL package. 

Results and discussion. Egg laying and hatchability in S group were substantially lower 
than in K group. Rather poor reproductive results may be due to age, or late phase of the production 
period of birds used in this experiment. This is confirmed by other authors (Dobrowolski and 
Dańczak, 2006). Average values of the characteristics of the analyzed eggs and chicks in both 
groups were as follows: egg weight –10,89g in K and 11,62g in S group, respectively (p = 0,001), 
hatching body weight – 7,55g (K) and 8,00g (S) (p = 0,032), percentage of body weight in egg 
weight– 69,2 % (K) and 70,1 % (S). There was no effect of hatch and hatching day on these traits, 
except of egg weight (for hatch p = 0.014). Moreover, highly significant correlations were estimated 
between egg weight and body weight in both groups (K: 0.742 and S: 0.844). Hatchability from set 
eggs was 42,45 % (K) and 34,53 (S) (p = 0,189), while hatchability from fertilized eggs was visibly 
higher in both groups: 62.07 % (K) and 56.47 % (S) (p = 0.295).  

Extension of hatching time by additional 24 hrs improved hatchability in both groups: from 
set eggs  by about 6.5 % (K) and 5.5 % (S), from fertilized eggs  by about 10.0 % (K) and 8.5 % 
(S). Improvement of hatching was also observed in other studies (Dobrowolski and Dańczak, 2006). 

Chicks hatched at a later time (II day) were heavier in each group by 0.07 g (K and S). There 
was a higher mortality of chicks up to 28 days of age in group S than K (16.4 % vs 6.7 %, 
p = 0.007), but the extension of the hatching did not increase chick deaths in this period (p = 0.343). 

Conclusions. Extension of the hatching did not influence the quality and viability of chicks 
hatched at a later date. 
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Introduction. Breeding of meat pigeons is one of the poultry industries particularly developed 

in Asian countries. Meat pigeons are a group of birds that have changed their body structure as a result 
of breeding work carried out by humans. Pigeons have become heavier (body weight sometimes 
exceeding 1 kilogram), have lost or have limited ability to fly, young pigeons are characterized by large 
daily weight gains and rapid increase in muscle and fat tissue. In order to eliminate feathers getting 
dirty, the meat birds should not have feather decorations such as rosettes, ties, tops or feathered legs. 
The product obtained from pigeon farms are the carcasses of young birds and their number obtained 
from one pair during one breeding season depends on breed of pigeons, nutrition, climatic conditions 
and maintenance.  

Objective. The purpose of the work was to analyse the costs and profit of meat pigeon breeding.  
Results – Costs. Slaughter pigeons can be bred either in aviaries or in cages. Aviarybox 

breeding is based on placing equal numbers of males and females in one room and random, within an 
aviary, matching of individuals in pairs. Rooms are equipped with feeders, drinkers and double nesting 
cells for each pair. In the United States, these are long free standing buildings divided into several 
separate boxes connected by a common corridor to the central feeding and watering system. The cage 
system used in Asian countries means placing each pair of birds in a separate cage. Cages can be made 
of various materials, e. g wood, plywood or metal. In each cage there is a nest, a feeder and a drinker. 

The decision on the method of farming shapes the balance of profits and losses. The first cost is 
the construction or adoption of premises. In a warm climate, the costs spent on rooms are smaller, no 
heating system is installed, nor is additional insulation of buildings used. Quite a considerable cost for 
pigeon cage breeding is the purchase or construction of cages. Metal cages are more expensive than 
wooden ones but more durable. Wooden ones are better for maintaining proper health of the soles of 
birds' legs. 

Another cost incurred when starting pigeon breeding is the purchase of animal material. 
Depending on the intended effect, the breeder may purchase purebred material or use crossbreeding. 
There are also companies, specializing in improving breeding material, which offer pigeon breeds with 
wellestablished characteristics adapted to specific living conditions. This breeding material is much 
more expensive.  

The cost of food purchase is a fixed cost and depends on the season and components used for the 
production of mixtures. Feeding can be based on readymade feed (granules), mixtures prepared by food 
companies or by the breeder. Weight gains of young pigeons in the nest depend partly on the proper 
balancing of the food (nutrients). Granulated food prevents selective selection of food by birds; 
however, it should be given after prior accustoming to this type of food. Birds also require vitamin and 
mineral supplementation, which should be supplied ad libitum. The last costs are vaccinations, 
amortisation of premises and work costs.   

Results – Profits. The aforementioned expenses should bring the intended profit, which is the 
sale of young pigeons for slaughter. From one pair of pigeons we can get from 12 to 14 young birds per 
year. The number of young can be increased by picking up female eggs and incubating them under 
artificial conditions as the female, whose eggs were taken, proceeds to the next hatchling faster. Hatched 
young pigeons are given to be fed to other females or are artificially reared by people. To calculate the 
profit the breeder should be guided by calculations of the number of kilos of food consumed per each 
pair together with the youngsters. The cost of food for parents is constant, but the number of individuals 
raised by a given pair may vary. Additional profit from is the sale of manure or adult birds. 
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Summary. The profit and loss balance for each farm is not always positive. The costs incurred 
at the start of meat pigeon breeding are large and the market is not always reliable. The price of meat is 
determined by the level of consumption. Pigeon meat in Europe is a luxury product, the price of which 
is higher than the price of poultry (chicken). 
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Вступ. Висока біологічна і харчова цінність молока та молочних продуктів полягає в 

тому, що вони містять всі речовини у співвідношенні, яке забезпечує нормальний ріст та 
розвиток організму. Молочні продукти легко засвоюються, часто використовуються як засоби 
профілактики різних захворювань (органів травлення, дихання, тощо). 

Заслуженою популярністю користуються у мільйонів людей різних країн світу 
кисломолочні напої, тобто молоко, сквашене різними видами молочнокислих бактерій. Якість і 
біологічна цінність кисломолочних продуктів залежить від виду та складу мікрофлори 
препаратів, що використовують для сквашування молочної сировини. Тому є потреба постійного 
контролювання молочної сировини та молочних продуктів на натуральність, якість, 
повноцінність та безпечність для організму. 

Мета роботи – проведення оцінки сухих заквасок за мікробіологічними показниками.  
Матеріал та методи досліджень. Дослідження проводили в умовах лабораторії 

мікробіології факультету ветеринарної медицини Дніпровського державного аграрно
економічного університету.  

Матеріалом для дослідження слугували сухі закваски різних виробників для 
виготовлення йогурту, що реалізуються у торгівельних мережах міста Дніпро з використанням 
органолептичного й лабораторного методів. 

Результати досліджень. Шляхом мікроскопії пофарбованих препаратів встановлено, що 
до складу всіх заквасок входить по декілька штамів різних видів бактерій, як і зазначено в 
інструкціях. За морфологією це в основному коки та палички, які не здатні утворювати спори.  

Мікроорганізми роду Streptococcus представлені ланцюгами з круглих клітин; 
Lactococcus – овальними клітинами у вигляді коротких ланцюгів та попарно; Lactobacillus – 
циліндричними паличками, які розміщені поодиноко, попарно і короткими ланцюжками; 
Bifidobacterium – поліморфними (прямі, вигнуті, Yподібні, булавоподібні) дрібними паличками. 

При вивченні активності заквасок, після 6 годин дослідження, виявлено гарно 
сформований однорідної консистенції щільний згусток лише у першого дослідного зразка 
(закваска “VIVO”). Він мав чистий ніжний приємно кислий смак та виражений аромат. Зразок 
№ 3 (“GENESIS”) після 6 годин характеризувався напівщільним згустком, не зовсім чистим 
кисломолочним смаком та середньовираженим ароматом. За 6 годин культивування зразок № 2 
закваски (“GOODFOOD”) не сформувався потрібної консистенції згусток, виявлено тягучу 
водянистослизисту консистенцію маси, яка була солодкувата на смак зі середньовираженим 
ароматом. Щільний згусток сформувався через 8 год.  

Запах утворених згустків усіх трьох зразків заквасок був характерним для даного 
продукту – йогурту. 
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За тривалого зберігання заквасок (5 місяців за температури 4 °С) зареєстровано зниження 
їх активності майже у 2 рази. При цьому після 12 год сквашування закваски “VIVO” та 
“GENESIS” виявили яскраво виражений кислий смак, “GOODFOOD” – помірно солодкий. 
Збільшення часу сквашування призвело до накопичування молочної кислоти. Згустки всіх трьох 
зразків були неоднорідними, спостерігалося відділення сироватки, і найбільше у “VIVO”. 

Основаними мікроорганізмами, що беруть участь у кисломолочному процесі, є 
молочнокислі стрептококи та болгарська паличка. Саме їх наявність і зазначено в інструкціях 
щодо застосування заквасок. Тому нижча активність закваски “GOODFOOD” пояснюється 
переважанням в її складі саме молочнокислих стрептококів, які сприяють формуванню згустка 
тягучої консистенції, ще й зі запізненням (8 год) порівняно зі заквасками “VIVO” та “GENESIS”. 
Наявність болгарської палички у заквасках може надавати зайвого кислого смаку готовому 
продукту в разі його невчасного охолоджування. Це й спостерігалося нами під час визначенні 
активності заквасок після тривалого зберігання та застосування.  

Тест на наявність у заквасці вуглекислого газу реєстрували негативним у всіх зразків, що 
свідчить про відсутність мікроорганізмів, здатних до газоутворення та руйнування згустка.  

У бульйоні МасСоnkeу не спостерігалося зміни кольору та виділення газу: поплавки 
залишилися на дні, що вказувало на відсутність бактерій групи кишкової палички в заквасках. 

У дослідженнях лише закваска № 1 після культивування її і за аеробних, і анаеробних 
умов, спорових форм як сторонньої мікрофлори не виявлено. 

Закваска № 2 (“GOODFOOD”) шляхом культивування у пробірках зі стерильним 
знежиреним молоком без додавання парафіну мала в декількох полях зору мікроскопу по 2–3 
овальних спори, а у пробірках із парафіном закваска № 3 (“GENESIS”) – одну спору. 

Серед мікрофлори закваски “GENESIS” також було виявлено дріжджеподібні гриби. На 
живильному середовищі Сабуро на 5 добу після посіву спостерігали дрібні випуклі колонії 
білого кольору, з блискучою поверхнею та рівними краями. Мікроскопією виявлено 
хламідоспори та псевдоміцелій. 

Наявні немолочні мікроорганізми відносять до технічно шкідливої мікрофлори, яка може 
спричинювати появу вад та псування готових продуктів, оскільки здатна викликати глибокий 
розпад білків.  

Висновок. Немолочні бактерії (технічно шкідливу мікрофлору) за аеробних умов 
виявлено при дослідженні закваски “GOODFOOD”, за анаеробних умов – у закваски 
“GENESIS”; клітини дріжджоподібних грибів – у заквасці “GENESIS”. 
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Введение. Известно, что европейское свиноводство, являющееся образцом для 

подражания у отечественных свиноводов, зиждется на четырех китах: генетика, кормление, 
содержание и ветеринарное обслуживание. Если из данной системы выпадает хоть одно звено, 
то эффективность производства резко снижается. Примером могут служить случаи 
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выращивания свиней “хорошей генетики” в коровниках и других помещениях не пригодных для 
создания оптимальных условий выращивания высокопродуктивных животных. Также известны 
случаи игнорирования аминокислотного пинания и “экономии” на премиксах в рационах 
мясных пород свиней, что приводит к недополучению ожидаемого уровня продуктивности 
откармливаемого молодняка. 

Объективный анализ подобных ситуаций позволяет выделить непрофессиональные 
действия владельцев и специалистов как деструктивные факторы в свиноводстве и разделить их 
на две условные группы. Сознательное игнорирование правил выращивания свиней в угоду 
требованиям иного порядка и несознаваемые непрофессиональные действия по причине 
традиционной архаизации производства или же отсутствия возможностей к их осуществлению. 

Кроме того, существуют объективные причины, препятствующие развитию 
отечественного свиноводства, которые не зависят от отдельно взятого хозяйственника, а именно: 
неурегулированность экономической политики, отвечающей за развитие отрасли, высокая 
стоимость энергоносителей, кормов, оборудования, конкуренция с импортной свининой, 
неразвитость механизмов стимуляции фермеровсвиноводов и др. К объективным причинам 
также следует отнести инфекционные заболевания и, в первую очередь, африканскую чуму 
свиней. 

Поскольку главным тезисом нашей работы является анализ и типологизация 
экологических деструкций в свиноводстве, то все перечисленные факторы мы предлагаем 
воспринимать, как деструктивные элементы экологической среды, в которой оказалось 
отечественное свиноводство. То есть, человек выступающий обязательным условием 
существования домашней свиньи, своими непрофессиональными действиями препятствует 
реализации биопотенциала животного. Более того, многообразие форм непрофессионализма 
препятствует эксплуатационной стандартизации, как животных, так и процессов, связанных с их 
жизнеобеспечением.  

Помимо непрофессиональных действий следует выделить другую группу экологических 
деструкций, являющихся важным источником проблем, связанных с интенсификацией 
производства. Речь идет о существовании живого организма на пределе биологических 
возможностей, что влечет за собой каскад деструкций в организме эксплуатируемого животного.  

Полярными примерами являются, с одной стороны – примитивное свиноводство с 
полуголодными, постоянно больными животными, содержащимися в неприспособленных для 
этого помещениях и расходующими жизненный потенциал на простое выживание, а с другой – 
высокопродуктивные животные, выращиваемые по интенсивной технологии, также 
находящиеся в условиях “предела возможностей”, но в другом контексте. По сути, 
интенсификация свиноводства приводит к созданию новых, крайних форм вариабельности 
генотипа, способного к жизнедеятельности в четко очерченных, антропогенно обусловленных 
параметрах. Так, молочная продуктивность свиноматок сверхмногоплодных линий мясных и 
беконных пород может достигать 15 кг в сутки, в то время, когда уровень лактации свиноматок 
традиционной селекции не превышал 8 кг в сутки. Естественно, что для обеспечения 
полноценного внутриутробного развития плодов, стимуляции и поддержания высокой 
молочности необходимо обеспечить животное достаточным количеством корма еще в период 
супоросности. С этой целью свиноводы вынуждены к 80–85 дню супоросности переводить 
свиноматок на рацион лактирующих животных. Такой напряженный режим функционирования 
молочной железы и всей репродуктивной системы, а также связанных с ними 
морфофизиологических процессов, не может не отразиться на специфике ветеринарного 
обслуживания этих животных. У свиноматок в послеродовом периоде возрастает склонность к 
развитию синдрома ММА, послеродовой депрессии, гепатопатологиям. Кроме этого, 
содержание лактирующих свиноматок в индивидуальных внутриклеточных станках 
провоцирует массовые случаи пролежней, некрозов мягких тканей в области лопаток и 
маклоков. Сопутствующим фактором в генезе патологий опорнодвигательного аппарата 
выступает и потеря кальция в периоды супоросности и лактации. Более того, последние 
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исследования показали, что у импортируемых свиноматок породы ландрас×йоркшир уровень 
щелочной фосфатазы в сыворотке крови заметно выше, чем у свиноматок старой селекции. 
Данный факт подтверждает интенсификацию процесса трансформации кальция из костной 
ткани свиноматки в организм плода или новорожденного на фоне спровоцированной и 
смоделированной человеком ситуации. 

Не менее важным обстоятельством в системе компенсации деструкций, связанных с 
высокотехнологическим свиноводством, являются мероприятия, направленные на профилактику 
стрессовых состояний. Общепринятой зарубежной практикой стало создание максимально 
комфортных условий содержания молодняка, позволяющих снизить влияние технологических и 
иерархических стрессов. К ним относятся специальные “игрушки”, моделирующие природное 
кормовое и социальное поведение, функциональные и высокоэнергетические кормовые добавки. 
В частности, применение кормовой добавки на основе торфа оказывает адапптогенное влияние и 
позволяет ускорить приучение поросят к поеданию престартовых комбикормов, снизить 
процент заболеваемости, повысить средний вес поросят при отъеме.  

Одной из наиболее волнующих сегодня тем в свиноводстве становится проблема борьбы 
с “новым” заболеванием, вызываемым цирковирусом. Данная патология может считаться 
показательной, как вновь появившаяся и сразу заявившая о себе в качестве очередного 
препятствия в развитии промышленного свиноводства. Ветеринарный контроль ситуации 
осложняется многообразием форм клинического проявления инфекции. Среди главных причин, 
способствующих появлению данной патологии, называют концентрацию поголовья, массовые 
инъекционные обработки животных, зараженность кормов микотоксинами и т.п.   

Таким образом, мы констатируем наличие деструкций антропогенного происхождения 
первого, второго, третьего порядка и так далее. То есть, интенсификация производства 
свинины влечет за собой необходимость внедрения технологий, которые вызывают 
биологические и экологические изменения, требующие постоянной компенсации со стороны 
человека.  

Выводы 
1. Некомпетентность, отсутствие стабильной организации форм производства и 

отлаженной системы обмена информацией, практическая нереализованность государственной 
концепции развития свиноводческой отрасли необходимо оценивать, как деструктивные 
элементы экологической среды, в которой оказалось отечественное свиноводство.  

2. Проявления экологических деструкций связанны с интенсификацией производства 
вследствие возникновения принципиально новых отношениях в системе «человекживотное», в 
результате чего, животные существуют на пределе биологических возможностей, что влечет за 
собой каскад деструкций. 

3. Компенсаторные ветеринарные и биологические технологии, кроме поставленных 
перед ними задач имеют так называемые “побочные эффекты”, которые мы предлагаем 
рассматривать как экологические деструкции второго порядка. Их компенсация, в свою очередь 
становится условием возникновения деструкций третьего порядка и т.д.. Данная причинно
следственная цепочка ограничивается только временем эксплуатации животного. 
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Показники овечого і козиного молозива  

Зажарська Н.М., Костюченко К.Г., Білоголовська О.Ю., 
zazharskayan@gmail.com 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Виробництво молока в Україні вважається однією із важливих галузей сільського 

господарства. На сьогодні гігієна, санітарія та добробут тварин виходять на перший план підчас 
отриманні якісних та безпечних продуктів харчування. Також важливім аспектом є роль 
молозива для новонароджених ягнят, які мають обмежені запаси енергії і потребують швидкого 
доступу до нього. Одна з найважливіших функцій молозива полягає в передачі антитіл від 
матері до молодняка до того, як його власний імунологічний захист стає повністю 
функціональним. 

Мета – вивчити зміни показників овечого та козиного молозива залежно від дня лактації. 
Матеріали і методи досліджень. Було досліджено 36 проб молозива овець порід 

Мериноландшафт і Дорпер та 35 проб від кіз англонубійської, альпійської та німецької білої 
породи підсобного господарства “Укрсігоспром” Дніпропетровської області у 2017 році. Всі 
проби були відібрані у молозивний період протягом 7 днів лактації тварин. 

Основні показники молозива були визначені на ультразвуковому аналізаторі молока 
“Ekomilk тип MILKANA KAM 982a”, кількість соматичних клітин – за допомогою 
віскозиметричного аналізатора “СОМАТОСМ”. Кількість імуноглобулінів визначали за 
допомогою фотоелектроколориметру методом У. Флінера і Т. Стотта. 

Результати досліджень. В результаті проведених досліджень було встановлено, що за 
органолептичними показниками проби овечого та козиного молозива перших днів після окоту 
суттєво відрізнялися від молока подальших днів лактації. Колір молозива у перші дні був 
кремовожовтим, у всіх інших пробах варіював від білого до жовтуватого; запах був приємний, 
специфічний для овечого та козиного молока, без сторонніх запахів. Смак молозива – 
солонуватий. Консистенція молозива перших трьох днів – в’язка, особливо у перший день. У 
наступні – однорідна, без слизу, не тягуча. 

Максимальну титровану кислотність овечого молозива спостерігали в перший надій – 
44 °Т, на другий день вона складала 32 °Т, а на третій – 25 °Т. Велика кислотність у перший день 
після окоту обумовлена максимальною кількістю імуноглобулінів у молозиві. Вважають, що 
чим більше титрована кислотність молозива, тим вище його імунобіологічні властивості. 

Овече молоко відрізняється від коров’ячого і козиного більшим вмістом жиру і білка.  
Густина овечого молозива першого надою досягає 76,6 оА.  
Жирність овечого молозива другого дня лактації знизилась на 16 %, вміст лактози – на 

41,6 % (Р < 0,01), сухий знежирений залишок – на 42,7 %, густина – на 46,9 % (Р < 0,01), вміст 
загального білка – на 42,3 % (Р < 0,01), температура замерзання – на 15,9 % (Р < 0,01) порівняно 
з першим днем.  

Порівняно з першим днем лактації овець вміст імуноглобулінів у молозиві на другий 
день знизився на 64,4 % (Р < 0,001), на третій день – в 5 разів (Р < 0,001). Починаючи з другого 
до сьомого дня лактації спостерігалось поступове зниження концентрації імуноглобулінів. 
Наприклад, порівнюючи з першим днем вміст імуноглобулінів у молозиві на п’ятий день 
знизився на 83,4 % (Р < 0,001), на шостий – на 97,4 % (Р < 0,001), на сьомий – на 94,3 % 
(Р < 0,001).  

Найбільший вміст імуноглобулінів у молозиві овець спостерігали у перший день лактації, 
максимальне значення було 33,4 мг/мл. У кіз порівняно з першим надоєм (в середньому 
15,79 ± 4,60 мг/мл), середній вміст імуноглобулінів знизився на 16,8 % на другий день після 
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окоту, у 6 разів (Р < 0,05) – на третій. У подальші дні лактації кількість імуноглобулінів у 
козиному молозиві також вірогідно менше відносно першого дня.  

Таким чином, на сьомий день лактації вміст імуноглобулінів у овечому молозиві 
зменшується в 17,6 разів , а в козиному в середньому – в 25,9 разів відносно першого надою. Це 
ще раз доводить важливість і необхідність згодовування першого молозива якомога швидше 
новонародженим. Отримані дані свідчать про можливість додавання овечого і козиного молока 
до збірного, починаючи з 7 дня лактації. 

Висновки. 
1. Жирність молозива другого дня лактації знизилась на 16 %, вміст лактози – на 41,6 % 

(Р < 0,01), сухий знежирений залишок – на 42,7 %, густина – на 46,9 % (Р < 0,01), вміст 
загального білка – на 42,3 % (Р < 0,01), температура замерзання – на 15,9 % (Р < 0,01) відносно 
до показників першого надою. 

