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MICROCLIMATE AND MILK YIELD OF COWS
Paulina Sasiuk1 student, Ewa Czerniawska-Piątkowska2 dr hab.,prof. ZUT, Volodymir Kostiuk3 dr
hab., prof.
ewa.czerniawska-piatkowska@zut.edu.pl
kvk21@ukr.net
1
The Student Research Circle of Breeding Animal Breeders at the Department of Ruminant Science,
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin,
Poland
2
Department of Ruminant Science, West Pomeranian University of Technology in Szczecin,
Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin, Poland
3
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
The appropriate microclimate, in addition to a properly selected feed base and rearing
technology, is one of the environmental factors determining the production indicators of livestock,
especially dairy cows (Solani Jóźwik, 2009; Mazur, 2011; Wójcik et al. 2017) The authors underline
the zoohygienic recommendations that the temperature in the barn, for dairy cows, should be between
8°C and 16°C. The optimum value of relative air humidity in buildings and livestock buildings should
be 60-80%. The temperature and humidity of the air form thermal-humidity systems that directly
influence the height of milk production in cows (Solan and Jóźwik, 2009). The largest part of the
energy obtained from feed is devoted to production. In dairy cattle a decrease in productivity can
already be observed at temperatures between 18°C and 20°C, and at 40°C this productivity disappears
completely (Kołacz, Dobrzański, 2019). Another very important microclimate factor affecting the
amount of milk produced is noise. Cattle, especially dairy cows, are animals that require silence
during rearing. Cows exposed to higher levels of noise are prone to severe anxiety, accelerated heart
rate and reduced feed intake. Noise above 100 dB is the cause of morphological and biochemical
changes in cows' blood: glucose levels rise and leukocytosis develops. Other symptoms are
reproductive disorders and disorders of the estrous cycle (Solan and Jóźwik, 2009). Knowledge of
behavioural patterns and norms of behavioural responses is very important in the broadly understood
optimisation of animal husbandry and use.
References:
1.
2.
3.

4.

Kołacz R. Dobrzańskiego Z.(red.) 2019. Higiena i dobrostan zwierząt. Wydawnictwo:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Mazur K., 2011. Badania parametrów mikroklimatu w oborach wolnostanowiskowych w
okresie wiosennym. Problemy inżynierii rolniczej nr 1/2011, s. 111-122.
Solan M., Józwik M. 2009. Wpływ mikroklimatu oraz systemu utrzymania na dobrostan krów
mlecznych. Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Higieny Zwierząt i Środowisk. Wiadomości
zooteczniczne. 1 , 25-29.
Wójcik A., Mituniewicz T.,Dzik S., Kostrubiec Ł., Wolska A., Dzięgiel D. 2017.
Zoohigieniczne wskaźniki oceny dobrostanu krów mlecznych w okresie utrzymania
alkierzowego. Roczn. Nauk. Pol. Tow. Zoot. T. 13, nr 1, 71-80.
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THE IMPORTANS OF A BALANCED DIET FOR HIGH YIELDING COWS
Paulina Sasiuk1,5 student, Ewa Czerniawska-Piątkowska2 dr hab.,prof. ZUT, Inga KowalewskaŁuczak3, prof. ZUT, Volodymir Kostiuk4 dr hab., prof.
ewa.czerniawska-piatkowska@zut.edu.pl
Inga.Kowalewska-Luczak@zut.edu.pl
kvk21@ukr.net
1
The Student Research Circle of Breeding Animal Breeders at the Department of Ruminant Science,
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin
(Poland)
2
Department of Ruminant Science, West Pomeranian University of Technology in Szczecin,
Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin, Poland
5
Students' Scientific Circle of Animal Geneticists, West Pomeranian University of Technology in
Szczecin, Al. Piastów 45 , 70-311 Szczecin (Poland)
3
West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Department of Genetics and Animal
4
Breeding, Szczecin, Poland
3
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, V.Kostiuk,
High productivity, which is determined by the genetic potential of the animals, can be achieved
by covering their nutritional needs. A high level of nutrition should fully meet the livelihood and
production needs of cows. Czerniawska-Piątkowska and others ( 2009) stress the significant impact
of a well-balanced dietary intake of dairy cows on their high productivity, milk composition and
fertility. Cows'; nutrient requirements should be consistent with changes in the production cycle to
reduce metabolic disorders and keep cows in good condition (Bilik and Strzeteski, 2013). Properly
selected and varied diet of high yielding cows influences the mineral content of the milk obtained.
According to Jóźwik et al. ( 2018. the use of feed additives, in this case selenium yeast, leads to an
increase in milk yield and enriches the milk obtained with selenium. On the other hand, the diet of
dairy cows is varied with rapeseed cake, which results in a reduction of approx. 30% of the amount
of unfavourable for man, long-chain saturated fatty acids in the fat of milk obtained and an increase
in the content of pro-healthy fatty acids and CLA. Mirowski (2019), in his study, draws attention to
the importance of vitamin E in the dietary intake of cows. Supplementation of this ingredient during
the dry period may prevent a decrease in the concentration of alpha-tocopherol in the blood, whose
low concentration in cows on the day of birth increases the risk of lactosarcoma in early lactation.
The feeding season itself influences the technological quality of the milk obtained. Jóźwik and others.
( 2018) obtained the best quality whey from cows fed during the spring-summer feeding period. At
work Brodziak and others ( 2012)it was found that regardless of the breed of dairy cows, the highest
daily milk yield is achieved in the spring-summer season. In the autumn and winter season, on the
other hand, milk has a higher content of ingredients, which translates into a more favourable chemical
composition.
References:
1. Bilik K., Strzetelski J. 2013. Żywienie krów mlecznych według zasad ekologicznych z
uwzględnieniem badań Instytutu Zootechniki PIB. Wiadomości Zootechniczne, R. LI 3, 25–
41.
2. Brodziak A., Litwińczuk A., Topyła B., Wolanciuk A. 2012. Wpływ interakcji sezonu
produkcji z rasą i systemem żywienia krów na wydajność i właściwości fizykochemiczne
mleka. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 8(1): 19-27.
3. Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., Sowa A., Żychlińska-Buczek J. 2009.
Porównanie poziomu cech produkcyjności krów rasy HF importowanych z Niemiec z
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rówieśnicami krajowymi. Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Acta Sci. Pol., Zootechnica 8 (3), 3-9.
4. Jóźwik A., Strzałkowska N., Oprządek J., Bagnicka E., Zwierzchowski L., Krzyżewski J.,
Sakowski T., Słoniewski K., Jarczak J., Kościuczuk E., Metera E, Horbańczuk K., Pyzel B.
2018. Pozyskiwanie mleka o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej. Polska Akademia
Nauk, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt .Prace i materiały zootechniczne, Monografie i
rozprawy zesz. 1, s. 8-9, 27-28.
5. Mirowski A. 2019. Witamina E w żywieniu krów. Życie weterynaryjne 94(6).

MUTATIONS WITHIN THE PDK4 GENE AND RELATIONSHIP WITH DILATED
CARDIOMYOPATHY IN DOBERMAN PINSCHER DOG
Aleksandrowicz D. 1 student, Gruszczyńska J. 2prof. dr. hab. WULS, Kostiuk V.3 prof.,
Grzegrzółka B.1,2 dr inż.
darialeksandrowicz@gmail.com
1
Scientific Association of Experimental and Laboratory Animals, Warsaw University of Life
Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
2
Department of Animal Genetics and Conservation, Institute of Animal Sciences, Warsaw
University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
3
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Dilated cardiomyopathy (DCM) is a disease characterized by left ventricular hypertrophy (less
commonly the right ventricle), caused by loss of myocardial contractility and blood retention in the
heart ventricles. It occurs with simultaneous attenuations of both left and right ventricular walls and
ventricular septum. The total volume of muscle tissue remains unchanged. Five or more years old
dogs of large and giant breeds such as Doberman Pinscher (58% in Europe), Boxer, Irish Wolfdog
(between 24.2-29%), Newfounland (10%), Great Dane (here a large discrepancy of 3.9-35.6%),
Cocker Spaniel (one of the few small breeds suffering from DCM) and Portugese Water Dog
(mortality between 2 and 32 weeks of age – they suffer from a youthful variety of DCM) are most
exposed to the disease. In the case of the Doberman Pinscher DCM breed it is inherited as an
autosomal dominant trait with incomplete penetration. The aim of the literature studies was to
describe mutations within the PDK4 gene and to show a relationship with dilated cardiomyopathy in
Doberman Pinscher dog.
The PDK4 gene is located in chromosome 14 and encodes the mitochondrial protein, namely
pyruvate dehydrogenase 4 kinase. It plays a significant role in regulating the body's heart energy. In
the postprandial state, if the heart is a healthy, oxidation of fatty acids is a preferential form of energy
supply for the body. At times of high energy demand, for example during exercise, the primary source
of energy (less efficient) becomes the energy produced by the oxidation of glucose. PDK4 regulates
(reduces) the processes of glucose oxidation when fatty acid oxidation can generate energy more
efficiently. Dogs, in which a mutation within the PDK4 gene has been shown, observed a decrease in
activity of mitochondrial electron transport, which resulted in reduced production of ATP, reduced
expression of pyruvate dehydrogenase (PDH, which is responsible for catalyzing the pyruvate
reaction with production of acetyl-CoA and CO2) and malate dehydrogenase. The decrease in
pyruvate dehydrogenase expression is due to negative feedback, which is associated with excessive
glucose oxidation (as this is not inhibited by PDK4).
A study carried out on the American Dobermanns population (132 individuals – 66 affected
and 66 unaffected) proved that the deletion of 16 nucleotides at the site of folding in the intron-10
weave region in the PDK4 coding gene is related to the development of DCM. Expression analysis
showed a decrease in the expression of exon 10 and 11 (especially in a homozygous dog), resulting
in decreased activity of PDK4 protein.
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Studies carried out on populations in Germany (71 cases of DCM and 70 controls) and the
UK (15 cases of DCM and 24 controls) contradicted studies that indicated the effect of 16 nucleotide
deletions on the development of DCM. The results indicate that the PDK4 allele variant showing
deletion occurs in DCM cases and controls with an overall frequency of 16%. The frequency of
deletion is only slightly higher for DCM than for controls.
Nevertheless, the mutation within the PDK4 gene is still one of the few known possible causes
of DCM. Therefore, its presence provides a basis for monitoring and further examination of
Doberman Pinscher dogs burdened with it for prevention and early detection of dilated
cardiomyopathy, which increases the chances for effective treatment and life extension.
DETERMINATION OF SEX AND AGE OF INDIVIDUAL BASED ON FOOTPRINTS –
BROWN BEAR (URSUS ARCTOS) – CASE STUDY
Wielgórska K. mgr inż., Gruszczyńska J. dr hab. prof. WULS
katarzyna_wielgorska@sggw.pl
Department of Animal Genetics and Conservation, Institute of Animal Sciences,
Warsaw University of Life Sciences – SGGW,Warsaw, Poland
Animal tracking is one of the best methods to get data about species, their environment and
number. It is especially important during studies of species that are difficult to observe due to their
biology and ecology, such as large predators. It is also very useful when we are trying to establish
what species are in the study area. Tracking is also a very important part of animal monitoring.
By analysing the tracks in case of animals like wolf (Canis lupus) or lynx (Lynx lynx), we are
able to determine age and sex of individual. Yet there are some species, that are more difficult to
recognize basing only on footprints. Brown bear (Ursus arctos) is one of the species, that due to its
biology is very difficult to distinguish by footprints. The aim of the study was to assess if there is
possible to determine sex and age of a bear based only on footprints.
Analysing available scientific reports and publications and basing by own experience we tried
to establish the possibility of distinguishing age and sex of an individual, by only seeing a footprint
of a bear. Lack of explicit sex dimorphism and activity limited mostly to spring, summer and early
autumn, make it really hard to determine those indicators.
One of the main difficulties is surface – due to biology of bears, tracking on snow is almost
impossible, and tracking on other surfaces, like mud or sand, is difficult because the tracks can seem
bigger than they actually are. Other problem is the fact, that males and females, depending on the age,
can have similar size of footprint and it is almost impossible to unequivocally determine those
indicators in field, except for the youngest ones. Some researchers pointed out, that we can identify
individuals by measuring their footprints, however, evaluation of their sex still leaves some doubts,
because tracks left by adult females and subadult males can be the same size. Other studies suggest
that the age determination is possible, when we distinguish three groups of age: cubs of the year,
yearlings and 2.5 year and older bears. All those age groups have different length of forepaw, that
allows us to estimate (more or less) to which group belongs our individual.
What should be emphasised, is that approximate age determination basing only on footprints is
possible (yet in case of adult ones, more precise analysis is possible only after laboratory analysis of
teeth), but when it comes to determination of a sex, it is almost impossible.
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УДК 619:616:636.8
ПОШИРЕНІСТЬ І СТРУКТУРА АКУШЕРСЬКОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА ДИСТОЦІЙ У
КІШОК
Чупринський Р.В., магістрант, Скляров П.М., д. вет. н., професор
roma170297@gmail.com
skliarov.p.m@dsau.dp.ua
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ (актуальність). На сьогодні життя котів полегшилася до такої міри, що ці
м'ясоїдні перетворилися в один з найчисленніших видів ссавців на нашій планеті. Але так як
коти відносяться до хижаків з родини котячих, утримання цих тварин в міських умовах
вимагає певного досвіду спілкування з ними і знання фізіології. Стан здоров'я котів,
інтенсивність росту і розвитку багато в чому залежать від оптимальних умов утримання,
догляду та годівлі. Їх недотримання призводить до різних захворювань.
Однією з найпоширеніших акушерських патологій у кішок є патологія родів.
Мета роботи полягала у вивченні поширеності та структури захворюваності на
акушерську патологію та дистоції у кішок.
Матеріали і методи. Досліди проводилися в умовах кафедри хірургії і акушерства с.–г.
тварин Дніпровського державного аграрно–економічного університету та зоокомплексу
«Троїцький» м. Дніпро.
Матеріалом для роботи були кішки різних порід (британська короткошерста,
шотландська капловуха, персидська, безпородні).
Об’єкт дослідження – кішки з діагнозом «дистоція», які потребували рододопомоги.
Поширеність і динаміку родової патології вивчали шляхом аналізу первинних
документів реєстрації хворих тварин.
З методів дослідження використовували збір даних анамнезу і загальні клінічні методи
дослідження.
Результати. Наші дослідження передбачали ряд етапів, які включали вивчення динаміки
незаразної патології кішок, їх захворюваності на акушерську і гінекологічну патологію,
поширеності акушерської патології і структури дистоцій у кішок (табл. 1-4).
На першому етапі наших досліджень нами вивчено динаміку незаразної патології кішок.
Результати наведено у таблиці 1.

Рік
2017
2018
2019
Разом за 3 роки

Таблиця 1
Динаміка незаразної патології кішок
Вид патології, n / %
Всього
акушерська і гінекологічна хірургічна внутрішня незаразна
92
44 / 47,8
16 / 17,4
32 / 34,8
112
56 / 50,0
20 / 17,9
36 / 32,1
74
40 / 54,1
12 / 16,2
22/ 29,7
278
140 / 50,3
48 / 17,3
90 / 32,4

За даними наших досліджень на акушерсько-гінекологічну патологію припадає
найбільша питома вага у динаміці незаразної патології кішок. На неї захворіло загалом 140
тварин, що складає 50,3 %, а на хірургічну і внутрішню незаразну, відповідно 16 (17,4 %) та
32 (34,8 %).
У подальшому нами встановлено (табл. 2), що захворюваність кішок на акушерську
патологію є вищою порівняно з гінекологічною. Так, на акушерську патологію захворіло 90
тварин, що складає 64,3 %, тоді як на гінекологічну – 50 (35,7 %).
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Як свідчать одержані дані (табл. 3) щодо вивченості розповсюдженості акушерської
патології кішок найбільш поширеною є дистоція, яку діагностовано у 12 тварин, що складає
62,2 %, натомість на анте- та постнатальну патологію 12 (13,3 %) та 22 (24,4 %) відповідно.
Таблиця 2
Захворюваність кішок на акушерську і гінекологічну патологію
Роки
Всього
Акушерська патологія, n / % Гінекологічна патологія, n / %
2017
44
28 / 63,6
16 / 36,4
2018
56
40 / 71,4
16 / 28,6
2019
40
22 / 55,0
18 / 45,0
Разом за 3 роки
140
90 / 64,3
50 / 35,7
Вивчаючи структуру дистоцій у кішок (табл. 4) нами з’ясовано, що найчастіше
реєструють неправильні взаємовідношення плоду до родових шляхів (30 тварин або 53,6 %),
слабкі (18 або 32,1 %) і бурливі перейми та потуги (8 або 14,3 %).

Роки
2017
2018
2019
Разом за 3 роки

Роки
2017
2018
2019
Разом за
3 роки

Таблиця 3
Поширеність акушерської патології кішок
Акушерська патологія, n / %
Всього
вагітності
родів
післяродова
28
4 / 14,3
16 / 57,1
8 / 28,6
40
6 / 15,0
26 / 65,0
8 / 20,0
22
2 / 9,1
14 / 63,6
6 / 27,3
90
12 / 13,3
56 / 62,2
22 / 24,4

Таблиця 4
Структура дистоцій у кішок
Вид родової патології, n / %
слабкі перейми та бурливі перейми та неправильні взаємовідношення
Всього
потуги
потуги
плоду до родових шляхів
16
5 / 31,2
2 / 12,5
9 / 56,2
26
14

8 / 30,8
5 / 35,7

4 / 15,4
2 / 14,3

14 / 53,8
7 / 50,0

56

18 / 32,1

8 / 14,3

30 / 53,6

Висновки. Таким чином, за результатами проведених нами досліджень можна зробити
наступні висновки:
1. На акушерсько-гінекологічну патологію припадає найбільша питома вага у динаміці
незаразної патології кішок. На неї захворіло загалом 140 тварин, що складає 50,3 %, а на
хірургічну і внутрішню незаразну, відповідно 16 (17,4 %) та 32 (34,8 %).
2. Захворюваність кішок на акушерську патологію є вищою порівняно з гінекологічною.
Так, на акушерську патологію захворіло 90 тварин, що складає 64,3 %, тоді як на гінекологічну
– 50 (35,7 %).
3. Найбільш поширеною акушерською патологією кішок є дистоція, яку діагностовано у
12 тварин, що складає 62,2 %, натомість на анте- та постнатальну патологію 12 (13,3 %) та 22
(24,4 %) відповідно.
4. Серед дистоцій найчастіше реєструють неправильні взаємовідношення плоду до
родових шляхів (30 тварин або 53,6 %), слабкі перейми та потуги (18 або 32,1 %) і бурливі
перейми та потуги (8 або 14,3 %).
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УДК 619:618:636.932.3
ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ НУТРІЙ
Кацемба Н.В., аспірант, Скляров П.М., д. вет. н., професор, Журавльов Є.А.,
магістрант
nadyaredmi3@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ (актуальність). Питання, пов’язані з патологічними процесами за вагітності,
родів та післяродового періоду у нутрій, практично не висвітлені у літературі. Тим не менше
вони мають місце і завдають значних збитків нутріївництву у вигляді втрат від загибелі і
вибракування новонароджених, роділь та породіль.
Мета роботи полягала у розробці, впровадженні та визначенні ефективності заходів
профілактики за перинатальної патології у нутрій.
Матеріали і методи. Матеріалом для досліджень (об’єктом) були самки нутрій на різних
етапах перинатального (анте-, інтра- та постнатального) періоду і одержані від них щенята,
предметом – їх морфо-функціональний стан і ефективність заходів з профілактики
перинатальної патології.
При проведенні досліджень використовували загальноклінічні методи досліджень для
визначення клінічного стану новонароджених, роділь та породіль. Із спеціальних методів
застосовували ультразвукове дослідження для діагностики ембріональної смертності.
Препарат вітаміну А (ретинолу ацетат) застосовували тваринам дослідної групи у вигляді
олійного розчину (з умістом в 1 мл препарату 34,4 мг ретинолу ацетату (100000 МО) у дозі
0,5-1,0 г/голову/добу (з розрахунку 250-300 МО на 100 ккал або 550-800 МО на 100 г сухого
корму).
Результати. За результатами досліджень отримано наступні результати (табл. 1).
Таблиця 1
Ефективність заходів профілактики за перинатальної патології у нутрій
Антенатальна
Інтранатальна
Постнатальна
Неонатальна
Групи тварин
патологія, n /
патологія, n /
патологія, n /
патологія, n / %
%
%
%
Контрольна (n=24)
5 / 20,8
4 / 16,7
2 / 8,3
3 / 12,5
Дослідна (n=10)
1 / 10,0
1 / 10,0
0
0
У контрольній групі було зареєстровано 5 випадків (або 20,8 %) антенатальної патології
(ембріональна смертність та аборти), тоді як у дослідній – 1 (10,0 %).
Інтранатальну патологію (слабкість родової діяльності та затримка посліду) виявлено у
4 (16,7 %) випадках, а у дослідній – 1 (10,0 %).
Постнатальну (хвороби породіль) і неонатальну (зниження життєздатності
новонароджених) патологію виявлено у 2 (8,3 %) та 3 (12,5 %) випадках, тоді як у дослідній –
жодного.
Висновки. Таким чином, впровадження заходів з профілактики перинатальної патології
у нутрій дозволяє знизити кількість випадків анте- (на 10,8 %), інтра- (на 6,7 %), пост- (на 8,3
%) та неонатальної (на 12,5 %) патології.

12

V Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин,
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2020

УДК 619:636.3–056.253:616–08
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ЯГНЯТ З ГІПОТРОФІЄЮ
Волошин В.В., магістрант, Скляров П.М., д. вет. н, професор
skliarov.p.m@dsau.dp.ua
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ (актуальність). Однією з причин, що стримують розвиток галузі вівчарства є
хвороби молодняка. Дослідженнями вітчизняних і зарубіжних учених доведено, що
найбільший відхід (до 30-50%) молодняка доводиться на ранній постнатальний період. Високу
захворюваність і загибель новонароджених тварин від незаразної патології у перші дні й місяці
життя слід пояснити рядом причин, серед яких вельми істотне значення має гіпотрофія.
Лікування за гіпотрофії повинне бути комплексним і включати заходи, спрямовані на
усунення чи корекцію причинно-значимих факторів, дієтотерапію, призначення
загальностимулюючих препаратів, ферментів та симптоматичних заходів, вітамінотерапію.
Вважливе значення надається обігріву з метою підтримки вищої температури довкілля у
порівнянні з температурою, необхідною для здорового молодняка. Рекомендована замісна
терапія, а також препарати для стимуляції приросту маси та підвищення резистентності.
Мета роботи полягала у визначенні ефективності розробленої схеми лікування ягнят з
гіпотрофією.
Матеріали і методи. Досліди проводилися в умовах товариства з обмеженою
відповідальністю «Обрій» Покровського району Дніпропетровської області. Матеріалом для
досліджень служили новонароджені (2-5-добові) ягнята-гіпотрофіки (з незадовільним
клінічним станом та низьким потенціалом розвитку).
Схема терапії ягнят з гіпотрофією передбачала 7-10-добовий курс лікування з
використанням настою ехінацеї (1/2 склянки на одне випоювання), «Катозалу» 10% (1 мл на
добу, внутрішньом’язово) та препарату «Кордіцепс» (1 капсула на добу, перорально).
Результати. Для забезпечення імуностимулюючої активності до схеми лікування
включили ехінацею, основними діючими речовинами якої є полісахариди, ефірне масло,
глікозид ехінакозид, бетаїн, смоли, органічні кислоти (пальмітинова, лінолева, церотинова), а
також фітостерини. Крім того, ехінацеї властиві також антибактеріальні, противірусні і
протигрибкові властивості.
Речовини, що діють, входять до складу «Катозалу», володіють тонізуючою дією,
стимулюють енергетичний обмін, знижують дію стресу і підвищують загальну резистентність
організму.
Спектр дії препарату «Кордіцепс» незвичайно широкий. Препарат володіє здатністю
впливати на різні рівні енергетичного обміну. Тіло грибка кордіцепсу багате поживними
речовинами і специфічними біологічними компонентами, завдяки чому він є
високоефективним засобом для імунологічної регуляції, підвищує здатність організму чинити
опір різним захворюванням. Крім того, «Кордіцепс» є натуральним антибіотиком, чинячи
бактеріостатичну дію у відношенні патогенних бактерій, а також володіє протизапальною
дією, передає високу адаптогенну здатність, виводить з організму токсини, покращує обмін
речовин у тканинах всіх органів.
Лікуванню з зазначеною схемою підлягали ягнята з незадовільним клінічним станом та
низьким потенціалом розвитку у загальній кількості 16 голів, розділених на дослідну (9 голів)
та контрольну (7 голів) групи.
Результати терапевтичної ефективності розробленої схеми терапії наведено на
рисунку 1.
Як свідчать одержані дані, у дослідній групі з 9 пролікованих гіпотрофіків 4 (44,4 %)
мали добрий клінічний стан з високим потенціалом розвитку, 2 (22,2 %) – задовільний
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клінічний стан з середнім потенціалом розвитку та 3 (33,3%) – незадовільний клінічний стан з
низьким потенціалом розвитку.
Рисунок 1 - Терапевтична ефективність розробленої схеми лікування ягнятгіпотрофіків
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Натомість з числа тварин, що не підлягали лікуванню (контроль), – 7 голів – лише 3 (42,9
%) мали задовільний клінічний стан з середнім потенціалом розвитку і 4 (57,1 %) –
незадовільний клінічний стан з низьким потенціалом розвитку.
Висновки. Таким чином, застосування розробленої схеми лікування забезпечує
поліпшення клінічного стану та підвищення потенціалу розвитку ягнят з гіпотрофією.
УДК 619:616.24-002.153
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ
БРОНХОПНЕВМОНИИ У ТЕЛЯТ
Богомольцева М.В., к. вет. н., доцент, Богомольцев А.В., к. вет. н., доцент
marysa_shp@mail.ru,
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Введение. Респираторные заболевания занимают лидирующее положение по частоте
диагностики и массовости среди молодняка крупного рогатого скота. Значительная доля среди
болезней данной группы приходится на бронхопневмонию. Ущерб от данного заболевания и
других респираторных болезней значителен и складывается в первую очередь из немалых
экономических затрат на проведение лечебных мероприятий. У переболевших животных
отмечают снижение прироста живой массы, снижение племенной ценности, частые
рецидивирующие болезни дыхательной системы не исключено и выбытие в результате гибели
молодняка.
Вопрос лечения и профилактики заболеваний респираторной системы является
актуальным. Схем и препаратов для лечения бронхопневмонии у животных предложено
немало, однако появление новых лекарственных средств представляет возможности для
изучения эффективности и внедрения более эффективных схем лечения, позволяющих в
короткие сроки ликвидировать заболевание.
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Цель. Изучение терапевтической эффективности различных способов лечения
бронхопневмонии у животных.
Материал и методы исследований. Для выполнения поставленных задач, в
соответствии с принципом условных аналогов, были сформированы две подопытные группы
телят, больных бронхопневмонией, в возрасте 80-90 дней.
Клинически заболевание у животных проявлялось апатией, снижением и даже в
некоторых случаях отсутствием аппетита, частым сухим, болезненным кашлем, сухостью
слизистой носового зеркала, катаральными истечениями из носа, наличием жесткого
бронхиального дыхания, хрипов при аускультации и очагов притупления при перкуссии
легких.
Лечение больных животных первой подопытной группы осуществляли комплексно. В
качестве антимикробного средства внутримышечно вводили Амоксифарм 150 LA в дозе 7 мл
1 раз в 2 дня в течение 7 дней, детоксикационная терапия включала внутривенное введение
20% раствора кальция борглюконата внутривенно в дозе 100 мл ежедневно в течение 7 дней.
В качестве секретолитического, секретомоторного и отхаркивающего средства использовался
раствор АмброГЕКСАЛ ингаляционно в дозе 5 мл в течение 10 минут ежедневно.
Телят второй подопытной группы лечили комплексно. Внутривенно вводили 5%
раствор глюкозы в дозе 100 мл ежедневно в течение 7 дней, внутримышечно Амоксифарм 150
LA в дозе 7 мл 1 раз в 2 дня в течение 7 дней.
Результаты и выводы исследований. В течение периода лечения у телят подопытных
групп устанавливали увеличение активности и подвижности, усиление аппетита, отмечалось
уменьшение количества экссудата, выделяемого из носовых ходов, однако сроки улучшения
клинического состояния у животных подопытных групп были различными.
У телят первой подопытной группы к 3 дню лечения установили интенсивное
разжижение и отхождение мокроты. Заболевание переходило в продуктивную форму, кашель
стал безболезненным и редким. При аускультации легких выслушивали жесткое бронхиальное
дыхание и влажные хрипы в верхних долях легких. Животные вели себя более активно, охотно
принимали корм и воду.
У телят второй подопытной группы к 3 дню лечения устанавливали малую активность,
аппетит был пониженным. Кашель оставался частым и мало продуктивным, сухим. При
аускультации выслушивали жесткое бронхиальное дыхание, чередующееся с влажными
хрипами, при перкуссии легких очаги притупления в верхних долях.
В первой подопытной группе к 5 дню лечения кашель присутствовал лишь у
нескольких животных. У остальных животных истечения отсутствовали, при аускультации
легких выслушивали везикулярное дыхание.
У всех телят второй подопытной группы к 6 дню лечения кашель стал более влажным
и менее болезненным. Полное выздоровление у телят второй подопытной группы произошло
к 8 дню лечения.
Проведенные исследования показали, что комплексное лечение телят, больных
бронхопневмонией, входивших в первую подопытную группу, оказалось наиболее
эффективным, так как полное клиническое выздоровление происходило к 6 дню лечения, в то
время как продолжительность лечения животных второй подопытной группы составила 8
дней.
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УДК 619:616.34-002-076:636.4.053
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «АСПИСОРБ» ПРИ АБОМАЗОЭНТЕРИТЕ У
ТЕЛЯТ
Великанов В.В., к. вет. н., професор
velikanau@baa.by
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственная академия», г. Горки, Республика Беларусь
Введение. Болезни незаразной этиологии имеют широкое распространение в хозяйствах
Республики Беларусь. На незаразные болезни приходится свыше 80% всех заболеваний
животных. Больше 50% от этих заболеваний приходится на долю заболеваний желудочнокишечного тракта. Наиболее восприимчив к заболеваниям желудочно-кишечного тракта
молодняк. У телят, переболевших в раннем возрасте диспепсией или абомазоэнтеритом, часто
отмечаются рецидивы и в дальнейшем регистрируют расстройства моторной и секреторной
функции желудочно-кишечного тракта и заболевания преджелудков. У животных с
патологией пищеварительной системы нарушается всасывание питательных веществ,
отмечаются дефициты жизненно необходимых минеральных веществ и как следствие
нарушение обменных процессов в организме и развитие вторичных патологий.
Экономический ущерб, наносимый желудочно-кишечными заболеваниями, значителен и
складывается в основном из затрат на лечение животных, недополучение ожидаемых
приростов животных и снижение продуктивности, а зачастую и выбраковки значимого
процента животных. Исследования в области поиска новых и наиболее эффективных
препаратов и схем лечения животных с желудочно-кишечными заболеваниями являются
актуальными.
Материалы и методы исследования. В связи с этим нами проводилась работа по
изучению терапевтической эффективности препарата «АспиСорб при абомазоэнтерите у
телят. Для этого было сформировано по принципу условных аналогов 2 группы телят, больных
абомазоэнтеритом, приблизительно с одинаковой степенью тяжести заболевания по 20 голов
в каждой. Все животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
Схема терапевтических мероприятий включала диетотерапию, применение
антимикробных препаратов (кобактан по 2 мл на 50 кг массы); внутривенные инфузии
изотонического раствора натрия хлорида в количестве 400 мл ежедневно в расчете на одно
животное, тривитамин в дозе 3–5 мл на животное. Телятам опытной группы также задавали
препарат «АспиСорб» внутрь, два раза в сутки, в дозе 10 г. на голову.
Ежедневно у всех животных определялся клинический статус. Учет терапевтической
эффективности проводили по продолжительности клинических проявлений болезни (в днях),
смертности (количество и процент погибших от общего числа), смертельности или
летальности (количество и процент погибших от числа заболевших). Выздоровевшими
считались телята с восстановлением функции пищеварения и отсутствием симптомов
интоксикации и эксикоза. На 1-е и 10-е сутки опыта измеряли живую массу тела, с расчетом
впоследствии среднесуточных ее приростов.
В начале и по окончании эксперимента у 10-ти телят каждой группы проводили взятие
крови для морфологического и биохимического исследований. В периферической крови
определяли количества эритроцитов и лейкоцитов, содержание гемоглобина. При
биохимическом исследовании - общий белок сыворотки, альбумины, креатинин и
концентрацию мочевины. Исследования крови проводили по соответствующим методикам.
Результаты исследований. В результате эксперимента была установлена высокая
терапевтическая эффективность препарата «АспиСорб». Так при измерении массы тела
животных в начале и в конце исследования установили, что среднесуточные приросты у телят
опытной группы (применяли АспиСорб) за период опыта были выше на 120 грамм, по
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сравнению с контролем. Длительность течения заболевания была достоверно ниже на 1,7 дня.
Необходимо отметить, что в процессе проведения работы зарегистрирован летальный исход у
двух телят контрольной группы, в опыте падежа не было. Через два дня, после начала
применения препарата у телят опытной группы наблюдали ослабление перистальтических
шумов, уменьшение (у некоторых животных – исчезновение) болезненности и напряженности
брюшной стенки, признаки эксикоза не нарастали, животные стали более подвижными.
Однако, аппетит был понижен, дефекация оставалась учащенной, каловые массы жидкими. На
4 – 5-й дни лечения у животных улучшился аппетит, акт дефекации становился более редким,
у некоторых телят – 1 – 2 раза в сутки. Течение болезни у телят контрольной группы было
тяжелое, помимо расстройства пищеварения, у них отмечалось угнетение, потеря аппетита,
признаки эксикоза. Выздоровление у них наступало на 7 – 10 дни. Выше перечисленные
признаки подтверждались результатами исследования крови. Так в начале опыта, при
исследовании содержания количества эритроцитов, лейкоцитов и уровня гемоглобина
установлено повышение этих показателей. Это свидетельствует о признаках
интоксикации и эксикоза. По окончании лечения телят эти показатели снижались, причем
положительные изменения были более выражены в группе, где в схему лечения включа ли
АспиСорб. При изучении содержания общего белка в сыворотке крови у телят обеих групп в
ходе терапевтических мероприятий отмечено незначительное увеличение этого показателя в
пределах нормы к моменту выздоровления. У больных животных отмечались снижение
содержания альбуминов. В ходе лечения происходило повышение данного показателя в
контрольной и опытной группах соответственно на 19,3 % и 40,8 %. Это может
свидетельствовать о восстановлении белоксинтезирующей функции печени. Также в
результате лечения наблюдалось снижение концентрации мочевины. Так у животных опытной
группы этот показатель снизился на 44,2 %, а в сыворотке крови контрольных животных на
24,9 %. Более медленное снижение содержания этого метаболита в организме контрольных
телят говорит о более сильно протекающих процессах диссимиляции белка. У телят опытной
группы концентрация креатинина в сыворотке крови снизилась на 35,1 %, в то время как в
контроле этот показатель вырос на 17,3 %. Это может свидетельствовать о поражении
мочевыделительной системы и усилении распада белков в организме данных животных.
Заключение. АспиСорб показал довольно высокую терапевтическую эффективность
при лечении телят больных абомазоэнтеритом. Терапевтическая эффективность в группе
телят, которым задавали сорбент составила 100 %, в то время как в контроле 80%. Этот
препарат способствуют более быстрому восстановлению функций желудочно-кишечного
тракта, о чем свидетельствовало прекращение диареи и восстановление аппетита у телят на 4–
5 день лечения в то время, как при схеме лечения без его использования продолжительность
болезни достигала до 7–10 дней. Кроме этого под влиянием АспиСорба значительно быстрее
происходила нормализация морфологических и биохимических показателей крови.
Литература. 1. Абрамов, С.С. Новое в патогенезе абомазоэнтеритов телят / С.С.
Абрамов, Д.Д. Морозов, С.В. Засинец // Международный вестник ветеринарии. – 2005. – №2.
– С. 51 – 54. 2. Беляков, Н. А. Энтеросорбция — механизмы лечебного действия / Н. А. Беляков,
А. В. Соломенников, И. Н. Журавлева // Эфферентная терапия. – 1997. – Т. 3. – № 2. – С. 2026. 3. Энтеросорбенты и пребиотики в профилактике и лечении патологии желудочнокишечного тракта у животных / В. В. Великанов [и др.] // Ученые записки Учреждения
образования «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной
медицины. – 2015. – Т. 51, вып. 2. – С. 19-22.
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УДК 619:616.98:578.824.11
ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ЛІКУВАННІ
ПАРОДОНТОЗУ У СОБАК
Волосовец А.В., магістрант, Козловська Г.В., к. вет. н., доцент
annushkavolosovets@gmail.com,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вступ. Пародонтоз є однією з найпоширеніших хвороб у тварин. Фактично, чи не кожен
третій улюбленець страждає від ураження навколозубної тканини (пародонту). А коли собака
або кішка досягає похилого віку, пародонтоз з'являється у 60-90% тварин. Пародонтом
називають тканини, які утримують зуби і забезпечують їх стійкість. До них відносяться ясна,
кістка, зубні зв'язки і безпосередньо цемент зуба. Пародонтоз проявляється у вигляді
прогресуючого запалення періодонта, тобто зв'язкового апарату зуба.
При клінічному огляді виявляють неприємний запах з ротової порожнини, почервоніння
ясен, слинотечу (можливо з домішкою крові), тварина відчуває біль при жуванні, перестає
вживати тверду їжу, можливо, випадання зубів, набряклість щік, в дуже важких випадках
можливі абсцеси на яснах і навіть нориці.
Лікування пародонтозу залежить від стадії хвороби. При легкому пародонтозі (тільки
гінгівіт без ураження кістки), необхідна професійно виконана ультразвукова санація зубів від
каменю і нальоту, а також призначення антибіотиків в профілактичних дозах. Але в багатьох
випадках хвороба виявляється запущеною, з цієї причини хворий зуб необхідно видаляти,
прибирати гній і виробляти висічення омертвілих тканин, призначати антибіотики у високих
дозах для запобігання остеомієліту і сепсису.
Метою нашого дослідження була оцінка ефективності антимікробних препаратів при
лікуванні пародонтозу у собак.
Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводилися у ветеринарній клініці
«Зооветцентр», м.Шостка. Для проведення дослідження нами були сформовані 3 групи тварин
за принципом аналогів (У кожній 5 собак), віком від 5 до 12 років. У досліджуваних тварин
був виявлений пародонтоз. Всім тварин був видалений зубний камінь за допомогою
ультразвукового скалера DTE-D3 LED.
У першій групі тваринам був видалений зубний камінь. Ніякого подальшого лікування
не проводили, собаки періодично отримували на додаток до основного раціону жувальні
палички різних виробників.
У другій групі тваринам був видалений зубний камінь. Для післяопераційного лікування
використовували санацію ротової порожнини препаратом «Мараславін» 2 рази на день,
протягом 10 днів. «Мараславін» - Розчин для місцевого застосування каламутний, червонокоричневого кольору, з вяжуще-кислим смаком, зі специфічним запахом. Використовується
при таких захворюваннях: геморагічна форма пародонтозу з альвеолярними кишенями; гнійна
форма пародонтозу (в складі комплексної терапії); післяопераційний період при хірургічному
лікуванні пародонтозу. Застосування: Рясно змоченими ватними тампонами в розчині
«Мараславін» протирають ясна.
У третій групі тваринам був видалений зубний камінь. Для подальшого лікування був
призначений антимікробний препарат «Стоморджіл» по 1 таблетці (в залежності від ваги
тварини) 1 раз в день. Курс лікування склав 5 днів. Стоморджіл містить в якості діючих
речовин спіраміцин і метронідазол, а також допоміжні компоненти: гідроксид алюмінію,
сорбітол, білий декстрин і стеарат магнію. Випускається у формі таблеток. Діючі компоненти
препарату - метронідазол і спіраміцин виявляють синергізм дії щодо широкого спектра
патогенних мікроорганізмів, в тому числі і найпростіших. Спіраміцин як природний
антибіотик з групи макролідів здатний оборотно зв'язується з рибосомами і пригнічувати
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синтез білка в мікробній клітині. Таблетки Стоморджіл задають тваринам всередину один раз
на добу з розрахунку 75000 МО спіраміцину і 12,5 мг метронідазолу на 1 кг ваги тварини, що
відповідає одній таблетці Стоморджіла 2 на 2 кг маси тварини, одній таблетці Стоморджіла 10
на 10 кг маси тварини і одній таблетці Стоморджіла 20 на 20 кг маси тварини. Тривалість курсу
лікування становить 5-10 днів, в залежності від індивідуальних особливостей організму і
характеру перебігу захворювання.
Результати досліджень. Після проведеного лікування в досліджуваних групах ми
спостерігали наступне: у першій групі після ультразвукового чищення зубів, неприємний
запах зник, але вже через 1-1,5 місяця з'явилася кровоточивість ясен, болючість при жуванні,
зубний наліт. У другій групі після ультразвукового чищення зубів, при застосуванні препарату
«Мараславін» зник неприємний запах, почервоніння ясен. Всі клінічні ознаки пародонтозу
зникли. Через 3-4 місяці появі зубного каменю відновилося. У третій групі після
ультразвукового чищення, при застосуванні препарату «Стоморджіл» стан тварини дуже
швидко покращився, всі клінічні ознаки пародонтозу зникли. І тільки через 6-12 місяців
з’явився зубний камінь.
Висновки. Отже, на основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що
препарат «Стоморджіл» є ефективним антимікробним препаратом при лікуванні пародонтозу
у дрібних домашніх тварин. Спостереження показали здатність препарату продовжити
запобігання утворенню зубного каменю, згодом якого, виникає пародонтоз.
УДК 619:616.41:636.12:611.4/612.119
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У СВИНЕЙ ЗА КАТАРАЛЬНОЇ
БРОНХОПНЕВМОНІЇ
Головаха В.І., д. вет. н., Станева А.В., студентка, Сайченко І.В., аспірантка
naukafutbol@i.ua
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна
Актуальність. Катаральна бронхопневмонія − поліетіологічне захворювання, яке
виникає в результаті комбінованого впливу на організм несприятливих факторів довкілля
і проявляється запаленням бронхів і легень, заповнення їх катаральним ексудатом,
розладами газообміну, розвитком дихальної і серцево-судинної недостатності,
порушенням функцій різних органів і систем.
Хворіє молодняк усіх видів сільськогосподарських тварин. Ця патологія часто
проявляється і у свиней, що призводить нерідко до загибелі і передчасної вибраковки. На
практиці фахівці ветеринарної медицини нерідко не звертають уваги, як змінюються
гематологічні показники, на основі чого можна було б внести корективи в схеми лікування
і запобігти вибраковці і загибелі тварин.
Мета роботи: полягала у вивченні клініко-гематологічного статусу поросят 5 – 6-ти
місячного віку за прояву катаральної бронхопневмонії.
Матеріал і методи. Об'єктом дослідження були поросята порід Ландрас і Дюрок, які
хворіли на катаральну бронхопневмонію.
Клінічний стан тварин вивчали за допомогою основних методів дослідження (огляд,
перкусія, аускультація, термометрія).
У стабілізованій крові визначали загальну кількість лейкоцитів, еритроцитів
(підраховували в камері Горяєва), вміст гемоглобіну (геміглобінціанідний метод),
гематокритну величину (центрифугування за Шклярем); математично вираховували
індекси «червоної крові» – МСН (середній вміст гемоглобіну в еритроциті) і МСV
(середній об'єм еритроцитів).
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У сироватці крові визначали вміст загального протеїну (біуретовий метод), сечовини
(діацетилмонооксимний метод), креатиніну (кінетичний метод), активність аспарагінової
(АсАТ) і аланінової (АлАТ) амінотрансфераз та гамма-глутамілтранспептидази (ГГТП).
Результати досліджень. Загальний стан поросят був пригнічений, у них анорексія,
температура тіла – 39,4–39,8 ºС, відставання в рості, в'ялість. Поросята здебільшого сидять,
утримують голову до верху, у них задишка (48–64 дих. рух/хв), сухий кашель. Під час
видиху – звуки «хрипіння». За аускультації легень – хрипи різних калібрів.
Кількість лейкоцитів у середньому по групі становила 13,5±2,12 Г/л. Лейкоцитоз
(більше 16 Г/л) встановили у 40 % хворих поросят. У 30 % лейкопенія. Кількість
еритроцитів у середньому становила 4,7±0,48 Т/л, тобто на 29,9 % була нижче порівняно
з клінічно здоровими (р<0,05). Уміст гемоглобіну становив 128,9±4,09 г/л і в середньому
не відрізнявся від величин клінічно здорових. Однак, згідно аналізу отриманих показників,
у 50 % хворих поросят уміст гемоглобіну був підвищений (138–150 г/л). Плейохромія
вказує на згущення крові, серцево-судинну недостатність. У хворих тварин встановили
збільшені величини індексів «червоної» крові – МСН (28,8±2,55 пг) і МСV (85,3±8,34
мкм³). Тобто, за катаральної бронхопневмонії у поросят розвивається гіперхромія,
макроцитарна анемія, яка буває за дефіциту кобальту і вітаміну В12.
У хворих поросят виявили гіперпротеїнемію. Уміст загального протеїну в середньому
становив 86,0±1,63 г/л, що на 13,6 % більше, ніж у клінічно здорових (р<0,01).
Гіперпротеїнемія є наслідком згущення крові і вказує на хронічний перебіг гепатопатії. На
наявність останньої вказують і показники активності амінотрансфераз (АсАТ і АлАТ) і
ГГТП.
Активність АсАТ в середньому по групі становила 777,9±71,09 нкат/л, що в 2,6 рази
вище, ніж у клінічно здорових тварин (р<0,01). Гіперензимемія АсАТ вказує не тільки на
наявність гепатопатії, але і на ураження альвеол, оскільки цього ензиму багато в паренхімі
легень.
Активність іншої амінотрансферази – АлАТ у поросят становила 753,5±14,38 нкат/л,
що в 2,4 рази вище порівняно із клінічно здоровими (р<0,01). Тобто, такі високі значення
амінотрансфераз вказують на розвиток у поросят, хворих на катаральну бронхопневмонію,
гепатопатії.
Патологія печінки здебільшого проявляється холестазом, показником якого є
гіперензимемія ГГТП. Її активність у поросят у середньому становила 0,76±0,063 мккат/л,
що в 4,5 рази вище порівняно із клінічно здоровими (р<0,001).
Уміст сечовини у хворих поросят у середньому був у межах фізіологічних коливань.
Однак, у 50% хворих тварин встановили знижені величини цього показника залишкового
нітрогену (2,08–3,12 ммоль/л), що свідчить про порушення сечовиноутворювальної
функції гепатоцитів.
Уміст іншого показника залишкового нітрогену – креатиніну у поросят, хворих на
катаральну бронхопневмонію, теж був підвищений. У середньому по групі він становив
155,4±0,49 мкмоль/л, що на 25,3 % більше порівняно із клінічно здоровими (р<0,01)
Гіперкреатинінемія вказує на порушення фільтраційної функції нефронів.
Висновки. Таким чином, проведені дослідження дають підстави стверджувати, що у
поросят, хворих на катаральну бронхопневмонію, отримані результати гемопоезу вказують
на розвиток гіперхромної макроцитарної анемії, гепатопатії та порушення фільтраційної
функції нирок. Тому фахівцям ветеринарної медицини в схемах лікування слід
застосовувати лікарські засоби, які б спряли відновленню функціонального стану печінки
і нирок та поліпшували еритроцитопоез.
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УДК 619:616.33-002.44:2/28
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «ГЕПТАЛ-П»
АБОМАЗОЭНТЕРИТА И ГЕПАТИТА У ТЕЛЯТ
Логунов А.А., ассистент, Севрюк И.З., к. вет. н., доцент, Гурин В.П., к. вет. н., доцент
УО «Витебская ордена «Знак Почета»
Государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Введение. Оптимальный рост и развитие молодняка крупного рогатого скота
гарантирует получение качественной продукции животноводства. Однако содержание коров
на рационах, не обеспечивающих полноценное развитие плода приводит к рождению
потомства подверженного болезням, приводящим к функциональными и структурными
нарушениями органов пищеварения. При выращивании телят после рождения в условиях
нарушения содержания и кормления патологические процессы прогрессируют.
Следовательно, актуальным остается совершенствование способов профилактики болезней
желудочно-кишечного тракта и печени у растущего молодняка. Нами были проведены
исследования с целью выявления профилактической эффективности комплексного препарата
«Гептал-П» абомазоэнтерита и гепатита у телят.
Материал и методы исследований. Опыт по изучению профилактической
эффективности абомазоэнтерита и гепатита у телят препаратом «Гептал-П» был проведен на
телятах в условиях МТФ «Клясцицы» Россонского района, Витебской области. Входящие в
состав препарата «Гептал-П» компоненты оказывают выраженное противовоспалительное,
иммуностимулирующее, протективное и антитоксическое действие. Опытная партия
препарата ранее была проверена на токсичность и безвредность на лабораторных животных.
По результатам исследований препарат отнесен к малотоксичным, ЛД50 более 1000 мг/кг.
По принципу условных клинических аналогов были сформированы три группы телят по
20 животных в каждой. Возраст животных 20-30 суток, живая масса 34-38 кг. Подопытные
животные находились в одинаковых условиях содержания и кормления.
Первой опытной группе животных задавали препарат «Гептал-П» в дозе 0,02 г/кг массы
один раз в день, 10 дней подряд. Второй опытной группе животных задавали препарат