2. Найбільший вміст імуноглобулінів відмічений в перший день лактації в овечому 
молозиві – 25,45 ± 3,63 мг/мл, в козиному – 15,79 ± 4,60 мг/мл. 

3. Порівняно до першого дня лактації  на другий день вміст імуноглобулінів у овечому 
молозиві знизився на 64,4 % (Р < 0,001), на третій день – в 5 разів (Р < 0,001). Починаючи з 
другого до сьомого дня лактації спостерігається поступове зниження концентрації 
імуноглобулінів.  

4. В козиному молозиві порівняно з першим надоєм середній вміст імуноглобулінів 
знизився на 16,8 % на другий день після окоту, у 6 разів (Р < 0,05) – на третій. Надалі кількість 
імуноглобулінів також вірогідно менше відносно першого дня.. 
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Визначення критеріїв ступеня свіжості кров’яної ковбаси залежно від умов зберігання 
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Вступ. В Україні одним з національних продуктів є кров’яна ковбаса. Актуальним 

питанням є контроль якості і безпечності кров’яної ковбаси, коли її виготовляють на 
м’ясопереробних підприємствах і суб’єктах підприємницької діяльності, на яких не 
впроваджено систему самоконтролю відповідно до чинних вимог. Харчова безпека ковбасних 
виробів під час зберігання – це важливо, як для споживачів, так і для виробників, вона залежить 
від багатьох факторів (особливостей основної та допоміжної сировини, санітарного та 
технічного стану обладнання, правильності проведення технологічних операцій, забезпечення 
необхідних режимів і т.д.). Як відомо, ковбасні вироби мають обмежений строк зберігання, який 
чітко регламентовано у нашій країні. Проблему подовження строків зберігання частіш за все 
вирішують за рахунок внесення консервуючих речовин хімічної природи. 

Мета досліджень – виявити об’єктивні критерії визначення ступеня свіжості кров’яної 
ковбаси. 

Матеріали і методи дослідження. У ході дослідження вивчали зразки кров’яної ковбаси 
дослідного приватного підприємства (5 проб) та кров’яної ковбаси торгової марки «Ювілейний» 
(м. Дніпро) (5 проб). Лабораторні дослідження ковбаси дослідного приватного підприємства 
проводили на 1, 3, 5, 8, 15, 19 добу зберігання, кров’яної ковбаси торгової марки «Ювілейний» – 
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на 1, 7, 15, 24 добу. Зберігали зразки у поліетиленовому пакеті та пергаментному папері в 
холодильнику за температури +4 °С. 

Для визначення ступеня свіжості ковбаси проводили органолептичні і лабораторні 
дослідження. З органолептичних показників визначали: зовнішній вигляд, консистенцію, вигляд 
на розрізі, запах і смак, а з фізикохімічних – досліджували рН, вміст аміноаміачного азоту, 
кислотне число. Проводили бактеріоскопію мазківвідбитків. pН визначали потенціометричним 
методом за допомогою pHметра – pH98103. Кислотне число визначали шляхом титрування 
вільних жирних кислот в спиртовоефірному розчині жиру водним розчином калію гідроксиду 
до появи рожевого забарвлення, яке не зникало протягом 1 хв. Кількість аміноаміачного азоту 
визначали шляхом титрування 0,1 н розчином NaOH до світлорожевого кольору не зникаючого 
протягом 1 хв. 

Результати досліджень. На першу добу майже всі проби ковбас за органолептичними 
показниками відповідали вимогам діючої нормативнотехнічної документації. Поверхня ковбас 
була чиста, суха, без плям, пошкоджень оболонки і напливів фаршу. Консистенція пружна, на 
розрізі фарш темночервоного кольору, не крихкий, містить шматочки сала. Смак приємний, 
властивий виробам з крові, без стороннього присмаку і запаху. Один зразок ковбаси дослідного 
приватного підприємства мав на розрізі фарш яскраво червоного кольору внаслідок поганого 
проварювання.  

Дослідження ковбас після закінчення строку придатності проводили з метою виявлення 
значного погіршення показників. На 8 добу дослідження кров’яна ковбаса (строк придатності – 2 
доби) дослідного приватного підприємства відрізнялася за органолептичними показниками у 
пробах за різних умов пакування. У разі зберігання у поліетилені проби мали слизьку поверхню, 
консистенцію мазку, запах різкий, неприємний. За зберігання у пергаментному папері поверхня 
ковбаси була підсушена, зморщена, оболонка змінила колір, стала більш темнішою. Надалі 
погіршення органолептичних характеристик посилювались до 19 доби.  

Проби ковбаси торгової марки “Ювілейний” (строк придатності – 15 діб) на 24 добу не 
мали істотних змін у органолептичних характеристиках. Це ймовірно пов’язано з застосуванням 
консерванту хімічного походження, а саме антиоксиданта ізоаскорбінату натрію, який вказаний 
у складі продукту на етикетці ковбаси. На зовнішній поверхні ковбаси однієї проби у пергаменті 
на 15ту добу дослідження було виявлено білу плісняву. 

З результатів дослідження ковбаси торгової марки “Ювілейний” встановлено хаотичні 
коливання показників рН, кислотного числа і аміноамічного азоту залежно від доби зберігання.  

Кількість мікроорганізмів у мазкахвідбитках з проб, які зберігали у пергаменті на 24 
добу збільшилась у 5,5 раза порівняно до першого дня, але статистичної різниці не виявлено. В 
пробах, які зберігали у поліетилені кількість мікроорганізмів на 24 добу збільшилась у 7,7 раза 
по відношенню до першого дня (Р < 0,05).  

Мікробне забруднення проб кров’яної ковбаси торгової марки “Ювілейний” на 15 і 24ту 
добу за умов зберігання у поліетилені в 1,18 і 1,40 раза більше ніж у пергаменті відповідно. 

Показники рН, кислотного числа і аміноаміачного азоту ковбаси дослідного приватного 
підприємства також коливалися хаотично, не виявлено залежності від строку зберігання.  

Під час підрахунку кількості мікроорганізмів у мазкахвідбитках, їх не було виявлено на 
першу та третю добу зберігання, на п’яту добу – виявлені поодинокі палички. На 15 добу 
досліджень кількість мікроорганізмів у пробах ковбас значно збільшилась порівняно з п’ятою 
добою, при тому за умови пакування у поліетилені – удвічі більше, ніж у пергаменті. За 
зберігання проб у поліетилені на 15 добу показник збільшився у 23,8 раза по відношенню до 
першого і третього днів (Р < 0,05). На 19 добу дослідження цей показник збільшився у 25,7 раза 
в пробах у пергаменті та у 87,4 раза – в поліетилені порівняно до першого і третього днів 
(Р < 0,05). 

Мікробне забруднення проб кров’яної ковбаси дослідного приватного підприємства на 15 
і 19ту добу за умов зберігання у поліетилені в 2,06 і 3,40 раза більше ніж у пергаменті 
відповідно. 
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Аналізуючи отримані результати встановлено, що не бажано зберігати кров’яну ковбасу 
у поліетилені, краще використовувати пергаментний папір. 

За результатами досліджень значні зміни під час зберігання кров’яної ковбаси 
відбуваються в органолептичних характеристиках та у мікробному забрудненні. 

Висновки. Стан поверхні, запах, консистенція, колір і кількість мікроорганізмів у 
мазкахвідбитках є об’єктивними показниками ступеня свіжості кров’яних ковбас. Зростання або 
зменшення показників рН, кислотного числа та аміноаміачного азоту відбувались хаотично під 
час зберігання, тому вони не можуть бути об’єктивними критеріями свіжості кров’янки. Для 
зберігання кров’яної ковбаси краще використовувати пергаментний папір, ніж поліетилен. 
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Використання відходів харчової промисловості в період відгодівлі молодняку великої 
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Вступ. Одним з прогресивних напрямів забезпечення тварин кормами є використання 

відходів харчової промисловості. Вторинне їх використання дає змогу суттєво економити 
матеріальні та енергетичні ресурси забезпечуючи замкненість виробничоресурсних циклів 
галузі. 

Більшість товаровиробників віддають перевагу прибутковим галузям. В зв’язку з тим, що 
виробництво яловичини трудомістке та затратне воно перебуває в критичному стані. Основою 
відродження скотарства є забезпечення тварин кормовими ресурсами. Відходи і побічні 
продукти виробництва і переробки сільськогосподарської продукції є пріоритетним резервом 
ресурсозбереження. Залежно від комплексу потреб харчові відходи традиційно 
використовуються у непереробному вигляді (свіжі корми – жом, патока, барда, збиране молоко) 
та як продукти переробки (комбіновані корми – зернові та соняшникові шроти, зернове 
лушпиння, висівки). 

Мета роботи – дослідити вплив використання відходів харчової промисловості на 
прирости живої маси в період відгодівлі. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили в ТОВ “Чорнобайпродсервіс” 
Черкаської області. Дане господарство є одним з лідерів серед вирощування та відгодівлі великої 
рогатої худоби. Прирости в господарстві тримаються на рівні 1500 г, що зумовлено сучасними 
підходами до організації годівлі та утримання тварин.  

Для досліджень використовували бугайців абердинангуської породи, які були 
сформовані за принципом аналогів по 20 голів у дві групи (контрольну і дослідну). Утримання 
бугайців безприв’язне, групове на фідлотах обладнаних тіньовими навісами над зоною 
відпочинку та кормовим столом. Для годівлі тварин контрольної групи застосовували кормову 
суміш з традиційних кормів, а тваринам дослідної згодовували раціон, що містив 50 % харчових 
відходів. Роздавання кормів проводилось кормовим комбайном два рази на день, фронт годівлі 
становив 0,45 см на 1 голову. Живу масу тварин визначали зважуванням, показники 
абсолютного та середньодобового приросту – розраховували згідно з існуючими методиками. 
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Матеріали опрацьовано з використанням методів варіаційної статистики та програми Microsoft 
Excel 2010. 

Результати та висновки. Встановлено, що згодовування бугайцям в період відгодівлі 
раціону з додаванням харчових відходів сприяє їх інтенсивному росту. За живою масою у віці 16 
міс. тварини дослідної групи переважали контрольну на 21,4 кг. За 60 днів відгодівлі від тварин 
було отримано приросту 59,4 кг в контрольній та 77,95 в дослідній групі. Середньодобовий 
приріст характеризує інтенсивність росту молодняку. Високими показниками середньодобового 
приросту відзначались обидві групи тварин. Приріст в контрольній групі за добу коливався в 
межах від 1096,5 до 1167,3 г, та 1193,5 до 1365 г – в дослідній. 

У результаті виконаних досліджень встановлено, що інтенсивна відгодівля бугайців 
абердинангуської породи з використанням для їх годівлі раціону який містить на заключному 
етапі відгодівлі половину харчових відходів не зменшує інтенсивності росту тварин, а дає змогу 
забезпечити середньодобові прирости за період відгодівлі на рівні 1129,7 в контрольній та 1277,8 
г в дослідній групах. 
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Вступ. Використання автоматизованого доїння за умов безприв’язного утримання корів 

забезпечує підвищення їх продуктивності, а також зниження собівартості продукції, підвищення 
продуктивності праці операторів та поліпшення умов і культури праці обслуговуючого 
персоналу, зниження на 15 % вибракування продуктивних тварин, зменшення тривалості доїння 
та підвищення якості молока.  

Однією з найважливіших технологічних ознак у молочному скотарстві є придатність 
корів до машинного доїння.  

Окрім надою, не менш важливим показником продуктивності корів є їх жива маса, 
особливо на початку лактації, оскільки це дає можливість визначати не лише ефективність 
споживання корму, а і прогнозувати подальшу молочну продуктивність.  

Мета дослідження полягала у визначенні технологічних особливостей корів 
спеціалізованих молочних порід. 

Технологічність корів різних порід досліджували в умовах доїльної зали, а якість їх 
видоювання – на доїльній установці “Паралель”. 

Послідовність виконання технологічних операцій з підготовки корів до доїння 
здійснювалась відповідно до вимог, що дозволило досягнути максимальних результатів 
інтенсивності та повноти видоювання.  

Молочну продуктивність корів оцінювали за надоєм, вмістом жиру і білка в молоці та 
кількістю молочного жиру і білка за даними першої, другої та третьої лактацій. 

Результати досліджень. Нами було визначено живу масу і величину надою корів 
упродовж трьох лактацій.  

Встановлено, що в однакових умовах утримання, годівлі та експлуатації тварини 
досліджуваних порід відрізняються за показниками продуктивності. Так, серед первісток 
перевагу за живою масою мали тварини української чорнорябої молочної породи 601 кг або 
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(0,7 %), проте за молочною продуктивністю вони поступались тваринам голштинської породи, 
різниця склала 467 кг.  

Аналогічна тенденція спостерігалась і за другу лактацію, але різниця була незначною і не 
вірогідною. Протягом третьої лактації найвищою живою масою (657 кг) або на 3,4 % більше 
характеризувались корови голштинської породи в порівнянні із ровесницями української чорно
рябої молочної породи. 

Загальною тенденцією є те, що за існуючого комфортного технологічного середовища не 
спостерігалося зниження рівня продуктивності з віком у тварин досліджуваних порід. 

Характерною особливістю тварин досліджуваних порід є висока інтенсивність 
молоковиведенняі за умов доїння на автоматизованій установці типу “Паралель”, яка у первісток 
становила 2,09 кг/хв., голштинська, 2,05 кг/хв., українська чорноряба молочна порода. Поряд з 
морфологічними ознаками вимені найбільш об’єктивним показником технологічності є 
інтенсивність молоковиведення, яка у корів української чорнорябої молочної породи за І 
лактацію становить 1,79 кг/хв., а голштинських ровесниць – 1,69 кг/хв., при їх доїнні на доїльній 
установці «Паралель».  

Протягом другої лактації найвищий разовий надій встановлено у корів української чорно
рябої молочної породи (19,2 кг) серед тварин із ванноподібною формою вим’я при майже 
однаковій інтенсивності молоковиведення порівняно з голштинами. 

Що стосується тривалості доїння, то вищий показник встановлено у корів української 
чорнорябої молочної породи порівняно з голштинськими ровесницями з чашоподібною 
формою вим’я (8,58 хв.). Якщо порівнювати показники інтенсивності молоковиведення за 
першу та другу лактації, то не встановлено погіршення цього показника у тварин досліджуваних 
порід. 

У період третьої лактації перевагу за надоєм серед тварин голштинської породи мали 
корови із ванноподібною формою вим’я, проте за часом видоювання вони поступались 
ровесницям із чашоподібною формою вим’я. Корови української чорнорябої молочної породи з 
ванноподібною формою вим’я швидше видоювались (8,72 хв.) і мали вищий разовий надій 
(19,1 кг) порівняно з ровесницями, які мали чашоподібну форму вим’я. 

Отже, породна належність обумовлює морфофункціональні властивості вим’я тварин. 
Встановлено, що коровам голштинської породи притаманна ванноподібна форма вим’я і це 
характерно для порід української селекції, так як вони не лише створені методом 
відтворювального схрещування з плідниками голштинської породи, але й їх удосконалення 
здійснюється з використанням бугаїв цієї ж породи.  

Таким чином, оцінка молочної худоби за технологічними показниками молочної залози є 
невід’ємною частиною прояву продуктивності худоби та підвищення економічної ефективності 
виробництва. В результаті проведених досліджень встановлено, що як для тварин голштинської 
породи характерна ванноподібна форма вим’я, так і для українських чорнорябої молочної 
породи. Найвищими показниками разового надою характеризуються тварини із ванноподібною 
формою вим’я, тобто така форма вим’я є найбільш технологічнопридатною для доїння на 
доїльній установці типу “Паралель”.  

Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено, що ванноподібна форма 
вим’я характерна як для тварин голштинської породи, так і для українських чорнорябої 
молочної породи. Особливістю тварин досліджуваних порід є висока інтенсивність 
молоковиведення за умов доїння на автоматизованій установці типу “Паралель”, яка у первісток 
голштинської породи становила 2,09 кг/хв. та 2,05 кг/хв. у ровесниць української чорноряба 
молочної породи, а у повновікових корів – 2,10 кг/хв.; 2,08 кг/хв. відповідно. 

За результатами досліджень корів спеціалізованих молочних порід щодо оцінки молочної 
продуктивності протягом трьох лактацій доведено доцільність їх використання в умовах 
інтенсивної технології виробництва молока. Найвищим надоєм за третю лактацію 
характеризувалися корови голштинської породи. 
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Білоцерківський національний аграрний університет, м.Біла Церква, Україна 
 

Коров’яче молоко займає лідируючу позицію по споживанню у світі. Однак алергією на 
нього страждає третина населення землі, а значить гостро стоїть питання про заміну цього 
популярного продукту. Козине молоко може стати відмінною альтернативою коров’ячому, так 
як воно легше засвоюється та не дає алергічних реакцій. Люди, що вживають козяче молоко не 
страждають такими проблемами як здуття живота, метеоризм та розлади травлення. За своїм 
складом це молоко схоже з грудним молоком, отже, воно більше підходить людині, ніж інші 
аналоги. 

Козине молоко має меншу жирність, ніж коров’яче, зате містить більше білків, 
незамінних амінокислот, корисних жирних кислот та інших поживних речовин. У ньому менше 
холестерину, а значить, воно підійде тим, хто стежить за споживанням насичених жирів і рівнем 
«поганого» холестерину. Козине молоко багате вітамінами A, D, C, E, K, а також вітамінами 
групи B, такими як тіамін, рибофлавін, фолат, B12, B6. Воно містить також багато мінералів – 
кальцій, фосфор і калій, а також залізо, магній, селен, цинк, мідь і натрій. 

Козине молоко  один з найпопулярніших інгредієнтів, використовуваних для 
виготовлення мила ручної роботи Україні. 

 Ніжне мило підходить дітям і дорослим. Насичує шкіру молочними кислотами і 
дбайливо доглядає. Молоко відбілює та пом'якшує шкіру, діє на шкіру заспокійливо. 
Кисломолочні продукти корисно застосовувати для вмивання жирної шкіри, так як це чудовий 
засіб для лікування і профілактики вугрового висипу. 

Основна складність використання свіжого козиного молока для виготовлення лужного 
розчину замість води полягає в тому, що по мірі нагрівання луг який міститься в молоці цукор, і 
суміш набуває яскравопомаранчевого кольору. В результаті мило буде мати світлий 
помаранчевий або бурштиновий відтінок.  

У хімічному відношенні основним компонентом мила є суміш розчинних солей вищих 
жирних кислот. Зазвичай це натрієві, рідше  калієві або амонієві солі таких кислот як 
стеаринова, пальмітинова, міристинова, і олеїнова. Додатково в складі мила можуть бути 
включені й інші речовини, що володіють миючою дією, а також ароматизатори та 
барвники. Сучасні рідкі мила це водні розчини синтетичних іонних або неіоногенних 
поверхневоактивних речовин з додаванням консервантів, ароматизаторів, барвників, солей для 
контролю в'язкості, добавок для зв'язування іонів кальцію та магнію і т. д.  

Отримання мила ,бере основу на реакції омилення  гідролізу складних ефірів жирних 
кислот (тобто жирів) з лугами, в результаті якого утворюються солі лужних металів і спирти (у 
даному випадку – трьохатомний спирт гліцерин).  

У спеціальних ємкостях (варильних котлах) нагріті жири обмилюють їдким лугом 
(зазвичай каустичною содою). У результаті реакції у варильних котлах утворюється однорідна 
в'язка рідина, густа суміш при охолодженні ,мильна, клей,що складається з мила і гліцерину. 
Вміст жирних кислот в милі, отриманому безпосередньо з мильного клею зазвичай 4060% 

Отже козине молоко добре поєднується з різними рослинними компонентами і маслами, 
що дозволяє змішувати його з екстрактами трав, протеїнами і вітамінами. 

 
                                                 
*Науковий керівник – д.с.-г.н., професор Луценко М.М. 
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Вступ. Ветеринарносанітарна експертиза продуктів забою тварин попереджає 

виникнення не тільки харчових отруєнь у людини, а і заразних хвороб спільних для тварин і 
людей. Об’єктивна, науково обґрунтована санітарна оцінка продукції, що надходить для 
реалізації на ринок профілактує розповсюдження збудників інфекційних і паразитарних хвороб 
серед тварин і в навколишньому середовищі [5]. 

Послідовне виконання вимог “Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і 
ветеринарносанітарної експертизи м’яса і м’ясопродуктів”, діючих державних нормативних 
документів щодо правил торгівлі на ринку, ветеринарного законодавства дозволяє контролювати 
якість і безпеку продуктів забою тварин в умовах продовольчих ринків [1–3, 5]. 

Визначення свіжості м’яса, виявлення патологоанатомічних змін різної етіології в 
продуктах забою тварин, дотримання ветеринарносанітарних і гігієнічних правил під час 
торгівлі і зберігання продукції вимагає уважності, професіоналізму і наполегливості від 
працівників державної лабораторії ветеринарносанітарної експертизи ринку. 

Отже, визначення якості і безпеки продуктів забою тварин в умовах конкретного ринку 
залишається актуальним і важливим завданням. 

Мета роботи – визначення якості і безпеки продуктів забою свиней, великої рогатої 
худоби, овець в умовах ринку м. Запоріжжя. 

Матеріал і методи дослідження. Матеріалом досліджень були продукти забою великої 
рогатої худоби, овець та свиней, що надходили для продажу на ринок м. Запоріжжя, а також 
обліковозвітна документація державної лабораторії ветеринарносанітарної експертизи ринку за 
останні 2 роки. 

Для встановлення якості і безпеки продукції тваринного походження та виконання 
поставлених завдань застосовували стандартизовані методи дослідження, що використовуються 
під час ветеринарносанітарної експертизи продуктів забою тварин на ринках: органолептичні, 
біохімічні і бактеріологічні. 

Результати досліджень. Продукти забою тварин, що надходили для реалізації на ринок 
супроводжувались ветеринарними довідками або ветеринарним свідоцтвом форми 2. Туші 
тварин забитих в умовах приватного сектору мали штамп “Попередній огляд” [4]. 

Досліджені туші овець, свиней, великої рогатої худоби були добре знекровлені, а 
органолептичні показники не викликали сумніву щодо свіжості м’яса. Після виключення 
сибірки шляхом бактеріоскопії мазківвідбитків селезінки продукти забою великої рогатої 
худоби та овець досліджували за стандартною схемою післязабійної експертизи. Свинячі туші 
проходили обов’язкове дослідження на трихінельоз методом трихінелоскопії. 