сравнения «Ветглюкосолан». Телята третьей группы препарат не получали и служили
контролем.
У животных как опытной, так и контрольной групп перед введением препарата и через
10 дней после начала опыта проводили отбор проб крови для лабораторного исследования. В
периферической крови определяли основные гематологические показатели.
Цифровой материал экспериментальных исследований подвергали математической
обработке на ПЭВМ методом вариационной статистики.
Результаты исследований. За период опыта в группе животных, получавших гептал-П,
заболело 2 теленка. Заболевание у молодняка развивалось на шестые сутки, характеризовалось
легким течением и проявлялось незначительным расстройством функций желудочнокишечного тракта. При назначении симптоматического лечения животные выздоравливали на
2-3 сутки. Во второй подопытной группе заболело 6 телят. Заболевание желудочно-кишечного
тракта протекало в легкой и средней форме, сопровождалось развитием диарейного синдрома.
При лечении животных клиническое выздоровление наступало на 3-6 сутки. В контрольной
группе на 3-4 день исследований заболело 11 телят Болезнь протекала в средней и тяжелой
формах с синдромом мальдигестиии и диарейного синдрома. Клинически это проявлялось
угнетением, снижением или отсутствием аппетита, жаждой, метеоризмом кишечника, частым
актом дефекации (каловые массы мазеподобной или жидкой консистенции, серо-желтого
цвета, неприятного запаха с примесью частиц непереваренного корма), у 6 животных
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отмечалась болезненность печени. Клинические признаки болезни у телят купировались на 89-е сутки.
Результаты биохимического исследования крови и мочи подопытных животных
свидетельствуют о том, что комплексный препарат «Гептал-П» обладает нормализующим
действием на обмен веществ. Данный препарат препятствует развитию процессов цитолиза в
гепатоцитах, что подтверждается нормализацией значений активности органоспецифических
ферментов печени и кишечника, а также умеренным уровнем показателей остаточного азота в
сыворотке крови подопытных животных.
Среднесуточный прирост живой массы в первой подопытной группе составил 144 г, во
второй 136 г, в контрольной – 113 г.
Выводы. Настоящим производственным испытанием установлено, что препарат
«Гептал-П» обладает высокой профилактической эффективностью абомазита и гепатита у
телят в дозе 0,02 г/кг массы один раз в день в течение 10 суток. Заболеваемость животных в
данной группе составила 20%, против 30%у телят, которым применяли ветглюкосолан и 55%
у животных контрольной группы. Среднесуточный прирост живой массы телят первой
опытной группы превышал данный показатель у животных контрольной группы на 27,4 %.
УДК 619:616.34-002-076:636
ПОКАЗНИКИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО БАЛАНСУ У СОБАК ЗА ХРОНІЧНОЇ
НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
Мостовий Є.В., аспірант, Головаха В.І., д. вет. н., професор
naukafutbol@i.ua
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна
Актуальність. Хронічна ниркова недостатність (ХНН) – поступово прогресуючий
незворотній синдром, при якому обмежується здатність нирок екскретувати із сечею
речовини, регулювати кислотно-основний баланс та виконувати ендокринні функції. За цього
патологічного процесу порушуються фільтраційна і абсорбційна функції нирок, розвивається
уремічний синдром, що призводить до змін водно-електролітного і осмотичного гомеостазу.
Патологія найчастіше зустрічається у кішок. Однак, нерідко захворювання проявляється
і в собак.
Мета роботи: полягала у вивченні змін кислотно-основного балансу у крові собак за
хронічної ниркової недостатності.
Матеріал і методи. Об`єктом дослідження були собаки 10–16-річного віку порід:
шарпей, алабай, стаффордширський тер`єр, лабрадор та метиси (n=19), хворі на хронічну
ниркову недостатність, яка виникла внаслідок пієлонефриту. У сироватці крові за допомогою
біохімічного аналізатора Mindray BS–120 визначали уміст сечовини, креатиніну, сечової
кислоти (реактиви фірми Cormy). У стабілізованій крові (Li-heparin) визначали показники
кислотно-основного балансу: рН, НСО3- (бікарбонат), аніонну різницю (AG), парціальний тиск
діоксиду карбону, буферні основи (ВЕ), загальний СО2 (tCO2) за допомогою
мікропроцесорного комплексу IDEXX: LABORATORIES:idexx VetStat Electrolyte and Blood
Gas Analyzer (USA) впродовж 5 хв після взяття крові.
Результати досліджень. Клінічно патологія у собак проявлялася: пригніченням
загального стану, анорексією, періодичним блюванням, анемічність слизових оболонок,
полідипсією. У 36 % тварин було "уремічне дихання". У сечі хворих виявляли бактерії, коки,
лейкоцити, протеїн.
У крові встановили уремію. Вміст сечовини перевищував значення клінічно здорових
тварин у 3,9 рази. У хворих собак у 5,3 рази,порівняно зі здоровими тваринами, збільшений
рівень креатиніну. Підвищеними у собак за хронічної ниркової недостатності були значення
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іншого компоненту залишкового нітрогену (ЗН) – сечової кислоти. Рівень її в крові хворих
тварин у середньому по групі становив 526,7±10,57 мкмоль/л, що у 6,5 рази більше, ніж у
клінічно здорових (р< 0,01). Гіперкреатинінемія і гіперурикемія вказують на зменшення
клубочкової фільтрації ї зниження канальцевої секреції.
У практичній діяльності фахівцям ветеринарної медицини ( особливо приватних клінік)
все частіше приходиться мати справу із пацієнтами з тяжким перебігом захворювань різної
природи. Тому в таких випадках, для збереження життя тварині, слід знати зміни кислотноосновного балансу крові, оскільки всі обмінні процеси в організмі пов'язані із продукцією
діоксиду карбону (вуглекислого газу), іонів гідрогену і затратами оксигену.
Для підтримання фізіологічного середовища організму необхідно, щоб рівні рН діоксиду
карбону і оксигену в крові підтримувалися в чітких межах. Коливання значень рН крові, яке
сумісне із життям, становить ± 0,4 одиниці. Навіть незначні зміни водневого показника (рН) в
той чи інший бік спричинюють інгібування активності ензимів, зміну ступеня дисоціації
електролітів, порушення роботи різних систем організму, і в першу чергу – центральної
нервової системи.
рН крові у собак, хворих на ХНН, становив 7,27±0,005, що на 1,8% менше порівняно із
клінічно здоровими (р<0,001). Тобто, у собак за ХНН проявляються явища метаболічного
ацидозу.
У підтриманні КОБ організму важливу роль виконує гідрокарбонатна буферна система.
Саме у її стабільності ключову роль відіграють нирки, які постачають у кровообіг додаткову
кількість бікарбонатних іонів, які і регулюють утворення в організмі іонів гідрогену.
У собак за ХНН концентрація НСОз- (бікарбонату) у середньому по групі становила
17,5±0,47 ммоль/л, що на 24.2% менше порівняно із клінічно здоровими (р<0,01).
Іншим показником оцінки кислотно-основного балансу є аніонний проміжок (AG), який
вираховується за значень концентрації НСО3- і електролітів: натрію, калію і хлору. Показник
AG завжди вказує на ацидотичні явища. У собак, хворих на хронічну ниркову недостатність,
він у середньому становив 27,2±1,44 ммоль/л і був удвічі більшим, порівняно із клінічно
здоровими тваринами, що вказує на наявність метаболічного ацидозу.
Іншим показником порушень кислотно-основного балансу є буферні основи (ВЕ). Цей
показник дає можливість оцінити глибину метаболічних порушень та величину метаболічної
компенсації. У собак за ХНН значення ВЕ в середньому становили 8,2±0,48, що в 3,9 рази
більше порівняно із клінічно здоровими (р<0,01). Такі високі величини ВЕ (буферних основ)
вказують на значне накопичення в крові не тільки хлоридної кислоти (НСl), але й лактату.
Тобто, у собак, хворих на хронічну ниркову недостатність розвивається лактат-ацидоз.
У хворих собак встановили низькі значення загального діоксиду карбону (tCO2). У
середньому цей показник по групі становив 18,8±0,50 ммоль/л, що на 22,6 % менше порівняно
із клінічно здоровими тваринами (р<0,05).
Висновки. У собак за хронічної ниркової недостатності виявлені значні зміни зі сторони
показників кислотно-основного балансу (КОБ). Зокрема, у хворих тварин знижені величини
водневого показника крові (рН), бікарбонату (НСО3-), загального діоксиду карбону (tCO2) та
збільшені значення аніонної різниці (AG) та буферних основ (ВЕ). Отримані результати змін
показників КОБ свідчать про розвиток важких метаболічних порушень, а саме лактатацидозу.
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УДК 619:616.6 / 636.8
ФАРМАКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТІВ,
ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗА КОМПЛЕКСНОЇ СХЕМИ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ
ЗАТРИМКИ СЕЧОВИДІЛЕННЯ У КОТІВ
Остапенко Є.О.
dare70930@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна.
Вступ. Захворювання нижніх відділів сечовивідних шляхів котів (ЗНВСШ) - це термін,
що описує ряд станів, що мають вплив на сечовий міхур та уретру тварин. Гостра затримка
сечовипускання може бути спричинена сечокам’яною хворобою, циститом, простатитом (у
самців). Обструкція уретри є болісним явищем, становить загрозу життю тварин, тому
потрібно негайно починати лікувальні дії, щоб запобігти смерті.
Метою було визначити комплексну схему лікування гострої затримки сечовиділення у
котів та її лікувальну ефективність при використанні. Об’єктом дослідження була група
тварин з симптомом гострої затримки сечі з наступним виконанням оперативного втручання.
Матеріали та методи. Дослідження проводились в умовах ветеринарної клініки
«Елітвет» м. Дніпро, на групі котів різного віку та породи з симптомом гострої затримки
сечовиділення. Усі тварин мали належний рівень утримання та догляду, при обстеженні
застосовано клінічний огляд, лабораторне дослідження морфологічних і біохімічних
показників крові та сечі, за необхідності інструментальне обстеження серцево-судинної
системи. Для консервативного лікування застосовували комплексну схему лікування, що
містила такі препарати:
1) для розслаблення гладкої мускулатури сечовивідних шляхів: Папаверин-Дарниця 2%
розчин або Бускопан 2% розчин (Германія);
2) для пригнічення розвитку мікрофлори нижніх сечовивідних шляхів: Енроксил 5%
розчин (Словенія) або Амоксіциліну таблетки (Україна);
3) для профілактики капілярної кровотечі: Етамзілат 12,5% розчин або Транексамову
кислоту 5% або 10% розчин;
4) інфузія для зниження рівня інтоксикації: Розчин Рінгера;
5) контроль за рН сечі: випоювання розчину Аскорбінової кислоти;
6) кормові добавки фірми VetExpert (Польща): Уріновет Делюшн капсули, Реналвет
капсули, Леспідолу таблетки;
7) дієтичний корм для профілактики сечокам’яної хвороби (Урінарі Royal Canin).
Результати. Протягом останніх двох років у ЦВД «Елітвет» було понад 500 звернень
власників котів, у яких діагностували хвороби сечовивідних шляхів. Крім анамнезу
(відсутність сечовиділення при наявності сечі в сечовому міхурі) для визначення переліку
потрібних терапевтичних заходів визначали за підвищенням у крові сечовини та креатиніну, а
у вмісті сечі поява білка та формених елементів крові. Консервативна терапія виявилась
ефективною лише у 20% тварин, власники яких звертались за умови першого випадку прояви
симптомів. При зверненнях із тваринами, у яких спостерігали рецидиви обструкції уретри,
призначали проведення уретростомії. Після виконання оперативного втручання ознаки гострої
затримки сечовиділення швидко зникали, рецидивів за умови дотримання чітких
рекомендацій лікаря ветеринарної медицини не було.
Висновок. При виникненні гострої затримки сечі у котів консервативне лікування
ефективне за умови первинного звернення, при рецидивах потрібне проведення оперативного
втручання, а саме уретростомії.
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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЗА ЛЕЙКОЗУ
КОТІВ В УМОВАХ КЛІНІКИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗООВЕТЦЕНТР»,
МІСТА ДНІПРА
Перенесиєнко В.О., магістрант
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, факультет ветеринарної
медицини м. Дніпро Україна
Вступ. На сьогодні вивчення аспектів діагностики та розробки лікувальнопрофілактичних заходів при лейкозі котів є досить актуальною темою, так як це захворювання
є досить розповсюдженим серед домашніх та безпритульних котів.
Лейкоз котів – хронічно протікаюча хвороба, що характеризується анемією,
перитонітом, ураженням молочної залози, гломерулонефритом та фібросаркомою. Збудник
хвороби - РНК - вмісний вірус лейкоза котів (англ. Feline LeukemiaVirusFeL-V) відноситься до
родини Retroviridae, підродини Oncornavirinae, роду онковірусів. Збудник існує в двох
формах: ендогенній (не проявляє патогенних властивостей) - виділяються з клітин, спонтанно,
або під дією різних індукторів передаються вертикально. Вони можуть розмножуватися в
клітинах людини і приматів, не здатні розмножуватися в клітинах котів. Екзогенні онковіруси
(FeLV і FeSV) є патогенними для котів, вони здатні репродукуватися в клітинах господаря. За
допомогою власного ферменту (зворотної транскриптази) вони створюють свої ДНК - копії
(провіруси), які вбудовуються в хромосоми інфікованих клітин (лімфоцитів, гранулярних
лейкоцитів та ін.) Провірус управляє синтезом нових вірусних частинок, причому в ході цього
процесу інфіковані клітини не пошкоджуються і можуть продовжувати ділитися до тих пір,
поки не гинуть природним шляхом або не руйнуються імунною системою. Частина вірусів
переходить з інфікованих клітин в інші клітини організму, чутливі до збудника (епітеліальні
клітини слинних залоз і слизової оболонки кишечнику. Імунний статус котів визначають за
рівнем АТ у крові. У здорових котів АГ FeLV виявляють тільки в 0,1 -14% випадків, а у хворих
на лейкоз в 90% випадків, Багато котів можуть бути заражені FeLV, але не хворіти на
лейкемію. Діагностика комплексна, а саме включає в себе результати клінічних досліджень і
лабораторних методів. Із лабораторних методів найбільш доцільно використовувати такі
методі: ПЛР - діагностика периферичної крові. При віремії ВЛК підтверджується (виявлення
антигену), при латентному носійстві, як правило, негативний. Імуноферментний аналіз (ІФА)
- виявлення не збудника, а продуктів його життєдіяльності (маркерів). Клінічний аналіз крові
виявляє виражену анемію, лейкоцитарний «зсув вправо», значне підвищення ШОЕ.
Негативним ВЛК вважається після двох негативних проб крові на ПЛР (ІФА) з інтервалом в
12 тижнів. Візуальна діагностика (УЗД, рентгенографія), що дозволяє виявити лімфоми в
кишечник, легенях або середостінні.
Мета дослідження. Встановити найефективніші методи діагностики лейкозу котів,
виявити ступінь вірусоносійства серед тварин, розробити лікувально-профілактичні заходи.
Матеріали і методи дослідження. В даному дослідженні були використані такі експрессистеми: VetExpert, Idex, Operon. Також ПЛР та ІФА діагностика. За 2020 рік було проведено
120 дослідженнь сироваток, отриманих від 60 тварин.
Результати досліджень. Із 120 досліджень сироватки крові у 60 тварин було
встановлено, що 27 котів були хворі лейкоз. При оцінці анамнестичних даних, звертає на себе
увагу, той факт, що в 63% інфіковані тварини утримуються в приватному секторі (табл. 1)
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Таблиця 1.
Анамнестичні данні котів інфікованих FeLV
Анамнестичні данні
Вірусоносії лейкемії котів (n =27)
Квартирне утримання
10
Утримання в приватному секторі
17
Вік
0,5 – 17 років
Стать:
Самці
23
Самки
4
Із 120 досліджень сироватки крові 60 тварин на FeLV у 27 тварин був виявлений вірус
лейкемії, що становить 45%. Більшість котів вірусоносіїв були самцями (85 %). Серед
інфікованих тварин 63% на момент постановки діагнозу не були вакциновані, 37% проходили
щорічну вакцинацію, але жодному з них не вводили антигенні компоненти FeLV. Летальність
становила 37%, але летальні випадки зафіксовані нами на протязі 1-1,5 місяців з моменту
постановки діагнозу (з моменту звернення в клініку).
Висновок. Отже, лейкоз котів – це хронічна вірусна інфекція, що характеризується
онкогенністю (розвитком лімфосарком), прогресуючої анемією і імуносупресією (зниженням
імунітету). Хворіють коти всіх вікових груп і порід, але люди і собаки до впливу цього вірусу
не схильні. Він може виділятися зі слиною, молоком, сечею і фекаліями. Найбільш частими
шляхами передачі інфекції є зараження потомства від матері, статеві контакти при в'язці
тварин, а також при контакті з хворими тваринами через контаміновані корми та підстилку.
Інфікованість може становити 90%. Виражена сезонність відсутня. Основним методом
контролю за поширенням інфекції, спричиненої FeLV, є виявлення та ізоляція інфікованих
тварин, а також профілактична вакцинація. Вакциновані коти, у яких відбувається синтез вірус
нейтралізуючих антитіл до поверхневого глікопротеїну ВЛК підгрупи А gp70, стійкі до
зараження вірулентним штамом вірусу.
УДК 619:615.28
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА «ЛИМОКСИН-25 СПРЕЙ» У
КОШЕК И СОБАК ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ
Петров В.В., к. вет. н., доцент, Иванов В.Н., к. вет. н., доцент,
Романова Е.В., магистрант, ассистент
ivanov-v-n@mail.ru,
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Введение.
Различные хирургические вмешательства (кастрация, стерилизация,
удаление новообразований и т.п.) заканчиваются появлением операционных ран.
Операционные раны считаются «чистыми» (асептическими) и потому нуждаются только в
защите от возможного последующего инфицирования. Одним из направлений повышения
эффективности использования ветеринарных препаратов в послеоперационный период
является использование антимикробных препаратов широкого спектра, к которым не имеется
резистентности со стороны патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Так же арсенал
практического ветеринарного врача должен содержать антимикробные препараты из разных
групп, так как это позволит выбрать препарат в зависимости от чувствительности возбудителя,
локализации патологического процесса.
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Цель исследований – дать оценку эффективности ветеринарного препарата «Лимоксил25 Спрей» для профилактики послеоперационных осложнений.
Материал и методы. Окситетрациклина гидрохлорид, входящий в состав препарата,
относится к группе биосинтетических тетрациклинов и обладает бактериостатическим
действием против многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, таких как
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pasteurella spp., Klebsiella pneumoniae, Actinobacillus
(Haemophilus) spp., Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Escherichia coli, Salmonella
spp.
Эффективность препарата ветеринарного «Лимоксин-25 Спрей» определяли на собаках
и кошках различных пород, возраста и массы тела. С этой целью были сформированы опытные
группы собак и кошек для проведения как плановых, так и внеплановых хирургических
вмешательств. Всего в эксперименте было задействовано пятнадцать собак (четверо кобелей
и одиннадцать сук), пять кошек и девять котов. В контрольной группе было: два кобеля, две
суки, три кошки и один кот.
Из плановых операций проводили кастрацию котов и кобелей, стерилизацию кошек и
сук, овариогистероэктомию при пиометре, а также купирование хвостов у щенков старшего
возраста; кесарево сечение. У поступивших на прием животных определяли клинический
статус, состояние центральной нервной системы, проводили аускультацию грудной клетки.
Перед операцией всем животным проводили премедикацию 0,1% раствором атропина
сульфата, а также вводили ветеринарный препарат «Аллервет». В качестве седативногипнотического средства животным всех групп вводили раствор «Ксилавет» внутримышечно
или внутривенно в зависимости от обстоятельств и вида хирургического вмешательства.
Во время проведения операции животные вели себя спокойно, пульс и дыхание были
ровные, без видимых колебаний, зрачки расширены, глазная щель раскрыта. Во избежание
высыхания роговицы и развития кератита животным во время операции через каждые две
минуты на роговицу наносили 2-4 капли стерильного изотонического раствора натрия
хлорида. В случае беспокойства животных во время проведения операции на органах
брюшной полости, в брюшную полость вливали 0,5% раствор новокаина (кошкам) или 0,25%
раствор лидокаина (собакам).
Перед проведением операции и в постоперационный период всем животным в
зависимости от патологии назначали антимикробную терапию (Суспензия «Кобакто Бел»
2,5%).
При кастрации котов на постоперационные раны швы не накладывали.
Постоперационные раны после наложения швов обрабатывали препаратом «Лимоксин-25
Спрей». Препарат распыляли с расстояния 20-25 см в течение двух секунд (до образования
тонкой плёнки на обрабатываемой поверхности). После нанесения препарата животных
фиксировали на 1-3 минуты до полного высыхания препарата на обрабатываемой
поверхности.
Препарат ветеринарный «Лимоксин-25 Спрей» применяли 1-2 раза в день или через день
в течение 6-8 дней, в зависимости от скорости регенерации постоперационной раны. Во время
постоперационного периода вели наблюдение за животными ежедневно или через день по
мере возможной доставки животных для осмотра.
Животным контрольной группы применяли ветеринарный препарат «Чеми спрей» 1-2
раза в день или через день в течение 6-8 дней в зависимости от скорости регенерации
постоперационной раны. Во время постоперационного периода вели наблюдение за
животными ежедневно или через день по мере возможной доставки животных для осмотра.
Результаты исследований. У всех прооперированных животных отмечалась
положительная динамика заживления постоперационных ран. Серозное отделяемое из раны
наблюдали в течение 2-4 дней после операции. У котов серозное отделяемое из раневых
полостей наблюдали в течение четырёх дней после кастрации.
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Препарат ветеринарный «Лимоксин-25 Спрей» хорошо фиксировался на коже в виде
пятна синего цвета. Отечность тканей на месте оперативного вмешательства исчезала на
вторые – третьи сутки. Гнойного отделяемого из постоперационных ран не отмечали.
При последующих периодических наблюдениях воспалительных процессов на месте
операции не отмечали. Падежа животных в группах за весь период наблюдения не отмечено.
Снятие постоперационных швов проводили на 9-12 сутки. После снятия швов проводили
обработку кожи на месте операционного разреза ветеринарным препаратом «Лимоксин-25
Спрей» однократно. Животным контрольной группы для этих целей применяли ветеринарный
препарат «Чеми спрей» по аналогичной схеме.
Вывод. Таким образом можно заключить, что ветеринарный препарат «Лимоксин-25
Спрей» обладает высокой противомикробной и ранозаживляющей эффективностью при
обработке постоперационных ран у мелких домашних животных.
УДК 636.09:615.33:616-084
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКІВ У СОБАК
Погоржельська О.П., студентка, Немова Т.В., к. вет. н., доцент, науковий керівник
elennora6@gmail.com
Національний універистет біоресурсів і природокористування України,
м. Київ
Використання пробіотиків для лікування або профілактики шлунково-кишкових
захворювань у собак є вимогою сучасних підходів терапевтичної практики дрібних домашніх
тварин.
Поняття «пробіотик» у сучасному його розумінні було запропоновано у 1977 році Л.
Річардом і Р. Паркером для позначення живих мікроорганізмів і продуктів їхньої ферментації,
які антагостично активні до патогенної мікрофлори.
До пробіотиків відносять препарати, які містять штами мікроорганізмів-симбіотів,
спеціально підібраних за специфічними бактеріостатичними та ензиматичними
властивостями. Завдяки цьому, вони можуть створювати бактеріальну рівновагу під час
заселення травного тракту та запобігати розвитку шкідливої мікрофлори.
У кишечнику пробіотики запобігають розмноженню патогенних мікроорганізмів і
сприяють відновленню нормальної мікрофлори, стимулюють захисну та імунну систему
тварини.
Метою досліджень було дослідження ефективності пробіотиків при різних
гастроентерологічних хворобах для лікування або профілактики собак.
Матеріали та методи досліджень. За складом пробіотики діляться на кілька груп:
пробіотики, що містять лактобактерії, дріжджі, біфідобактерії та різні біодобавки.
Препарати на дріжджовий основі відрізняються невисокою ціною, при цьому вони
допомагають компенсувати білкову та вітамінну недостатність. Такі препарати не руйнується
від впливу високої температури, а тому їх можна використовувати в якості добавки в кормах,
що піддаються термічній обробці. З іншого боку, дріжджі не впливають на відновлення
мікрофлори кишечника.
Пробіотики, які містять Bacillus subtilis – це засоби, які допоможуть позбутися від
патогенної мікрофлори. Цей вид пробіотиків високоефективний для витіснення шкідливих
мікроорганізмів з кишечника. Окрім того, такі пробіотики не руйнуються за впливу
підвищеної температури.
Сьогодні випускаються комплексні пробіотичні добавки, які поряд з іншими
речовинами, містять лактобактерії. Такі пробіотики допомагають підвищити імунітет,
відновити нормальну мікрофлору кишечника, поліпшити якість засвоєння їжі.
Результати досліджень. Застосування пробіотиків для лікування собак при деяких
гастроентерологічних хворобах є виправданим та доцільним, особливо на фоні
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антибіотикотерапії. Оскільки пробіотики і пребіотики здатні регулювати імунні реакції
слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, вони у комплексі можуть мати позитивний
ефект при лікуванні ентеропатій з виявленою дисфункцією імунної системи, наприклад,
неспецифічне запальне захворювання кишечнику та харчова гіперчутливість. Проте, для
хронічних шлунково-кишкових захворювань, ключовим компонентом лікування залишається
дієтотерапія.
Є недоцільним використання пробітиків при таких захворюваннях як парвовірусний
або коронавірусний ентерит, шлункові кровотечі, виразкова хвороба шлунку, гастрит.
Слід зазначити, що для лікування або профілактики гастроентерологічних хвороб собак
і котів не підходять пробіотики, які використовуються в гуманній медицині.
Висновки: Отже, використання пробіотиків для профілактики або лікування собак з
патологією шлунково-кишкового тракту, може мати позитивний ефект внаслідок їх здатності
підвищувати ефективність імунної системи, запобігати прикріпленню до кишкової стінки
патогенних для організму бактерій та гальмування їх росту, а також підтримувати здоров’я
шкіри, нервової системи організму тварин.
УДК 636.2:636.082.2
ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРІВ-ПЕРВІСТОК В
ЗАЛЕЖНОСІ ВІД ВІКУ ПАРУВАННЯ ТЕЛИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ
ПОРОДИ
Ревунець А.С., к. вет. н., доцент, Грищук Г.П., к. вет. н., доцент,
Веремчук Я.Ю., к. вет. н., ст. викладач
revunets@ukr.net
Поліський національний університет, м. Житомир, Україна
Вступ. В сучасних умовах основними складовими економічної ефективності ведення
молочного скотарства є: оптимальний рівень відтворення стада та вирощування молодняку,
високий генетичний потенціал корів за молочною продуктивністю, повноцінність їх годівлі та
впровадження науково-обґрунтованої системи селекційної роботи з конкретною породою.
При цьому досить важливо забезпечити раціональні терміни осіменіння телиць з живою
масою, яка відповідає стандартам вікового росту.
Як свідчить передовий досвід, інтенсивний ріст та розвиток телиць значною мірою
зумовлює бажаний тип будови тіла дорослих тварин і, як наслідок, дозволяє максимально
реалізувати генетичний потенціал молочної продуктивності корів. З виробничої точки зору
скороспілість ремонтних телиць скорочує непродуктивний період вирощування від дня
народження до отелення, з селекційної – прискорює процес оцінки бугаїв-плідників за якістю
нащадків та сприяє інтенсивному відтворенню стада, що у підсумку істотно визначає рівень
рентабельності молочного скотарства. Між тим, встановлено, що показник живої маси телиць
на кінець періоду вирощування та початок парувального віку позитивно корелює з молочною
продуктивністю в першу та наступні лактації.
Метою роботи було вивчити вплив терміну плодотворного осіменіння телиць
парувального віку української чорно-рябої породи вирощених в умовах зони Лісостепу
Житомирщини на відтворювальну здатність корів-первісток.
Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводились впродовж 2017-2019 років
у приватній агрофірмі «Єрчики» Попільнянського району Житомирської області. Матеріалом
для дослідження були телички, нетелі і корови-первістки української чорно-рябої молочної
породи. Досліджувані тварини знаходились в однакових господарських умовах годівлі,
утримання і були поділені на 3 групи залежно від віку плодотворного осіменіння ремонтних
29

V Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин,
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2020

телиць: перша – 15-16 місяців (n=21), друга – 17-18 місяців (n=29) та третя – 19 місяців і більше
(n=32).
Нормування годівлі здійснювали з урахуванням живої маси, добового надою та вмісту
жиру в молоці, використовуючи у стійловий період силосно-концентратний тип годівлі, а у
весняно-літній – з використанням зеленої маси та концентрованих кормів за рівня годівлі в
середньому 63,0 ц корм. од. на голову за рік.
Результати досліджень. Вивчення відтворювальної здатності досліджуваних корівпервісток свідчить, що терміни осіменіння ремонтних телиць української чорно-рябої
молочної породи мали суттєвий вплив на тривалість господарського використання корів,
показники прояву повноцінних статевих циклів, індекс осіменіння, сервіс-період,
заплідненість та поширення неплідності.
За нашими даними, впродовж 30-40 діб після отелення вибуло 9,8 % корів-первісток (8
тварин із 82 досліджуваних): у другій дослідній групі – 1 голова та у третій – 7 голів, у зв’язку
з виникненням післяотельних ускладнень, патологією обміну речовин та хворобами кінцівок.
Аналізуючи показник індексу осіменіння, слід відмітити, що у всіх досліджуваних
тварин він дещо перевищував норму і складав у першій групі – 2,4 ± 0,34, другій – 2,0 ± 0,22,
третій – 2,0 ± 0,28. Крім того, 4 корови-первістки першої дослідної групи не прийшли в охоту.
Такі результати вказують на те, що осіменіння телиць у ранньому віці (15-16 місяців) знижує
показник запліднюваності корів, що у подальшому впливає на зростання тривалості
міжотельного і сервіс-періоду.
Проведеними дослідженнями з’ясовано, що серед трьох досліджуваних груп найбільше
неплідних тварин було виявлено у першій – 10 корів-первісток (47,6 %), сервіс-період
194,1 ± 7,16 доби. При цьому, із досліджених 28 корів-первісток другої дослідної групи
виявлено 7 неплідних (25 %) із сервіс-періодом 256,6 ± 10,0 діб, який вірогідно (р<0,001)
зростає порівняно із цим показником у тварин першої групи. В третій групі було виявлено 5
неплідних тварин із 25 досліджуваних, що становило 20 %, крім того спостерігалась тенденція
до збільшення тривалості сервіс-періоду (276,6 ± 7,4 діб) порівняно із коровами другої групи.
Кількість тільних корів-первісток та тривалість сервіс-періоду у всіх дослідних групах,
згідно наших досліджень, позитивно корелювали із віком плодотворного осіменіння телиць.
Так, у першій групі кількість тільних тварин була найменшою і складала 11 голів із 21 (52,4 %),
сервіс-період 144,1 ± 8,36 доби. При досліджені тварин другої групи виявлено тільних 21
корів-первістку, сервіс-період 125,4 ± 5,54 діб. За результатами досліджень третьої групи
тварин кількість тільних корів-первісток становила 20 голів, а сервіс-період в середньому –
147,4 ± 6,75 діб. Загальний аналіз відтворювальної здатності у дослідних групах тварин
показав, що тривалість сервіс-періоду у другій групі вірогідно (р<0,1) зменшується у
порівнянні з відповідними показниками у корів-первісток першої та третьої груп.
Висновки:
1. За результатами проведених досліджень слід сказати, що від віку плодотворного
осіменіння ремонтних телиць залежить тривалість господарського використання та
репродуктивний цикл корів.
2. З’ясовано, що раннє осіменіння ремонтних телиць у віці 15-16 місяців призводить до
збільшення кількості неплідних корів-первісток.
3. Встановлено, що оптимальним був вік осіменіння телиць у 17-18 місяців.

30

V Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин,
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2020