В результаті проведеної ветеринарносанітарної експертизи 17ти свинячих туш, були 
виявлені туберкульозні ураження підщелепових лімфатичних вузлів в одній туші та в двох – 
ехінококоз печінки, що склало 17,6 % вибракування. 

В продуктах забою великої рогатої худоби в одній туші із 7ми досліджених знайшли 
двох цистицерків: в язиці і міокарді та в одному випадку – дикроцеліоз, що склало 28,6 % 
вибракування. 

Післязабійна ветеринарносанітарна експертиза 5ти туш і органів овець дозволила 
виявити цистицеркоз в одному випадку, що становило 20 % вибракування. 
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Аналіз обліковозвітної документації державної лабораторії ветеринарносанітарної 
експертизи ринку показав, що продуктів забою свиней на ринок надходить більше, ніж інших 
видів забійних тварин. Основними причинами вибракування туш і органів забійних тварин 
залишаються впродовж останніх двох років паразитарні хвороби: ехінококоз, дикроцеліоз, 
метастронгільоз, цистицеркоз. 

В результаті вивчення дотримання ветеринарносанітарних і гігієнічних правил торгівлі 
на ринку, встановили порушення торгового сусідства, невідповідність санітарного одягу у 
реалізаторів, паління на робочому місці. 

Висновки. 
1. Із досліджених продуктів забою свиней, великої рогатої худоби, овець було 

вибракувано з причин заразної етіології (туберкульоз, цистицеркоз, ехінококоз, дикроцеліоз) 
туші і органи в 20,7 % випадків. 

2. За останні два роки основними причинами недопущення до реалізації туш і органів 
забійних тварин були паразитарні хвороби, на які приходилось 55,8–69,5 %. 

3. Санітарногігієнічний стан торгівельних місць, павільйонів, території ринку 
відповідає ветеринарносанітарним вимогам, але виявлені випадки – відсутності головних 
уборів, незадовільний стан санітарного одягу (8,5 %), паління на робочому місці (4,6 %), 
порушення торгового сусідства (21 %). 

Література 
1. Правила торгівлі на ринках, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України, МВС України, Державної податкової адміністрації України, Державного 
комітету стандартизації” від 26.02.2002 №57/188/84/105; 

2. Ветеринарносанітарні правила для ринків, затверджені наказом Держдепартаменту 
ветеринарної медицини від 04.06.96 №23; 

3. Положення про державну лабораторію ветеринарносанітарної експертизи на ринку, 
затверджені наказом Держдепартаменту ветеринарної медицини від 15.04.2002 №16;  

4. Інструкція із застосування позначки придатності та ветеринарних штампів і внесення змін до 
інструкції по клеймуванню м'яса, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 7 квітня 2010 р за № 
278/17573; 

5. Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарносанітарної експертизи 
м’яса і м’ясопродуктів, затверджені наказом Держдепартаменту ветеринарної медицини від 21.06. 2002 
за №524/6812. 
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Вступ. У бджільництві, поряд із зростанням валового виробництва меду, збільшується 

заготівля квіткового пилку – цінного продукту, який використовується для підгодівлі бджіл при 
нарощувані сили сімей, особливо на запиленні рослин закритого ґрунту. За дефіциту білка 
бджоли мало, або зовсім не виділяють віск, погано вигодовують розплід, а молоді бджоли 
виходять із комірок недорозвинені та слабкі [1,2]. 
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Квітковий пилок складений і законсервований у комірках стільників, залитий медом і 
запечатаний восковою кришечкою називається пергою. Перга – основне джерело білків, жирів і 
мінеральних солей для бджіл. У перзі міститься до 20 % білків (у медові – 0,5 %), 20 % 
вуглеводів, 35 % мінеральних солей, 415 % жирів, є вітаміни, ферменти, гормони та інші цінні 
речовини, необхідні для життя та розвитку бджолиних сімей. Це також цінна продукція і для 
людини, як біологічна добавка, а для пасіки – стаття прибутку [1,3].  

У бджільництві розроблена спеціальна промислова технологія виробництва перги. За 
дослідженнями Г. Ф.Таранова 4, перетворення у комірці утрамбованої суміші бджолиного 
обніжжя супроводжується ферментацією, яка поділяється на чотири фази мікробіологічної 
діяльності. Молочнокисла ферментація перги повністю закінчується за 1415 днів. Внаслідок 
молочнокислого бродіння та інших біохімічних процесів квітковий пилок, перероблений на 
пергу, має зберігатися протягом тривалого часу та витрачатися взимку сім’єю аж до початку 
весни наступного року, часу квітування рослин [5]. Одержання цього додаткового продукту 
базується на спрямуванні невикористаної енергії бджолиних сімей в окремі періоди активного 
сезону життєдіяльності для збирання пилку понад власну потребу. 

Мета роботи – дослідити структуру перги та її морфологічні характеристики залежно від 
тривалості перебування штучного стільника в бджолиному гнізді, за промислової технологію 
виробництва. 

 
Рис. 1. Штучний стільник з бджолиним 

обніжжям 

Методика дослідження. Дослідження 
проведені на пасіці ПрАТ “Бджолоагросервіс” 
де використовується розроблена науковцями 
промислова технологія виробництва перги з 
використанням пластмасових касет, які за 
допомогою фіксаторів з’єднуються між собою 
у стільник розміром 435х300 мм [6]. Для 
заповнення і утрамбування кожної сторони 
такого стільника необхідно до 600 г 
бджолиного обніжжя (рис.1). Потім стільник з 
обніжжям, попередньо змазаний медом, 
ставлять у гніздо бджіл для дозрівання. Для 
цього було сформовано 10 бджолиних сімей за 
принципом аналогів. Сім’ї утримувались за 
загальноприйнятою технологією бджоло 
розплідника. 

При досліджені вивчені структуру перги та її морфологічні характеристики залежно від 
тривалості перебування рамки у бджолиному гнізді. 

 
Рис. 2. Структура перги в процесі  

формування 

 
Рис. 3. Гранули перги одержаної за 

промислової технології 
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Результати досліджень. Встановлено, що після заповнення і утрамбування комірок 
касет стільника обніжжя відокремлювалося і гранули розсипалися. На 10 та 12 день, 
перебування стільників у бджолиних гніздах, структура перги переважно була пухка відповідно 
до 74 %  і 67 %  від усіх проаналізованих проб.  Тільки на 14 день перебування стільників у 
бджолиних гніздах почала переважати середня за щільністю структура перги та щільна, 
відповідно 40 % та 56 % (рис. 2.). На 16 день, перебування штучних стільників на дозріванні у 
гніздах бджолиних сімей, щільна структура перги становила 100 %. Гранули перги, що вилучили 
із штучних стільників на 16 добу дозрівання мали вид грудочок шестигранної форми (рис. 3). 

Запах одержаної перги характерний насичений, пилковий, медовий. Смак кисло
солодкий з гіркотою. При вимірюванні довжини і ширини гранул перги було встановлено, що 
середня довжина гранул зрілої перги становила 9,13±0,296 мм, ширина 4,87±0,025 мм, а маса 
гранул в середньому становила 253,99 ±7,014 мг (табл. 1). За довжиною і масою отримані 
гранули перги мали високу мінливість. 

Таблиця 1. Оцінка якості перги за морфологічними ознаками на 16 день (n=30) 

Показник Довжина гранул, мм Ширина гранул, мм Маса грану, мм 
М±m 9,13±0,296 4,87±0,025 253,99 ±7,014 
Cv, % 31,5 4,99 32 

Висновки. Отже, лише на 16 день перебування штучних стільників на дозріванні, у 
гніздах бджолиних сімей, структура перги  стає щільною на 100 %. Отримані гранули перги за 
промислової технології мали вид грудочок правильної шестигранної форми з високою 
мінливістю  за довжиною і масою.  
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Вступ. Лімфоїдні утворення, асоційовані зі слизовою оболонкою кишечнику у ссавців, 

представлені дифузною формою лімфоїдної тканини, лімфоїдними вузликами, а також 
скупченнями дифузної лімфоїдної тканини та лімфоїдних вузликів у вигляді плямок Пейєра. 

У кролів, як представників ряду Зайцеподібних, тобто у рослиноїдних гризунів, шлунок 
однокамерний залозистого типу. Кишечник у них сягає 5,25–5,49 м. Товстий кишечник добре 
розвинений (2,13–2,14 м) (Жеденов, 1958, Костюк, 2012, Бирка, 2017), що обумовлено 
засвоєнням у ньому клітковини. Сліпа кишка виконує функцію “ферментаційної камери”, де 
відбувається розщеплення і засвоєння целюлози рослинного корму. Але, в процесі філогенезу, у 
боротьбі за виживання в складних природних умовах, зайцеподібні набувають таку нову 
фізіологічну особливість з боку функціонування товстого кишечнику як утворення цекотрофів, 
до складу яких, крім клітковини корму, входять мікробний білок, вітаміни групи В, С, РР, К, 
мікроелементи та ферменти. Цекотрофи споживаються кролями, забезпечуючи на 30 % організм 
в енергії (studbooks.net) і зменшуючи при цьому потребу у зазначених поживних речовинах із 
зовнішнього середовища (Мурусидзе, 2005). 

В процесі філогенезу в кишечнику кролів створилася особлива система контролю, яка 
забезпечує можливість активно реагувати на антигени, що надходять в просвіт кишечника, та 
регулювати баланс мікроорганізмів, за участі яких відбуваються процеси травлення. В зв’язку з 
цим у зайцеподібних, порівняно з іншими ссавцями, в кишечнику сформувалися додаткові 
лімфоїдні органи у вигляді лімфоїдного дивертикула клубової кишки (Жеденов, 1958, Костюк, 
2012, Бирка, 2017) і пальцеподібного порожнистого придатка сліпої кишки (Жеденов, 1958), або 
черв’якоподібного відростка сліпої кишки (Костюк, 2012). 

Мета – дослідити макроскопічні особливості лімфоїдних утворень, асоційованих зі 
слизовою оболонкою кишечника у кролів. 

Матеріал і методи досліджень. Матеріалом для даних досліджень послугували 
кишечники від клінічно здорових дев’яти кролів – самців і самок 6місячного віку 
каліфорнійської породи. Методами препарування та морфометрії (Горальський, 2011) 
встановлено топографію, визначено форму і зроблено проміри плямок Пейєра, лімфоїдного 
дивертикула клубової кишки та відростка сліпої кишки. 

Результати дослідження. В слизовій оболонці кишечника кролів макроскопічно 
виявляються плямки Пейєра, лімфоїдний дивертикул клубової кишки і відросток сліпої кишки. 

Плямки Пейєра. На слизовій оболонці порожньої кишки, на стороні, протилежній 
брижовому краю неозброєним оком видні куполоподібні виступи в просвіт кишечкина, кількість 
яких коливається від 4 до 8. Вони розміщені на відстані 33–85 см одна від одної і на 10–12 см від 
кінця дванадцятипалої кишки. Форма плямок Пейєра куляста, овальна або видовженоовальна, 
колір сіробілий, на їх поверхні помітні заглиблення, які придають їм рихлистість. Розміри 
плямок Пейєра в середньому складають 1,5 ± 0,10 см на 1,3 ± 0,11 см. 
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На слизовій оболонці першої кишеньки сліпої кишки, поблизу з отвором клубової кишки 
розміщена видовженоовальної форми плямка Пейєра, розмір якої в середньому становить 
2,9 ± 0,11 см на 1,8 ± 0,26 см. Вона також сірого кольору, виступає над поверхнею слизової 
оболонки, її краї дещо потовщені, а поверхня рихлиста. Інколи ця лімфоїдна плямка виявляється 
на слизовій оболонці дна першої кишеньки сліпої кишки. В одному випадку на місці лімфоїдної 
плямки були виявлені переривчасті поля сірого кольору, виступаючі над поверхнею слизової 
оболонки. 

Лімфоїдний дивертикул макроскопічно представлений видовженоовальним 
утворенням антимезентеріальної стінки клубової кишки, виступаючим у черевну порожнину у 
місці впадіння її у сліпу кишку. Довжина його сягає 3,8 ± 0,12 см, а ширина 3,0 ± 0,10 см. 
Порожнина лімфоїдного дивертикула в об’ємі 5–8 мл заповнена кишковим вмістимим. Слизова 
оболонка його має вигляд суцільної лімфоїдної плямки, рівномірно сіробілого кольору, 
виступаюча поверхня якої рихлиста, а краї потовщені. Мезентеріальна стінка клубової кишки у 
цьому місці звужена до 0,8 см і лімфоїдної тканини не містить. 

Відросток сліпої кишки. У кролів сліпа кишка досить об’ємна. Її звужений кінець 
закінчується порожнистим пальцеподібним відростком, довжиною 13,5 ± 0,33 см, вкритим 
серозною оболонкою. Слизова оболонка відростка сліпої кишки рівномірно сіробілого кольору, 
дещо рихлиста, салоподібна. Було звернуто увагу на те, що відросток сліпої кишки топографічно 
з’єднується з кінцевою частиною порожньої і клубової кишок. Коротка брижа між порожньою, 
клубовою кишками і відростком сліпої кишки містить добре розвинені кровоносні судини, по 
яким, вірогідно, відбувається міграція лімфоцитів та передається антигенна інформація в 
лімфоїдні структури відростка сліпої кишки щодо вмісту кишечника (Кораблева, 2011). 

Висновки. Визначено топографію та макроскопічні особливості будови лімфоїдних 
утворень слизової оболонки кишечника, які розміщені на “стратегічних” ділянках проходження 
процесу травлення у кролів. 

1. До складу плямок Пейєра, лімфоїдного дивертикула клубової кишки та відростка 
сліпої кишки входить лімфоїдна тканина, асоційована зі слизовою оболонкою. 

2. Скупчення лімфоїдної тканини у слизовій оболонці кишечника забезпечують 
формування в ній куполоподібних виступів – від 4 до 8 плямок Пейєра у порожній кишці, 
однієї – у сліпій, суцільної лімфоїдної плямки у лімфоїдному дивертикулі клубової кишки та 
осередків потовщень по всій поверхні слизової оболонки відростка сліпої кишки, які 
зумовлюють її рихлистісь та салоподібність. 

Гістологічні дослідження визначать мікроструктуру даних лімфоїдних утворень. 
 
 
 

УДК 636.92;611.9;611.428 

Закономірність вікового становлення тканевих компонентів лімфатичних вузлів у 
кролів м’ясного напрямку використання 

Гіберт І.І. 
nanulay2008@rambler.ru 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Встановлення особливостей функціональної спеціалізації компонентів у 

лімфатичних вузлах  гібридних кросів кролів є невід’ємною частиною для розуміння їхньої 
функціональної активності. У структурнофункціональному відношенні в залежності від віку та 
локалізації  лімфатичних вузлів, якісні та кількісні зміни тканевих компонентів паренхіми від 
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постійних антигенних навантаженням найбільш точно відображають характер розвитку 
патологічних процесів. 

Мета – визначення вікової динаміки становлення компонентів лімфоїдної  паренхіми та 
внутрішньовузлового русла деяких соматичних і вісцеральних лімфатичних вузлів кролів 
м’ясного напрямку використання (крос Hyplus).  

Матеріал і методи досліджень. Для дослідження використали соматичні та вісцеральні 
лімфатичні вузли новонароджених (1добових), 10, 20, 30, 60, 90добових особин кролів 
кросу Hyplus. Дослідні тварини були вирощені в однакових умовах та підібрані клінічно 
здоровими без використання стимуляторів, антибіотиків і вакцинацій. Вік тварин визначали за 
зоотехнічними картками та журналами. Матеріал для дослідження був відібраний одразу після 
забою і  оброблений згідно загальноприйнятих гістологічних методик. Визначення структурних 
особливостей проводили на серединних тотальних гістологічних зрізах забарвлених методом 
імпрегнації азотнокислим сріблом і гематоксиліном та еозином з використанням світових 
мікроскопів Olimpus CH20, Leica DM1000 та стереоскопічного мікроскопу МБС10.  

Результати досліджень. Було встановлено, що на структурному рівні організації 
лімфатичні вузли у кролів представлені компактними утвореннями. Соматичні лімфатичні вузли 
– поодинокі, відокремлені органи, в той час як вісцеральні – представлені множинним 
скупченням, утворюючи грони або великі пакети, що щільно розміщенні у жировій тканині. Всі 
без винятку лімфатичні вузли кролів мають сполучнотканинний каркас, лімфоїдну паренхіму і 
розвинену систему внутрішньовузлових синусів. На поверхні лімфатичні вузли вкриті щільною 
сполучнотканинною капсулою, від якої у глиб органу відходять тонкі трабекули, що виконують 
функцію анастомозу та надають органу сегментної будови. 

Лімфатичні вузли побудовані за сегментарним типом, кожен сегмент характеризується 
вираженою полярністю за морфологічним принципом будови паренхіми, зі збільшенням обсягу 
лімфоїдної тканини у напрямку аферентних лімфатичних судин. На різних етапах онтогенезу 
структури лімфатичних вузлів розвинені у відповідності до їхніх вікових особливостей.  

Для лімфатичних вузлів новонароджених кролів характерна відсутність диференціації 
паренхіми, у морфофункціональному відношенні вона повністю не сформована, так як 
структурні компоненти мають прояв лише у скупчені великої кількості дифузної лімфоїдної 
тканини, що рівномірно розподілена у мозковій та кірковій зоні органів. З 10ти добового віку 
відмічається незначне розрідження паренхіми, з накопиченням лімфоїдної тканини у 
фолікулярній зоні, що пов’язано з утворенням одиничних лімфоїдних фолікулів без центрів 
розмноження. З 20ти денного віку диференціюються зони центрів одиниць глибокої кори та 
продовжуються активно формуватися лімфатичні вузлики, потовщується капсула та трабекули. 
По досягненню 30денного віку на структурнофункціональному рівні організації лімфатичні 
вузли кролів повністю формуються та диференціюються на компоненти (центри одиниць 
глибокої кори, лімфатичні вузлики (з центрами розмноження та без), інтерфолікулярну зону, 
мозкові та паракортикальні тяжі). У період інтенсивного росту у віці 60ти днів починає значно 
збільшуватись відносна площа лімфатичних вузликів особливо з центрами розмноження. При 
досягненні забійного віку (фізіологічної зрілості) яка у кролів кросу Hyplus складає 90днів 
показники зміни структурнофункціональних компонентів паренхіми досягають максимальних. 

Висновки. Зі збільшенням віку тварин в лімфатичних вузлах відбувається активне 
формування лімфатичних вузликів, збільшується кількість сполучної тканини, потовщується 
капсула та трабекули. Одночасно з цим у вузлах рівномірно зменшується кількість кіркової 
речовини і відносно збільшується кількість мозкової. Встановили що динаміка розвитку та 
співвідношення паренхіматозних структур відповідає загальноприйнятим біологічним  
закономірностям організації лімфатичних вузлів у ссавців. 
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УДК 619:611.728.2:598.252.2 

Співвідношення маси м’язів, що діють на тазостегновий суглоб у деяких гусеподібних 

Друзь Н.В., Сидорченко А.А. 
druz_nv3011@ukr.net 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна 

 
Вступ. Зацікавленість виникненням пташиного польоту перемістила на задній план 

вивчення біоморфологічних адаптацій тазових кінцівок птахів. Це в повній мірі стосується і 
скелетном’язових елементів ділянки стегна птахів. Необхідно відмітити і те, що розпочаті нами 
дослідження цього питання показали надзвичайну видоспецифічність структурних елементів 
ділянки стегна. Це у свою чергу свідчить, що дослідження біоморфології тазових кінцівок птахів 
взагалі та ділянки стегна зокрема є актуальними і майже не вивченими. Особливо важливим 
аспектом біоморфологічних досліджень цього питання є встановлення дійсних принципів і 
механізмів трансформації та диференціації структурних елементів ділянки стегна птахів залежно 
від типу локомоції та способу пересування.  

Матеріал і методи дослідження. Робота виконана на кафедрі анатомії, гістології і 
патоморфолдогії тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і 
природокористування України (м. Київ). Дослідження проводили на 6 представниках ряду 
гусеподібних, а саме: галагаз, свіязь, біла гуска, мандаринка, каролінка та канадська казарка. Під 
час препарування ми визначили морфологічні особливості м’язів, які відносяться до області 
тазостегнового суглоба, з’ясували точки фіксації, диференціацію, перистість і ступінь розвитку 
кожного окремого м’язу і м’язових груп. 

Представники ряду гусеподібні живуть біля водойм, здатні пірнати. Добре літають, але 
важко пересуваються сушею. У досліджених представників ряду гусеподібних ряду качиних – 
галагаз, свіязь, біла гуска, мандаринка, каролінка та канадська казарка спостерігаються певні 
відмінності (таблиця). 

Таблиця.  
Співвідношення м’язів тазостегнового суглоба представників ряду гусеподібних відносно їх 
загальної маси, % 

М’язи 

Вид тварин 

Галагаз Біла гуска Свіязь Канадська 
казарка 

Манда
ринка Каролінка 

маса, 
гр % маса, 

гр % маса, 
гр % маса, 

гр % маса, 
гр % маса, 

гр % 

Краніальний клубововертлужний 0,4 9,5 1,0 7,5 0,1 5,9 0,7 13,1 0,6 15,9 0,2 9,7 
Каудальний клубововертлужний 1,2 28,6 3,0 22,6 0,8 47,6 2,0 37,3 1,1 29,1 0,5 24,3 
Зовнішній клубововертлужний 0,05 1,2 0,1 0,7 0,04 2,4 0,06 1,1 0,05 1,3 0,04 1,9 
Внутрішній клубовостегновий 0,04 0,9   0,02 1,2 0,03 0,6   0,02 1,0 
Глибокий сідничостегновий 0,1 2,4 2,9 21,8 0,06 3,6 1,1 20,5 1,0 26,5 0,5 24,3 
Сідничостегновий 0,3 7,2   0,2 11,9 0,4 7,5 0,2 5,3 0,2 9,7 
Медіальний затульний 0,2 4,8 1,2 9,0 0,06 3,6 0,8 14,9 0,3 7,9 0,2 9,7 
Хвостовостегновий 0,4 9,5 1,5 11,3 0,2 11,9 0,2 3,7 0,5 13,2 0,4 19,4 
Поверхневий сідничостегновий, 0,6 14,3 3,6 27,1 0,2 11,9       
Проксимальний лобковостегновий 0,9 21,5     0,07 1,3     
Затульностегновий         0,03 0,8   
Всього 4,19 99,9 13,3 100 1,68 100 5,36 100 3,78 100 2,06 100 
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Висновок. У тезах викладено біоморфологічні особливості м’язів тазостегнового суглоба 
представників ряду гусеподібних. Встановлено, що у представників даної родини ступінь 
диференціації м’язів тазостегнового суглоба обумовлений крокуючим типом біпедальної 
локомоції, а також біоморфологічними особливостями статики, що у свою чергу накладає певні 
відбитки на міру розвитку кожного окремого м’яза тазостегнового суглоба. Також встановлено, 
ступінь розвитку м’язів тазостегнового суглоба та його м’язових груп. Визначено, що маса 
м’язів згиначів тазостегнового суглоба більша ніж розгиначів у свіязі – в 1,3 рази, а у канадської 
казарки – у 1,1 рази. У решти птахів навпаки маса розгиначів більша за згиначі: у галагаза – в 1,5 
рази, в білої гуски – в 2,2 рази, у мандаринки – в 1,2 рази, а у каролінки – в 1,7 рази. 

На нашу думку ділянка тазостегнового суглоба у птахів, далеко не достатньо досліджена, 
оскільки ніхто не проводив досліди на широкому матеріалі і не включав вплив оточуючих еко
морфологічних факторів (статика, локомоція, спосіб життя) на певні види. 

 
 
 
 

УДК 591.17:611.728.2:598.221.4 

Анатомія м’язової системи ділянки тазостегнового суглоба у страуса ему 

Друзь Н.В., Іващенко О.М. 
druz_nv3011@ukr.net 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна 

 
Вступ. Вивчення птахів має досить давню історію. В даний час накопичено багато 

матеріалу по дослідженню систем і органів організмів, які базуються на порівняльно
анатомічних дослідженнях, але дослідження тазової кінцівки птахів, на широкому 
порівняльному матеріалі не проведено. Не було винятком і вивчення скелета і м’язів ділянки 
тазостегнового суглоба птахів, оскільки особлива увага дослідників привертали грудні кінцівки, 
які в зв’язку з пристосуванням до польоту трансформувалися в суто спеціалізований літальний 
орган – крило. 

Мета дослідження – дослідити анатомію та виявити и особливості м’язової системи 
ділянки тазостегнового суглоба у ему. 

Матеріал і методи дослідження. Матеріалом для досліджень слугував фіксований в 10% 
розчині формаліну труп представника ряду казуароподібних, а саме: ему – dromaius. Під час 
міологічних досліджень проводили звичайне анатомічне препарування з наступним 
зважуванням кожного окремого м’яза. М’язи зважували на електронних і торсіонних вагах. Крім 
того, для виявлення наявності або відсутності перистості, кожен м’яз розсікали.  

Результати дослідження. В ході препарування, виявлені такі м’язи: каудальний клубово
вертлужний, краніальний клубововертлужний, зовнішній клубововертлужний і внутрішній 
клубовостегновий м’яз, сідничостегновий, медіальнийзатульний м’яз, глибокий сідничо
стегновий і затульностегновий м’яз. 

Каудальний клубововертлужний м’яз фіксується товстим, потужним, широким, але 
коротким сухожилком на латеральної поверхні проксимальної половини великого вертлюга 
стегнової кістки. М’язові волокна спрямовані у краніальному напрямку. М’язове черевце 
розміщено протягом усієї западини клубової кістки і закінчується м’язовими волокнами в її 
краніальній частині на латеральної поверхні. М’яз одноперистий. 

Краніальний клубововертлужний м’яз у йому фіксується тонким порівняно довгим 
сухожилком в дистальної частини великого вертлюга стегнової кістки на краніолатеральній її 
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поверхні і закінчується в області краніовентральної дуги клубової кістки м’язово. М’язові 
волокна спрямовані в краніальному напрямку. М’яз повздовжньоволокнистий. 

Зовнішній клубововертлужний м’яз фіксується коротким, тонким, порівняно довгим та 
міцним сухожилком на дорсолатеральній поверхні великого вертлюга стегнової кістки. 
Закінчується м’язово на дорсокаудальному гребні клубової кістки. М’язові волокна спрямовані 
в дорсальном напрямку. М’яз одноперистий. 

Внутрішній клубовостегновий м’яз фіксується тонким, міцним, довгим сухожилком на 
латеральній поверхні проксимальної третини стегнової кістки і закінчується на латеральній 
поверхні середньої лінії вентральної дуги клубової кістки м’язово. М’язове черевце розміщено 
каудальніше краніального клубовостегнового м’яза. М’язові волокна спрямовані в дорсо
краніально. М’яз одноперистий. 

Під час проведення міологічних досліджень ми вперше виявили чітку диференціацію 
сідничостегнового м’яза на дві ніжки: проксимальна (сухожильна) і дистальна (м’язова). 
Проксимальна ніжка фіксується на медіальної поверхні проксимальної третини стегнової кістки, 
а дистальна – каудальна поверхня середньої третини стегнової кістки нижче великого вертлюга. 
М’яз розташований на всьому протязі латеральної поверхні сідничної кістки і закінчується 
м’язово на її каудальному краї. М’язові волокна спрямовані у каудально. Присутнє 
апоневротичне поле і двопериста структура. 

Медійний затульний м’яз також диференційований на дві ніжки: проксимальна (м’язова) 
і дистальна (сухожильна), які фіксуються на каудальній поверхні проксимальної третини 
стегнової кістки. Обидві ніжки проходять через затульний отвір на медіальну поверхню. 
Проксимальна – повздовжньоволокниста, м’язові волокна спрямовані у каудодорсальному 
напрямку і закінчується м’язово в області вентральної угнутості сідничного отвору. Дистальна – 
двопериста, м’язове черевце щільно прилягає до сухожильної мембрани, яка розташована між 
лобковою і сідничою кістками, а м’язові волокна спрямовані у каудально. 

Глибокий сідничостегновий м’яз повздовжньоволокнистий і починається тонким, 
довгим сухожилком на каудальній поверхні стегнової кістки в середній її частині. М’язові 
волокна спрямовані в дорсокаудальному напрямку і закінчується м’язово на каудальному краї 
сідничної кістки. 

Затульностегновий м’яз фіксується м’язово на медіальної поверхні проксимальної 
третини стегнової кістки в ділянці преацетабулярного відділу і закінчується м’язовими 
волокнами на краніовентральному краї затульного отвору. М’яз повздовжньоволокнистий. 

Висновки. З результатів, чітко бачимо, що каудальний клубововертлужний, зовнішній 
клубововертлужний і медіальний затульний м’язи у ему найбільш розвинені, а інші – менш. На 
нашу думку на дані м’язи припадає більш сильніші навантаження під час статолокомоції, 
оскільки даному виду властивий швидкий біг і швидке пересування по твердому субстрату. 

З співвідношення маси м’язів згиначів і розгиначів, чітко видно, що згиначі (40,0%) 
виконують менше функціонального навантаження при природній роботі тазостегнового суглоба, 
що забезпечує утримання тазостегнового суглоба під час статолокомоції. Перевага розгиначів 
(60,0%), так само дозволяє тазової кінцівки виконувати різноманітні маніпуляційні рухи і 
максимально дозволяти кінцівці рухатися в каудокраніально. Відмінності в будові м’язів 
тазостегнового суглоба дослідженого виду обумовлені біоморфологічними адаптаціями, 
вертикального типу опори на субстрат і пересування по ньому. Наявність або відсутність тих чи 
інших м’язів тазостегнового суглоба обумовлено певною диференціацією під дією 
функціональних навантажень. 
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УДК 636.932.3.082.454 

Визначення якісних змін вагінального епітелію самок нутрій у період третього 
триместру вагітності методом колпоцитоскопії 

Кацемба Н.В. 
nadyaredmi3@gmail.com 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Колпоцитоскопія – метод дослідження стану статевих органів самок, за 

допомогою якого візуально встановлюють стан слизової оболонки піхви, наявність або 
відсутність уражень, характер виділень із статевих органів, а також відбирають мазки, які після 
фарбування досліджують під мікроскопом і визначають кількісний та якісний склад клітин 
вагінального епітелію, наявність або відсутність лейкоцитів та патогенної мікрофлори. Метод є 
високо інформативним. Його можна використовувати не лише з метою виявлення патологічних 
процесів у статевих органах самок, але й з метою діагностики оптимального часу осіменіння 
самок, зокрема з метою оцінки перебігу вагітності.  

Аналіз вивчених літературних джерел говорить про недостатню вивченість застосування 
методу колпоцитоскопії у самок тварин під час вагітності, особливо нутрій. Тому метою нашої 
роботи було дослідити можливість застосування методу колпоцитоскопії  з метою встановлення 
особливостей якісних змін клітинного складу вагінального епітелію, що дає можливість 
проводити оцінку якості перебігу вагітності самок нутрій.  

Матеріал і методи дослідження. Матеріалом дослідження були вагінальні мазки нутрій 
у період третього триместру вагітності. Для проведення дослідження використовували дзеркало 
по Кіліану, чисті знежирені скельця, ватні палички, розчин 0,9 % натрію хлориду, розчин 0,05 % 
хлоргексидину, фарби Діфквік. Дослідження проводились в умовах власного присадибного 
господарства Н.В. Кацемби, а також в умовах кафедри хірургії і акушерства с.г. тварин 
Дніпровського державного аграрноекономічного університету. 

Результати досліджень. За результатами наших досліджень встановлено, що клітинний 
склад вагінальних мазків нутрій відрізняється за якісними та кількісними показниками не лише 
протягом статевого циклу, але й протягом вагітності. Особливо вагінальний епітелій зазнає змін 
протягом третього триместру вагітності. Так встановлено, що з ±90 по ±120 доби переважає 
кількість парабазальних клітин (± 70 %), частка поверхневих без ядерних клітин становила 
±20%, базальних клітин 10%, з’являються лейкоцити. З ± 121 по ± 127−136 добу більшу частину 
клітинного складу (± 85 %) становлять поверхневі без ядерні клітини, решта – парабазальні 
клітини, базальні клітини відсутні взагалі. Тобто вагінальні мазки у передродовий період за 
якісним і кількісним складом подібні до мазків у період овуляції. Суттєвою відмінністю є те, що 
на відміну від періоду овуляції поверхневі без ядерні клітини не розташовуються у формі 
“риб’ячої луски”. 

Висновки: таким чином, в період третього триместру вагітності змінюється якісний та 
кількісний склад вагінального епітелію, домінують клітини поверхневого безядерного епітелію, 
присутні лейкоцити. 

Вагінальний мазок у період третього триместру вагітності стає подібним до мазку у 
період овуляції, що свідчить про зміну гормонального фону тварин. 

 
 



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

169 

УДК 619:636.4.082 
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Актуальність. Новоутворення різних органів і тканин у дрібних свійських  тварин 

зустрічаються дуже часто. Вони можуть виникати у всіх видів тварин, і це суттєво 
відрізняється від інших захворювань. За частотою захворюваності на неоплазії м’ясоїдні, 
стоять на першому місці серед домашніх тварин, але у собак вони зустрічаються частіше, ніж 
у котів. Пухлини приблизно однаково спостерігаються як у самок, так і у самців, за 
виключенням новоутворень молочної залози. Питання розповсюдженості пухлин у людей та 
смертності від раку у медицині розробленні достатньо повно. Щодо цього питання у 
ветеринарії, то статистика пухлин  тварин майже завжди заснована на випадкових матеріалах 
(хірургічні, клінічні та інші спостереження) і доволі часто не співпадає з реальним станом 
даної проблеми. Саме тому вивчення пухлин дрібних свійських тварин є дуже актуальним 
питанням сучасної науки і потребує на детальне вивчення. 

Метою даної роботи було вивчення патоморфологічної діагностики, клінічних 
особливостей  і лікування пухлин у  дрібних свійських тварин в умовах клініки ветеринарної 
медицини “Дніпровська” міста Дніпро. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження за темою роботи проводилися на базі 
клініки ветеринарної медицини “Дніпровська” міста Дніпро, а також кафедри нормальної та 
патологічної анатомії с.г. тварин Дніпровського ДАЕУ. Було зареєстровано двадцять три 
тварини, в яких були виявлені неопластичні процеси різної локалізації. Серед досліджених 
тварин було 15 собак та 8 котів. Біопсийний матеріал відбирався за допомогою оперативного 
втручання. Воно проводилося з дотриманням правил абластики та антибластики, при 
ретельному знеболюванні та видалені пухлин у межах здорових тканин. Відібраний 
патологічний матеріал переносили у 10 %вий  водний розчин формаліну. Далі здійснювали 
заливку шматочків в парафін. З отриманих парафінових блоків робили гістологічні зрізи з 
наступною депарафінізацією зрізів, фарбуванням гематоксилін – еозином. Встановлення 
патологогістологічного діагнозу здійснювалося за J.Е. Moulton (1990). 

Результати дослідження. Усі новоутворення можна було поділити на такі групи: 
пухлини молочної залози; м’яких тканин; пухлини епітеліального походження; пухлини з 
лімфоїдної і кровотворної тканини; новоутворення ендотелію. Новоутворення молочної 
залози складали найбільшу кількість отриманих нами неоплазій – 43,48 %, (10 тварин). Це 
були доброякісні новоутворення (фібрознокістозна хвороба). Середній вік тварин цієї групи 
складав 6,9 років. Відсоток злоякісних пухлин молочної залози складав 17,39 %. Середній вік 
тварин з неоплазієми цієї групи –  9,8 років. Серед пухлин м’яких тканин було виявлено 
доброякісні та злоякісні пухлини. До доброякісних пухлин відносилися: гемагемангіома 
шкіри – 4,35 %; лейоміома матки – 4,35%. Серед злоякісних пухлин м’яких тканин  
розрізняли: ангіоміосаркому шкіри – 4,35 %; саркому кишки – 4,35 %. Пухлини м’яких 
тканин серед усіх досліджуваних неоплазій складали 17,39 %. Середній вік тварин в цій 
групі був 8 років. Пухлини епітеліального походження займали 13,04 %. Серед них було 
виявлено: аденому сальної залози – 4,35 %;т аденому церумінозних залоз – 4,35 %; аденому 
бартолінієвої залози – 4,35 %. Середній вік тварин з пухлинами епітеліального походження 
становив 8,6 років. Пухлину з лімфоїдної і кровотворної тканини (лімфома кишки) було 
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зареєстровано у 4,35 % випадках. Новоутворення ендометрію (фібрознозалозистий поліп) 
відмічалося у однієї тварини (4,35 %) у віці 12 років. Середній вік усіх досліджуваних тварин  
з неоплазіями склав 8,3 роки. Із результатів аналізу гістоструктури можна зробити висновок, 
що найбільша кількість неоплазій спостерігалося в 7–8 років. Серед 23 досліджуваних 
тварин, неоплазії у віці від 2 до 6 років біло виявлено 5 випадків, а від 7 до 12 років – 18 
випадків. Це підтверджує дані літератури, що до розвитку пухлин схильні тварин у другій 
половині життя.  

Висновки. Найбільша кількість випадків захворювання серед досліджуваних нами 
біопсій припадала на новоутворення молочної залози. З них доброякісними були  43,48 %, а 
злоякісними – 17,39 %. Пухлини м’яких тканин складали 17,39 %, епітеліального 
походження – 13,04 %, з лімфоїдної і кровотворної тканини – 4,35 % і новоутворення 
ендометрію – 4,35 %. Середній вік  досліджуваних тварин з новоутвореннями складав 8,3 
роки. Оперативне видалення новоутворень – найефективніший метод лікування пухлин у 
дрібних свійських тварин у сучасній ветеринарній практиці. У випадках з метастазуванням 
пухлинного процесу можуть використовуватися паліативні операції.  
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Вступ. Одним із важливих критеріїв оцінки діючих і розробки нових технологій 

утримання молочної худоби є поведінка тварин, яка свідчить про їх біологічні потреби. Оскільки 
поведінка є спадковою ознакою, то шляхом відбору можна створювати тварин бажаного типу. 
Тварини, виведені з урахуванням етології, проявляють спокійний норов, їх поведінкою можна 
навіть керувати, вони, як правило, характеризуються високою молочною і м'ясною 
продуктивністю. Доведено, що вмілим застосуванням етологічних прийомів у тваринництві 
можна приблизно на 20 % збільшити продуктивність великої рогатої худоби.  

Тому завданням етології є детальне вивчення впливу на тварин конкретної технології з 
точки зору забезпечення оптимальних умов утримання, а заодно, і поведінки тварин. Вимоги до 
умов утримання проявляються у характері поведінки. Якщо продуктивність тварини за певних 
умов буде доведена до стійкого генетичного успадкованого максимуму, то у такому разі можна 
вважати, що вона адаптована до створених їй умов утримання і експлуатації, а її поведінка при 
цьому може бути критерієм оптимальності таких умов утримання. 

Найбільш відпрацьованою технологією інтенсивного виробництва молока на сьогодні 
вважається безприв’язне боксове утримання корів. Проте будьяка технологія утримання 
молочної худоби повинна забезпечити потреби тварин у русі, відпочинку лежачи, вільному 
доступі до кормів і води, догляду за тілом тощо. 

Серед етологічних показників надто важливе значення має кормова поведінка корів, яка з 
одного боку, свідчить про задоволення потреби тварин у кормі, а з другого – дозволяє зробити 
висновок про ступінь адаптації їх до застосовуваних промислових умов годівлі. 
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Мета. Виходячи із сказаного, ми вивчали кормову поведінку корів голштинської породи 
залежно від добового удою та віку в лактаціях за умов  безприв’язного боксового їх утримання. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводилися у СТОВ “Агросвіт” Київської 
області на коровах голштинської породи 1–3 лактації. Піддослідних тварин утримують 
безприв’язно у боксах без вигулів на майданчиках. У господарстві застосовується цілорічна 
однотипна годівля корів повнораціонними кормосумішками із кормових столів. Доїння 
здійснюється на установці типу “Паралель” з використанням доїльного обладнання “Дуовак
300”.  

Показники кормової поведінки вивчали методом візуальних спостережень згідно з 
методикою А.А. Бондаря через кожні 10 хвилин впродовж двох суміжних діб в технологічній 
групі кількість 76 корів. 

Результати досліджень. Нашими спостереженнями за кормовою поведінкою корів, 
згрупованих за рівнем добового удою простежується чіткий взаємозв’язок між величиною 
добового удою і тривалістю споживання корму.   

Так, корови з добовим удоєм 19,2 кг на споживання корму затрачали 198,0 хв, тоді як 
корови з добовим удоєм 24,2 кг – 235,1 хв, що на 37,1 хв, або 16,0 % більше. Корови III і IV груп 
з удоєм 25,1 та більше 30 кг, на споживання корму витрачали 278,6 і 232,6 хв. 

Вивчення кормової поведінки корів залежно від надою і віку в лактаціях показало, що 
коровипервістки довше споживають корми, ніж корови після третього отелення і старше. 
Коровипервістки за добового надою 27,3 кг споживали корми упродовж доби 268,7 хв, а ІІІ і 
старших лактацій з добовим надоєм 26,3 кг – 251,2 хв, що на 17,5 хв, або 6,6 %, менше. 

Щодо корів II лактації, то тривалість споживання ними корму була найдовшою і 
адекватною їх надоям. Так, надій корів II лактації був на рівні 32,6 кг, а тривалість споживання 
ними корму становила 303,0 хв, що довше, ніж у корів – первісток, на 34,3 хв, або 11,4 %. 
Різниця у тривалості споживання корму порівняно з коровами III і старших лактацій була ще 
суттєвішою – 51,8 хв, або 17,7 %. 

Висновок. Підводячи підсумок оцінки показників кормової поведінки 
високопродуктивних корів голштинської породи можна зробити висновок про те, що за умов 
цілорічної однотипної годівлі і безприв’язного боксового утримання існують певні відмінності у 
показниках  тривалості споживання кормів, що можна пояснити різницею в надоях. 
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Вступ. Одним із резервів збільшення виробництва м’яса птиці є вирощування качок. За 

обсягами виробництва пташиного м’яса качківництво посідає друге місце після вирощування 
курчатбройлерів. Головною біологічною особливістю качок є виключно висока інтенсивність 
росту в перший період життя. Качине м'ясо відрізняється високою калорійністю і прекрасними 
смаковими якостями. 

Знання закономірностей розвитку органів травлення, що безпосередньо забезпечують 
організм поживними речовинами, є біологічною основою розробки раціонів, підвищення 
продуктивних якостей і профілактики захворювань сільськогосподарської птиці. Дані стосовно 
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росту органів апарату травлення качок висвітлені в окремих роботах. Відомостей стосовно 
лінійних показників кишечнику качок чорної білогрудої породи, що поширена в Україні, в 
літературі ми не знайшли, що й обумовило мету дослідження. 

Мета роботи – визначення показників кишечнику качок чорної білогрудої породи з 1 до 
60добового віку. 

Матеріал і методи досліджень. Досліди виконано на свійських качках (Anas 
platyrhynchos domesticus) чорної білогрудої породи, яких з добового віку утримували згідно 
ВНТПАПК04.05 в умовах пташника ХДЗВА. Впродовж досліду птиця була клінічно здоровою, 
мала вільний доступ до води, її годували стандартним комбікормом згідно ДСТУ 41202002. 
Забій качок виконували вранці через 12 годин після останньої годівлі. Від 4 голів качок 1, 3, 7, 
14, 21, 30 і 60добового віку кожної групи відбирали кишечник і визначали його лінійні 
параметри. Оцінку статистичної вірогідності кількісних показників виконували за критерієм 
Ст’юдента з використанням програми Microsoft Excel. 

Результати досліджень. За результатами дослідження встановлено, що за перші 60 діб 
постнатального періоду онтогенезу качок маса тіла збільшилась у 43,8 рази, довжина кишечнику 
– в 5,2 рази – з 48,6 ± 0,18 до 253,3 ± 14,78 см (р ≤ 0,001). Причому, за перший місяць вона 
збільшилась у 3,7, за другий – у 1,4 рази. Впродовж першого місяця найбільшу швидкість росту 
встановлено в перший тиждень, коли його довжина збільшилась в 1,9 рази (р ≤ 0,001). Впродовж 
другого, третього і четвертого тижнів вона поступово зменшувалась і становила відповідно 1,3 
(р ≤ 0,01); 1,3 (р ≤ 0,001) і 1,2 рази (р ≤ 0,05). 