УДК 619:615.28:616.24-002.153
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИКОМПОНЕНТНОГО ПРОТИВОМИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА
«РИФАПРИМ» В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БРОНХОПНЕВМОНИЯХ У
КОШЕК
Соловьев А.В. магистрант, ассистент, Петров В.В., к. вет. н., доцент
winnner1@ya.ru,
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Введение. У кошек бронхопневмония – достаточно распространенное заболевание.
Причины катаральной пневмонии практически те же, что и при бронхите, поэтому
рассматриваемое заболевание является следствием осложнения острого бронхита. При
создавшихся условиях воспалительный процесс из бронхов переходит на близлежащую
легочную ткань, т. е. пневмония возникает при диффузных бронхитах и микробронхитах. В
начале процесса образуются отдельные небольшие участки уплотнений, затем по мере
развития воспаления близкорасположенные дольки сливаются и образуют обширные
уплотненные участки легочной ткани. Кроме простудной этиологии пневмония может быть
обусловлена попаданием лекарственных веществ с развитием аспирационной
бронхопневмонии, а также инфекционных и инвазионных заболеваний. Простуда чаще
регистрируется у изнеженных кошек, содержащихся в квартирах, при резком
переохлаждении, особенно после купания или после скармливания мороженого мяса и рыбы.
Материал и методы. С целью изучения терапевтической эффективности ветеринарного
препарата «Рифаприм» (ООО «Белкаролин», Республика Беларусь) при бронхопневмониях у
кошек в разное время были сформированы две группы животных, в возрасте от шести месяцев
до семи лет, различных пород: 5 животных в опытной и 5 в контрольной группе, больных
бронхопневмонией.
Рифаприм представляет собой густую непрозрачную жидкость красного цвета со слабым
специфическим запахом. В 1,0 см3 препарата содержится 0,02 г триметоприма, 0,1 г
сульфадимидина, 0,03 г рифампицина и основа до 1,0 см3.
Суспензия «Рифаприм» обладает широким спектром антимикробного и
антипротозойного действия, обусловленным компонентами препарата.
Входящий в состав препарата рифампицин оказывает выраженное антимикробное
действие на широкий спектр грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в
особенности на Staphylococcus spp. Механизм действия рифампицина заключается в
подавлении синтеза белка на уровне РНК бактериальной клетки, путем образования комплекса
с ДНК-зависимой РНК-полимеразой.
Сульфадимидин и триметоприм обладают синергетическим противомикробным
действием на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, а также
антипротозойным действием в отношении ооцист эймерий и цистоизоспор. Они нарушают
синтез фолиевой кислоты, и блокирует метаболизм тетрагидрофолиевой кислоты,
необходимых для развития микроорганизмов.
При пероральном введении компоненты препарата быстро всасываются в кровь и
проникают во все органы и ткани животного. Максимальная бактерицидная концентрация
отмечается в крови через 3-4 часа после применения и удерживается в течение 12 часов.
Суспензию «Рифаприм» применяют кошкам и собакам для лечения и профилактики
заболеваний желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, инфекциях мягких тканей
и кожи, вызванных возбудителями чувствительными к препарату.
Исследования проводили в условиях клиник УО ВГАВМ. Формирование больных кошек
в группы проводили постепенно, по мере заболеваемости животных.
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Перед применением препарата и назначением лечения определяли степень
выраженности клинических признаков и общего состояния больных животных. Заболевание
у кошек характеризовалось повышением температуры тела до 40,1-41,2оС, общим угнетением,
снижением аппетита и двигательной активности, сухим болезненным кашлем, при
аускультации – мелко- и крупнопузырчатые хрипы, истечениями из носовых отверстий
катарального и гнойно-катарального экссудата.
Кошкам опытной группы в лечебных целях применяли препарат ветеринарный
«Рифаприм» внутрь, в дозе 0,2мл/1 кг массы животного,2 раза в сутки, до выздоровления.
Кошкам контрольной группы применяли препарат «Энроксил» (ДВ: энрофлоксацин)
внутрь, в дозе 1 таблетка/3 кг массы животного, 2 раза в сутки, до выздоровления.
За время проведения клинических исследований, при необходимости, кошкам всех групп
применяли средства симптоматической и патогенетической терапии: подкожные инъекции
кальция бороглюконата в виде 20% раствора в дозе 0,25 мл/1 кг массы животного 1 раз в сутки,
до выздоровления и «Мелоксивет 0,2%» (ДВ: мелоксикам) внутримышечно, в дозе 1 мл/10 кг
массы животного, на первое введение, 1 раз в сутки, а затем 1 мл/20 кг, 1 раз в сутки, в течение
двух суток.
В период лечебных мероприятий выздоровление кошек всех групп происходило
постепенно. О выздоровлении судили по исчезновению клинических признаков
бронхопневмонии: исчезновение кашля и хрипов в легких, истечений из носовых отверстий,
улучшение общего состояния (появление аппетита, нормализация температуры тела).
Результаты. При проведении лечебных мероприятий у кошек всех групп отмечена
положительная динамика реконвалесценции: регистрировали снижение интенсивности
кашля, хрипов в легких, истечений из носовых отверстий. Аппетит у кошек всех групп
восстанавливался на вторые-третьи сутки. На 4-5 сутки у всех кошек отмечалось снижение
интенсивности кашля, хрипов в легких, истечений из носовых отверстий.
Полное клиническое выздоровление у кошек опытной группы отмечалось на 5-6 сутки
(продолжительность болезни составила 5,9±0,7 дня).
Полное клиническое выздоровление у кошек контрольной группы отмечалось на 6-7
сутки (продолжительность болезни составила 6,8±0,8 дня).
После клинического выздоровления, рецидивов заболевания и падежа животных в груп
пах отмечено не было. Гибели животных в группах не регистрировали. Побочных действий от
применения препаратов у кошек всех групп не отмечено.
Выводы. Таким образом, исходя из проведенных исследований и полученных данных,
можно
заключить,
что
ветеринарный
препарат
«Рифаприм»,
разработанный
фармацевтической компанией «Белкаролин» совместно с сотрудниками кафедры
фармакологии и токсикологии УО ВГАВМ, эффективен в терапии кошек при
бронхопневмониях. Препарат «Рифаприм» рекомендуем применять в терапии кошек при
бронхопневмониях в дозе 0,2 мл на 1кг массы животного, внутрь, 2 раза в сутки, в течение 57 дней.
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УДК:619:616-001:636.8:619:615.322
ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЄННЯ КІСТОК У КОТІВ ЗА ВПЛИВУ «ГУМІЛІДУ».
Барабан А., магістрант, Спіцина Т.Л., к. вет. н., доцент, Гаращук М.І., к. вет. н.,
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. В клінічній практиці серед травм опорно-рухового апарату у кішок досить часто
спостерігаються переломи трубчастих кісток. Лікування неускладнених закритих переломів
розташованих в дистальній часті по відношенню до ліктьового або колінного суглобів у
більшості випадків обмежується накладанням гіпсової пов’язки. При лікуванні переломів
стегнової кістки, внаслідок особливостей анатомічної будови іммобілізуючу пов’язку
накласти практично неможливо.
У більшості випадків, в умовах клініки для загоєння переломів кісток використовують
добавки кальцію та фосфору, які призводять до одужання тварин. Але в літературі ми знайшли
дані щодо дії на процеси зрощування кісток біологічно активної добавки «Гумілід».
Тому метою нашої роботи було визначити ефективність дії біологічно активної добавки
«Гумілід» за умов остеосинтезу стегнової кістки у кішок за допомогою металевих штифтів.
Матеріал і методи: Апробацію методик зрощення переломів стегнової кістки проводили
на дрібних котах та кішках різних порід та віку, з переломами стегнової кістки. Було
сформовано дві групи тварин по 5 у кожній. Тваринам обох груп проводили в якості лікування
інтрамедуллярний остеосинтез. Робота виконувалася в умовах ННВМ ФВМ ДДАЕУ «Ранчо»
місто Дніпро.
При певних показниках інтрамедулярний остеосинтез широко застосовували для
зрощення різних діафізарних переломів у ділянці стегна кішок. Внутрішньо кістковий
остеосинтез виконували за допомогою спиць різної модифікації.
При різних діафізарних переломах оперативний доступ робили з бокової сторони стегна.
Місце розрізу залежало від локалізації ушкодження. Після наркозу, підготовки операційного
поля та проведення інфільтраційної анестезії проводили вертикальний розріз шкіри над
поверхнею перелому. Підшкірну клітковину роз’єднували тупим методом, м’язи та фасції
також після підрізування роз’єднували тупим методом, доходячи до місця перелому. Рану
розширювали тупими гачками, оголені відламки кісток виводили на ружу у просвіт рани.
З рани видаляли згустки крові, травмовані не життєздатні тканини. Оглядали уламки,
звертали увагу на характер перелому, тріщини, відламки, товщину кістки та інше. За
інтрамедуллярного остеосинтезу спицю вводили в кісткомозковий канал проксимального
уламку просуваючи його до виведення уверх виводячи її назовні над великим вертлюгом.
Потім проводили репозицію уламків та в дистальну частину його вводили спицю занурюючи
її в канал.
На м’які тканини, шкіру пошарово накладали вузлуваті шви. Його знімали на 7 – 10 – 14
добу. По завершенню операційного втручання на стегнові кістці проводили рентгенологічне
дослідження, для контролю правильності введення спиці.
У післяопераційному періоді тваринам обох груп проводили догляд, введення
антибіотику, змащування шва 1% розчином діамантового зеленого два рази на добу, препарати
кальцію та фосфору. Тваринам першої групи вводили внутрішньо біологічно активну добавку
«Гумілід» в дозі 5 мг на кг маси тварини по діючій речовині.
Біологічно активна добавка гумінової природи «Гумілід» (ТУ У15.7-00493675-004-2009).
Рецепт її розроблений проблемною лабораторією по гуміновим речовинам проф. Христевою
Дніпровського державного аграрно – економічного університету. Вона має темно –
коричневий колір, в’язку консистенцію, специфічний запах, містить не менше, ніж 30%
гумінових речовин.
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Тваринам обох груп в якості антибіотика використовували 15% розчин «Амоксицилліну»,
який вводили підшкірно в дозі 1 мл на 10 кг живої ваги, один раз в 48 годин. Тваринам другої
групи вводили 10% «Катозал» 1 мл на 10 кг маси один раз на 2 доби 5 раз.
Результати досліджень: За нашими даними в загальній кількості переломів трубчастих
кісток перше місце займають переломи стегнової кістки. Так у котів вони складають 29%, із
них 75% припадає на переломи діафіза кістки, 20% на метафаз і 5% на епіфіз, та 4% переломи
шийки стегна (рис.1).
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Рисунок 1. Кількісне співвідношення характеру переломів стегнової кістки у котів.
Загоювання переломів проходило без ускладнень, запальний набряк зникав у тварин
першої групи на 4 – 6 добу, у тварин другої групи на 5-7, шви знімали на 7 – 10 добу у тварин
першої групи, у тварин другої групи на 10 – 14 добу відповідно. Спиратися на хвору кінцівку
тварини першої групи починали на 7 – 10 добу, а тварини другої групи на 15-20 добу в
послідуючому функція кінцівки у тварин обох груп відновлювалась повністю. Після
оперативного лікування за тваринами обох груп спостерігали впродовж року і ніяких
ускладнень стосовно остеосинтезу не було виявлено.
Тваринам першої групи металевий штифт витягали на 30 – 32 добу а тваринам другої
групи на 38 – 42 добу після операції.
Висновки:
1. Тваринам з переломами кісток доцільно використовувати у комплексній терапії
біологічно активну добавку «Гумілід», яка за механізмом дії сприяє покращенню засвоєння
препаратів, які містять кальцій та фосфор та прискорює процеси формування кісткового
мозолю в місті перелому.
2. Процеси репарації у тварин першої групи ( яким застосовували «Гумілід») були в
середньому на 10 діб швидшими, що було підтверджене клінічними дослідженнями.
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УДК 636.4.089:616–008.9(477.75)
ДІАГНОСТИЧНІ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЗА
АЛІМЕНТАРНОЇ ОСТЕОДИСТРОФІЇ ПОРОСНИХ СВИНОМАТОК
Семьонов О.В., к. вет. н., Крива Є.В., магістрант
gokll@ukr.net
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
Вступ. Найбільш поширеними серед хвороб продуктивних свиноматок є хвороби обміну
речовин. Здебільшого дані хвороби розвиваються в результаті недотримання режиму годівлі,
порушенням структури раціону, недостатнього забезпечення тварин мікро- та
мікроелементами, вітамінами, обмінною енергією. Переважно ці хвороби мають масовий
характер і завдають значних економічних збитків господарству. Серед них часто
зустрічаються остеодистрофії, макро- та мікроелементози, в результаті чого у тварин
знижується продуктивність, а це призводить до зниження збереженості поросят в підсисний
період, або передчасного вибракування свиноматок. Хвороби обміну речовин знижують
резистентність організму тварин і це може посприяти розвитку інших захворювань.
Мета роботи. Метою роботи було вивчити етіологію та провести діагностичні
дослідження свиноматок хворих на аліментарну остеодистрофію, порівняти лікувальну
ефективність ферментних препаратів та мінеральних добавок, які задавалися разом із кормом
за 45 днів до опоросу та 30 днів після нього, двом піддослідним групам тварин в умовах
господарств Дніпропетровської області.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:
визначити основні етіологічні фактори аліментарної остеодистрофії; опрацювати клінічні і
лабораторні методи діагностики; провести дослідження з використанням ферментновітамінно-мінеральної добавки (ФВМД-С) та мінеральної добавки (МД).
Матеріал і методи досліджень. Об’єктом дослідження були 15 поросних та підсисних
свиноматок, хворих на аліментарну остеодистрофію. Для дослідження було сформовано три
групи тварин – контрольну та дві дослідні. Матеріалом для досліджень були кров та сиворотка
крові свиноматок, зразки кормів, раціони свиноматок.
Групи формували із свиноматок породи ландрас по 5 голів в кожній, переважно
однаковою середньою живою масою, одного віку, терміном запліднення й опоросу, клінічним
станом.
Тваринам першої дослідної групи додатково до раціону вводили мінеральну добавку
(МД). Тваринам другої дослідної групи – ферментно-мінерально-вітамінну добавку (ФМВД С).
Ферментно-мінерально-вітамінну добавку (ФМВД-С) та мінеральну добавку (МД)
задавали свиноматкам разом з кормом один раз на добу впродовж 30-45 днів до опоросу і 30
днів після нього.
Результати досліджень. Вміст загального кальцію в сироватці крові свиноматок всіх
груп за 45 днів до опоросу був в межах норми, іонізованого – зменшений. Через 14 днів
відмічено зменшення загального та іонізованого кальцію в контрольній групі тварин, вміст
загального кальцію менший від норми у 90% свиноматок, іонізованого 95%, активність лужної
фосфатази збільшена у 100% тварин. Що стосується показників іонізованого кальцію в
дослідних групах, то вони підвищились і варіювали в межах норми. Введення до раціону
добавок стабілізувало вміст неорганічного фосфору і магнію. Активність лужної фосфатази в
обох дослідних групах знаходилась в межах норми, а в контрольній залишалась підвищеною.
По закінченню досліду ми підрахували кількість народжених поросят у свиноматок з
кожної досліджуваної групи та вирахували їх збереженість в підсисний період. За отриманими
даними можна зробити висновок про те, що ферментно-мінерально-вітамінна добавка
(ФМВД-С) та мінеральна добавка (МД) мають лікувально-профілактичну дію щодо
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аліментарної остеодистрофії свиноматок. При цьому дія мінеральної добавки (МД) є дещо
вищою ніж при застосуванні ферментно-мінерально-вітамінної добавки (ФМВД-С).
Висновки. Основною причиною виникнення аліментарної остеодистрофії у поросних та
підсисних свиноматок в умовах господарств є незбалансовані за поживними речовинами,
мікро- та макроелементами раціони годівлі. У більшості тварин спостерігався субклінічний
перебіг хвороби, без специфічних клінічних ознак.
Діагноз на алментарну остеодистрофію був підтверджений на підставі морфологічних та
біохімічних досліджень крові. Аналізом отриманих показників було встановлено зниження
кількості еритроцитів, загального та іонізованого кальцію, магнію, підвищення активності
лужної фосфатази.
Застосування мінеральної добавки (МД) та ферментно-мінерально-вітамінної добавки
впродовж 45 днів до опоросу та 30 днів після опоросу призводить до збільшення кількості
еритроцитів, загального та іонізованого кальцію, тобто профілактує розвиток аліментарної
остеодистрофії свиноматок.
Лікувально-профілактичний ефект при застосуванні ферментно-мінерально-вітамінної
добавки (ФМВД-С) був вищим, ніж при використанні мінеральної добавки (МД), оскільки
підвищення вмісту загального, іонізованого кальцію, неорганічного фосфору в порівнянні з
початковими показниками було більш вірогідним.
УДК 619:616 ¼ 636. 5.
ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЗА
СЕЧОКИСЛОГО ДІАТЕЗУ КУРЕЙ
Семьонов О.В., к. вет. н., Деркач І.І., магістрант
gokll@ukr.net
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
Вступ. За даними патологоанатомічного розтину та лабораторних досліджень,
сечокислий діатез відноситься до захворювань дорослої птиці і молодняку, що найчастіше
зустрічаються. Перші випадки загибелі курчат від сечокислого діатезу відмічаються вже на
20-30-й день життя, а максимальна загибель їх реєструється у 120-130 денному віці. Загибель
курей від цієї хвороби, що знаходяться на стадії інтенсивної яйценосності, складає щодня
0,2%, молодняку – 0,1%.
Сечокислий діатез відноситься до поліетіологичних захворювань. Причинами, що
викликають захворювання, можуть бути порушення норм і режиму годівлі, дефіцит й
надлишок вітамінів в кормах, первинні захворювання, наслідком яких є нефрозо-нефрити,
порушення умов інкубації яєць, з яких виводиться молодняк з ознаками сечокислого діатезу,
запізнення випойки курчат.
Економічний збиток, заподіяний сечокислим діатезом, визначається уповільненням
росту молодняка, низькою оплатою корму, втратою маси, зниженням яйценосності та
інкубаційних якостей яєць, загибеллю птиці, вимушеним забоєм, утилізацією тушок з
ознаками вісцелярної форми захворювання.
Мета роботи – розробити ефективні методи профілактичної терапії сечокислого діатезу
з використанням препаратів гексаметилентетраміна у поєднанні з вітаміном Е.
Матеріал і методи досліджень. Експериментальна частина роботи була виконана в
умовах фермерського господарства «Долина» Синельніківського району Дніпропетровської
області на птиці із спонтанним перебігом сечокислого діатезу.
Проводилися дослідження за вивчення впливу гексаметилентетраміна і
гексаметилентетраміна з вітаміном Е на вміст сечової кислоти, загального білку в сироватці
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крові та активність аланінамінотрансферази, а також можливість застосування цих схем для
профілактики сечокислого діатезу у курей.
Результати досліджень. Результати проведених досліджень свідчать про те, що в
умовах підвищеного вмісту сечової кислоти при надмірному протеїновому та
амінокислотному живленні, десятиденне застосування гексаметилентетраміна в поєднанні з
підвищеним введенням в комбікорми вітаміну Е зменшує утворення сечової кислоти в
організмі, знижує її концентрацію в сироватці крові, тобто профілактує розвиток сечокислого
діатезу.
Про сприятливий вплив на стан печінки, вітаміну Е свідчать показники загального білка
в крові та активність аланінамінотрансферази, яка у курей третьої (дослідної) групи були
нижчими, ніж у курей першої і другої груп.
Результати проведеного експерименту показали, що гексаметилентетрамін, особливо в
поєднанні з вітаміном Е сприяє зниженню вмісту сечової кислоти в сироватці крові в
результаті прискорення її виділення нирками. У курей-несучок, які одержували щодоби по
0,03 г гексаметилентетраміна, вміст сечової кислоти в сироватці крові знизився на 25,5%, а у
птиці, що одержували цю речовину в поєднанні з токоферола ацетатом – на 41,7%.
Відновлюється фільтраційна функція нирок, що підтверджується зниженням в 5 разів
вмісту креатиніна в сироватці крові. Позитивний вплив комплексного використання
гексаметилентетраміна і токоферола ацетату на рівень урікемії можна пояснити також
відновленням функції гепатоцитів, про що свідчить рівень АлАТ.
Висновки. В умовах господарства у курей породи Леггорн основною патологією обміну
речовин є сечокислий діатез. Летальність внаслідок даної хвороби у птиці коливається – від
30,3% до 36,7%. Захворювання характеризується гіперурікемією, виявляється переважно у
вісцеральній формі і зустрічається у всіх вікових груп, починаючи з курчат добового віку.
Основною причиною сечокислого діатезу у курей є надмірне надходження сирого
протеїну, аргініну, цистіну і триптофану, а також лізину, метіоніну і гістидіна у складі
комбікормів.
Виражений лікувально-профілактичний ефект досягається при щоденному (впродовж 10
днів) поєднаному застосуванні гексаметилентетраміна в дозі 0,03 г на голову і токоферола
ацетату в дозі 60 г/т комбікорму. Рівень урікемії при цьому знижується до 0,321±0,020
ммоль/л, в порівнянні з 0,710±0,009 ммоль/л в контрольній групі.
УДК: 619:616-07
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗА СЕЧОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ
СОБАК
Безверха А.С., магістрант, Масліков С.М., к. біол. н., доцент, Самойлюк В.В., к. вет. н.,
доцент
maslikovs.62@ukr.net
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, місто Дніпро, Україна
Вступ. Захворювання органів сечовиділення є одними з найбільш поширених патологій
у дрібних домашніх тварин. Особливо розповсюдженою є сечокам’яна хвороба або уролітіаз
собак. Підвищена увага фахівців ветеринарної медицини до цього захворювання в умовах
мегаполісу в останні роки обумовлена необхідністю вирішення проблем діагностики,
лікування і профілактики сечокам'яної хвороби, яка характеризується затяжним перебігом,
частими рецидивами і високою летальністю. Багато питань, що стосуються діагностики та
лікування патології, на сьогоднішній день все ще є дискусійними. У зв’язку з цим, достатньо
актуальними залишаються проблеми удосконалення існуючих діагностичних та лікувальних
заходів за уролітіазу собак.
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Мета дослідження – з’ясувати ефективність діагностики, консервативних та
оперативних методів лікування за уролітіазу у собак.
Матеріал і методи дослідження. Матеріалом для дослідження слугували хворі на
сечокам’яну хворобу собаки. За загальноприйнятими методиками здійснювали мікроскопію
осаду сечі. Проводили аналіз ефективності різних методів діагностики, консервативного та
оперативного впливу на організм тварин за уролітіазу. Ефективність методів лікування
вивчали з використанням методів лабораторного аналізу сечі, ультразвукового та
рентгенологічного досліджень органів сечостатевої системи. Рентгенографічне дослідження
проводили на цифровому рентген-апараті Вател-1. Ультразвукове дослідження нирок та
сечового міхура проводилось за допомогою ультразвукового апарату 100 Falco Vet.
Хворих на сечокам’яну хворобу собак розділили на 2 групи по 4 тварини у кожній. В
контрольній групі до схеми лікувальних заходів входили Цефтриаксон, «Фитоелита здоровые
почки», Но-шпа. Крім вказаного вище лікування в дослідній групі застосовували
антигомотоксичні препарати Траумель Композитум і Мукоза Композитум та Дексаметазон.
Якщо протягом двох тижнів лікування каміння в сечовому міхурі не розчинялося, його
видаляли шляхом цистотомії згідно загальноприйнятої методики. Для контролю ефективності
лікувальних заходів під час їх проведення періодично здійснювали ультразвукове дослідження
та загальний аналіз сечі.
Результати власних досліджень. В результаті досліджень було встановлено високу
ефективність рентгенологічної і ультразвукової діагностики за сечокам’яної хвороби собак. Ці
методи дають змогу виявити уроліти в порожнині сечового міхура, з високою вірогідністю
дати оцінку стану органів сечовивідної системи, визначити розмір та локалізацію
конкрементів. Отримані завдяки цим методам інструментальних досліджень дані є корисними
під час призначення ефективного консервативного, оперативного або комплексного
лікування. Завдяки рентгенологічним та ультразвуковим дослідженням сечостатевої системи
можна ефективно контролювати перебіг патологічного процесу та динаміку ефективності
лікувальних заходів, що дає можливість можна вчасно вносити корективи в схему лікування.
Була також визначена висока ефективність мікроскопія осаду сечі, що є доступним, швидким
і інформативним методом діагностики.
Періодичне проведення рентгенологічного та ультразвукового дослідження показало
суттєве зменшення кількості і розмірів конкрементів у сечовому міхурі усіх собак як дослідної
так і контрольної груп, що свідчило про їх поступове розчинення. У однієї собаки контрольної
групи характер конкрементів у сечовому міхурі не змінився, через що їх видалили шляхом
цистотомії.
Слід відмітити, що лікування за схемою дослідної групи було значно ефективнішим, бо
дозволяло скоріше зняти запалення і забезпечити кращу регенерацію слизових оболонок
сечовивідних шляхів. Це було підтверджено результатами ультразвукового дослідження, а
також аналізу осаду сечі.
Шляхом УЗД в сечовому міхурі хворих на уролітіаз собак в деяких випадках виявляли
досить крупні конкременти. В цих випадках лікування проводили оперативним методом, коли
оксалати або урати вилучали з використанням цистотомії.
Тестована нами схема
консервативного лікування з використанням гомеопатичних препаратів і глюкокортикоїдів є
достатньо ефективною для усунення пов’язаного з розвитком уролітіазу запалення і
стабілізації стану тварини.
Висновок.Рентгенологічна та ультразвукова діагностика являються ефективними
методами для встановлення діагнозу та проведення контролю лікувальних заходів під час
уролітіазу у собак.
Для ефективної ліквідації запалення і прискорення процесів регенерації слизових
оболонок сечостатевої системи під час лікування собак, хворих на уролітіаз в схеми лікування
необхідно включати антигомотоксичні препарати Траумель Композитум, Мукоза Композитум
та глюкокортикоїди.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТИРЕОЗУ КОТІВ В
УМОВАХ ВЕТЕРИНАРНОЇ КЛІНІКИ «ПАНДА» МІСТА ДНІПРО
Суслова Н.І., к. вет. н., доцент, Глива А.В., магістрант
Suslova@ua.fm
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро,Україна
Вступ. Гіпертиреоз – це найбільш розповсюджена хвороба у кішок віком від 9-12
років, яка рідко діагностується та розглядається більшістю українськими ветеринарними
лікарями як серйозна хвороба, порівняно з патологіями інших органів і систем. Клінічні
прояви гіпертиреозу добре описані рядом авторів та включають різноманітні прояви:
метаболічні, дерматологічні, серцеві, шлунково-кишкові та поведінкові симптоми та
неврологічні. Саме тому хвороба дуже вдало маскується та може залишатися непоміченою.
На сьогоднішній день у світі існує три методи лікування гіпертиреозу у котів – тиреоїдєктомія,
лікування радіоактивним йодом та застосування антитиреоїдних препаратів. Всі вони мають
свої недоліки та ризики, а радіоактивний йод взагалі недосяжний в Україні. Є дослідження які
підтверджують існування четвертого методу лікування – використання дієти з низьким
вмістом йоду.
Метою роботи є вивчення симптомів та методів діагностики, розробка схеми лікування
та оцінка ефективності дієти для контролю гіпертиреозу в умовах ветеринарної клініки
«Панда» міста Дніпро.
Матеріали та методи. Матеріалом для дослідження були 10 безпородних котів різної
статі, віком від 10 до 12 років, масою від 3 до 4-х кілограмів. Для постановки діагнозу всі
тварини були досліджені методом огляду і пальпації, аускультації і термометрії, було
проведено вимірювання артеріального тиску приладом «petMAP», та відібрані аналізи крові –
загально клінічний та біохімічний. Для оцінки функції щитоподібних залоз була проведена
пальпація та ультразвукове дослідження (визначали їх розмір, об`єм та архітектоніку
тканини), а також визначення рівня загального тироксину (Т4).
Курс експериментального лікування складав 8 тижнів. Тваринам дослідної групи (n=5)
застосовували антитиреоїдний препарат тіамазолу – Тірозол 5 мг, внутрішньо, по ½ таблетці
2 рази на добу. Тваринам контрольної групи (n=5) застосовували лікувальний корм із
пониженим вмістом йоду Hills y/d™ Feline. Вміст йоду в перерахунку на суху речовину
складає 0,18 ppm (млнˉ¹). Годування здійснювалось лише лікувальним кормом, обов`язковою
умовою було виключення можливості годівлі тварин іншими кормами і продуктами.
Результати власних досліджень. При зборі анамнезу та клінічному огляді тварин
виявили зниження ваги при поліфагії, полідипсію, поліурію, зниження якості шерсті –
матовість, скуйовдженість, порушення травлення у вигляді мальабсорбції, зміну поведінки –
дратівливість, гіперактивність, неспокій, безпричинна агресія, тахікардію більше 230 уд/хв,
артеріальна гіпертензію 198±8,49/147±7,8 мм.рт.ст (норма у котів 130-170/70-120 мм.рт.ст).
Пальпаторне збільшення щитоподібної залози виявили у всіх тварин. При ультразвуковому
дослідженні зміни характеризувались двобічним та однобічним ураженням щитоподібної
залози, що характеризувалось збільшенням об`єму, порушенням архітектоніки та структури
тканини. Розрахунковий об`єм коливався від 204,6 мм ³ до 708,48 мм ³ (норма 40-140 мм ³).
При дослідженні загального та біохімічного аналізів крові зміни не специфічні та включали
еритроцитоз 12,23±0,38 Г/л (норма 6-10 Г/л), макроцитоз, збільшення гематокриту 50±1,34
% (норма 35-45 %), лейкоцитоз 18,7±0,6 Т/л (норма 4-15 Т/л) з нейтрофілією та помірною
лімфопенію, що вказує на стрес - лейкограму. Макроцитоз пов`язаний з впливом тиреоїдних
гормонів на кістковомозкове кровотворення, що призводить до збільшення продукції та
виходу недозрілих красних кров`яних тілець. Помірне збільшення активності АлАТ 145±11
мг/мл (норма 23-109 мг/мл), збільшення ЛФ 119,4±10,32 мг/мл (норма 4-81 мг/мл), збільшення
сечовини 13,95±0,72 ммоль/л (норма 5,4-12,0 ммоль/л), креатиніну 170,2±10,16 мкмоль/л
(норма 61,8 -140,0 мкмоль/л). Білірубін, глюкоза та загальний білок знаходились в межах
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норми у всіх дослідних тварин. Рівень Т4 знаходився значно вище норми, що підтверджувало
діагноз гіпертиреоз. В середньому для котів рівень Т4 складав 91,3±10,96 нмоль/л ( норма 12,5
– 50 нмоль/л).
Після лікування Тирозолом тварини дослідної групи швидко досягли еутиреоїдизму рівень Т4 складав 47,8±8,56 нмоль/л вже після двох тижнів лікування, після восьми - 18,4±2,32
нмоль/л. Було помітне клінічне покращення, але у трьох тварин з групи спостерігалась
азотемія ( сечовина 29,2, 18,3 та 15,6 ммоль/л ), що проявлялась зниженням апетиту,
періодичним блюванням, пригніченням, аміачним запахом із рота. Вага тварин в середньому
збільшилась на 11,8 ± 0,6 % в порівнянні з вагою до початку лікування.
У тварин контрольної групи після призначення дієтотерапії протягом 8-ми тижнів
лікування Т4 складав 60,6±10,88 мг/мл, еутиреоїдизму досягли тільки дві тварини, але рівень
сечовини залишався в межах норми - 10,48±1,57 ммоль/л (норма 5,4-12,0 ммоль/л). Загальний
набір ваги складав 5,65 ± 0,51% від маси тварин до початку лікування, спостерігали
покаращення апетиту, покращення стану шерсті, нормалізацію поведінки, зниження частоти
серцевих скорочень.
Висновки. За результатами досліджень симптоми за гіпертиреозу виявились
різноманітні, але основними є зниження ваги при збереженні та навіть посилені апетиту,
зниження якості шерсті, мальабсорбція, тахікардія, артеріальна гіпертензія, порушення
поведінки. Серед методів діагностики важливо використовувати комплексний підхід для
виключення патологій з боку інших органів і систем. Патогномонічними змінами є збільшення
щитоподібних залоз при пальпації, зміна їх структури при ультразвуковому досліджені та
підвищення рівня тироксину в сироватці крові. Для лікування гіпертиреозу ефективним
медикаментозним методом є застосування антитиреоїдного препарату Тирозолу, який знижує
рівень Т4 в крові та забезпечує клінічне покращення але його використання у геріартричних
пацієнтів показало можливість маніфестації хронічної хвороби нирок, ознаки якої маскував
високий рівень Т4 в крові. Дієта зі зниженим вмістом йоду показала меншу ефективність за
період 8 тижнів для зниження тироксину, але також сприяла покращенню загального стану та
її застосування не привело до розвитку азотемії у дослідних котів. Можна зробити висновок,
що дієтотерапія при гіпертиреозі може застосовуватись у пацієнтів із супутніми хворобами
нирок, яким застосування антитиреоїдних препаратів небажано, через ризик розвитку
ускладнень. Ефективність довгострокової дієти для контролю гіпертиреозу повинна
піддаватись подальшим дослідженням.
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ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ЛІКУВАННЯ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ЗА
ГАСТРОЕНТЕРИТУ У СОБАК
Сапронова В.О., к. с.-г. н., доцент, Тауцький Б.К., магістрант
svaddau@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро,Україна
Вступ. Хвороби органів травлення у дрібних тварин складають приблизно 52% від
загальної кількості незаразних хвороб та серед них займають перше місце. Основними
причинами гастритів є не якісне годування, стреси, механічні та хімічні пошкодження,
сторонні тіла, інвагінації, інфекційні, паразитарні захворювання. Ускладнення, які виникають
при гастроентеритах, часті
рецидиви, особливо при хронічних процесах, сприяють
необхідності розробки і впровадження нових методів терапії. Проблеми, пов’язані з
патогенетичними засобами терапії тварин, були і залишаються одними з найбільш актуальних.
Мета роботи полягала у вивченні ефективності лікування больового синдрому у собак
з використанням комплексної терапії на тлі дієтичної годівлі.
Матеріали та методи. Експериментальна частина магістерської роботи виконана у
умовах державної лікарні ветеринарної медицини Шевченківського і Соборного районів міста
Дніпро. Матеріалом для дослідження були собаки хворі на хронічний гастроентерит, віком від
3 до 5 років, масою тіла 12 – 20 кг, відібраних за принципом аналогів. Тварин досліджували
клінічно за загальноприйнятою схемою, в сироватці крові визначали вміст загального білка –
рефрактометрично; пігментну функцію печінки визначали за вмістом загального та
кон’югованого білірубіну методом Ієндрашика і Грофа. Сечовиноутворювальну функцію
вивчали за рівнем сечовини у сироватці крові колірною реакцією з діацетилмонооксидом;
вміст кальцію визначали тригонометричним методом; глюкози – ортотолуїдиновим методом.
Стан клітин печінки оцінювали за активністю аспарагінової та аланінової трансфераз.
Визначення активності амінотрансфераз (АлАТ і АсАТ) проводили по Рейтману і Френзелю.
Морфологічні і біохімічні дослідження крові, сечі та копрологію проводили відповідно до
схем лікування.
Результати власних досліджень.
Клінічно
больовий синдром у собак
характеризувався розладами дефекації, нудотою, періодичним блювання, появою шкірного
свербіжу, алопецій, ураженням епідермісу, полідипсією, пригніченням, блювотні маси були з
домішками слизу, жовчі та неперетравлених решток корму, у хворих собак прогресувало
зневоднення, температура тіла підвищена. В тяжких випадках відмічали сонливість,
пригнічення, гепатомегалію, прискорене дихання, тахікардію, потовиділення. В основі
лікування больового синдрому лежить призначення голодної дієти. Замість води тварин
напували відварами ромашки аптечної. Комплексна терапія була направлена на призначення
но-шпи, ентеросорбенту по 5,0 г, левоміцетину по 0,5 таблетки 3 рази на добу упродовж 5
діб, пробіотики - лінекс форте, призначали по 1 капсулі 2 рази на добу. Внутрішньовенно
розчин Рінгера-Локка з розчином глюкози та додаванням аскорбінової кислоти по 100 мл.,
двічі на добу. Основна увага надавалась голодній дієті. З усуненням больового синдрому до
раціону додавали каші, бульйони, відвари з рису, насіння льону, нежирні молочні продукти.
Упродовж всього терміну лікування призначали корми «ROYAL CANIN INTESTINAL».
Висновок. Основною причиною гастроентериту у собак є порушення умов та режиму
годівлі, дача неякісних кормів, залишків зі столу, різнобічні стреси, зниження резистентності,
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перенесенні захворювання. Больовий синдром за гастроентериту клінічно характеризується
спастичними болями, особливо після годівлі, нудотою, блюванням, діареєю, шкірними
висипаннями, дегідратацією, інтоксикацією, апатією. Ефективна комплексна схема лікування
за больового синдрому у собак була направлена на призначення дієтичних кормів, в’яжучих,
антимікробних, знеболювальних, регідратаційних засобів, ферментних препаратів, особлива
увага була направлена на використання кормів «ROYAL CANIN INTESTINAL» які
прискорюють термін одужання тварини та сприяють профілактиці захворювання. Особливу
увагу слід надавати профілактиці захворювання, а саме не допускати згодовування
недоброякісних кормів, важливо дотримуватись ветеринарно-санітарних вимог щодо умов
утримання та годівлі собак, запобіганню дії на організм стрес-факторів, підвищення
резистентності організму.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ДИСПЕПСІЇ ПОРОСЯТ В УМОВАХ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ДНІПРО»
ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СТЕПОВОЇ ЗОНИ НААН УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шкваря М.М., к. вет. н., доцент, Хомич Я.М., магістрант
sm140@rambler.ru
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. Шлунково-кишкові хвороби поросят складають до 80 % від загального числа
хвороб неінфекційної етіології. Найчастіше вони виникають у новонароджених тварин.
Синдром неонатальної диспепсії виникає при внутрішніх (молозивний токсикоз, аліментарна
диспепсія, казеїно-безоарна хвороба), інфекційних (рота- і коронавірусний ентерит,
колібактеріоз, анаеробна ентеротоксемія, ентеровірусна інфекція) та паразитарних
(криптоспоридіоз) захворюваннях. Вивченню синдрому диспепсії у поросят присвячено
значну кількість праць і запропоновано багато протоколів лікування, але і до сьогодні не
вдається досягти максимального збереження поголів’я молодняку і проблема залишається
досить актуальною та невирішеною. Основною причиною у новонароджених тварин є
низький імунний статус новонароджених тварин,
відсутність ефективних
імуномостимуляторів, що сприяє розвитку шлунково-кишкових захворювань, цьому сприяє
також зниження ефективності антимікробних препаратів при тривалому їх застосуванні,
внаслідок появи стійких до них штамів мікроорганізмів та подальшій появі дисбактеріозів.
Мета нашої роботи полягала у вивченні причини, патогенезу та розробці ефективної
схеми лікування за синдрому диспепсії у поросят.
Матеріали та методи. Експериментальна частина магістерської роботи виконана у
проблемній науково - дослідній лабораторії факультету ветеринарної медицини та в умовах
державного підприємства «Дослідне
господарство «Дніпро» інституту сільського
господарства степової зони НААН України Дніпропетровського району Дніпропетровської
області.
Об’єктами дослідження були поросята зі шлунково-кишковою патологією. Діагноз
встановлювали на основі анамнезу, аналізу раціонів, клінічних ознак, результатів патологоанатомічного розтину та бактеріологічних, вірусологічних та серологічних досліджень.
Контроль лікування здійснювали загальноприйнятими методами дослідження, при цьому
визначали температуру тіла, частоту серцевих скорочень, кількість дихальних рухів,
42

V Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин,
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2020