У качок 1добового віку абсолютна довжина тонкого відділу кишечнику становила 
39,0±0,63 см, товстого – 9,6 ± 0,49 см. Максимальне значення довжини тонкого і товстого 
відділів (207,0 ± 13,43 і 46,3 ± 1,36 см відповідно) встановлено в птиці 2місячного віку. 
Впродовж перших 60 діб життя відносна довжина тонкого і товстого відділів кишечнику 
недостовірно коливалась в межах відповідно майже 80 і 20 %. 

Абсолютна довжина дванадцятипалої, порожньої, клубової, сліпих і прямої кишок і 
клоаки у качок 1добового віку становила відповідно 7,3 ± 0,24; 28,3 ± 0,67; 3,5 ± 0,29; 7,0 ± 0,58; 
2,2 ± 0,10 і 0,5 ± 0,07 см. З віком птиці вона швидко збільшувалась і максимального значення 
досягла в птиці 2місячного віку і становила, відповідно, 32,0 ± 1,15; 156,8 ± 11,99; 18,2 ± 0,83; 
35,7 ± 1,86; 8,1 ± 0,76 і 2,6 ± 0,12 см.  

Висновки. 
1. Найбільш інтенсивно ріст кишечнику качок чорної білогрудої породи відбувався 

впродовж першого місяця постнатального періоду онтогенезу, а впродовж нього – в перший 
тиждень. Повноцінна годівля каченят у цей період є найбільш важливою для оптимального 
розвитку апарату травлення. 

2. На тлі збільшення маси тіла качок за перші 2 місяці життя у 43,8 рази абсолютна 
довжина кишечнику збільшилась у 5,2 рази. За перший місяць абсолютна довжина кишечнику 
збільшилась у 3,7 рази, за другий – у 1,4 рази. Впродовж першого місяця за перший тиждень 
вона збільшилась в 1,9, за другий і третій – в 1,3, за четвертий – в 1,2 рази. 

3. Впродовж перших 2х місяців життя відносна довжина тонкого і товстого відділів 
кишечнику коливалась у межах відповідно 80 і 20 %. 

4. За перший місяць абсолютна довжина дванадцятипалої, порожньої, клубової, сліпих, 
прямої кишок і клоаки збільшилась, відповідно, на 252,1; 273,1; 291,4; 280,0; 222,7 і 60,0 %, за 
другий – на 24,5; 48,5; 32,8; 34,2; 14,1 і 30,0 %. 
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Особливості будови осьового скелету азовської морської свині – Phocoena phocoena 
relicta 

Жоріна Л.В., Богомаз А.А., Бедіна О.О., Лосєва К.В., Богдан А.А. 
zhorina.l.v@dsau.dp.ua 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Морськи свині (Phocoenidae)– невелика родина дрібних зубатих китів, 

найближчих родичів дельфінів (Delphinidae) та нарвалових (Monodontidae) тварин. Ці тварини, 
як і деякі інші групи китоподібних,  людиною утримуються в штучних умовах  та потребують 
ветеринарної допомоги. Крім того, морськи свині або дельфіназовка занесені в Міжнародну 
Червону книгу як реліктові зникаючі види. Вони характеризуються специфічними 
особливостями будови черепа, унікальною анатомією зубів і здатністю до ехолокації на високих 
частотах. (Гольдін П.Є., Вишнякова К.А. та ін.). Phocoena phocoena relicta за біологічною 
систематикою є найменьшою китоподібною твариною. Він зустрічається в зоні 
континентального шельфу по всьому периметру Азовського та Чорного морів. Від інших 
дельфінів, азовська морська свиня відрізняється відносно короткою головою та округлою 
мордою. 

На кафедру нормальної і патологічної анатомії с.г. тварин Дніпровського ДАЕУ 
доставили тіло азовської морської свині, яку знайшли після шторму на березі Азовського моря в 
районі міста Бердянська. Враховуючі реліктовість цих тварин, під час виготовлення скелета для 
музею анатомії тварин, ми вивчили будову кісток осьового скелету тіла азовки, як основного 
кісткового каркаса тіла тварини. 

Мета роботи: вивчити особливості будови черепа та кісток хребта у морської свині 
(дельфіназовка) або Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758). 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили в два етапи: 1 – підготовчий, 2 – 
проведення морфометричних досліджень. На першому етапі робіт проводилися роботи за 
загальноприйнятими методами, тобто звільнення кісток від сполучної та м’язової тканин, 
виварювання кісток, видалення залишків сторонніх тканин, відбілювання, висушування. На 
другому етапі визначали вагу та проводили морфометрічні виміри кісток осьового скелету 
Phocoena phocoena за загальноприйнятими методами. 

Результати досліджень. Phocoena phocoena, або дельфіназовка, особливості будови 
якого ми вивчали, був дорослою, статевозрілою твариною. Стать тварини – самка. Вага тіла 
дорівнювала 43 кг, довжина тіла – 155 см. Ці параметри відповідають біологічним параметрам 
дорослої тварини (Гольдін П.Є., Вишнякова К.А. 2006, 2017 р. та інші ). 

Череп китоподібних морських ссавців доволі легкий та має особливості в будові кісток як 
лицьового так і мозкового відділ черепа. Загальна вага черепа дельфінаазовки, який ми 
досліджували, дорівнювала 285 г, що 0,66 % від маси тіла тварини. Загальна довжина черепа 
становила 210 мм (вимірювали по базальній поверхні), а висота – 120 мм (вимірювали від 
вентрального краю нижньої щелепи до горба тім’яної кістки). На фронтальній поверхні 
мозкового відділу черепа розташовані простори, через які тварини дихають. Потилична кістка 
масивна, її луската частина має округлу форму та завертається на верхню ділянку мозкового 
відділу черепа. Лобова кістка без чітких меж та швів зростається з верхньощелепною кісткою. 
На черепі у морської свині верхньощелепна кістка має ростральну пластинку, яка розташована 
паралельно довгого носового відростка різцевої (міжщелепної) кістки.  Нижньощелепні кістки 
(права та ліва), з’єднані між собою різцевими ділянками. Кістки лицьового відділу (верхня 
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щелепа, різцева, нижня щелепа) мають ямки для зубів. Всього на щелепах черепа розташовано 
по 23 конічних зубів з кожної сторони, тобто голова азовського дельфіна має 92 зуби.  

Хребетний стовп  дельфінаазовки налічує 56 хребців, загальна довжина яких 
дорівнювала 102 см.  Шийний відділ налічує 7 хребців, довжина яких  загалом  всього 3,5 см. 
Грудних хребців 12 загальною довжиною 25 см, поперековокрижовий відділ хребта включає 14 
хребців, хвостовий – 23 хребців, довжина яких відповідно 28,5 см та 45 см. В хребтовому відділі 
осьового скелету морських китоподібних тварин не має диференціації на поперековий та 
крижовий відділи, але хвостові хребці  на вентральній поверхні тіла мають добре виражені 
кісткові гемальні дуги (arcus haemalis), які утворюють отвір через який проходить хвостова 
артерія. Кожний відділ хребта має певні морфологічні особливості. Шийний відділ хребта доволі 
короткий, при цьому перші шість хребців між собою  зрощені, а сьомий хребець не зростається з 
іншими. По дорсальній поверхні  шийного відділу хребта розташована кісткова пластинка, яка  є 
продовженням Остисті відростки дорсального горба атланта та  остистого гребня епістрофея. В 
грудному відділі хребта processus spinosus хребців видовжені та мають певні особливості в 
будові. Остисті відростки 1–5 хребців мають краніальний нахил і гострі краї, тоді  як 6–12 – 
остисті відростки розташовані в вертикальній площині і мають розширені кінці. У грудних  
хребців видовжені поперечні відростки, а на ребрах, відповідно, розташована довга шийка ребра. 
Довжина processus transversus збільшується в каудальному напрямку, так у 1го грудного хребця 
довжина відростка дорівнює 15 мм, у 12го – 40 мм. Відповідно довжина шийки 1го ребра = 10 
мм, 12 ребра – 22 мм. Таким чином, скелет  грудної  клітина китоподібних має особливості в 
будові, пов’язані з особливостями дихальних рухів (Вирунин С.В., Шипакен М.В. та інші 2016 
р.). Поперекові хребці в скелеті дельфінаазовки, мають добре виражені та видовжені остисті 
відростки, які з краніального краю мають дещо опуклу форму. У vertebrae lumbales c першого по 
п’ятий, остисті відростки направлені в вертикальній площині. Починаючі з 7 поперекового 
хребця, остисті відростки спрямовані назад, та по каудальному краю цих відростків, з’являється 
півмісяцева вирізка. Vertebrae coccygeae, в кількості 23, утворюють скелет хвостового плавника, 
який у китоподібних тварин добре розвинут. Перші 7 хвостових хребців мають добре  
виражений хребтовий канал, в якому продовжується хвостовий відділ спинного мозку, у 8–12 
хребця, хребтовий отвір зберігається у вигляді щілини. Починаючі з тринадцятого хвостового 
хребця хребетний канал зникає, відростки поступово редукуються, останні хребці залишаються 
у вигляді тіл. 

Висновки. Осьовий скелет морської свині (дельфіназовка) або Phocoena phocoena 
(Linnaeus, 1758), має певні особливості в будові, які відповідають біомеханічним функціям 
кожного відділу та умовам існування морський китоподібних тварин. 

 
 
 

УДК: 636.598:611.4:636.087.7 

Вітамінний та жирнокислотний склад печінки молодняку гусей залежно від додавання 
до раціону різних доз соняшникового лецитину 

Рубан Н.О., Єфімов В.Г. 
plppm@ua.fm 

НДЦ біопезпеки та екологічного контролю АПК, м. Дніпро, Україна 

 
Актуальність досліджень. Вітаміни, необхідні для підтримки всіх функцій організму 

(ріст, здоров’я, продуктивність). Як правило, організм  тварин та птиці не може синтезувати ці 
природні біологічно активні речовини, а тому вони повинні надходити з кормом. Кожний 
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вітамін в організмі виконує специфічні фунції, а птиця є найбільш чутливою до нестачі вітамінів 
в кормах, що пов’язано з її біологічними особливостями (висока швидкість росту, швидке 
проходження корму по травному каналу, недостатній синтез та органічне всмоктування 
ендогенних вітамінів в травному каналі та ін.). Відсутність чи недостатність вітамінів в раціоні 
викликає порушення обміну речовин в організмі, що призводить до відставання птиці в рості, 
зниженню її продуктивності та якості продукції в подальшому.  

Вітамін А відіграє важливу роль для розвитку, захисту та регенерації шкіри та слизових 
оболонок, приймає участь в процесі росту та розвитку скелету птиці та формуванні її 
плодючості. Проникаючи в клітини, ретинол структурно включається в ліпідну фазу мембран і 
проявляє модифікуючу дію на мембранні ліпіди, а також регулює активність численних 
мембранозв’язуючих білків, змінюючи їх конформацію. Ретинол також є потужним активатором 
функціонування генів.  

Вітамін Е необхідний для клітинного метаболізму, є антиоксидантом регулює розвиток та 
функцію статевих залоз, стимулює вироблення антитіл. Суттєво впливає на потребу в вітаміні Е 
кількість та якість додавання жирів та ненасичених жирних кислот.  

Встановлено, що вітаміни А та Е впливають на активність ∆9десатурази (стеароїлКоА 
десатурази). Фермент каталізує синтез моноєнових кислот, основною з яких є олеїнова кислота. 
Вона є основним компонентом тріацилгліцеролів та входить до складу фосфоліпідів і естерів 
холестеролу, а також впливає на активність ∆6 і ∆5десатураз, які каталізують біосинтез 
поліненасичених жирних кислот.  

Мета роботи – дослідити вплив при додатковому  введенні до раціону різних доз 
соняшникового лецитину на вітамінний та жирнокислотний склад печінки гусей у віці 60 днів. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження було проведено на базі приватного 
господарства “Орбіта” Березнегуватського району Миколаївської області, на пʼятьох групах 
гусей породи Датський легарт, у віці 60 днів, аналогів за живою масою. Гуси контрольної групи 
впродовж усього дослідного періоду отримували комбікорм, збалансований за поживними 
речовинами згідно рекомендацій ВНДТІП. Гуси дослідних груп отримували комбікорм з 
включенням до нього різних доз лецитину: 2а група отримувала 0,2 % соняшникового 
лецитину, 3а – 0,3 %, 4а – 0,4 % та 5а 0,5 % відповідно. 

Наприкінці досліду забивали по три голови з кожної групи гусей. Перед забоєм птицю 
витримували на 12–16 годинній голодній дієті, без доступу питної води протягом останніх 4–6 
годин, потім зважували до і після забою, який виконували за методикою ВНДІТІП та відбирали 
зразки печінки. В гомогенаті печінки визначали вміст вітамінів А та Е спектрофотометричним 
методом. Жирнокислотний склад досліджували методом газової хроматографії на хроматографі 
“Цвет – 500 М”. 

Результати досліджень. Проведеними нами дослідженнями встановлено, що у печінці 
гусей дослідних груп спостерігається збільшення вмісту жиророзчинних вітамінів А та Е. 

Кількість вітаміну А переважає в четвертій групі і становить 52,89 мкг/г, що є на 77,2 % 
більше ніж в першій (контрольній) групі та на 74,8 %, 60,5 % та 32,2 % більше другої, третьої та 
п’ятої дослідних груп. Вітамін Е за своїм вмістом також переважав у четвертій дослідній групі, 
до складу раціону якої додавали 0,4 % соняшникового лецитину і склав 66,45 мкг/г, 
переважаючи першу (контрольну) групу на 11,6 % та дослідні групи (другу, третю та п’яту) на 
10,5 %, 7,0 % та 1 % відповідно. Порівняно з вітаміном Е вітамін А витрачається значно 
активніше в процесі росту та розвитку молодого організму, тому що він безпосередньо впливає 
на ріст та розвиток молодого організму.  

Характеризуючи вищевикладені дослідження, можемо відмітити, що при збагаченні 
раціонів соняшниковим лецитином зростає вміст жиророзчинних вітамінів А та Е, що свідчить 
про позитивний вплив вищезгаданої добавки на організм птиці в цілому та безпосередньо на 
склад печінки.  
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Загалом із отриманих нами даних видно, що рівень вітаміну А в раціоні молодняку гусей 
є істотним фактором впливу на процеси ліпідного обміну та ненасичених жирних кислот, що 
свідчить про зміни їх рівня в печінці.  

Аналіз результатів проведених досліджень жирнокислотного складу печінки гусей у віці 
60 днів показує, що при додатковому введенні до основного раціону соняшникового лецитину 
зростає вміст пальмітинової та лінолевої кислот. Але слід відмітити, що є певні відмінності у 
жирно кислотному складі дослідних груп. 

У печінці 60денних гусей дослідних груп в порівнянні з контрольною групою 
зменшується концентрація олеїнової та пальмітинової кислот. При цьому в печінці ми бачимо 
тенденцію до зменшення у дослідних групах олеїнової та арахідонової ненасичених жирних 
кислот. 

Стосовно аналізу дослідних груп, ми бачимо перевагу четвертої групи. Вона переважала 
за кількістю пальмітинової та лінолевої кислот, вміст яких становив 25,38 % і 15,53 %, що було 
на 9,7 % більше, ніж в першій контрольній групі.  

Висновки. За згодовування лецитину зростає рівень лінолевої та пальмітинової кислот та 
зменшується вміст олеїнової та арахідонової кислоти.  

Тенденція до зменшення концентрації жирних кислот дослідних груп порівняно з 
контрольною групою може бути зумовлена зростанням їх використання в енергетичному 
забезпеченні синтезу білків в організмі, ростом маси скелетних м’язів і маси тіла 
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Вступ. В сучасному світі в домашніх умовах утримується велика кількість кішок різного 

віку, тому ветеринарні лікарі зустрічаються з різноманітними питаннями, пов’язаними зі 
здоров’ям та особливостями утримання тварин різного віку. Важливим фактором для відповідей 
на багато питань є знання з особливостей анатомії будови органів кишковошлункового тракту 
котів в онтогенезі. 

Мета – вивчити будову органів травлення новонародженних та статевозрілих котів. 
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили на базі кафедри нормальної і 

патологічної анатомії с.г. тварин Дніпровського ДАЕУ. Дослідження проводили на тілах 
новонароджених та статеводозрілих тварин. Тіла новонароджених тварин відбирали після травм 
під час пологів, а дорослих – які загинули внаслідок хвороб неінфекційного етіології. 
Морфометрію систем та органів ми проводили за загальноприйнятими методами. 

Результати досліджень. В наших дослідженнях виявлені особливості анатомії 
внутрішніх органів новонароджених котів. При цьому необхідно враховувати, що коти, як 
представники м’ясоїдних тварин, мають характерні для хижаків особливості будови організму та 
ряд властивих їм анатомофізіологічних відмінностей. Для свійських іматуронатних тварин в 
ранньому постнатальному онтогенезі характерна, з одного боку, незавершеність структур 
органів і тканин, а з другого боку, кишковий тип травлення, що підтверджують наші 
дослідження. 
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У новонароджених котів абсолютна маса стравоходу коливається від 0,113 до 0,190 
грамів (в середньому – 0,147 г, або 0,19 % від маси тіла); довжина сягає 55–68 мм (в 
середньому – 62 мм). Шлунок котів однокамерний і по будові нагадує шлунок собак. Абсолютна 
маса шлунка коливається від 0,31 до 1,029 грамів (в середньому – 0,582 г, або 0,6 % від маси 
тіла). Загальна довжина кишечнику коливається від 472 до 565 мм (середня – 519 мм), 
перевищуючи довжину тіла в 4,7 рази. Відносна маса кишечнику становить 2,85 %. Довжина 
тонкого кишечнику становить 397–475 мм (в середньому – 445,5 мм, або 85,9 % від загальної 
довжини), на товстий відділ приходиться 65–95 мм (в середньому – 73,5 мм, або 14,1 % від 
загальної довжини). Абсолютна маса тонкого кишечнику коливається від 1,415 до 2,917 грамів 
(в середньому – 2,003 г, або 2,35 % від маси тіла). Довжини різних відділів кишечнику, в 
середньому, такі: дванадцятипала кишка – 55, 5 мм (10,7 % від загальної довжини), порожня – 
357,5 мм (68,9 %), клубова – 32,5 мм (6,3 %), сліпа – 5 мм (0,9 %), ободова 55 мм (10,6 %), 
пряма – 13,5 мм (2,6 %). Відносна маса порожньої кишки становить 1,95 % від маси тіла. 
Товстий відділ кишечнику становить 0,56 % від маси тіла. Сліпа кишка коротка, широка, 
закінчується загостреним лімфоїдним додатком і являється сліпим виростком каудального кінця 
ободової кишки. 

Підшлункова залоза сплющена, розташована в петлі дванадцятипалої кишки, зігнута 
посередині під прямим кутом. Одна половина залози лежить біля великої кривизни шлунку, тоді  
її вільний кінець сягає селезінки, а друга – в ділянці дванадцятипалої кишки. Абсолютна маса 
підшлункової залози коливається в межах 0,063–0,079 г (в середньому – 0,071 г, або 0,1 % від 
маси тіла). 

 Вага печінки коливається від 1,2 г до 3,3 г (в середньому – 2,23 г, або 2,82 % від маси 
тіла). Печінка поділена на частки глибокими вирізками, і подібна до печінки собаки. Ліва 
медіальна та права медіальна долі найменші за інші. 

Параанальні синуси розташовані симетрично в каудальній частині прямої кишки у місці 
переходу її в анус. Анальні синуси у кошенят мають вигляд парних порожніх міхурців, розміри 
яких становили 3×4 мм. Абсолютна маса анальних сумок у новонароджених кошенят 
коливається від 0,023 г до 0,044 грамів (в середньому – 0,032 г, а відносна маса – 0,04 %). 
Враховуючи, що параанальні синуси є парними органами, то їх відносна частка в масі тварин 
становить 0,08 %. 

Морфометрія органів травлення статевозрілих котів: Абсолютна довжина кишечнику 
дорівнюється 1980 мм, і майже в чотири рази переважає довжину тіла. Довжина тонкого 
кишечнику, в середньому, становить 1680 мм, або 84,9 % від загальної довжини, на товстий 
відділ приходиться 300 мм, або 15,1 % від загальної довжини. Довжини різних відділів тонкого 
кишечнику, в середньому, такі: дванадцятипала кишка – 160 мм (8,1 % від загальної довжини), 
порожня – 1450 мм (73,2 %), клубова – 70 мм (3,5%), сліпа – 20 мм (1,0 %), ободова – 230 мм 
(11,6 %), пряма – 50 мм (2,5 %). Вага печінки дорослих котів становить 95,5 г, або 3,11 % від 
маси тіла. 

У дорослих тварин розміри параанальних синусів коливаються від 10×13 до 15×19 мм, а 
маса від 0,436 до 0,482 грамів (0,052 %).   

Висновки. 
1. Організм новонародженної тварини є не тільки зменшеною копією дорослого, але і має 

ряд анатомічних і функціональних особливостей. 
2. Розвиток окремих органів системи травлення у котів відбувається нерівномірно. 

Найбільш інтенсивно розвиваються ті органи, які безпосередньо приймають участь в 
перетравлені їжі, всмоктуванні та засвоєні поживних речовин (порожня кишка і печінка). 
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Haemochromatosis is a disease that occurs in two forms, congenital and acquired. Currently, this 

disease is best known in man. Primary hemochromatosis, otherwise known as congenital, and formerly 
referred to as diabetes bronze, is a genetically determined disease associated with abnormal iron 
metabolism. It is characterized by excessive absorption of iron from food and its excessive 
accumulation in tissues (Franchini, 2006).  