проводили морфологічний і біохімічний аналіз крові, а також мікробіологічні і копрологічні
дослідження фекалій.
Результати власних досліджень. Раннім і типовим симптомом синдрому диспепсії
поросят є діарея, яка викликає подразнення рецепторів слизової оболонки кишечнику,
підвищення осмотичного тиску його вмісту, посилення кишкової секреції, гальмування
активного транспорту іонів, розлади моторики кишечнику, появу профузного проносу, часто
анальний отвір відкритий і з нього мимовільно виділяються рідкі водянисті калові маси жовтосірого кольору, інколи – із зеленкуватим відтінком. Об’єм виділених за добу фекалій
збільшується до 10 разів, а вміст у них води у 6–12 разів. Хворі поросята втрачають з
фекаліями за добу до 1 л рідини. Розвивається дегідратація – зневоднення організму і
гемоконденсація, збільшується в’язкість крові та гематокритна величина до 60 %, зменшується
швидкість кровотоку і максимальний артеріальний тиск, у 2,0–2,5 рази менше виділяється сечі,
що спричиняє нагромадження в крові азотистих продуктів, зокрема сечовини. Характерними
ознаками зневоднення є сухість шкіри і западання очних яблук. Розвивається кишковий
дисбактеріоз. Ентеротоксини кишкової палички через проміжні продукти підвищують
секрецію води і знижують абсорбційну функцію кишкового епітелію, що посилює діарею. З
часом токсини, які утворюються в кишечнику та азотисті продукти спричиняють
функціональні і структурні зміни центральної нервової системи, що проявляється атаксією
поросят, їх залежуванням, глибоким пригніченням загального стану, яке інколи змінюється
тремором м’язів і нападами судом. Для лікування синдрому диспепсії у поросят було створено
дві групи тварин, контрольну та дослідну. Схема лікування полягала у застосовуванні
дієтичного режиму і терапії, спрямованої на боротьбу зі зневодненням, умовно-патогенними
і патогенними мікроорганізмами, інтоксикацією, на відновлення функцій органів травлення,
сечовиділення, серцево-судинної системи, підвищення резистентності організму,
застосовування специфічних засобів: гіперімунних сироваток, специфічних імуноглобулінів,
анатоксинів, фагів. Комплексна схема лікування
за синдрому диспепсії полягала у
застосуванні пробіотику біфідоактину по 50 мл/кг, ветому по 50 мг/кг живої маси 3 рази на
добу, ветОксу-1000 по 50 мл інтраперитонеально з фізіологічним розчином у співвідношенні
1:1 та мультивітаміну по 5 мл на тварину одноразово, етокану по 0,1 мл/кг, 1 раз добу, до
одужання, Рінгера-Локка та регівету по 500 мл, два рази на добу.
Висновки. Встановлено, що основними причинами синдрому диспепсії є порушення
умов утримання і характеру годівлі, незбалансованість раціонів. Синдром диспепсії клінічно
характеризується порушенням травлення різної етіології з мальдигестією і малабсорбцією,
дискінезією кишечнику. В основі синдрому лежить порушення секреторної,
перетравлювальної, всмоктувальної, моторної і екскреторної функцій шлунка і кишечнику, що
в подальшому зумовлює розвиток дисбактеріозу, зневоднення, інтоксикацію. Застосування в
комплексній схемі лікування диспепсії у поросят з використанням пробіотиків нормалізує
морфологічні показники а саме спричиняє збільшення кількості еритроцитів і гемоглобіну,
підвищення ШОЕ, має стимулюючий вплив на рівень окисно-відновних реакцій і прискорює
регенераційні процеси слизової оболонки травного каналу, відновлює роботу всіх органів і
систем, збільшує прирости, підвищує резистентність.
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ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАЛЬНОПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЗА СЕЧОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ У СОБАК В
УМОВАХ ДЕРЖАВНОЇ ЛІКАРНІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО І СОБОРНОГО РАЙОНІВ МІСТА ДНІПРО
Сапронова В.О., к. с.-г. н., доцент, Сіромаха І.М., магістрант
svaddau@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. Патологія сечових шляхів у собак є досить актуальною, оскільки сечові
шляхи, крім видільної функції, підтримують гомеостаз гемопоез. Собаки деяких порід є
схильними до каменеутворення в сечовивідних шляхах, що супроводжується явищами
запалення в органах сечовиділення й порушенням виводу сечі. Уролітіаз
частіше
зустрічається у собак хондродистрофічних порід, далматинських догів, такс, пуделів,
карликових пінчерів, шпіців, шнауцерів, пекинесів, скотч-тер’єрів, фокстер'єрів, мальтійських
болонок і спанієлів. Сьогодні схеми профілактики і лікування сечокам’яної хвороби не завжди
є ефективними, тому необхідне глибше вивчення питань етіології, патогенезу, диференційної
діагностики патології. У доступних публікаціях по ветеринарній медицині статистичні дані
по уролізіату майже відсутні, мало висвітлені аспекти терапії, недостатньо глибоко
розглядається проблема диференціальної діагностики захворювання що і лягло в основу
виконання нашої роботи.
Мета роботи - вивчити причини сечокам’яної хвороби у собак, інформативність
клініко-лабораторної діагностики патології та експериментально обґрунтувати ефективність
лікувальних та профілактичних заходів.
Матеріали та методи. Експериментальну частину досліджень магістерської роботи
виконували
2019-2020 рр. в умовах державної лікарні ветеринарної медицини
Шевченківського і Соборного районів міста Дніпро. Об'єктом власних клінічних і
лабораторних досліджень були домашні собаки різних вікових і породних груп. У ході роботи
вивчали історії хвороби, проводили клінічне обстеження, лабораторний аналіз сечі тварин,
рентгенографію. Проводили спеціальні діагностичні заходи для підтвердження діагнозу.
Лабораторними дослідженнями сечі тварини виявляли
кристалурію, гематурію або
відсутність солей, підрахування кількості лейкоцитів, епітеліальних клітин, циліндрів при
їхньому знаходженні. При отриманні результатів аналізу сечі для уточнення діагнозу
проводили рентгенологічне дослідження. Основним етапом досліджень було встановлення
диференціального діагнозу. У результаті
аналізу отриманих даних призначали
медикаментозне лікування та дієтотерапію, стосовно до кожного конкретно взятого випадку,
Значну увагу приділяли визначенню ефективності застосування дієтичних раціонів різних
виробників за лікування й профілактики сечокам’яної хвороби собак.
Результати власних досліджень. При закупоренні сечовивідних шляхів хвороба
проявляється тріадою: сечові коліки, порушення акту сечовиділення і зміна складу сечі.
Напади сильного неспокою настають раптово. Хворі тварини лягають і швидко встають,
переступають тазовими кінцівками, оглядаються на живіт, приймають позу до
сечовипускання. Частота пульсу і дихання збільшується, температура тіла може
підвищуватися до субфебрильної. Напади колік можуть тривати кілька годин, а між ними
тварини різко пригнічені, байдуже лежать, піднімаються важко, обережно, згорбивши спину.
Сечовиділення часте і болюче. Виділенні сечі утруднне, невеликими порціями і навіть
краплями. При повній непрохідності уретри розвивається ішурія, сечовий міхур збільшений і
протягом 48 годин у дрібних тварин виникає постренальна уремія. Пальпація нирок і сечового
міхура болюча. У дрібних тварин через черевну стінку, а у великих - ректально можна
промацати у сечовому міхурі камені. У самців камінь защемлюється у кінцевій частині
тазового відділу уретри поблизу сідничної вирізки. У собак настає раптовий парез тазових
кінцівок, проявляється больовий синдром. В уретрі можна знайти камінь у вигляді щільного
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утворення. Катетеризація сечового міхура неможлива, оскільки катетер упирається в камінь.
Сеча каламутна, з домішками сечового піску, який швидко випадає в осад, колір сечі темний
з червонуватим відтінком (макрогематурія), в осаді - еритроцити, часто - лейкоцити,
епітеліальні клітини нирок, канальців або сечового міхура. У собак і кішок сеча лужної, зрідка
нейтральної і кислої реакції, може проявлятися протеїнурія. Лікування тварин було
направлено за відсутності больового синдрому м’ясоїдним обмеженням давання м’яса. При
уратних каменях призначають уродан, оскільки солі літію та піперазин, що входять до його
складу, утворюють із сечовою кислотою легкорозчинні солі і посилюють їх виведення.
Непрохідність сечовивідних шляхів може виникати внаслідок спазму гладеньких м’язів. У цих
випадках призначають спазмолітичні засоби: папаверину гідрохлорид (підшкірно), но-шпу
(внутрішньом’язово), спазмолітин, (всередину). Паралельно призначали седативні (роватин) й
аналгетики (анальгін). Застосовували тепло на ділянку нирок, поперекову новокаїнову
блокаду, що дає змогу зняти напад сечових колік, відновити діурез і полегшити стан хворої
тварини. Після відновлення прохідності сечових шляхів призначали
речовини, що
нормалізують pH сечі, сечогінні, антимікробні препарати.
Висновки. Відмічено, що провідними етіологічними факторами розвитку уролітіазу є:
порушення обміну речовин, інфекції сечовивідних шляхів, породна схильність,
гіподинамія;уролітіаз частіше реєструється у самок - 60%, чим у самців – 40%; за даними
клінічних і лабораторних досліджень з'ясували, що уролітіазом хворіють безпорідні і породні
тварини, особливо тяжко дана патологія перебігала у дрібних порід. Сечокамяну хворобу
реєстрували в кокер-спанієлів, пуделів, ротвейлерів, такс і різеншнауцерів, що склало 68% від
всіх порід. Встановлено, що понад 50% одержували концентровані корми в суміші з
іншими видами кормів, сухий корм собаки одержували лише в 19 % випадків. Натуральні
корма отримували до 31% собак. Уролітіаз клінічно проявлявся симптомами у вигляді
диспепсичесних явищ, блювотою, здуттям черева,сеча мала колір від солом'яного (ясножовтого) до жовтого в 15% і 60% відповідно, що визначається як фізіологічна норма.
Дієтотерапія з використанням дієтичного корму "Hill's" U/D характеризується нормалізацією
обміну речовин в організмі й регуляції рівня рН сечі, що сприяє припиненню підвищеного
виділення нирками сечових солей і підсилює їхню розчинність у сечі за рахунок мобілізації
захисних колоїдів

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ АТОПІЧНОГО
ДЕРМАТИТУ У СОБАК В УМОВАХ ВЕТЕРИНАРНОГО ЦЕНТРУ СВІЙСЬКИХ ТА
ЕКЗОТИЧНИХ ТВАРИН «БІОСВІТ» МІСТА ДНІПРО
Суслова Н.І., к. вет.н., Жиліна А.Д., магістрант
Suslova@ua.fm
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
Вступ. З кожним роком, як показує статистика, випадків захворювання на атопічний
дерматит стає більше, і можна впевнено стверджувати, що зростання це не зупиниться. Справа
у тому, що нерідко собак з атопічним дерматитом допускають до розведення - це збільшує
поголів'я тварин чутливих до алергенів і сприяє поширенню в популяції генів, що
обумовлюють схильність до алергії.
На жаль, не в усіх випадках можливе одужання від атопічного дерматиту. Частіше мова
іде тільки про зниження ймовірності рецидивів захворювання. Для призначення ефективної
схеми лікування необхідна контакна взаємодія ветеринарного лікаря і власника тварини,
ретельне зіставлення усіх “за” і “проти” різних методик лікування для підбору найбільш
адекватної і дієвої терапії. Виходячи із вище сказаного, дослідження причини та механізму
розвитку атопічного дерматиту, а також виявлення специфічних клінічних ознак та
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інформативних тестів для діагностики та розробка ефективних методів лікування і
профілактики є досить важливими напрямами та потребують детального вивчення.
Враховуючи актуальність теми, метою наших досліджень було визначити ефективність
застосування Апоквелю та Преднізолону у комплексній терапії при атопічному дерматиті.
Матеріали та методи дослідження: Дипломна робота виконувалась протягом 2018-20
рр на кафедрі клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин Дніпровського аграрноекономічного університету та в умовах ветеринарного центру свійських та екзотичних тварин
«Біосвіт», міста Дніпро. Матеріалом для дослідження були зіскрібки шкіри (поверхневі і
глибокі), цитологічний матеріал з вушного каналу. Матеріал досліджували для виключення
подібних по симптоматиці захворювань (дерматофітоз, акарози, малассезіоз, піодерма,
онкологічні захворювання). У всіх тварин ретельно був зібраний анамнез і проведене загальне
клінічне дослідження. Проводили діагностичні тести – посіви зібраного матеріалу на поживні
середовища, елімінаційну дієту.
Результати власних досліджень. Діагноз на атопічний дерматит було встановлено
тваринам контрольної і дослідної групи на підставі повного клінічного обстеження, анамнезу,
додаткових методів дослідження, результатів діагностичних тестів. Для дослідження ми
відібрали тварин приблизно одного віку ( у дослідній групі вік від пів року до двух років, у
контрольній групі – від одного року до трьох років), у кожній групі по 5 тварин, різних порід,
з максимально подібним клінічним станом та аналогічними фізіологічними показниками. У
всіх собак були виявлені такі симптоматичні критеріі: ураження передніх лап, ураження
вушних раковин, дерматит, який відповідає на лікування стероїдами, рецидивуючі грибкові
інфекції, свербіж без шкірних уражень на початку захворювання. Додатковими методами
дослідження і діагностичними тестами ми провели диференційну діагностику від таких хвороб
як блошиний дерматит, паразитарні дерматози (саркоптоз, демодекоз, хейлетіоз,
сифонаптероз), алергічний контактний дерматит, кормова алергія. У зіскрібках паразитів не
виявили, у матеріалі з вушної раковини у 5 тварин було виявлено і бактерії і гриби, а у 6 тварин
виявлена велика кількісь грибів, зокрема малассезії. За трихоскопії, люмінесцентної
діагностики, посіву на живильне середовище дерматофітоз не виявлено. Виключивши усі ці
захворювання тваринам було впроваджено дієту і для кожної групи була розроблена окрема
схема лікування, яка включала патогенетичні препарати (Апоквель для дослідної групи та
Преднізолон для контрольної групи) і симптоматичні засоби лікування.
Висновки. Встановлено що причини захворювання мають комплексну природу і до
кінця не з'ясовані. Окрім генетичної схильності, багато факторів зовнішнього середовища
можуть спровокувати виникнення захворювання. Атопічний дерматит це поширене хронічне
захворювання шкіри, що супроводжується свербінням, частими рецидивами, бактеріальними
або грибковими патологіями шкіри. Постановка точного діагнозу часом досить складна, і тому
можуть виникнути труднощі із вибором ефективного лікування. Для лікування собак
використовували ряд препаратів, спрямованих на зниження свербіжу і занепокоєння. Саме до
таких препаратів і відноситься Апоквель і Преднізолон. Вони відносяться до різних
фармацевтичних груп але механізм дії обох препаратів направлено на усунення алергічної
реакції, яка лежить в основі патогенезу атопічного дерматиту. Оклацитинібу малеат, що
входить до складу Апоквеля, в терапевтичній дозі пригнічує функції прозапальних,
проалергічних і зудогених цитокінів, залежних від ферментативної активності янус-кінази
JAK1 або JAK3, цілеспрямований вплив на які дозволяє пригнічувати ключові механізми
виникнення свербіжу, асоційованого з алергією, і сприяє усуненню симптомів місцевого
запалення. А Преднізолон збільшує синтез ліпокортина, який пригнічує фосфоліпазу A2,
блокує ліберацію арахідонової кислоти і біосинтез ендоперекисі, ПГ, лейкотрієнів (що
сприяють розвитку запалення, алергії та інших патологічних процесів). Впливає на
альтеративну і ексудативну фази запалення, перешкоджає поширенню запального процесу.
Під час проведення дослідження ми виявили ефективність кожного препарату і вирахували що
схема лікування для контрольної групи більш економічно вигідна ніж для дослідної.
Встановили, що вибір одного з цих препаратів до схеми лікування атопічного дерматиту буде
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залежити від багатьох факторів, насамперед таких як індивідуальна чутливість організму
тварини до одного з цих препаратів, вік тварини, загальний і фізіологічний стан, наявність
супутніх, інфекційних, інвазійних захворювань, імунодефіцитів, онкологічних захворювань.
УДК 619:616:636.2
ЗАСТОСУВАННЯ ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГІПОФУНКЦІЇ
ЯЄЧНИКІВ У КОРІВ
Захарін В.В., к. вет. н., доцент, Євтух Л.Г., к. вет. н., ст. викладач
zakharin35@ukr.net
Поліський національний університет, м. Житомир
Вступ. Провідну роль у прояві функції розмноження виконує ЦНС, що регулює секрецію
гормонів і опосередковує їх обернену дію. Зовнішні подразники: корм, світло, самець –
надходять через аналізатори, внутрішні подразники – гормони, сигналізують про готовність
тварини до розмноження. Гіпофункція яєчників найчастіше виникає у зимово-стійловий
період на тлі імунодефіцитних та стресових станів організму, до яких належать: неповноцінна
годівля, неналежні зоогігієнічні умови утримання, на фоні лактаційної домінанти у
високопродуктивних тварин, післяродових стресів у первісток, які осіменялись до досягнення
ними фізіологічної зрілості. У зв`язку зі стресовим станом та дисбалансом поживних речовин
в організмі виникають розлади гормональної регуляції у чотирирівневій системі: кора
головного мозку, гіпоталамус, гіпофіз та яєчники з маткою. Захворювання може
супроводжуватись тривалою анафродизією або неповноцінними статевими циклами.
Мета роботи. Метою нашої роботи було вивчити поширеність гіпофункції яєчників у
корів в структурі гінекологіних хвороб, дослідити комплексний терапевтичний вплив із
застосуванням тканинних препаратів метрофет, метрофет-К та ПДЕ разом з тривітом, при
цьому дослідивши їх вплив на клінічний статус корів, прояв статевих циклів та заплідненість.
Матеріал і методи досліджень. Тканинні препарати «Фетоплацентат» і «Метрофет»,
виготовлені на кафедрі акушерства і хірургії ветеринарного факультету ПНУ з фетальної
частини плаценти та навколоплідної рідини корів і кобил, а також ПДЕ (плацента
денатурована емульгована) з плаценти людини, виробник – ООО «МНПК Биотехиндустрия».
Дослідження проводились впродовж 2019 року на помісних коровах української чорно-рябої
породи з абердин-ангуською з продуктивністю 4500-5500 кг молока за лактацію, які були
аналогами за вгодованістю, живою масою та віком, що належать ПрАТ «Зернопродукт МХП»,
с. Іванів, Калинівського району, Вінницької області.
Проводили клінічне дослідження корів на 2-3 місяці після отелення з анафродизією та
неповноцінними статевими циклами, в тому числі і трансректальну пальпацію яєчників,
визначаючи при цьому розміри, форму, консистенцію, наявність функціональних утворів
(везикулярних фолікулів або жовтих тіл).
Терапію корів з гіпогонадизмом розпочинали в день постановки діагнозу. Було
сформовано три дослідні та одну контрольну групи по 10 корів в кожній. Коровам першої
дослідної групи підшкірно вводили тканинний препарат фетоплацентат з плаценти корови у
дозі 40 мл на тварину в середній третині триголового м`яза плеча з обох боків трьохкратно з
інтервалом 7 діб разом з внутрішньом`язовим введенням препарату тривіт – 10 мл. Коровам
другої дослідної групи підшкірно вводили тканинний препарат метрофет з плаценти кобили з
тривітом в тих же дозах, місцях та кратністю. Коровам третьої дослідної групи підшкірно
вводили тканинний препарат ПДЕ з плаценти людини в дозі 20 мл на тварину в тих же місцях
та кратністю разом з тривітом. Терапію корів з контрольної групи не проводили.
Стадію збудження статевого циклу визначали клініко-візуальним методом впродовж 90
діб досліду від початку курсу тканинної терапії. Корів парували бугаями-плідниками.
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Результати досліджень. Гіпофункцію яєчників реєстрували у 56,9 % неплідних корів.
Серед інших патологій яєчників у 6,9 % неплідних корів виявили гіпоплазію, персистентне
жовте тіло – в 8,3 % корів та кісти – у 2,7 %. Серед інших патологій у неплідних корів: 19,4 %
випадків – ендометрити, 5,5 % - атонія матки.
Трансректально пальпаторно встановили, що у корів з гіпофункцією яєчників їх розміри
нормальні і складають від 2,0×1,5×1,5 до 4,0×3,0×3,0 см. При цьому консистенція їх була
щільною, поверхня гладкою, болючість відсутня, а функціональні утвори (везикулярні
фолікули та жовті тіла) відсутні.
Щодо впливу тканинних препаратів на прояв першого статевого циклу, то найбільш
ефективним за термінами виявилось застосування тканинного препарату метрофет з плаценти
кобили і тривіту у другій дослідній групі, де впродовж перших 30 діб від початку досліду
прийшло в охоту 8 корів (80 %). Ще протягом наступних 15 діб прийшла в охоту одна корова,
а з 46-го по 60-ту добу проявила стадію статевого збудження остання корова з групи. У першій
дослідній групі, де ми застосовували тканинний препарат фетоплацентат з плаценти корови і
тривіт, також усі корови прийшли в охоту. Проте протягом перших 30 діб досліду в охоту
прийшло на одну корову менше, ніж в другій групі, але протягом наступних 15-ти діб
проявили стадію статевого збудження останні 3 корови з групи. У третій дослідній групі, де
застосовували тканинний препарат ПДЕ статева циклічність проявилась у всіх корів, але в
пізніші терміни, ніж у першій та другій групі від початку досліду. Так, протягом перших 30ти діб від початку лікування статева циклічність відновилась у 6-ти корів, протягом наступних
15-ти діб – ще в трьох тварин, а у останньої з групи охоту діагностували на 44 добу від першого
введення тканинних препаратів. Найгірші результати отримали в контрольній групі, де лише
7 корів протягом періоду досліджень прийшли в охоту.
Щодо заплідненості корів, які відновили статеву циклічність, то найкращі результати
отримали від застосування препарату метрофет у другій дослідній групі, де 9 корів з 10-ти
запліднились. Дещо гірші результати отримали у другій дослідній групі, де запліднились 8
корів з 10-ти, а третій дослідній групі - 7 корів з 10-ти. Найгірші результати були в контрольній
групі, де протягом періоду досліджень запліднилось лише 4 корови.
Найефективнішим виявилось застосування тканинного препарату метрофету з плаценти
кобили разом з тривітом при гіпофункції яєчників, в результаті чого із 10 корів другої
дослідної групи запліднились 90 % голів. Проте ефективним виявився і препарат
фетоплацентат з плаценти корови у поєднанні з тривітом; внаслідок їх застосування 80 % корів
у першій дослідній групі прийшли в охоту і запліднились. Як ефективний засіб можна
рекомендувати застосування препарату ПДЕ разом з тривітом після застосування якого
запліднилось 70 % корів третьої дослідної групи.
Висновки.
1. Встановлено, що у структурі гінекологічних хвороб корів господарства гіпофункція
яєчників складає 56,9 % від усієї кількості.
2. Трансректально пальпаторно встановлено, що за гіпофункції яєчників у корів розміри
гонад не зменшуються, проте відмічається, що їх поверхня гладка, вони дещо ущільнені,
неболючі, а функціональні утвори відсутні (везикулярні фолікули і жовті тіла).
3. Тканинна терапія корів з поєднаним використанням тканинного препарату метрофет і
тривіту протягом 90 діб досліджень забезпечує відновлення статевої циклічності у 100 %
дослідних корів при заплідненості 90 %, що на 10 % більше, порівняно з першою групою, де
застосовували фетоплацентат з тривітом, на 20 % більше порівняно з третьою групою, де
використовували препарат ПДЕ з тривітом та на 32,9 % більше, ніж у контрольній групі.
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ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЗА
ІМУНОДЕФІЦИТНОГО СТАНУ У ТЕЛЯТ В УМОВАХ ДЕРЖАВНОЇ ЛІКАРНІ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО І СОБОРНОГО РАЙОНІВ
МІСТА ДНІПРО
Шкваря М.М., к. вет. н., Колеснік Я.В., магістрант
Suslova@ua.fm
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Вступ. Життя тварини не можливе без нормального функціонування усіх систем
організму, в тому числі і імунної. До її складу входять різні органи, тканини, клітини та захисні
білки, які оберігають організм від небезпечних агентів навколишнього середовища та загрози
внутрішніх порушень. Під впливом несприятливих екзогенних та ендогенних факторів імунна
система може працювати проти самого організму, тобто розривається імунопатологія.
Найчастіше серед різних видів імунопатології зустрічаються імунні дефіцити, які
характеризуються дефектами різних ланок імунної системи і тому організм не в змозі
реагувати повноцінною відповіддю на антигени. На фоні імунної недостатності з’являються
шлунково-кишкові, респіраторні захворювання. Дана патологія поширена серед молодняку
великої рогатої худоби. Проте методика застосування імуностимулюючих препаратів з метою
профілактики захворювань органів системи травлення та дихання потребує удосконалення. В
зв’язку з цим метою нашої роботи було вивчити ефективність авестиму для профілактики
шлунково-кишкових та респіраторних хвороб телят в період першої фази імунодефіцитного
стану.
Матеріали та методи. Дослідження тварин з імунодефіцитом, проводили на базі
державної лікарні ветеринарної медицини Шевченківського і Соборного районів міста Дніпро.
Матеріалом для досліджень були телята віком від народження до 3 місяців. Методи
досліджень : клінічні, морфологічні, біохімічні, імунологічні. Кров у телят брали з яремної
вени. Для оцінки імунного статусу і діагностики імунних дефіцитів визначали загальну
кількість лейкоцитів меланжерним методом і виводили лейкограму на пофарбованих за
Романовським-Гімза мазках периферійної крові диференційованим підрахуванням 100 або 200
лейкоцитів за методом Філіпченка (підрахунок клітин на початку, всередині та в кінці мазка).
Кількість імуноглобулінів визначали методом радіальної імунодифузії в гелі по площині.
Фагоцитарну активність лейкоцитів, процент фагоцитозу, фагоцитарний індекс визначали за
загально прийнятими методиками. Аналіз крові виконували на автоматичному
гематологічному аналізаторі .
Результати власних досліджень. Встановлено що до 32% серед шлунково-кишкової
патології у телят становить диспепсія. Велику частку у незаразній патології молодняку великої
рогатої худоби займають також такі хвороби, як антенатальна гіпотрофія - 27,4 % та
бронхопневмонія - 22,7%. Аналізуючи захворюваність телят в залежності від віку, нами було
встановлено, що найбільш часто диспепсія у телят реєструється у віці 1-6 днів - 62,7 %, дещо
менше випадків захворювання було у телят 7-14 денного віку - 37,3 %. У тварин 15 - 60
денного віку дана патологія не реєструвалася. Казеїно-безоарна хвороба за часту виникала у
тварин гіпотрофіків в 81,8% випадків у віці 1 - 6 днів та 18,2 % тварин 7-14 денного віку. Що
стосується респіраторних захворювань то найбільша кількість тварин 47,4 % та 35,6 % хворіли
на бронхопневмонію у віці 7-14 та 15-30 днів відповідно. Частота захворювання на бронхіт у
телят 15-30 денного віку була більшою і складала 53,8 % від загальної кількості хворих на дану
патологію. Хвороби пов’язані з порушенням обміну речовин реєстрували у тварин віком 1530 та 31-60 днів. Так гіповітаміноз Д частіше діагностували у телят місячного віку - 66,7 %,
А- гіповітаміноз реєструвався переважно у телят старших місячного віку - 54,5 % . Те що
стосується антенатальної гіпотрофії, то виникнення даної патології перед усім було пов’язане
з порушенням внутрішньоутробного розвитку тому усі випадки захворювання припадали на
період новонародженості.
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Висновки. Період виникнення шлунково-кишкових розладів та хвороб органів дихання
співпадає з першою та другою фазою вікових імунних дефіцитів. Перший віковий
імунодефіцит, який пов’язаний з недостатністю або несвоєчасним надходженням з молозивом
захисних факторів. Проявляється гуморальною Т- клітинною недостатністю і на його фоні
виникають захворювання з діарейним синдромом, що й було характерним для поголів’я
молодняку великої рогатої худоби господарства. Що ж стосується телят 7-14 денного віку, то
виникнення респіраторних та шлунково-кишкових захворювань в цей період пов’язане зі
зниженням гуморального імунітету і розвитком другого вікового імунодефіциту. Виходячи з
результатів досліджень можна зробити висновок, що для профілактики розладів травлення та
респіраторних захворювань окрім своєчасного напування телят молозивом, яке повинно бути
якісним, необхідно проводити імуномодулюючу терапію одразу ж після народження тварини.
Зміна морфологічних та імунологічних показників крові свідчать про те, що авестим має
виражену стимулюючу дію на систему крові. Так, у крові телят першої групи на сьомий день
після введення препарату кількість еритроцитів становила 6,9±0,15х10 г/л, гемоглобіну
113,7±3,87 г/л, лейкоцитів 7,3±0,43х 10 г/л. Таким чином препарат авесстим має задовільну
захисну стимулюючу дію. Використання авесстиму у комплексі з вітамінним препаратом
інтровіт надійно профілактує шлунково-кишкові та респіраторні захворювання, підвищує
стійкість тварин до захворювань, усуває імунодефіцитний стан.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ШТУЧНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ КРОЛІВ В УМОВАХ ПРИВАТНОЇ
КРОЛЕФЕРМИ
Жоріна Л.В., ст. викладач, Мирошниченко І.І., асистент
nanulay2008@rambler.ru
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. Для досягнення найбільшої економічної ефективності особливо у сучасному
кролівництві за останні роки у технологічні процеси вирощування ввели методологію
штучного запліднення. Результативність штучного запліднення залежить від багатьох
факторів. Інтенсивність відтворної здатності у кролів фактично унеможливлюється без
використання таких методів як: стимуляція, синхронізація та відновлення статевої охоти і
овуляції у кролематок з використанням різноманітних методів та фармакологічних препаратів,
які впливають на фолікуло- і лютеогенез в яєчниках самок.
Мета роботи: визначити ефективність використання штучного запліднення в умовах
приватної кролеферми.
Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили у приватному господарстві в
Запорізькій області. Для визначення ефективності штучного запліднення було відібрано 20
кролематок породи Hyplus у віці від 4 - 5 місяців і вагою від 4 кг. Тварин було розділено на 2
групи по 10 кролематок у кожній. У першій групі використовували метод штучного
запліднення, для чого було використано спеціальне обладнання; штучна вагіна для відбору
сперми у самця (сперма відбиралась від одного самця у кількості 1 мл), спеціалізований
розчинник для кролячої сперми ( використовували метод розбавлення 1:4), одноразові
катетери для введення сперми у піхву, препарат для стимуляції і синхронізації статевої охоти
«Сергон» (у дозі 25 МЕ на одну тварину одноразово внутрішньо м’язово за 3 дні до
запліднення) та препарат «Сурфагон» для стимулювання фолікуло- і лютеогенезу в яєчниках
кролиці ( одноразово внутрішньо м’язово у дозі 0,2 мл на самку одразу після запліднення). У
другій групі використовували метод природнього запліднення з використанням кролівплідників у кількості 1 самець на 2 самки, але з попереднім використанням препарату
«Сергон» для стимуляції і синхронізації статевої охоти у кролиць (у дозі 25 МЕ на одну
тварину одноразово внутрішньо м’язово за 3 дні до запліднення).
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Результати досліджень. В першу чергу після формування груп було проведено
стимуляцію та синхронізацію статевої охоти у обидвох групах тварин, за 3 дні перед початком
запліднення, методом внутрішньо м’язового введення препарату «Сергон» в дозі 25 МЕ на
тварину. Після чого на 4-й день після стимуляції було проведено запліднення: у 1-й групі
штучним методом: в першу чергу був проведений відбір сперми у самця шляхом садки на
самицю за допомогою штучної вагіни заповненої гарячою водою 42 С, після чого провели
мікроскопію з подальшим розведенням сперми спеціалізованим розчинником 1:4 ( 1 мл
сперми + 4 мл розчинника). За допомогою помічника фіксували кролицю у спинному
положенні, проводили огляд статевих органів і визначали ступінь статевої охоти, після чого
розведену сперму у дозі 0,5 мл на одну самку за допомогою одноразового катетеру одним
обережним рухом вводили у піхву, після чого внутрішньо м’язово за допомогою інсулінового
шприца вводили препарат «Сурфагон» у дозі 0,2 мл на тварину одноразово, далі самицю
повертали у клітку, у картку заносили необхідні данні ( дату проведення осіменіння і номер
самця). Самиць у другій групі по одній переміщували у клітку до самця ( із розрахунку 2
самиці на 1 самця) і залишали на 5 хв до здійснення коітусу, після чого самицю також
переносили до власної клітки і заповнювали картку. Вагітність у кролиць триває 29-32 дні, на
30 й день після проведення запліднення у кролиць почались пологи у першій групі окрол
закінчився на 31 день у другій на 32-й день. Ефективність запліднення завдяки штучному
методу склала у першій групі 90% ( народили 9 з 10 самиць з середнім значенням приплоду
10 кроленят на самицю) у другій групі ефективність склала 60% ( 6 з 10 самиць з середнім
показником 7 кроленят на самку). Згідно отриманих результатів можна зазначити що метод
штучного запліднення виявився більш ефективним порівнюючи з природнім, та завдяки чому
можливо отримати більшу кількість приплоду, що економічно є більш вигідно.
Висновки. Зважаючи на отриманні данні можливо зазначити що при використанні
методу штучного запліднення у кролівництві можливо зменшити витрати на утримування
самців та їх кількості у господарстві використовуючи розчинники сперми, а також підвищити
ефективність запліднення самок зі значним проростом кількості кроленят у приплоді, що
позитивно вплине на отримання прибутку у власників господарства.

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЗА
ДИСПЕПТИЧНОГО СИНДРОМУ У СОБАК ЗА ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ В
УМОВАХ ДЕРЖАВНОЇ ЛІКАРНІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО І СОБОРНОГО РАЙОНІВ МІСТА ДНІПРО
Суслова Н.І., к. вет. н., Шимко Е.В., магістрант
Suslova@ua.fm
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
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 та патолого-анатомічних 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
а-амілази в сироватці крові. Тому панкреатит своєчасно не діагностується, що призводить до
переходу хвороби у хронічну форму. Саме цій проблемі присвячена наша робота. Метою
нашої роботи було обґрунтувати клініко-лабораторні та інструментальні критерії розвитку і
діагностики диспептичного синдрому за панкреатиту та розробити ефективну схему
лікування хворих собак.
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Матеріали та методи. Експериментальна частина магістерської роботи виконана у
умовах державної лікарні ветеринарної медицини Шевченківського і Соборного районів міста
Дніпро. Матеріалом для дослідження були собаки. 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 а-амілази, ліпази, аспарагінової (АсАТ) і аланінової (АлАТ)
амінотрасфераз, вміст загального білірубіну та глюкози, проводили загальний клінічний аналіз
крові (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, лейкограма, ШОЕ). Виконували макроскопічне і
мікроскопічне дослідження калу для визначення ступеня перетравності корму.
Результати власних досліджень. Диспептичний синдром за панкреатиту діагностували
у собак за характерними симптомами для гострого перебігу. Найчастіше хворіли німецькі
вівчарки, пітбультер’єри та ротвейлери. Хворіють собаки від 1,5 до 9-річного віку, переважно
старше 4 років. Причинами первинного панкреатиту було безконтрольне поїдання жирного
корму, особливо свинини, копченостей, залишків зі столу, тривале згодовування собакам
пшеничної крупи. У деяких випадках панкреатит був вторинним захворюванням, що
розвивалося внаслідок гастроентериту, отруєнь, вірусних, бактеріальних і паразитарних
хвороб.
У хворих собак з гострим перебігом спостерігали фебрильну лихоманку (40 °С і вище),
блювання, апатію, анорексію, млявість, болючість черевної стінки в проекції підшлункової
залози, кіфоз, сковану ходу. Частота пульсу на 16 % була більша, ніж у здорових собак. У
блювотних масах містилися частки неперетравленого корму, спінений шлунковий сік, слиз і
жовч. 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 на оранжево-коричневому фоні детриту.
Неперетравлені м’язові волокна - циліндричні, коричневого кольору, різної довжини з
поперечною посмугованістю (креаторея).
Виявлені зміни копрограми вказують на недостатність екзокринної функції підшлункової
залози і характеризують синдром мальдигестії. Окрім залишків поживних речовин, у калі
знаходили слиз у вигляді світлих тяжів з нечіткими контурами.
Вміст гемоглобіну збільшувався 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.
Найбільш типові діагностичні критерії: збільшення ШОЕ з 3,2±0,15 до 25,7±2,51 за
гострого панкреатиту, лейкоцитоз, відповідно, 19,1 ±0,67 Г/л (у здорових - 9,1 ±0,34) та
нейтрофілія з регенеративним зрушенням ядра (табл.2.3.1.). 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 типовим та інформативним для діагностики панкреатиту є
збільшення активності а-амілази 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, і збільшення вмісту білірубіну (15,9±0,61 мкмоль/л;)
є показниками розвитку синдрому холестазу .
Ультразвукові ознаки за гострого перебігу набрякового панкреатиту - 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.
Висновки. Аналізуючи дані дослідження можна зробити висновок що для ранньої
діагностики диспептичного синдрому за панкреатиту у собак слід використовувати типові
клініко-лабораторні критерії: анорексія, блювання, апатія, біль у ділянці епігастрію, синдроми
диспепсії та мальдигестії, підвищення температури тіла, активності а-амілази і ліпази,
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індикаторних для печінки ферментів аспарагінової і аланінової амінотрансфераз, гаммаглутамілтранспептидази, збільшення вмісту білірубіну в крові, швидкості осідання
еритроцитів, кількості лейкоцитів, показники копрограми (стеато-, аміло- і креаторея).
Об’єктивним методом діагностики панкреатиту у собак є сонографія підшлункової
залози. Орган візуалізується як гіпоехогенна або гіперехогенна структура різної інтенсивності
з деформацією контурів (найчастіше збільшення), в якій виявляються осередки деструкції,
некрозу, кісти, абсцеси, фіброз, що свідчить про наявність запальних процесів. Сонографією
реєструють зміни, супутні основному захворюванню: панкреатичний набряк та інфільтрат,
застій жовчі у жовчному міхурі, гастрит, ентерит, скупчення рідини в черевній порожнині, іноді
- інвагінація кишок.
Лікування хворих на панкреатит собак повинно бути комплексним і заключати
відновлення водно-електролітного балансу (фізіологічний розчин, омез крапельно)
застосування анальгезуючих препаратів ( 50% розчин анальгіну), протиблювотних засобів
(препарат Серенія) , антибіотиків (амоксицилін). Окрім цього рекомендовано призначення
24-48 голодної дієти із подальшим відновленням годівлі тварин із застосуванням
спеціальних дієт з низьким вмістом жирів.
УДК 619:636.7:615.9
ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ
ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ ЗА БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ У СОБАК
Шульженко Н.М., к. с.-г. н, доцент, Мілютіна К.О., студент
shulzhenko.n@ukr.net
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. Гострий панкреатит складає понад 60 % від усіх захворювань підшлункової
залози у собак, призводить до порушення екзо- та ендокринної функції з розвитком
гепатопанкреатичного, панкреаторенального, холестатичного та больового синдромів.
Мета досліджень полягала у визначенні терапевтичної ефективності різних схем
лікування собак, хворих на гострий панкреатит з розвитком больового синдрому.
Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводилися впродовж 2018-2020 років в
умовах ветеринарної клініки «Добрий доктор» міста Дніпро. З лікувальною метою хворим
собакам (по 10 голів у контрольній та дослідній групах) застосовували: розчин Рінгера-Локка;
ріабал; енрофлоксацин, церукал; катозал; голодну дієту впродовж 72 годин. Собакам дослідної
групи додатково застосовували: контрикал в дозі 10000 ОД 2 р/д. в/в протягом 5 днів; з 2-го
по 15-й день – гепатовет всередину в дозі 1мл/ 10 кг 1 р/д., преднізолон в дозі 2 мг/кг в/м
одноразово. Всім тваринам застосовували дієтичний корм впродовж 2 місяців. Лабораторне
дослідження крові проводили загальновизнаними методиками.
Результати досліджень. Встановлено, що гострий панкреатит частіше реєструвався у
собак віком понад 6 років – 68 випадків (71,6 %), від 3 до 6 років – 20 випадків (21,0 %), до 3
років – 7 випадків (7,4 %). Ознаки гострого панкреатиту у собак виникали раптово після
вживання корму і розвивалися протягом декількох годин або днів. Зазвичай в анамнезі
власники повідомляли про перегодовування або раціон з підвищеною кількістю жиру,
особливо у собак з надмірною масою тіла тварин. В 90 % випадків спостерігали втрату
апетиту, пригнічення, дегідратацію, болючість черевної стінки, блювання; діарею (50 %),
гіпертермію (40 % випадків). У сироватці крові хворих собак реєстрували різке підвищення
активності α-амілази від 1860,2 до 3002,4 Од/л та ліпази від 409,2 до 1001,5 Од/л, АсАТ – від
33,1 до 178,3 Од/л, АлАТ – від 29,5 до 128,4 Од/л.
Застосування комплексної схеми лікування собак, хворих на гострий панкреатит з
ознаками больового синдрому позитивно вплинуло на загальний стан тварин. Усі дослідні
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собаки після лікування стали жваві та рухливі. Використання гепатовету, контрикала та
преднізолону у собак дослідної групи сприяло нормалізації діяльності шлунково-кишкового
тракту на 3-4 добу: припинилася діарея, відновився апетит, а у тварин контрольної групи ‒ на
5-6 добу.
Каталітична активність α-амілази та ліпази протягом лікування знижувалися поступово,
але швидше це відбувалося у собак дослідної групи. Так, на п’ятий день лікування активність
α-амілази у собак дослідної групи становила 1038,6±100,26 Од/л, а у собак контрольної групи
− 1326,6±123,41 Од/л; активність ліпази була достовірно нижчою у собак дослідної групи,
порівняно з контрольною, і становила, відповідно 181,6±13,35 Од/л (р<0,01) і 244,1±16,32
Од/л.
Висновки. Встановлено, що динаміка біохімічних показників крові собак за гострого
панкреатиту з розвитком больового синдрому, особливо каталітична активність альфа-амілази
та ліпази, була клінічно кращою за комбінованої терапії із застосуванням спазмолітиків
(ріабал), інгібіторів протеаз (контрикал), кортикостероїдів (преднізолон) та гепатопротекторів
(гепатовет). Зокрема на п’ятий день лікування активність α-амілази та ліпази була нижчою у
собак дослідної групи, порівняно з контрольною, відповідно на 287,9 та 62,5 Од/л (р<0,01).

УДК 619:616.3/636.7
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ПРЕПАРАТІВ РЕГІДРАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ДІАРЕЯХ У ЦУЦЕНЯТ
Лагунова К.В.
karinkalovely@gmail.com,
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна.
Вступ. Діареї, особливо серед молодих тварин, досить поширені. Вони
супроводжуються порушенням секреторної, моторної, видільної, всмоктувальної і захисної
функцій системи травлення, зумовлюють зневоднення та інтоксикацією організму. Серед
інших хвороб шлунково-кишкового тракту вони обумовлюють загибель значної кількості
собак. Найбільш часто гастроентерити реєструються у цуценят, молодих собак зі зниженою
резистентністю, захворюваність серед яких досягає 40%, а смертність серед хворих перевищує
половину.
Мета – порівняти ефективність лікування діареї у цуценят за допомогою дієтотерапія та
із залученням засобів регідраційної терапії.
Матеріал та методи. Використано результати клінічного обстеження, лабораторного
аналізу морфологічного і біохімічного складу крові та копрологічні дослідження
загальноприйнятими методиками. Дослідні групи сформували підбором пар-аналогів по 10
тварин у кожну. Цуценят контрольної групи лікували за допомогою дієтотерапії, а у дослідній
додатково застосовували внутрішньовенно крапельно регідраційну терапію - розчин РінгераЛокка та 5% розчин глюкози.
Результати. Лабораторні показники для оцінки виразності впливу діареї на цуценят, які
найбільш доцільно використовувати, це такі, що дозволяють оцінити ступінь зневоднення
кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну та гематокрит. Порушення стану печінки внаслідок
інтоксикації доцільно за вмістом альбуміну, глюкози, білірубіну, активності амілази та
аланінамінотрансферази. Затримку виведення продуктів розпаду можливо за підвищенням
сечовини та креатиніну.
Копрологічне дослідження для діагностики на діарею позитивне при підвищенні вмісту
білка (0,85+0,12г/л), стеркобіліногену (17-203 ммоль/л), збільшенням неперетравленого
крохмалю та нейтрального жиру (5-10 крапель в полі зорі).
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Ефективність лікування значно зростає при залученні регідратаційної терапією (розчин
Рінгер-Локка та 5% розчин глюкози) з подальшим використанням спеціальної дієти «Royal
Canin Intestinal».
Висновки. Найчастіше до ветеринарної клініки звертаються власники із
захворюваннями травної системи собак, серед яких 85% цуценят мають ознаки діареї.
Переважною причиною розладів травлення виявлялось різка зміна раціону (перехід з молока
суки на корм). Регідраційна терапія забезпечувала значне скорочення терміну лікування
хворих тварин, а перехід на корми преміум класу «Royal Canin Starter», «Royal Canin Intestinal»
дозволяє не тільки повністю нормалізувати показники системи травлення організму, а й
надійно профілактувати захворювання в подальшому.