In a healthy individual, iron is undergoing recirculation process, i.e. the iron released from the 
disintegrating erythrocytes is reincorporated into the newly formed red blood cells. In cases of iron 
deficiency, its level is supplemented by taking this element from food, while in cases of too high iron 
levels damage may be caused to the heart, liver, pancreas, testicles or joints. These damages are the 
result of the presence of free radicals, which contribute to the excessive oxidation of lipids, as well as 
the formation of hemosiderin deposits in different organs, which stimulate the production of collagen 
and directly affect the DNA (Franchini, 2006; Klopfleisch and Olias, 2012). Initially, early symptoms 
appear primarily as significant weakness, reduction in libido and joint pain, most often it is pain in the 
joints of palms and wrists. Later, the symptoms are the result of chronic inflammation or liver cirrhosis. 
Cardiomyopathy and pancreatic damage also appear. Melanin and iron accumulate in the skin, which 
leads to its increased pigmentation. There are also hormonal disorders (hypopituitarism of the pituitary 
gland, mainly of gonadotrophic type, and hypothyroidism is rare). Untreated disease is progressive. 
About one third of patients with liver cirrhosis also develop hepatocellular carcinoma. The socalled 
juvenile hemochromatosis, which is caused by hepcidin or hemojuvelin mutations, has more severe 
course and outcome. In this case the first symptoms of the disease, such as hypogonadism and heart 
failure, appear already at the age of fifteen to twenty years. At present, 5 types of congenital 
hemochromatosis are distinguished in humans. Each of them is caused by mutations in different genes 
(type 1  mutation of the HFE gene 6p21 locus; type 2A – mutation of the HJV / HFE2 hemojuvelin 
gene, 1q21 locus; type 2B – mutation of the hepcidin HAMP gene, 19q13 locus; type 3 – 3 mutation of 
the coding gene TfR2 transferrin receptor 2, the 7q22 locus; type 4 – gene mutation coding for the 
ferroportin protein SLC40A1, locus 2q32), however, the mutation in the HFE gene causing type 1 of 
this disease was considered as the founder mutation. Heterozygosity in the mutant HFE gene allele 
protects against anaemia caused by iron deficiency. Types 1–3 are autosomal recessive and type – 4 
autosomal dominant. 

So far, the presence of hemochromatosis has been demonstrated not only in humans, but also in 
many other animal species (mice, four species of rhinoceros, Mynah birds, Salers cattle, and horses), 
including the red deer (Cervus elaphus). A study by Beutler et al., 2001 indicated that HFE was well 
conserved across the species, numerous nucleotide differences were found between rhinoceros and 
human or mouse. 

mailto:patrycja_florczuk_kolomyja@sggw.pl
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021997512001570?via%3Dihub
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Iron storage disease was diagnosed in six related, 2yearold male red deer of the same herd. 
Drinking water in rusty iron tubs in the deer park contained eight times more iron than the accepted 
level for human drinking water. To test for a possible genetic basis of increased iron uptake and storage 
in red deer, the cervid haemochromatosis gene (HFE) was identified. Sequence comparisons between 
the six diseased animals and three healthy freeranging unrelated animals failed to identify differences in 
the HFE sequences. 

Olias et al. (2011) conducted a study on 6 related twoyearold red deer  males, demonstrating 
weight loss and rough coats. At necropsy, gross lesions were restricted to cachexia. Microscopical 
examination revealed severe, diffuse hepatocellular necrosis and iron accumulation in hepatocytes, 
Kupffer cells, cardiac myocytes and renal tubular cells in all affected animals. Four animals also had 
moderate bridging fibrosis in the liver. Hepatic iron concentrations were increased (1108–2275 mg / kg 
wet weight; reference range 100–200 mg / kg). However, the analysis of the genetic basis of this disease 
did not confirm the participation of the C282Y and H63D mutations in the HFE gene in 
haemachromatosis conditioning in the red deer (Olias et al., 2011). The authors suspect that The cause 
of hemachromatosis in those individuals could be polymorphisms of genes other than HFE, involved in 
iron metabolism, which could lead to greater ssusceptibility to iron in drinking water, which showed 
eight times higher iron content than the acceptable level of iron for humans. 
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Introduction. One of the most probable ways to spread the PED virus and to cause an infectious 

process of the piglets of the control group could be a transfer of the virus by insects. In all households, 
house flies are extremely common (Musca domestica vicina Mcq). A lot of published scientific works 
display an epidemiological potential of Musca domestica in the mechanical spread of pathogens of pig 
infectious diseases, such as disease Aujeszky, transmissible gastroenteritis, mycobacteriosis, 
reproductive and respiratory syndrome, as well as causative agents of parasitic diseases  Ascaris suum, 
Strongyloides ransomi, Metastrongylus sp., Undetermined Strongylida. Based on the results of the study 
of the biological characteristics of Musca domestica, two main mechanisms to spread microorganisms 
with its help were identified. The first is a mechanical transfer of pathogens on the surface of their body, 
using the bristles on the legs or spheroidal structures that are used to stick to vertical surfaces. The 
second  as a result of regurgitation of not completely digested, premashed contaminated food.  

The aim. To study the ways to spread a field isolate PEDV in the model experiment.  
Materials and methods of research. The experimental component of the model experiment to 

study the ways to spread field isolate PEDV was carried out on the basis of the vivarium of the Faculty 
of Veterinary Medicine of the Dnipro State Agrarian and Economic University. The laboratory research 
was carried out in the scientific research centr of biosafety and ecological control of the resources of the 
AIC DSAEU. Studies of the biological properties of PEDV were performed using newborn non
immune piglets. The conditions of the model experiment were as close to industrial ones as possible and 
were carried out in the premises of the DSAEU vivarium, where no restrictive measures were applied to 
move indoor flies  Musca domestica vicina Mcq. It was the flies that could be an effective PEDV 
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carrier in these conditions because the delayed manifestations of PED syndrome corresponded to the 
period necessary to separate from the body of piglets from infected group into the environment the 
biological fluids containing the virus. To confirm the possibility of such a way to  infect pigs, in the 
premises of  vivarium, the flies were caught. From the captured flies with a sterile physiological 
solution, flushes were made in which PEDV was identified by RTPCR.  

Results. The results of studies of four houseflies batches caught in the vivarium showed a value 
of Ct = 31.44 ± 0.68, which roughly corresponds to the quantitative range of 102103 genome
equivalents (GE) of virions of the PED causative agent in 1 ml of flushing. The sample of trapped 
houseflies in the number of 28 individuals in the room containing piglets was divided in half and the 
amount of virus in the homogenate of the bodies of the two groups was determined with an interval 
between the measurements of 72 hours.  

The detected number of virions in both cases was practically identical and the statistical 
differences were not significant. Thus, the value of Ct for a flies homogenate sample collected at the 
beginning of the experiment was 35,62, and for a sample homogenized after 72 hours it was equal 
37.57. The obtained results indicate that reproduction of the causative agent of PED in the body of 
houseflies does not occur.  

Conclusions.  
1. It was shown that one of the most probable mechanisms of infection of nonimmune piglets 

and PEDV environmental contamination is the spread of the causative agent with houseflies 
(M. domestica vicina Mcq), which leads to the induction of the emergent form of PED in piglets.  

2. Is not revealed the reproduction of PEDV in the body of flies within 72 hours of the 
experiment, which is confirmed by the constant amount of virion equivalents (102103) in 1 cm3 of the 
homogenate.  
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Recently, using traditional herbs to remedy various diseases as an additive and assistive therapy 

for modern medicine is a common event worldwide. Surely, it would not be forgotten that it is not an 
alternative to medicine, just been a supportive. It is strongly suggested that herbal treatments might have 
potential benefits to maximize the effect of drugs and also minimize their side effects. Therefore, it is 
not surprising to be numerous researches in literature, which study traditional plants effects on various 
types of cancer, diabetes and viral diseases. According to findings of most articles published about 
traditional herbs, it should be gotten an attention in herbal medicine which might have potential to 
discover biologically active compounds to contribute to modern medicine. 

The basis of present research, Rehum ribes is also one of the most popular plants in Asian 
countries to be the cure against several diseases such as diabetes, infections, and cancer. Local 
population commonly consumes its fresh stems, leaves, and petioles as a treatment. According to a 
public statement, especially R.ribes root is used as a most effective medical remedy.  Therefore, the 
hypothesis of this study is based on to examine the potential biological properties of R.ribes root extract 
(RrE) in different cell cultures such as antioxidant capacity, anticancer effectiveness, and antimicrobial 
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activity. The antioxidant potential of RrE was assessed in HUVECs and PC3 cell lines by measuring 
ROS and LPO levels. Additionally, RrE was treated in PC3 cell culture to determine its anticancer 
effectiveness by cell viability and DNA fragmentation assays. On the other hand, the antimicrobial 
activity of RrE was tested against several bacteria and yeast.  Moreover, RrE was analysed in LC/MS
MS to screen active chemical compounds and determine quantities of some of them such as chrysin, 
narinegenin, and quercetin. 

According to results, treatment of HUVECs with RrE decreased H2O2 induced ROS 
overproduction and LPO levels. Furthermore, RrE caused an increase in productions of ROS and MDA 
in PC3 cells and significantly decreased cell viability. On the other hand, the antibacterial and antifungal 
analysis showed that RrE is active against Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Escherichia 
coli and Saccharomyces cerevisiae. In addition, the experimental results have demonstrated the presence 
of chrysin, narinegenin, and quarcetin in RrE. It was concluded that R. ribes root has prooxidant ability 
against PC3 cells although it displays antioxidant activity on HUVECS. Taken together our findings 
with recent articles, we suggest that R.ribes having several biological properties and some active 
compounds, which is required a pay attention to should be assessed as an assistive herbal treatment for 
diseases. As I mentioned before, the herbal treatment needs more studies until clarifying its cause effect 
relationship in the medical remedy. However, for now, solely it should be used just as an additive for 
modern medicine. 
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Genetic mutations have always been and will be current in the world of living organisms. 
Some of them are desirable, others definitely no. For farmers, including cattle breeder, the most 
dangerous are the unwanted mutations, which can be the cause of death of an animal. At present, 
250 different defects regarding external appearance and internal metabolism processes have been 
discovered in various breeds and varieties of cattle. BLAD – Bowine Leukocyte Adhesion 
Deficiency and DUMPS Deficiency of Uridine Monophosphate  Synthase have the same character 
and background, are conditioned by the mutant recessive gene in a homozygous form. This means 
that until the onset of the disease symptoms in offspring, asymptomatic carriers must be a bull and a 
cow. However, this does not apply to all offspring, 50% of pregnancies will be asymptomatic, and 
calves will be healthy, 25% will be carriers and only 25% will be burdened with a genetic mutation. 
BLAD is the mostknown genetic cattle disease. It appeared for the first time as a genetic mutation 
in the USA in 1992. It is considered that the first and the oldest carrier of this gene was the bull 
Osborndale Ivanhoe, born in 1952. This is a point mutation (A → G) at position 383 of the CD18 
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gene located on the first chromosome of the cattle. It has a lethal character and is recessively 
inherited. Occurs in HolsteinFriesian cattle. In heterozygous individuals with a mutation of this 
allele (carriers), no symptoms of the immune system are observed. Crossbreeding of heterozygous 
individuals gives homozygous offspring, in whom this mutation fully reveals itself. According to 
the conducted research, about 4% of HF calves are carriers and 1% is burdened with BLAD. Such 
calves do not survive a year because of recurring infections from the digestive and respiratory 
system and ulceration. These calves are weak and vulnerable to external factors. Problems in 
feeding and diarrhea are the reason for a weight loss of up to 60% compared to healthy individuals, 
which makes sick calves die within a few months. As of today, genetic testing of cattle for the 
presence of BL mutations is obligatory. These bulls are not acceptable for use in Poland. Currently, 
these recessive genes that could cause this mutation are not a threat, because for a BL genetic fault 
to occur, both parents would have to be a BLAD host. 

DUMPS is a lethal recessive mutation of the uridine monophosphate synthetase gene, an 
enzyme that plays a key role in the synthesis of DNA and RNA. DUMPS is one of the previously 
detected flaws  in the US, officially since 1988, cattle are tested for the presence of BLAD 
However, in recent years, the American bull, Happy Herd Beautician, is recognized as the world's 
largest carrier, through which this mutation has spread throughout the Word. This mutation occurs 
in black and white HF cattle as well as red and white. Subjects affected by the mutation are 
designated as DP, and subjects free of mutations are designated DP.The genetic basis of the disease 
is a point mutation in the gene located on the first autosomal chromosome. A C> T substitution 
occurs in the 450 amino acid codon, which results in the conversion of arginine to the stop codon, 
which terminates the protein synthesis. This results in the loss of the activity of the uridine 
monophosphate synthetase. Embryos die in about 40 day of pregnancy, during their implantation in 
the uterus. In heterozygous individuals, phenotypic symptoms resulting from the presence of the 
mutanted gene have not been shown, but exhibit partial activity of the uridine monophosphate 
synthetase (UMPS) enzyme, which in turn causes an elevated concentration of orotic acid in milk 
and urine. In heterozygous subject, phenotypic symptoms resulting from the presence of the 
mutanted gene have not been shown, but exhibit partial activity of the uridine monophosphate 
synthetase (DUMPS) enzyme, which in turn causes an elevated concentration of orotic acid in milk 
and urine. Orotic acid is also referred to as vitamin B13 
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Introducton. Copper is one of the most widely distributed trace metal that considered as toxic 

pollutant in freshwater ecosystems. Both agriculture and industrial enterprises are the power sources to 
contaminate environment with this ecotoxicant. The using this contaminants as pecticide for both anti
fungi and antiprotozoa promotes the spreed of copper ions into rivers and lakes. Copper sulphate 
(CuSO4) is total applicated as classic antifungi and antiprotozoa agent in agriculture. Large antiseptic 
specifity of copper ion allow to use it as common unspecific fungicide in both aquaculture and 
agriculture enterprises.  

The developing of intensive aquaculture production in many countries requires an increase to 
apply the pesticides. The food safety and environmental sustainability in industry advanced  country is 
the main modern problem. The fish production systems is transformed from small extensive ponds to 
intensive reservoirs with high stocking consistence and obligatory using the chemicals to control a 
diseases. Prolonged treatment with copper as well as the exposure repetition lead to an accumulation of 
this reactive ion in aquaculture ponds and can inhibit the fish growth. 

Recent data have been demonstrated that acute as well as chronic exposure to copper ions may 
induce oxidative damages and apoptosis in fish tssues. In spite of the copper  toxicity in fish brain 
remains unknown as well as the safety dosage of this ion in fish farming. One of most sensitive to 
oxidative damages is neural tissue as well as to provide the function of CNS is critical for growth and 
surviving of every organism. Astrocytes develop numbered properties for the support and protection 
neuronal functions. The main characteristics of astrocytes is they capability for reactivation as result an 
infury and metabolic insult in neural tissue. Reactive astrocytes have upregulated metabolic activity and 
overexpression the main component of intermediate filaments  glial fibrillary acidic protein (GFAP). 
GFAP is most widest applicable marker of astrocyte cells and its rectivation. Astrocytes intermediate 
filaments are involved in various crucial CNS processes, including cell response to toxic agents and the 
functioning of the blood brain barrier. GFAP has been shown as important participants of the cell 
proliferation through the dynamic process assemblydisassembly the filament network presented in the 
cells during mitosis. GFAP rearrangement can play several role in regulation of glialneuronal 
interaction as well as intercellular communication. Moreover, GFAP considered to be intermediate 
filament structure that is essential cytoskeleton component to restore numbered CNS damages. One of 
the central role of GFAP is dynamic rearrangement of cytoskeleton shape in astrocytes while these cells 
drive to reactive response. 

 Regulation of transcriptional signaling is one of universal mechanism of cell response in all 
tissue types. The modulation of signaling pathways with copper exposure could switch cell destiny 
direcred to both cell surviving and an elimination of deep damaged cells. The mechanism of copper ions 
is remain insufficiently clear. Thus, the study of molecular neurotoxicity of copper is required to clarify 
its potential to disregulate the protein expression at different dosage and time in brain tissue of 
freshwater fish.  

The purpose of this study was to elucidate molecular mechanism of copper effect on C. umbla 
glial cells, especially expression GFAP and NFkB. 

Materials and Methods. The 80 fishes Capoeta umbla were acclimated and separate for 4 
groups. To determine a dosedependent toxic effect of copper ions three of them were treated with 
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CuSO4 doses 0.185, 0.370, and 0.740 µg/ml. Every of this group was separated on 3 subgroup 
containing 7 fishes (n = 7) was treated with different time exposure to 24, 48, and 72 hours. The 
maintaining and treatment of the fish were conducted accordingly the experimental protocol that was 
approved by the Animal Experimentation Ethics Committee of the Bingöl University (Bingöl, Turkey). 

The protein soluble and insoluble fractions were separated to centrifuge homogenates of brain in 
trisbuffer without and with SDS. The protein concentration was determined by Bradford method. 
Protein extracts from individual fish brain were used to analyse GFAP and NFkB expression with 
immunoblot. Immunoreactive bands were visualized using the highperformance chemiluminescence 
machine. Reactive oxygen species (ROS) in fish brain was determined with dichlorofluorescein 
diacetate. Quantitative results were analyzed by oneway analysis of variance (ANOVA) followed by 
Bonferroni posthoc tests.  

Results. The results on GFAP contents measured in fish brain of control group and exposured to 
copper sulphate groups showed the inverse changes of this cytoskeleton protein depended on both the 
while and the dose treatment. Every exposured doses induce dowregalution of GFAP during 72 hours 
treated fish group. Opposite, 48 hours exposure shown the upregulation of this astroglial intermediate 
filament marker of reactivation. This effect may be relate to total toxicity of sublethal doses of copper. 

The data of NFkB contents developed meaningful dosedepended effect of copper ions 
exposure in fish brain in a range concetration 185–740 µg/L in the groups exposured 48, 72 hours. In 
spite of, an exposure to low dose of cooper ions showed no effect in fish group treated with copper 24 
hours. 

Presented results have been developed that sublethal doses of copper can induce in fish brain the 
complex deregulation of cytoskeleton and regulator of transciption. Immunohistochemistry (IHC) of 
brain slices have been performed to determine copper induced cellular disturbances in brain tissue of 
fish. The results of IHC showed meaningful reactivation of astroglial cells as result toxis effect of a 
dosage 740 µg/L copper sulphate in fish brain later 24 h treatment. IHC results have been showed that 
an exposure to hihg dose 740 µg/l copper sulphate can induce local astrogliosis wich developed in 
several brain areas.  

We determined the ROS level in a fish brain control and treated with copper sulphate groups. 
Obtained data evidence pronounced timedepended effect of copper in every fish group treated with 
185, 340, and 720 µg/l doses copper sulphate. 

Copper ion is multifaceted and plays various roles in eukaryotic cells. Whereas, the important 
significance has a fact on the evident that the increment of cooper content transforms this ion into toxic 
environmental contaminant. The results obtained in our study confirmed meaningful deregulation of 
cytoskeleton and transcriptional activity. 

Conclusion. Presented in our study differential changes of GFAP and NFkB expression in fish 
brain may reflect complex cell reactivation induced copper ions in neural tissue of freshwater fish. 
Obtained results indicate that cell activation, especially astrogliosis in fish brain may be important for 
survival under elevated concentrations of copper. 
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Introducton. Propolis is the sticky mixture that bees accumulate from various parts of plants 

such as bark gum and use for sealing the pore and protecting the microbe in the bee hive. Propolis has 
been known since centuries for its benefit properties for human health, especially, the therapeutic effects 
such as cell protection and wound healing activities. A natural honeybee product, propolis has been 
confirmed antiproliferative, hepatoprotective and immunostimulatory activity. Numbered results 
demonstrated large amount bioactivity of propolis and its compounds that include antimicrobial, anti
inflammatory, antioxidant, antiviral, antifungal and anticancer actions, among other. 

Both cytotoxic and cytoprotective effects of propolis are determined unique composition 
bioactive compounds that may be received extraction manner with several solvents. The most of 
bioactive components of propolis are soluble in organic solvents and insoluble in water. Number results 
shown that antitumor and antioxidant propolis activity could be derived from flavonoids and phenolic 
acids and demonstrate dosedepend effects in treatment with these propolis compounds. The crucial 
properties of propolis have been demonstrated in several researches. The propolis effects observed in 
vivo and in vitro studies without sideeffects. Studies of cytotoxicity in vitro are part of the initial test to 
identify molecular mechanism of propolis effects on cell death and cell survival. Many studies prove the 
therapeutic and beneficial properties of propolis, toxicity studies in vivo and in vitro should be done to 
better support the safe use of propolis. The numerous data confirm that extracts of propolis may 
modulate the pathways relate to cell death switching in several cancer cell lines. In spite of the progress 
in elucidation of molecular mechanisms of antiproliferative effectiveness of propolis in different cancer 
cell lines the effects of propolis on a normal neural and glial cells remain unknown. There are limited 
data on the propolis effect on a brain functions and cells of neural tissue. 

Astrocytes are most numbered glial cell population and widest used cells to test different 
compounds for both toxic and protective effect as well to clarify brain pathogenesis. Astrocytes are 
specialized glial cells that outnumber neurons by over fivefold. The most research data confirm the 
multifactorial effects of propolis and protective effectiveness of propolis compounds in cancer cell lines. 
Unfortunately, there are limited data on a validation the doses that are non toxic for normal cells. 
Cellular and molecular mechanisms of protective effect ethanol extracted compounds of propolis remain 
unknown.  

The aim of study was the disclosure molecular mechanisms of ethanol extract propolis dose
depend effects on astroglial reactivity, cytoskeleton state and transcriptional regulation in primary rat 
astrocyte cell culture.  

Materials and methods. Beepropolis was collected in the region of Bingol, southeastern part 
of Turkey in 2016. The extraction with ethanol was performed 24 hours, filtered and concentrated in a 
rotary evaporator with controlled temperature and reduced pressure. The concentrated ethanol extract 
lyophilized to obtain a dry pellet of ethanolic extract of propolis (EEP).  

Primary rat astrocyte cell cultures were obtained from newborn rats. All animal procedures 
accomplished in accordance with the guidelines for care and use of laboratory animals and were 
approved by the Animal Experimentation Ethics Committee of Bingol University (Bingol, Turkey). The 
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cells were pretreated with LPS (0.01 µM) 5 min before the EEP was added. For treatment with EEP the 
cells were incubated with a final concentration of 10, 25 and 100 μg/ml for 24 h.  

Western blot was used for determination GFAP and NFkB expression in primary astrocytes.  
Results. The results of MTT test for a cell viability determination in primary astrocyte cell 

culture treated 24 hours in a range EEP dose 10–100 µg/ml. Meaningful cytotoxic effect for rat 
astrocyte cell culture observed in our study only of dose EEP 100 µg/ml. Primary astrocyte cell cultures 
were treated with EEP and without or with LPS as stimulation factor. The treatment with EEP 10 µg/ml 
primary astrocyte induces mild increasing of GFAP expression. The rising of GFAP expression was 
22 % compared with control. Nevertheless, the treatment with EEP 25 µg/ml concentration induces 
more intense rising GFAP expression about 89 %. In contrast, treatment primary astrocyte with EEP 
100 µg/ml leads to increasing GFAP expression content on 61 %. It is known that LPS activates 
astrocyte for producing proinflammatory factors and reactivation. Combined treatment primary 
astrocytes with EEP 10 µg/ml and LPS 0.01 µg/ml induced rising GFAP expression about 81 % 
compared with control. The treatment with concentration of EEP 25 µg/ml and LPS 0.01 µg/ml induced 
more high increasing GFAP expression about 143 % and the concentration of EEP 100 µg/ml and LPS 
0.01 µg/ml about 92 % compared with control. The maximum effect for increase GFAP expression with 
EEP treatment has been observed for a concentration 25 µg/ml with and without LPS treatment. 

The results of NFkB content determination shown the dosedepend effect EEP treatment on 
astrocyte reactivity, especially, in a range EEP dose 10–100 µg/ml. The low dose of EEP 10 µg/ml 
induced a rising of NFkB expression about 47 % to compare with control. Therefore, the treatment 
with EEP dose 25 µg/ml lead to no significant increasing NFkB content at 29 % compared to control. 
Moreover, the dose of EEP 100 µg/ml provoke opposite change of NFkB expression to decrease 22 % 
relate to control. This contrary directed changes of expression transcription factor can induce dramatic 
overactivation cells with high dose 100 µg/ml EEP and hyper production inflammatory cytokines that 
lead to damage of surrounded cells. 

The combined treatment with EEP+LPS induced the rising of NFkB expression similar for 
treatment with EEP alone for a range concentration 10–25 µg/ml. Similar effects of vary dose EEP 
treatment were observed for LPSactivated astrocytes. EEP induce in reactivated astrocytes more 
intensive rising of NFkB expression, as well more decreasing by 100 µg/ml EEP dose treatment Thus, 
combined treatment with EEP + LPS with dose 100 µg/ml may leads to overactivation cell response and 
the exhaustion of metabolic potential of glial cells. The high dose 100 µg/ml EEP may impair cell 
viability through over activation astrocyte response to combined stimuli EEP and LPS. Observed results 
reflect evident complex cell response of astrocytes to plural effects bioactive compounds of EEP. The 
effect of EEP may be associated with regulation of astrocyte cell reactivation and its metabolic activity. 

Conclusion. Taking together observed results show the significant effects EEP on activation of 
primary astrocytes for cell response. Therefore, the reactivation of primary rat astrocyte was associated 
with cytoskeleton changes, especially, GFAP overexpression and hypertophy cell body. Obtained 
results are the evidence the effect of EEP on activation NFkB dependent pathways for cell reactivation. 
The significant rising of NFkB content may activate transcription some antioxidative enzimes and 
proinflammation factors. Thus, EEP effect as antioxidant may be combined with direct scavenging 
activity and indirect way that can be realized with transcriptional regulation of antioxidative enzime 
system. 

Presented results are first report on primary rat astrocytes reactivity response for a treatment 
ethanol extract propolis and can be a background for future investigation biology effects this natural 
compound. 
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Introducton. Neurodegenerative diseases are characterized by inflammation, growth of 

oxidative damages and decrease cell vialibility as result of regulatory pathways disturbance. 
Pathogenesis in neural tissue is closely related to glial cells disfunction. Astrocytes, the most numerous 
glial cell population, which crucial to provide CNS homeostasis and neuronal survival. Over activation 
of astrocytes is molecular and metabolic marker of number CNS pathogenesis that accompanied with 
glial fibrillary acidic protein (GFAP) overproduction and a secretion different cytokines. Cytokines 
secretion stimulates endothelial cells of brain vessels to disturb signalization and feedback with 
surrounding astrocytes. Astrocyte reactivity initiates inflammatory response which leads to the neuronal 
death and is critical of both neuroprotection and CNS cell damage. Natural antioxidants, including 
curcumin potent to modulate reactivity through antiinflammatory signaling pathways. The most of the 
studies of curcumin have focused on protective effects in different normal and cancer cells, while 
limited studies show effects of curcumin on primary astrocytes. The role of astrocyte intermediate 
filaments in astroglial reactivity remains unknown. 

According to the dual role of astrocytes in triggering the grade of glial reactivity from 
neuroprotection to cell damage, in this study, we investigated the effects of curcumin on primary rat 
astrocyte reactivity by using a LPSinduced inflammatory in vitro model. 

Materials and methods. Primary astrocyte cell cultures were obtained from newborn 1 day rats. 
The cells were divided for a four groups. Two of them were stimulated with 0.01 μM LPS. One of them 
was treated with 2.0 μM curcumin 24 h. Normal control cells were treated as well 2.0 μM curcumin. 
After 24 h treatment the cells were collected with scratching without trypsinization. Reactivation of 
astrocyte was determined with western blot as expression glial intermediate filaments protein (GFAP), 
transcriptional factor NFkB and PARP. Densitometric analysis of the results was performed with using 
of densitometry software TotalLab TL120 (USA) and normalized to the intensity of the respective 
bands obtained for βactin. Statistical analysis has been performed in Excel (Student’s ttest) and in 
SPSS (MANOVA). 

Results. The treatment primary astrocytes with LPS induced minor lowering of cell viability on 
22 % compared to untreated control. The cells treated with curcumin shown decrease viability on 11 % 
relate to control cells. I spite of, the treatment LPSstimulated astrocytes with curcumin resulted slight 
loss of cell viability compared to untreated control. However, meaningful increase of GFAP expression 
about 1.87 times was determined in primary astrocytes stimulated with LPS compared with control. 
Similar rising in NFkB and PARP content observed in astrocytes treated with LPS 24 hours about 1.75 
and 1.62 times respectively to compare with untreated control. The treatment non stimulated rat 
astrocytes with 2.0 μM curcumin induced minor non statistic decrease all of studied proteins. Maximal 
lack of content was observed for NFkB on 14 %. More bright effect of curcumin was revealed in LPS
stimulated astrocytes which were treated with curcumin. Curcumin prevented upregulation of GFAP, 
NFkB and PARP in 1.66, 1.41 and 1.26 times accordingly relate to LPSstimulated astrocytes. 
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Presented results comply with recent data on a study the effects different dose of curcumin on human 
astrocytes where no significant cell death was observed until 5 µM of curcumin.  

The NFκB is a family of transcription factors that provides cellular response to cell surviving 
and controls diverse biological processes, including inflammatory and apoptotic responses. Recent data 
has been demonstrated that curcumin might beneficially affect astrocyte population in CNS 
neuroinflammatory environment lean to antiinflammatory response. PimentelGutierrez and colleagues 
showed the curcumin downregulate NFkB in REH acute lymphoblastic leukemia cells by flow 
cytometry with antiphospho NFkB p65 antibody. 

Observed in our study the effect of curcumin on NFkB expression may be implemented 
through decreasing ROS level and modulation PARP activity. Our data comply with results Kauppinen 
and col., which showed that PARPinduced changes in NAD+ levels can modulate NFκB 
transcriptional activity through effects on p65 acetylation. 

Rising of PARP expression leads to metabolic energy consumption and as result following 
decrease cell viability. Obtained results on upregulation PARP in LPSstimulated astrocytes correlate 
with lack of cell viability. The treatment reactive astrocytes with curcumin ameliorate viability this glial 
cells. Presented results revealed non significant decrease of GFAP, NFkB and PARP expression in 
astrocytes treated with 2 µM curcumin. Opposite, the treatment LPSstimulated astrocytes by curcumin 
induced meaningful decrease all of them as well as a rising of cell viability. 

Conclusion. Observed protective effects of curcumin may be related to antioxidant and 
antiproliferative abilty of this natural polyphenol. The increase of ROS production in reactivated with 
LPS astrocytes provoke plural mechanisms that control transcriptional factors, including NFkB and as 
result to activate the cytokines secretion. Both of them cytokine effects and rising of ROS drive to 
excessive cell reactivity accompanied with molecular damages and cellular disfunctions. There are no 
has observed antiproliferative effect in primary astrocytes exposured to 2 µM curcumin. In spite of this 
result, treatment LPSstimulated astrocytes with curcumin induced meaningful decrease NFkB and 
PARP as several regulators cell reactivation. Thus, antiproliferative proprieties of curcumin may realize 
in reactive astrocytes through NFkB and PARP suppressing. 

LPS induced in astrocyte GFAP upregulation that is most acknowledged sign of reactivation 
these cells. Similar to NFkB curcumin normalized in LPSstimulated astrocytes an expression of 
GFAP. Taking together, presented data demonstrate neuroprotective effectiveness of low dose 2 µM 
curcumin against abnormal reactivity in primary rat astrocytes, including amelioration of cell viability, 
cytoskeleton rearrangement and transcriptional regulation cellular response. Thus neuroprotective effect 
of curcumin may be related to NFkBdepended regulation of astrocyte reactivity.. 
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УДК 619:616.98:579 

Діагностичне значення полімеразної ланцюгової реакції за туберкульозу тварин 

Глебенюк В.В., Волоконська О.В., Петруша В.Г. 
hlebeniuk.v.v@dsau.dp.ua 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Основними методами діагностики туберкульозу тварин є: алергічні дослідження, 

клінічний огляд, патологоанатомічне та бактеріологічне дослідження. Додаткові методи 
досліджень на туберкульоз можуть включати: тонкошарову та газорідинну хроматографію, 
полімеразну ланцюгову реакцію, епізоотологічний, серологічний, гістостологічний методи та ін. 

Серед сучасних молекулярногенетичних технологій полімеразна ланцюгова реакція 
(ПЛР) займає особливе місце. Цей метод дозволяє провести виявлення патогена у біологічному 
матеріалі та культурі мікроорганізмів. 

Останнім часом у науковій літературі з’являються повідомлення вчених, де 
висвітлюється проблема змінених форм мікобактерій із різними біологічними властивостями, 
біологічного циклу розвитку збудника туберкульозу тощо.  

Мета роботи: визначити діагностичне значення ПЛР за туберкульозу тварин.  
Матеріал і методи досліджень. Матеріалом для досліджень були Mycobacterium bovis 

штамів Vallee, “Шахтар” та швидкорослого, які знаходяться в музеї навчальноїдослідної 
лабораторії кафедри епізоотології та інфекційних хвороб ДДАЕУ. Для проведення ПЛР 
використовували ампліфікатор iCycler iQ5 (виробник BioRad, США) і комплекти реагентів для 
підготовки матеріалу до виділення ДНК та ПЛРампліфікації ДНК (M. tuberculosis-M. bovis 
complex, у тому числі штаму BCG) з детекцією в режимі реального часу (“МИКОГЕН”, 
виробник НУО ДНКтехнологія, РФ). 

Детекцію М. bovis швидкорослого штаму за допомогою ПЛР проводили з культур та 
зразків біологічного матеріалу (селезінки, легень, печінки, лімфатичних вузлів) після постановки 
біологічної проби. Для цього зависсю досліджуваних мікобактерій у концентрація 1 мг/см³ 
заражали морських свинок підшкірно в ділянці паху. За тваринами спостерігали впродовж 90 
діб. Якщо за період спостереження морські свинки не гинули, то проводили евтаназію, 
відбирали біоматеріал і досліджували за допомогою ПЛР. 

Результати досліджень. Мікобактерії штамів Vallee та “Шахтар” росли на яєчному 
живильному середовищі з 7 до 14ї доби, а швидкорослого штаму з 2–3ї доби. У мазках із 
колоній, після фарбування за ЦілемНільсеном, спостерігалися кислотостійкі короткі товсті 
палички. M. bovis всіх штамів не росли на м'ясопептонному агарі та на середовищі зі 
саліцилатом натру в концентрації 1,0 мг/см³. Вони не редукували нітрати. 

Встановлено, що за результатами ампліфікації ДНК М. bovis всіх щтамів вдалося 
детектувати з культур.  

Під чпс біологічних досліджень було встановлено, що у заражених мурчаків через 7–10 
діб на місці інокуляції збудника туберкульозу утворювалася виразка, відмічалося прогресуюче 
виснаження. Тварини впродовж досліду реагували на введення туберкуліну для ссавців, а на 
розтині відмічалися специфічні для туберкульозу ураження внутрішніх органів.  Генно
молекулярними дослідженнями виявлено ДНКмішені у зразках біоматеріалу від морських 
свинок, заражених М. bovis. За бактеріологічного дослідження з відібраних проб евтаназованих 
незаражених свинок одержаний негативний результат. Зі зразків біоматеріалу інтактних тварин 
ДНК мікобактерій не було виявлено. 

Висновок. Полімеразна ланцюгова реакція може використовуватися як експресметод 
детекції Mycobacterium bovis в різному матеріалі. 
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Моніторинг специфічної імунопрофілактики хвороби Марека за використання qPCR  

Єфімова О.М., Шаталов С.А., Масюк Д.М., Кокарєв А.В., Безродний О.Ю. 
plppm@ua.fm 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 
 
Вступ. Імунопрофілактика хвороби Марека є розповсюдженою у всьому світі більше 

ніж 40 років (Isabel M. Gimeno, 2017). На сьогоднішній день розроблено ряд вакцин, які за 
технологічними та імунологічними особливостями мають свої переваги і недоліки, що 
обумовлює їх поодинокому, а у деяких випадках і комбінованому застосуванню у схемах 
вакцинацій птиці (Lee, L.F, 2010). Проте, зважаючи на динамічно прогресуючу вірулентність 
збудника, вплив материнських антитіл та імуносупресуючі фактори, все це негативно 
впливає на формування захисту організму від герпесвірусу, а відповідно, не забезпечує 
створення 100% групового імунітету (Isabel M. Gimeno et al., 2012). У світі відсутні 
комерційні ELISA набори для серологічного моніторингу хвороби Марека, що ускладнює 
проведення контролю ефективності вакцинопрофілактики. Тому розробка і удосконалення 
схем контролю ефективності лікувальнопрофілактичних заходів проти хвороби Марека із 
застосуванням молекулярногенетичних лабораторних методів є актуальними на сьогодні.  

Мета роботи – встановити особливості застосування qPCR для моніторингу 
специфічної імунопрофілактики хвороби Марека. 

Матеріал і методи досліджень. Для дослідження було сформовано дві групи курчат
бройлерів добового віку кросу КОББ 500. Дослідну групу імунізували векторною вакциною 
“VAXXITEK HVT+IBD”, яку ін’єктували згідно інструкції до застосування та 
технологічного розпорядку на птахофабриці внутрішньом’язово у добовому віці. 
Контрольній групі курчат (n=20) ін’єктували ізотонічний розчин натрію хлориду. З кожної 
групи від 5ти курчат відбирали зразки цільної крові, стабілізованої розчином ЕДТА, та 
пульпи пахвинного пера на 7, 14 та 21 день після імунізації (8, 15 та 22 доба життя 
відповідно). Екстракцію нуклеїнових кислот з біологічного матеріалу проводили із 
використанням мікроцентрифужних колонок («BioExtract», виробництво Biosellal, Франція). 
Детекцію ДНК вірусу хвороби Марека здійснювали із використанням комерційного набору 
для ампліфікації «MAREK REAL TIME» (Adiavet, Іспанія) на приладі CFX 96 (Bio Rad, 
США). 

Результати досліджень. Отримані результати проведених досліджень відображають 
особливості застосування кількісного PCR для контролю імунопрофілактики хвороби 
Марека у курчатбройлерів кросу КОББ 500.  

Встановлено, що у 2 з 5 курчат дослідної групи 7 денного та 14 денного віку, а також 
у 3 з 5 курчат 21 денного віку виявлено геном збуднику хвороби Марека. Дослідження 
пульпи пера вказують на присутність ДНК MDV у 100 % зразків дослідної групи, що 
пов’язано з тропізмом вірусу до клітин пір’євого фолікулу (AbdulCareem M.F. et al., 2009). 
PCRаналіз тканин контрольної групи курчат виявив присутність вірусу хвороби Марека 
лише у пульпі пера 2 з 5 курчат на 22 день життя, що може бути наслідком циркуляції у стаді 
епізоотичного штаму вірусу хвороби Марека або горизонтального розповсюдження 
вакцинного MDV (Nitish Boodhoo et al., 2016). 

За повідомленнями ряду авторів (Susan Baigent et al., 2007; Cortes A. et al., 2011) 
пульпа пера є предиктором рівня MDV в селезінці, а концентрація вірусу в останній, 
достовірно корелює з формуванням групового імунітету у птиці до хвороби Марека. 

Таким чином, отримані результати вказують на присутність вірусу хвороби Марека у 
зразках крові та пульпи пера всіх вікових груп курчат щеплених у добовому віці, що, 
напевне, обумовлене реплікацією вакцинного варіанту вірусу у організмі птиці, а найкращим 
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матеріалом для відслідковування вірусного навантаження їх організму є пульпа пахвинного 
пера.  

Порівнюючи концентрації геномеквівалентів (г.е.) вірусу у біологічному матеріалі 
курчат дослідної групи встановлено, що концентрація MDV у вірусовмісних зразках крові на 
7 добу після вакцинації складає 4,8*103 ± 2*103 г.е./см3, на 14 добу – 1,3*104 ± 0,4*104 г.е./см3, 
на 21 добу – 0,9*104 ± 0,1*104 г.е./см3, що є значно меншим, у порівнянні із зразками пульпи 
пера, концентрація в яких становить, відповідно, 1,8*104 ± 0,4*104 г.е./г; 
6,6*106 ± 0,9*106 г.е./г та 4,8*106 ± 0,9*106 г.е./г (Р≤0,05). Рівень вірусу у позитивних зразках 
пульпи пера курчат контрольної групи склав 4,7*103 ± 0,2*103 г.е./г (Р ≤ 0,01), що є на 3 
логарифма меншим за значення тварин дослідної групи. 

Слід відзначити, що кількість вірусу в організмі птиці дослідної групи зростала у 
продовж перших двох тижнів після вакцинації, та досягла свого максимуму на 14 день після 
вакцинації, на що вказує найвища концентрація ДНК MDV як у крові, так і у пульпі пера. 
Рівень MDV у пульпі пера на 21 добу після вакцинації знизився на 27,3 % (Р ≤ 0,05) у 
порівнянні зі значенням 14 доби після вакцинації, що за повідомленнями може бути 
обумовлене активацією імунних механізмів птиці та елімінацією вакцинного антигену з їх 
організму (Nitish Boodhoo et al., 2016). 

Висновки.  
Оптимальним матеріалом для визначення концентрації вірусу хвороби Марека в 

організмі птиці є пульпа пера, яка є високоінформативною біологічною матрицею для 
відслідковування ефективності формування групового імунітету за специфічної 
імунопрофілактики.  

Парентеральна імунізація курчат у добовому віці вакциною “VAXXITEK HVT+IBD”, 
сприяє формуванню повноцінного групового імунітету курчат вже на сьому добу після 
ін’єкції.  

qPCR є високоінформативним методом лабораторної діагностики для 
відслідковування ефективності формування групового імунітету у птиці за специфічної 
імунопрофілактики векторними вакцинами заснованими на векторі HVT. 

 
 

 

УДК 637.15.3 

Серологічний моніторинг як інструмент контролю лікувально-профілактичних заходів 
за сальмонельозу свиней 

Крутій К.О., Масюк Д.М., Кокарєв А.В., Коляда С.Г., Густова Ю.В. 
katia.krytiy@gmail.com 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 
 
Вступ. Сальмонельоз – інфекційне захворювання, збудником якого є грамнегативні 

бактерії роду Salmonella. У інфікованих тварин ці мікроорганізми викликають респіраторну та 
кишкову патології, які, у більшості випадків, мають хронічний перебіг, що обумовлює тривалу 
екскрецію збудника в зовнішнє середовище та його розповсюдженню серед тварин (Aishpur, 
2014). Все це сприяє формуванню значних економічних збитків від зниження продуктивності, 
загибелі свиней, тощо. 

Мета роботи – встановити особливості застосування серологічного моніторингу для  
контролю лікувальнопрофілактичних заходів за сальмонельозу свиней. 

Матеріал і методи досліджень. Для проведення серологічних досліджень методом 
випадкової бесповторної вибірки сироватку крові відбирали від свиней до та після проведення 
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лікувальнопрофілактичних заходів на 25, 39, 53, 67, 81, 95, 109, 123, 137, 151 та 165 добу життя. 
З кожної вікової групи кров відбирали від 5 тварин. 

ELISA дослідження проводили в НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів 
АПК Дніпровського державного аграрноекономічного університету на аналізаторі–фотометрі 
BioTek ELx800 (США) із використанням тестсистеми “Swine Salmonella Ab Test” (“IDEXX” 
США). Специфічні антитіла до антигену LPS Salmonella sр. серогруп В, С1 та D виявляли у титрі 
1:20, згідно інструкції до набору, зразок вважали позитивним при значенні показнику S/P більше 
або дорівнює 10 %. 

Схему лікувальнопрофілактичних заходів, яку використовували в господарстві 
розробляли з урахуванням отриманих результатів первинного серологічного дослідження. 

Результати досліджень. Результати дослідження зразків крові від тварин до проведення 
заходів, вказують на циркуляцію у стаді еукаріот роду Salmonella. З’ясовано, що досліджуване 
господарство є серопозитивним за сальмонельозом, поширеність якого серед свинопоголів’я 
складає 85 %. Аналізуючи результати ELISA досліджень встановлено, що всі зразки від поросят 
25 добового віку та 80 % зразків від поросят 39 добового віку є серопозитивними, що, імовірно, 
обумовлено наявністю антитіл колострального походження. Відсутність вакцинації маточного 
поголів’я проти сальмонельозу, на тлі присутності специфічних молозивних антитіл у підсисних 
поросят, вказує на контакт свиноматок з антигенами Salmonella sр. 

Порівнюючи значення показнику S/P між групами поросят 25, 39 і 53 діб життя виявлено 
поступове зниження, з віком, рівня імунітету, що більш за все обумовлено природним 
катаболізмом колостральних антитіл. 

Досліджуючи зразки крові від поросят старших груп встановлено, що 80% тварин 53 
добового віку та 60 % – 67 добового віку не мають антитіл до збуднику сальмонельозу. Це 
вказує на формування «серологічного вікна» (window period), яке обумовлює виникнення ризику 
інфікування тварин еукаріотами роду Salmonella (Vitral et al, 2005). 

Починаючи з 67 доби життя відбувається збільшення ступеню розповсюдження 
сальмонельозу серед свиней. Серед поросят цієї групи виявлено 40 % імунних тварин, а у групі 
81 добового віку – 80 %. Починаючи з 95 доби життя серопревалентність серед поголів’я складає 
100%, що вказує на активацію інфекції (Vitral et al, 2005)., яка може відбуватись внаслідок 
розвитку імуносупресії на тлі технологічних та антропогенних стресів (Yefimov et al., 2016). 

Таким чином, серопревалентність за сальмонельозом серед свиней становить більш ніж 
85 %. Зниження колострального імунітету формує “серологічне вікно” у віці 53–67 діб, після 
чого реєструється сероконверсія специфічних антитіл, яка відбувається упродовж 
відгодівельного періоду 

За результатами серологічного моніторингу у господарстві було розроблено та 
впроваджено комплекс лікувальнопрофілактичних заходів, після чого, через 3 місяці були 
проведені ретроспективні лабораторні дослідження.  

Отримані результати серологічного дослідження вказують на високу ефективність 
проведених заходів, але не забезпечують повної ерадикації збуднику сальмонельозу зі стада. 
Встановлено, що майже 16 % тварин мають специфічні антитіла до антигенів роду Salmonella. 

Слід відзначити, що майже всі тварини з 25 по 137, а також на 165 добу життя є 
серонегативними, про що свідчить рівень показнику S/Р (менше 10 %). У зразках крові від 
поросят на 151 добу життя серопревалентність складає 60 %. Виявлені позитивно реагуючі 
тварини мають низький рівень специфічних антитіл, відносно свиней до лікувально
профілактичних заходів, що може вказувати на спорадичні випадки сальмонельозу серед тварин 
цих вікових груп переважно латентного перебігу. Такі поодинокі прояви захворювання можуть 
реєструватися протягом року у тварин внаслідок інфікування та/або бактеріоносійства 
збудником сальмонельозу (Aishpur, 2014). 

Таким чином, серопревалентність за сальмонельозом серед свиней після проведення 
лікувальнопрофілактичних заходів зменшилась майже на 70 % і становить 16 %, що вказує на 
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високу ефективність застосованої лікувальнопрофілактичної схеми ерадикації сальмонельозу, 
сформованої з урахуванням результатів серологічного моніторингу. 

Висновки 
Досліджуване господарство є серопозитивним за сальмонельозом, поширеність якого 

серед свинопоголів’я складає 85 %. 
Пасивний імунітет у поросят до антигенів Salmonella sр зберігається упродовж перших 39 

діб життя, після чого з 53 по 67 добу формується “серологічне вікно”, яке сприяє активації 
інфекції у тварин старших вікових груп. 

Проведення лікувальнопрофілактичних заходів за сальмонельозу, сформованих з 
урахуванням результатів серологічного моніторингу, сприяє зниженню розповсюдженості 
захворювання в стаді у 5,3 рази. 

 
 



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

194 

ЗМІСТ 

Ветеринарна медицина: секція внутрішніх хвороб тварин, токсикології, 
хірургії та акушерства 

Czerniawska-Piątkowska E., Kostiuk V., Malepsza M., Łakomy Z., Pietrzykowska 
D., Rudolf D.  
The iugr syndrome – intrauterine growth restriction in animals 
Авдаченок В.Д., Емельянов М.А. 
Получение “шипучих” гранул из травы полыни горькой,одуванчика 
лекарственного и зверобоя продырявленного 
Антоненко П.П., Білий Д.Д., Рубель К.С. 
Моніторинг сечокам’яної хвороби у собак в умовах міста Дніпро 
Антоненко П.П., Чугрєєв А.С.  
Клінікодіагностичні критерії за атопічного дерматиту у собак 
Білий Д.Д.  
Ефективність протоколів комбінованого лікування пухлин молочної залози у сук 
Білий Д.Д., Антоненко А.М.  
Поширеність та особливості клінічного перебігу за остеоартрозів у собак в умовах 
міста Дніпро 
Білий Д.Д., Гуртова О.М. 
Моніторинг хірургічної патології суглобів у собак в умовах міста Дніпро 
Білий Д.Д., Удовицький Є.В. 
Поширення, особливості перебігу та ефективність лікування вогнепальних 
ушкоджень кісток у дрібних домашніх тварин в умовах міста Дніпро 
Білошицький Р.В.  
Методика неврологічного дослідження з використанням нейрохірургічних шкал 
при спінальних травмах у різних порід собак 
Богомольцева М.В. 
Влияние антибиотиков цефалоспоринового ряда на биохимические показатели 
крови, телят, больных респираторнокишечными заболеваниями 
Великанов В.В., Кандыбо О.М., Жерносек К.А. 
Терапевтическая эффективность нового энтеросорбента при гастроэнтерите и 
токсической гепатодистрофии у поросят 
Воронов Т.В.  
Ефективність застосування комерційних нутрицевтиків для покращення 
показників якості сперми псів 
Глушко Л.А., Скляров П.М. 
Порівняльний аналіз схем синхронізації статевого циклу у корів та телиць 
Голубєв О.В.  
Середньочастотна ультрасонографія у визначенні морфологічних змін яєчників та 
визначенні часу овуляції у сук 
Голубєв О.В., Шульженко Н.М., Корсак М.В. 
Клініколабораторна та інструментальна оцінка діагностичних критеріїв розвитку і 
лікування пієлонефриту у собак 
Голубєв О.В., Шульженко Н.М., Щербина Я.О. 
Ефективність використання комплексної терапії за асматичного синдрому у котів 
Дронь Д.О. Скляров П.М.  
Перинатальна патологія кобил 
Дудник Є.С., Семьонов О.В., Шульженко Н.М.  
Діагностичні критерії та ефективність лікування за гепаторенального синдрому у 
котів в умовах ветеринарної клініки “Котофей” міста Дніпра 

 
 

3 
 
 

4 
 

6 
 

8 
 

9 
 
 

11 
 

13 
 
 

15 
 
 

16 
 
 

19 
 
 

21 
 
 

23 
 

24 
 
 

26 
 
 

27 
 

29 
 

31 
 
 

33 



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

195 

Зубков О.О., Скляров П.М.  
Структура, поширення та профілактика поліорганної акушерської патології корів 
післяродового періоду 
Иванов В.Н., Козловский А.Н. 
Эффективность минеральноэнергетической добавки “ФелуценК1–2” для 
профилактики кетоза у высокопродуктивных коров 
Иванов В.Н., Малков А.А., Добровольская М.Л., Сергеева Ю.С. 
Обоснование и проведение промежностной уретростомии у котов 
Іванченко М.М., Ашла М.І.  
Використання сучасних методів лікування сук з піометрою 
Іванченко М.М., Височін І.В.  
Піометра у кішок. Поширеність, діагностика та лікування 
Іванченко М.М., Злобін С.М.  
Діагностика та профілактика антенатальної гіпотрофії цуценят 
Іванченко М.М. 
Дістоція родів у свиней. Діагностика та профілактика 
Климчук В.В.  
Зміни структури суглобового хряща у собак за остеоартрозу 
Коваленко К.В., Федоренко С.Я.  
Поширення, етіологія та напрямки лікування корів за післяродового метриту 
Кохан О.О., Шульженко Н.М. Арямова І.В. 
Діагностичні критерії та ефективність використання інтенсивної терапії за 
гіперемії та набряку легень у дрібних собак 
Кошевой В.І. 
Розповсюдження андрологічної патології  тварин у східних, південних і 
центральних областях України за 2012–2017 рр. (дані досліджень) 
Кравчук К.О. 
Патоморфологічна діагностика, лікування і профілактика залізодефіитної анемії у 
поросят 
Кущ Л.Л.  
Характер загибелі курей батьківського стада 
Левченко М.  
Діагностичне значення тілець ГейнцаЕрліха 
Магера В.В., Науменко С.В.  
Спосіб лікування кішок з антенатальною гіпотрофією 
Максименко В., Корейба Л.В. 
Поширення та особливості клінічного прояву акушерської патології у свиноматок 
великої білої породи в умовах агрофірми “Вільне” Новомосковського району 
Дніпропетровської області 
Манакова А.Д., Скляров П.М.  
Поширення та форми маститів у корів 
Маража В.В., Скляров П.М.  
Основні причини і форми неплідності у сук 
Маража М.М., Скляров П.М.  
Показники відтворної здатності свиноматок і причини її втрати 
Масліков С.М., Самойлюк В.В., Козій М.С., Голубєв О.В.  
Клінічний випадок м’якотканинної ангіосаркоми у стафордширського тер’єра 
Масліков С.М., Спіцина Т.Л., Глушкевич Е.О. 
Поширеність хірургічних хвороб дистального відділу у корів в умовах ФГ 
“Сатиренко М.М.” Павлоградського району Дніпропетровської області 
 
 

 
 

34 
 
 

36 
 

38 
 

40 
 

42 
 

44 
 

46 
 

48 
 

50 
 
 

51 
 
 

53 
 
 

54 
 

56 
 

57 
 

58 
 
 
 

59 
 

61 
 

63 
 

65 
 

66 
 
 

68 
 
 



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

196 

Микитюк А.В.  
Особливості діагностики та лікування новоутворень молочної залози у котів на 
базі ветеринарного комплексу “Передовий”, м. Дніпро 
Момотюк Ю.Ю., Вальчу О.А.  
Вплив сухостійного періоду на показники колострального імунітету у телят 
Науменко С.В. 
Спосіб корекції показників гомеостазу крові в організмі бугаїв із 
гонадодистрофією токсичного типу (при хронічному нітратнонітритному 
токсикозі) 
Новак А.С., Семьонов О.В., Шульженко Н.М. 
Підтримуюча терапія за ниркової недостатності у котів 
Онищенко О.В., Сєгодін О.Б.  
Спосіб профілактики маститу у корів сухостійного періоду 
Орлова А.В., Голопура С.І.  
Особливості лабораторної діагностики панкреатиту собак і кішок 
Островерхова І.О. 
Морфологічні зміни плаценти овець при фетоплацентарній недостатності та 
корекції препаратом “Карафест + ОV” 
Панасенко Е.А., Вайчунайте Т.І. 
Діагностика та лікування мокнучої екземи у собак 
Пастернак А.М.  
Ультразвук як спосіб діагностики маститу у корів 
Поддубна С.В. 
Корекція хронічної ниркової недостатності кішок при введенні до їх раціону 
біологічно активної добавки “Гумілід” з водою 
Порошинська О.А.  
Зміни активності травних ферментів підшлункової залози перепілок за впливу 
лізину, метіоніну та треоніну 
Райковська А.С., Богомаз А.А., Єфімов В.Г. 
Біохімічні показники сироватки крові корів за розвитку гепатодистрофії 
Саліженко М.І., Вальчу О.А.  
Післяродовий метрит корів (поширення, етіологія, профілактика) 
Сидоренко О.М. 
Ефективність діагностики та лікування телят хворих на бронхопневмонію 
Сиротенко М.К., Науменко С.В. 
Спосіб комплексної терапії кішок з піометрою 
Соколовська Т.В., Науменко С.В.  
Діагностика, профілактика та лікування корів з післяродовими метропатіями 
Спіцина Т.Л., Іванців С.М. 
Поширеність та комплексне лікування хвороб шкіри у собак 
Стовбецька Л.С.  
Вміст загальних ліпідів та холестеролу в сироватці крові перепілок японської 
породи за впливу комплексу амінокислот та вітаміну Е 
Суслова Н.І., Санжаревська Є.О. 
Клінікобіохімічний статус, діагностика, лікування та профілактика рахіту у собак 
Суслова Н.І., Слісаренко В.О. 
Діагностичні критерії та лікувальнопрофілактичні заходи за больового синдрому 
у собак за патології підшлункової залози 
Суслова Н.І., Шульженко Н.М., Бізюкова Л.В. 
Діагностичні критерії та ефективність лікування  колікового кризу у коней 
Федоренко С.Я., Буняєва Я.Д.  
Діагностика та лікування сук за піометри 

 
 

70 
 

71 
 
 
 

72 
 

73 
 

74 
 

75 
 
 

76 
 

77 
 
 

78 
 

80 
 
 

81 
 

82 
 

83 
 

84 
 

86 
 

87 
 

89 
 
 

91 
 

92 
 
 

94 
 

96 
 

98 



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

197 

Ветеринарна медицина: секція інфекційних та інвазійних хвороб тварин 

Федоренко С.Я., Лохмачов В.Р.  
Вікова та сезонна залежність виникнення піометри серед кішок 
Федоренко С.Я., Скляров П.М., Мозговий М.В.  
Спосіб лікування корів за катаральногнійного метриту 
Федоренко С.Я., Скляров П.М., Андросова К.В. 
Спосіб комплексної діагностики та лікування корів за маститу 
Фурсова О.А. 
Цитологічні аспекти діагностики отиту котів 
Чугунова Р.Д., Корейба Л.В. 
Особливості відтворної здатності корів швіцької породи в умовах ТОВ “МВК 
Єкатеринославський” Дніпропетровської області 
Шкурко Т.П.  
Воздействие УФизлучения на углеводножировой обмен у коров 
Шульженко Н.М., Колінчук А.І.  
Клінікодіагностичні критерії за уроциститу у котів 
Юрченко В.В. 
Екологічні питання у промисловому птахівництві 

 
99 

 
101 

 
102 

 
104 

 
 

105 
 

107 
 

109 
 

110 

Rogoza M., Gruszczyńska J., Grzegrzółka B., Kołomyja P. 
Chronic wasting disease (CWD) – a fatal disease of the cervidae – preventive measures 
in Poland 
Бабенко А.О.  
Правила та умови утримання тварин, що інфіковані вірусом імунодефіциту кішок 
Барило Є.С., Жуковський М.О. 
Планування ветеринарних заходів у птахівництві 
Братушкина Е.Л. 
Влияние фасциолезной инвазии на патоморфологическое состояние печени у 
крупного рогатого скота 
Глебенюк В.В. 
Вірулентність Mycobacterium bovis вакцинного штаму BCG за пасажів через 
морських свинок 
Єресько В.І. 
Особливості вікової динаміки капіляріозу гусей 
Жуковський М.О.  
Система фінансування протиепізоотичних заходів та забезпечення 
епізоотичного благополуччя України 
Жуковський М.О., Лободіна Л.С. 
Аналіз міжнародного досвіду фінансування протиепізоотичних заходів 
Заїка Ю.Ю., Дуда Ю.В., Корейба Л.В. 
Патологоанатомічний прояв дирофіляріозу у собак 
Кмітевич Є.О.  
Еволюція парвовірусу собак 
Литвиненко О.О., Глебенюк В.В.  
Частота виділення Escherichia сoli від тварин у Дніпропетровській області 
Меженська Н.А., Єсіна Е.В., Коваленко В.Л., Меженський А.А. 
Африканська чума свиней: міжнародний підхід з управління біоризиками за різних 
умов утримання 
 
 

 
 

113 
 

114 
 

116 
 
 

117 
 
 

119 
 

120 
 
 

122 
 

124 
 

126 
 

128 
 

130 
 
 

131 
 
 



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

198 

Секція: ветеринарно-санітарна експертиза, технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва 

Grzegrzółka B., Gruszczyńska J., Aksamit A., Godlewska P., Krajewska A., 
Kawecka E. 
Hatching results and hatching time extension in Japanese quails selected for body weight 
Miąsko M., Gruszczyńska J. 
Economic aspects of meat pigeons breeding 
Білан М.В., Кучук Т.В. 
Оцінка якості сухих заквасок за мікробіологічними показниками 
Вакулик В.В., Ракитянський В.М., Масліков С.М. 
Интенсификация технологии производства свинины, как фактор экологических 
деструкций в современном свиноводстве 
Зажарська Н.М., Костюченко К.Г., Білоголовська О.Ю.  
Показники овечого і козиного молозива 
Зажарська Н.М., Самойленко Ю.В., Гура А.О. 
Визначення критеріїв ступеня свіжості кров’яної ковбаси залежно від умов 
зберігання 
Ластовська І.О., Косіор Л.Т., Пірова Л.В. 
Використання відходів харчової промисловості в період відгодівлі молодняку 
великої рогатої худоби 
Ліскович В.А.  
Оцінка технологічних якостей корів спеціалізованих молочних порід 
Федоренко В.А.  
Застосування продуктів козівництва у технології миловаріння – актуальний 
засіб підвищення рентабельності галузі козівництва 
Шевчик Р.С., Лєбєдєва К.В.  
Особливості контролю якості і безпеки продуктів забою тварин в умовах ринку 
міста Запоріжжя 
 

 
 

145 
 

146 
 

147 
 
 

148 
 

151 
 
 

152 
 
 

154 
 

155 
 
 

157 
 
 

158 
 

Мельничук В.В., Мирончук Р.С. 
Особливості поширення збудників трихурозу овець (Ovis aries Linnaeus, 1758) на 
території Запорізької області 
Нагорна Л.В., Проскуріна І.В.  
Ектопаразити як фактори ризику у скотарстві 
 
Неверковець Н.Ю., Трощій К.С.  
Ідентифікація патогенних типів кишкових паличок 
Омельяненко О.Є. 
Особливості прояву трихофітії і мікроспорії у котів і собак міста Дніпро 
Петруша В.Г., Волоконська О.В., Глебенюк В.В. 
Поширення та етіологічна структура бактеріозів свиней у Дніпропетровській 
області 
Сосницкая А.А. 
Вирулентные потенции Pasteurella multocida серовар А штамм SA18 
Фадєєва В.О., Жуковський М.О. 
Організація ветеринарної справи в товарних птахівничих господарствах м'ясного 
напряму 
Харченко Л.Ю. 
Епізоотологічні особливості та лікування макрорхабдозу папуг 

 
 

133 
 

135 
 
 

137 
 

138 
 
 

139 
 

140 
 
 

142 
 

143 



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

199 

Шкурко Т.П., Пачин Д.О., Колотигіна Г.Е. 
Структура та морфологічні характеристики перги одержаної за промислової 
технології виробництва 

 
 

159 

Секція біології тварин: морфологія, фізіологія, біохімія 

Бирка О.В. 
Лімфоїдні утворення слизової оболонки кишечника у кролів 
Гіберт І.І.  
Закономірність вікового становлення тканевих компонентів лімфатичних вузлів у 
кролів м’ясного напрямку використання 
Друзь Н.В., Сидорченко А.А.  
Співвідношення маси м’язів, що діють на тазостегновий суглоб у деяких 
гусеподібних 
Друзь Н.В., Іващенко О.М.  
Анатомія м’язової системи ділянки тазостегнового суглоба у страуса ему 
Кацемба Н.В. 
Визначення якісних змін вагінального епітелію самок нутрій у період третього 
триместру вагітності методом колпоцитоскопії 
Колосова А.А., Єсіна Е.В. 
Особливості гістогенезу і патоморфологічна характеристика пухлинних 
процесів у дрібних свійських тварин в умовах клініки ветеринарної медицини 
“Дніпровська” міста Дніпро 
Косіор Л.Т., Ластовська І.О., Пірова Л.В.  
Кормова поведінка високопродуктивних корів голштинської породи за умов 
інтенсивних технологій 
Махотіна Д.С. 
Інтенсивність росту кишечнику молодняку свійських качок  
Жоріна Л.В., Богомаз А.А., Бедіна О.О., Лосєва К.В., Богдан А.А. 
Особливості будови осьового скелету азовської морської свині – Phocoena 
phocoena relicta 
Рубан Н.О., Єфімов В.Г. 
Вітамінний та жирнокислотний склад печінки молодняку гусей залежно від 
додавання до раціону різних доз соняшникового лецитину 
Шулешко О.О. 
Порівняльна морфометрія органів травлення новонароджених та 
статеводрзрілих котів 

 
162 

 
 

163 
 
 

165 
 

166 
 
 

168 
 
 
 

169 
 
 

170 
 

171 
 
 

173 
 
 

174 
 
 

176 

Секція: молекулярні механізми клітинної і функціональної патології, молекулярні і 
генетичні основи захворювань 

Florczuk-Kołomyja P., Gruszczyńska J., Paweł Kołomyja 
Haemochromatosis  a rare disease in red deer (Cervus elaphus) 
Нustova Y., Masiuk D.M., Sosnitskiy O.I., Nedzvetskiy V.S., Kokarev A.V.,  
Koliada S.G.  
Propagation pathways field isolate of the pedv in the model experiment 
Musa Tartik, Ekrem Darendelioglu, Gurkan Aykutoglu, and Giyasettin Baydas 
Various biological activities of Rheum ribes 
Czerniawska-Piątkowska E., Kostiuk V., Łakomy Z., Malepsza M., 
Pietrzykowska D., Rudolf D.  
Molecular and genetic basis of cattle diseases 

 
178 

 
 

179 
 

180 
 
 

181 



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2018 

200 

Kirici M., Agca G.A., Kirici Mah., Nedzvetsky V. 
Subletal doses of copper ions provoke cytoskeleton and transcriptional deregulation in 
fish brain tissue 
 
Sukharenko E.V., Nedzvetsky V.S., Masiuk D.N., Baydas G. 
Ethanol extract propolis develop dosedepended toxic effect in primary rat astrocyte 
culture 
Sukharenko E.V., Nedzvetsky V.S., Masiuk D.N., Baydas G. 
Natural polyphenol from Curcuma longa prevents astrocyte disregulation induced 
lipopolysaccharide 
Глебенюк В.В., Волоконська О.В., Петруша В.Г. 
Діагностичне значення полімеразної ланцюгової реакції за туберкульозу тварин 
Єфімова О.М., Шаталов С.А., Масюк Д.М., Кокарєв А.В., Безродний О.Ю., 
Зеленська Ю.В. 
Моніторинг специфічної імунопрофілактики хвороби Марека за використання 
qPCR 
Крутій К.О., Масюк Д.М., Кокарєв А.В., Коляда С.Г., Густова Ю.В.  
Серологічний моніторинг як інструмент контролю лікувальнопрофілактичних 
заходів за сальмонельозу свиней 

 
 

183 
 
 
 

185 
 
 

187 
 

189 
 
 
 

190 
 
 

191 

 

 


	Ergaz, Z., Avgil, M., Ornoy, A. (2005). Intrauterine growth restriction-etiology and consequences: what do we know about the human situation and experimental animal models. Reproductive Toxicology 20, 301–322.