УДК: 619:618.19-002:636.22/.28
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ АБСЦЕСУ ВИМ’Я У КОРІВ
Петруша В.Г., аспірант, Ковальчук Д.С., магістрант, Корейба Л.В., к. вет. н., доцент,
Спіцина Т.Л., к. вет. н., доцент
lyudkorFLK@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. Мастит – це запалення тканин молочної залози. Може перебігати у різних
формах запалення – серозній, катаральній, фібринозній і т.п. Зокрема, гнійний мастит в корів
перебігає у формі гнійно-катарального, абсцесу та флегмони вим’я. Причинами гнійного
маститу є проникнення в тканини вим’я і розвиток збудників стрептокока, стафілокока,
кишкової палички при ударах, укусах, подряпин тощо [1, 2, 5].
Абсцес – це гнійне запалення тканин з утворенням обмеженого вогнища. Розвиток
абсцесу характеризується обмеженою гарячою щільною припухлістю з багровим відтінком.
Абсцес вим’я може характеризуватись утворенням гнійників, які у більшості випадків
згруповані між собою в одній чи декількох ділянках.
При лікуванні тварин хворих маститами застосовують пеніцилін, стрептоміцин,
еритроміцин, неоміцин, мономіцин, біцилін-3,біцилін-5. Найбільш ефективними в лікуванні
запальних процесів молочної залози, також і репродуктивних органів є антибіотики
цефалоспоринового ряду [2-4].
Прогнози для відновлення функції молочної залози несприятливі, оскільки за гнійного
запалення відбувається сильна облітерація та атрофія паренхіми органу.
Мета нашої роботи полягала у вивченні ефективності лікування абсцесу вим’я у
корів.
Матеріал і методи. Лікування корів з абсцесом вим’я проводили на базі ТОВ
«Єкатеринославський» Дніпропетровської області та місті Дніпро.
Для постановки діагнозу користувались клінічними методами діагностики (огляд та
пальпація) та додатковими (пункція).
Для порівняльної оцінки ефективності лікування корів з абсцесом вим’я було
сформовано дві дослідні групи хворих тварин. Лікування тварин першої групи проводили по
схемі, яку використовували в господарстві.
Лікування корів першої групи проводили за загальною схемою:
1) розтин абсцесу та видалення з його порожнини гнійного ексудату;
2) очищення, промивання порожнини абсцесу розчином риванолу;
3)
заповнення порожнини абсцесу активним дренажем із лініментом
Вишневського щоденно;
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4)
загальна антибіотикотерапія (внутрішньом’язового введення 15%-вого розчину
Амоксициліну ЛА на 1-шу, 3-тю та 5-ту доби лікування в дозі 40 мл);
Курс лікування корів першої дослідної групи складав 7 діб.
Для корів другої дослідної групи нами була застосовано комплексне лікування тварин.
Було проведено після розтину абсцесу, евакуації гнійного ексудату та промивання його
порожнини 0,05%-вим розчином хлоргексидину біглюконату:
1) активний дренаж із 10%-вою іхтіоловою маззю щоденно;
2) антибактеріальний засіб Марбокс підшкірно в дозі 15 мл щоденно впродовж 5 діб;
3)
із засобів симптоматичної терапії застосовували протизапальний засіб
Дексафорт в першу добу лікування в дозі 10 мл.;
4) Катозал – 10% розчин в першу, на третю та п’яту доби лікування в дозі 15 мл.
Результати та висновки. В більшості випадків (70%) абсцес вим’я у корів виникав як
ускладнення катарально-гнійного маститу. В меншій мірі причинами абсцесу були також і
укуси та травми тканин молочної залози. При цьому у хворих тварин відмічали обмежену
гарячу щільну болючу припухлість з багровим відтінком, що локалізувалась переважно в
ділянці молочного зеркала; підвищення загальної температури до 40–41ºС, втрату апетиту та
зниження молочної продуктивності..
Лікування корів обох груп з абсцесом вим’я розпочинали із ізоляції тварин та надання
їм спокою. Тваринам після огляду та пальпації ураженої ділянки вим’я проводили пункцію її.
При пункції виділявся гній білого кольору, в’язкої консистенції та з домішками пластівців.
Ми спостерігали, що на 1–2 добу після початку лікування у тварин другої групи стан
покращувався порівняно з тваринами першої групи.
У тварин першої групи покращення загального стану відбувалося на 2–3 добу. Тварини
починали активно приймати корм, воду. Тварин видоювали в ручну. Молоко з враженої
частини вим’я утилізували.
Нами було виявлено, що у тварин другої групи ознаки припухання та почервоніння
зникали на 3 добу лікування порівняно з першою групою 4–5 добу відповідно. Зникнення
виділення гнійного ексудату спостерігали на 2-гу добу лікування у тварин другої групи, тоді,
як у тварин першої – на 3–4 добу. Початок грануляції рани відбувався на 4–5 добу у тварин
другої групи, а у тварин першої – на 6–8 відповідно.
Повне загоєння рани спостерігали у тварин другої групи на 12–14 добу, у тварин першої
на 16–18 добу. Одужання у тварин другої групи відбувалося на 4 доби раніше порівняно з
коровами другої.
Отже, на нашу думку при використанні комплексного лікування абсцесів вимʼя у корів
з комплексним застосуванням антибактеріальних, стимулюючих, вітамінних та
протизапальних препаратів одужання наступало на 4 доби швидше порівняно із загальною
схемою лікування.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ СУК НА
ПІОМЕТРУ
Рижих І., магістрант, Кучинська І., магістрант, Корейба Л.В., к. вет. н., доцент,
Спіцина Т.Л., к. вет. н., доцент, Гаращук М.І., к. вет. н., доцент
lyudkorFLK@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. Гінекологічні захворювання запального характеру займають перше місце серед
усіх захворювань репродуктивної системи. Серед них найбільш розповсюджені хронічні
ендометрити та піометра [1-7].
Піометра – це запалення матки, що супроводжується накопиченням гнійного ексудату в
її порожнині. У самок дрібних домашніх тварин піометра є наслідком нейрогуморальних
порушень, чисельних проявів несправжньої вагітності, атонії та гіпотонії матки [1-4].
За даними деяких авторів піометра є однією з різновидностей хронічного ендометриту
[1].
Тривалий перебіг піометри викликає інтоксикацію, лихоманку та виснаження. За умов
пірометри можлива перфорація стінки матки, розвиток перитоніту та септикопіємії.
Впродовж останніх років, окрім оперативного лікування тварин хворих на піометру, в
умовах клінік спеціалістами ветеринарної медицини впроваджується і консервативне.
Мета нашої роботи полягала у вивченні ефективності консервативного лікування сук за
відкритої піометри.
Матеріал і методи. Дослідження проводились в період 2018-19 р.р. на базі клінік
ветеринарної медицини м. Дніпро і м. Новомосковськ. Матеріалом для досліджень були
собаки різних порід, віком 3–5,5 років. Хворі на піометру тварин підлягали клінічному огляду
та УЗ-дослідженню. За проявом клінічних ознак у хворих тварин була встановлена середня
тяжкість перебігу відкритої піометри.
Усі хворі суки (11 тварин) було розділено на дві групи. Лікування хворих піометрою сук
першої групи (5 тварин) проводили за загальноприйнятою методикою Брохіна В.М., 1999 р.[3].
Дана схема лікування передбачала внутрішньом’язове введення Окситоцину в дозі 5–10 ОД
на 1, 2, 3-тю доби лікування з метою стимуляції скоротливої діяльності матки та евакуації
гнійного ексудату з порожнини матки; внутрішньом’язове введення 4%-вого розчину
Гентаміцину сульфату (0,2–0,5 мл) 2 рази на добу для пригнічення патогенної мікрофлори.
Для лікування хворих тварин другої групи (6 сук) схема лікування складалася з
призначення Ализину в дозі 0,33 мл/кг підшкірно на 1, 2, 7-му та 14-ту доби лікування,
Мастометрину підшкірно в дозі 1 мл через 48 годин впродовж трьох тижнів лікування,
оваріовіт 0,1 мл /кг ваги підшкірно впродовж трьох тижнів через 48–72 год., імуногепатофіт
0,25 мл/кг внутрішньо з водою 10–14 діб та Кобактан в дозі 0,5 мл на 5 кг маси тіла тварини
один раз на добу впродовж 5 діб.
Ализин сприяє відкриттю шийки та очищенню порожнини матки від гнійного ексудату,
Галапан посилює скоротливу діяльність матки та евакуацію патологічного ексудату,
Кобактан є антибіотиком 4-го покоління з найменшою вірогідністю алергічних реакцій.
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Мастометрин відноситься до комплексних гомеопатичних препаратів, який спричинює
протизапальну дію, підвищує тонус і скорочувальну здатність міометрію, відновлює
структуру і функцію ендометрію, стимулює тканинний імунітет та підвищує бактерицидні
властивості цервікального слизу.
Оваріовіт відновлює функцію яєчників, регулює статеву циклічність, стимулює
продукцію гонадотропних гормонів та овогенез.
Імуногепатофіт (містить суміш фульфо- та гумінових кислот) регулює окисновідновлювальні процеси та впливає на вуглеводний, білковий і жировий обміни,
характеризується антистресовим, адаптогенним, антиоксидантним, протиалергічним,
тонізуючим, гепатопротекторним, імуномодулюючим, інтерферонгенним, протизапальним,
репаративним, антибактеріальним та противірусним впливом на організм.
З метою оцінки загального стану тварин у вказані терміни проводили огляд та УЗД.
Результати та висновки. За умов піометри лікування має бути спрямованим на
пригнічення життєдіяльності патогенної мікрофлори у патологічному осередку, детоксикацію
організму та місцевого патологічного осередку, покращення трофіки та скорочення м’язової
оболонки матки та нормалізацію прогестероно-естрадіолового співвідношення [1-4].
На третю добу лікування у тварин обох груп спостерігались рясні виділення гнійного
ексудату з порожнини матки, покращення локомоторної активності та відновлення апетиту.
На 11-ту добу терапії гнійних виділень у тварин другої дослідної групи не спостерігалось, тоді
як у сук першої дослідної групи виділення зі статевої щілини припинялись лише на 15-ту добу
лікування.
Одужання тварин реєстрували з допомогою УЗД, при якому були зареєстровані
показники розмірів матки наближені до норми.
У сук другої дослідної групи така сонографічна картина спостерігалась на 7 діб раніше
(на 15-ту добу) порівняно з тваринами першої групи (на 22-гу добу).
Двом тваринам першої групи та 1 тварині другої групи була проведена
оваріогістероектомія через витончення стінки матки та загрози її розриву.
Отже, запропонована нами схема медикаментозного лікування сук хворих піометрою
значно скорочує терміни одужання і допомагає уникнути оваріогістероектомії та втрати
відтворювальної функції.
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Вступ. Розрив передньої (краніальної) хрестоподібної зв`язки (ПХЗ) у собак – є одною
з найбільш розповсюджених причин кульгання у собак великих порід. Частіше за все ця
патологія зустрічається у собак віком до 5 років, маса тіла яких більша за 35 кг.
Розрив передньої хрестоподібної зв`язки відбувається в результаті дегенеративних
процесів в колінному суглобі або внаслідок травмування, що спричинює приблизно 10 %
випадків хвороби.
Розрив ПХЗ виникає внаслідок надмірного розтягнення суглоба та дегенеративних змін
самої зв`язки. За дегенеративних змін відбувається розтягнення зв`язки, змінюється її
структура, виникають мікротравми, що в подальшому призводить до її часткового або повного
розриву.
Метою дослідження було визначення найбільш ефективного методу оперативного
лікування даної патології. Всі дослідження проводили на базі ветеринарного центру «ЕлітВет»
міста Дніпро.
Об’єктом дослідження була група собак великих порід віком до 5 років (42), з діагнозом
- розрив ПХЗ. Предметом дослідження були два основні методи оперативного лікування
(TPLO) та (SBLO).
Матеріал і методи. Умови утримання, як і вага тварин були однаковими. Оперативний
доступ в усіх випадках проводився однаковий, а саме: латеральний розріз в ділянці колінного
суглоба з поворотом тканин медіально. Також в усіх випадках проводили ревізію суглоба та
меніска, видаляли залишки розірваної зв`язки.
Для дослідження провели 20 операцій методом TPLO та 22 операції методом SBLO і
використовували однаковий вид титанових пластин – клеверна (велика).
Результати. В результаті проведених досліджень з`ясували, що післяопераційних
ускладнень менше у випадку виконання операції методом SBLO, бо сама операція включає
всього один розпил великогомілкової кістки, що виконується за межами капсули колінного
суглоба. Таким чином ми ніяк не змінюємо біологічні функції суглоба. Проте розрахунки за
цього методу складніші: включають в себе лінійні рівняння та мають недолік в тому, що не
можна виконати операцію цим методом, якщо кут нахилу плато більше 26 градусів.
За методу TPLO ми також виконується всього один розпил, проте він знаходяться в
межах капсулі колінного суглоба. Метод з вирахуванням точки CORA дає позитивні
результати вже на 4-5 добу від моменту операції.
Висновки. За повного розриву ПХЗ, з умовою, що кут нахилу плато складає менше 26
градусів, з метою ранньої стабілізації колінного суглоба та відновлення біомеханіки коліна
доцільно використати метод SBLO.
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УДК:619: 616 : 615.1
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ АСЕПТИЧНИХ РАН У КОТІВ В
УМОВАХ МІСТА ДНІПРО.
Буларга А.М., магістрант, Спіцина Т.Л., к. вет. н., доцент, Гаращук М.І., к. вет. н., доцент,
Масліков С.М., к. біол. н., доцент, Ткачук І.Г., к. вет. н. лікар вет. медицини
garashukmi@gmail.com,
Дніпровський державний аграрно – економічний університет, ДЛВМ Шевченківського та
Соборного районів, місто Дніпро, Україна
Вступ. Всі механічні травми супроводжуються запальними процесами в організмі
тварини і становить близько 96% від усієї хірургічної патології тварин. Процеси запалення
вивчалися дуже давно, але не у всіх тварин. Проблеми патогенезу i лікування ран належать до
найдавніших розділів гуманної та ветеринарної медицини, зокрема, питання ускладнень у
ветеринарної хірургії стоїть дуже гостро і в теперішні часи. Відомо, що рани у домашніх
тварин, проходять 3 стадії: перша - гідратація, друга – дегідратація та епітелiзація i
рубцювання. Чим коротша перша стадія гідратації, тим швидше наступає загоєння рани i
одужання в організмі тварин. Саме цим пояснюється застосування ефективних методів
лікування, які б сприяли швидшому переходу фази гідратації у фазу дегідратації.
Згідно останніх даних, які опубліковані в сучасних наукових виданнях, патології
рубцевої тканини зустрічаються в 10% випадків. Господарі не вміло проводять
післяопераційний догляд за тваринами. В котів дуже шершавий язик, яким вони травмують
молоду грануляційну тканину роздратовуючи її та не даючи змогу вчасно загоюватися рані.
Часто асептичні рани мають ускладнення мікрофлорою та гояться дуже повільно з
виникненням патологічних грануляцій. У тварин змінюється настрій, вони стають
апатичними, відмовляються від їжі, що може призвести до небажаних наслідків. Дуже велике
значення має правильний вибір лікарських препаратів, що повинні володіти не тільки
вираженим антисептичним ефектом, але і могутню ранозагоюючу дію Тому лікування
асептичних ран є актуальною проблемою в хірургічному лікуванні котів сьогодні [1].
Метою нашої роботи було вивчення поширення ран у котів та подальшого їх
комплексного лікування за допомогою мазі «Гуміфарм».
Матеріал і методи: Дослідження проводилися в умовах лікарень ветеринарної
медицини міста Дніпро в період з 2018-2020 р. р. на котах різного віку, статі, породи, маси, які
утримувалися в умовах приміщення. Тварини практично були в одному віковому діапазоні від
8 місяців до 2 років. Деяких тварин піддавали хірургічному втручанню з приводу кастрації чи
оваріоектомії по 2 тварини в кожній групі). Кастрацію проводили загальноприйнятими
методиками (видаляли сімʼяники відкритим способом з накладанням лігатури, яєчники - за
допомогою коагулятору). Було сформовано 2 групи тварин по 5 в кожній з асептичними
ранами в різних ділянках тіла тварини. Їм відбирали проби крові до вранішньої годівлі до
оперативного втручання, на 3, 9 добу лікування. Кров відбирали з внутрішньої вени стегна, у
котів, які мали вагу більше 3 кг, відбір проводили з поверхневої вени передпліччя.
Тварин першої групи лікували за загальноприйнятою методикою с застосуванням на
рану 1% розчину діамантового зеленого 2 рази на добу, Гентаміцину сульфату 4% розчин 2
рази на добу внутрішньомʼязово, Аміновіту по 0,5 мл на голову тварині підшкірно. Тваринам
другої групи застосовували разом з загальним лікуванням мазь «Гуміфарм», яку наносили
тонким шаром на операційну рану i на 2-4 см навколо неї один раз на добу до зникнення ознак
захворювання. Тваринам обох груп надягали післяопераційну попону.
Гуміфарм - мазь з природніх компонентів проявляє антисептичну, протизапальну та
регенеруючу дії, завдяки чому заспокоює вражену та подразнену шкіру, відновлює епідерміс,
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запобігає розвитку патогенної мікрофлори, посилює бар'єрні функції шкіри. Гумінові
речовини являють собою широкий спектр природних речовин, що мають антиоксидантні
властивості, активують метаболізм клітин, прискорюють відновлення клітин, репаративні та
регенеративні процеси в ушкоджених тканинах, поліпшують загоювання ран та виразок.
Прополіс — природна речовина, що має виражені ранозагоювальну, знеболюючу,
протизапальну та дезодоруючі властивості. Токоферол ацетат має антиоксидантні властивості
та забезпечує поліпшення процесів епітелізації тканин. Застосовується мазь для лікування
дерматитів, піодермій, екзем різних форм, виразок, обморожень, гнійничкових уражень шкіри
та ран різного походження.
Результати досліджень: Нами було встановлено, що у котів першої та другої групи
загоєння відбувалося в такі строки (табл.)
Таблиця .
Строки загоєння ран у тварин обох груп (n =5).
Показники
Перша група
Друга група
Зниження почервоніння (діб)
3-4
2-3
Зниження припухання (діб)
3-5
2-3
Появлення грануляційної
7-8
5-6
тканини (діб)
Зняття швів (діб)
12-14
10-11
Місцева алергічна реакція
+
З таблиці 1 ми бачимо, що комплексне лікування ран с застосуванням мазі «Гуміфарм»
сприяє одужанню тварин на 1-3 доби швидше ніж без використання мазі. Появлення
грануляційної тканини наступало швидше на 2 доби, зникали почервоніння та припухання на
1 та 1-2 доби відповідно. Ми також спостерігали, що мазь «Гуміфарм» давала алергічну
реакцію при її використанні. На нашу думку це пов’язано з вмістом продуктів бджільництва в
складі мазі, тому перед застосуванням в комплексному лікуванні мазі «Гуміфарм» треба
проводити пробу на алергію у котів.
Висновки і пропозиції: Мазь «Гуміфарм» має кератобластичні властивості, які
сприяють швидшому загоюванню асептичних ран у котів на 2-3 доби раніше в порівнянні з
тваринами першої групи. Так, як у деяких котів є алергічна реакція на продукти бджільництва,
тому треба перед застосуванням проводити пробу на алергію. Як, що у тварин є алергічна
реакція на дію мазі, то бажано не застосовувати її.
Бібліографія: 1. Мироненко Ю.Г. Лікування ран у собак i котів. // Ветеринарна
медицина України № 3, 2001, с. 42-43.
2. Юрченко Л., Юрченко О. Гумат натрію - ефективний лікувальний препарат при
хірургічних хворобах тварин. // Ветеринарна медицина України. - № 4, 2001. C. 28-29.
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УДК 636.4:612.8
ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ У СПЕРМІ ПРИ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
ЗБЕРІГАННЯ ЗА КОРЕКЦІЇ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ
Усенко С.О., к. біол. н., Шостя А.М., д. с.-г. н.
sveta_usenko@ukr.net,
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна
Вступ. Вирішення проблеми зберігання цільної та розрідженої cперми спрямоване на
розкриття особливостей процесів обміну при переході сперміїв до природного стану анабіозу
та створення програм їх активування, що значно розширить можливості методу штучного
осіменіння свиней. Мікроелементи в спермі кнурів-плідників здійснюють активний вплив на
рухливість сперміїв шляхом регулювання інтенсивності пероксидного окиснення та системи
антиоксидантного захисту.
Серед мікроелементів, які визначають продуктивність тварин провідна роль належить
цинку, селену, міді та залізу. Ці речовини регулюють ріст, розвиток та відтворення свиней.
Більшість зазначених біологічних ефектів супроводжуються змінами прооксидантноантиоксидантного гомеостазу через лабільність активностей антиоксидантних ензимів –
супероксиддисмутази (активний центр – Zn, Cu) каталази (активний центр – Fe), та
глутатіонпероксидази (активний центр – Se). Однак залишається мало дослідженими режими
зберігання сперми та спермодоз через значну лабільність процесів пероксидації, інтенсивність
перебігу яких часто є визначальною у формуванні відтворювальної здатності тварин.
Мета досліджень полягала у встановленні особливостей формування прооксидантноантиоксидантного гомеостазу (ПАГ) в збереженій спермі кнурів-плідників при згодовуванні
лактатів мікроелементів.
У дослідженні використано дорослих кнурів-плідників великої білої породи. Тривалість
експерименту становила 120 діб, у тому числі: підготовчий – 30, основний – 60 (згодовування
лактатів цинку, селену, міді і заліза) та заключний – 30 діб. В основному періоді досліду раціон
тварин контрольної групи залишався без змін, а двох дослідних – з добавкою лактатів цинку,
селену, міді і заліза. Рівень біологічно активних компонентів у раціоні дослідних груп був
вищим на 10 % і 20 % порівняно з контрольною групою. Зразки еякулятів (100 мл) зберігали
за температур: 380С, 170С та 50С протягом 24-х годин. Стан прооксидантно-антиоксидантного
гомеостазу оцінювали за вмістом дієнових кон'югатів (ДК), ТБК-активних комплексів,
відновленого глутатіону, вітаміну А, вітаміну Е, аскорбінової (АК) і дегідроаскорбінової
(ДАК) кислот, активностями супероксиддисмутази (СОД) та каталази (КТ).
Результати досліджень. Отримані результати досліджень свідчать про те, що у
інкубованій спермі впродовж 24-х годин за температури +380С від кнурів-плідників ІІ групи
порівняно із інтактними тваринами відбувалось незначне зниження вмісту первинних
продуктів пероксидного окиснення протягом експерименту на 15,7% (60-а доба) і 16,4%
(заключний період). Підвищення кількості згодовуваної мінеральної добавки до 20% істотно
впливало на перерозподіл концентрацій ДК у цій тканні. Зниження температури інкубування
сперми тварин ІІ групи до 170С супроводжувалось інгібуванням утворення первинних і
вторинних продуктів пероксидного окиснення, ІІІ-ї групи - стимулювало. Інкубування сперми
в умовах зниженої температури до 50С істотно сповільнювало утворення ДК. Вміст ТБКактивних комплексів у зразках сперми тварин ІІ та ІІІ груп протягом експерименту був істотно
меншим у 1,3 і 1,5 раза (30-а доба), 1,8 і 2,1 раза (60-а доба) порівняно до інтактних тварин.
Активність СОД в спермі тварин ІІ і ІІІ груп була нижчою відповідно в 1,4 і 1,6 раза на
60-ту добу основного періоду, а також в 1,5 та 2,4 раза по закінченню експерименту відносно
інтактних тварин. При зниженні температури інкубування зразків до 17 0С встановлена
закономірність зберігалась, однак, максимальний рівень СОД було зареєстровано у тварин ІІІї групи.
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У процесі моделювання умов перебування сперміїв у статевих шляхах свиноматок
встановлено, що активність КТ у спермі кнурів-плідників ІІ і ІІІ груп була вищою по
завершенні основного періоду відповідно у 1,4 і 2,3 раза, а також по закінченні експерименту
у 1,5 і 2,2 раза за контрольну групу. Добове збереження зразків сперми за кімнатних
температурних умов (170С) мінімалізувало рівень відновленого глутатіону у еякулятах від
тварин ІІІ груп, а у тварин ІІ-ї групи інгібувало його окиснення, де різниця між ними
становила по закінченні першого і другого місяців вживання мінеральної добавки відповідно
44,0 та 69,5%. Зниження температури інкубування зразків до 50С супроводжувалось
гальмуванням окиснення глутатіону у зразках ІІ-ї групи, а також його максимальним
використанням у ІІІ-й групі, особливо в період згодовування мінеральної добавки.
Концентрація аскорбінової кислоти у еякулятах дослідних груп після зберігання за
температури +380С протягом 24-ти годин змінювалась з окремими особливостями. Так, по
закінченні основного і заключного періодів у зразках тварин ІІ групи вміст цієї кислоти був
вищим порівняно із ІІІ-ю групою відповідно у 2,5 та 2,2 раза, що очевидно обумовлено її
окисненням до ДАК. Добове зберігання сперми кнурів-плідників ІІІ групи за температури
170С призводило до істотного використання АК - зменшення її кількості протягом основного
на 12,5 % (30-та доба), 38,3% (60-та доба), також заключного періодів - 42,9% відносно
контрольної групи.
Додавання мінеральної добавки до корму кнурів-плідників суттєво впливало на
перерозподіл концентрацій вітамінів антиоксидантної дії у спермі. Найбільш виразні зміни
спостерігались при зберіганні цієї тканини за температури 380С протягом 24 годин, де у
зразках ІІІ групи вміст вітаміну А і вітаміну Е знижувався відносно контролю відповідно в 1,3
та 1,4 раза по завершенні першого та в 2,0 і 3,0 рази - другого місяців споживання.
Концентрація вітаміну А і вітаміну Е після добового інкубування зразків еякулятів тварин ІІ
групи за температури 170С була максимальною та значно перевищувала відповідно у 2,5 і 2,4
раза на 60-у добу вживання. Зниження температури інкубування сперми до 50С сприяло
збереженню вітамінів антиоксидантної дії.
Висновки. Згодовування лактатів цинку, магнію, селену, міді і заліза у складі
кормосуміші кнурам-плідникам істотно змінює ПАГ у еякулятах після 24-х годинного
зберігання за різних температурних режимів. Перебіг процесів пероксидації у інкубованій
спермі за температури 380С відбувається інтенсивно, за 170С – сповільнюється, а при зниженні
до 50С – гальмується в 2-3 рази. Кількість згодовуваних лактатів мікроелементів кнурамплідникам визначає зміну стану ПАГ у спермі. Додавання даних наноаквахелатів, в дозі на
10% більше норми, протягом 60-ти діб стимулює активність антиоксидантних ензимів,
збільшує концентрацію низькомолекулярних антиоксидантів - відновленого глутатіону,
вітамінів А, Е та С. Зазначені біологічні ефекти у зміні ПАГ тривають щонайменше місяць,
після коригування мінерального живлення. Згодовування кнурам-плідникам лактатів
мікроелементів на 20 % понад норму, порівняно із групою, що отримували на 10% вищу їх
кількість, прискорює процеси пероксидації при зберіганні сперми (t=17 і 380C), де
максимально вірогідна міжгрупова різниця переважання вмісту дієнових кон’югантів (p<0,050,01) спостерігається на 60-ту добу вживання та триває щонайменше місяць. Такі зміни
відбуваються на тлі інтенсивного використанням вітаміну А (p<0,01), вітаміну Е (p<0,01),
аскорбінової кислоти (p<0,05-0,01) та активації СОД та КТ (p<0,05), що триває до 60-ї доби
вживання добавки мікроелементів.
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УДК 636.09 : 616.71-018.3-089 : 636.7
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ ДИСКА У СОБАК – ГЕМИЛАМИНОЭКТОМИЯ
Яковлева И.А., студент, Солонин П.К., к. вет. н., доцент
irisha.facebook99@gmail.com
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев
Введение: Патологии дисков в грудопоясничном отделе позвоночника являются
наиболее частой причиной вызывающей неврологическую дисфункцию у собак. Грыжи диска
встречаются в среднем в 0,25% от всех патологий у собак. Наиболее часто грыжи
межпозвонковых дисков происходят в возрасте 3 – 6 лет. Дегенеративные заболевания
межпозвонковых дисков 1 типа по Хансену или IVDD 1 обычно возникают из-за хрящевой
дегенерации диска. Чаще встречаются у собак хондродистрофоидных пород собак (таксы,
пекинесы, мопсы, ши-тцу, бигли и т.д.). Дегенеративные заболевания межпозвонковых дисков
2 типа по Хансену или IVDD 2 возникают в связи с фиброзной дегенерацией диска.
Происходит протрузия пульпозного ядра через часть фиброзных колец, в то время как
остальные фиброзные кольца остаются неповрежденными, гипертрофируются и
выпячиваются в позвоночный канал.Данная патология встречается чаще у стареющих собак
нехондродистрофоидных пород.
Цель: Целью проведения данной хирургической манипуляции является отработать
технику выполнения гемиламиноэктомии у собак с грыжами межпозвоночных дисков и
установить её эфективность. Процедура заключается во вскрытии позвоночного канала,
отличающаяся односторонним удалением одной или нескольких дужек позвонков с
сохранением остистых отростков. При двусторонних симптомах компрессии нервнососудистых образований позвоночного канала и на нескольких уровнях, может быть
выполнена двусторонняя гемиламинэктомия с сохранением остистых отростков и
межостистой связки, иссекаются гипертрофированная желтая связка, остеофиты.
Материалы и методы: Применяется костная фреза или стоматологическая высоко
оборотистая дрель 40 тыс. оборотов, костные кусачки Листона, узкие щипцы Люэра,
экскаватор или маленькая острая ложка по Фолькману, набор стоматологических ложек для
удаления зубного камня. Делается парамедианный разрез кожи, затем рассекают
поверхностную фасцию и тупым путем открывают доступ к пояснично-спинной фасции. В
этом месте мускулатуру преимущественно тупым путем отделяют от остистых и суставных
отростков и окружающих их тканей, не задевая при этом выходящие из межпозвоночного
отверстия спинномозговой нерв и кровеносный сосуд. Идентифицируют спинномозговой нерв
и кровеносный сосуд и отводят их в сторону при помощи небольшого крючка. Затем костной
фрезой или узкими щипцами Люэра начинают постепенно снимать пластинку дуги позвонка
краниовентрально по отношению к краниальному сосцевидному и суставному отросткам,
чтобы устранить причину компрессии. Как можно большую часть краниальных сосцевидных
и суставных отростков удаляют при помощи кусачек Листона или щипцов Люэра. В этом
месте костной фрезой (дрелью) под углом около 45° к сагиттальной плоскости осторожно
проделывают отверстие к позвоночному каналу диаметром приблизительно 5—10 мм. При
этом становятся видны эпидуральный жир, а также пролабированное содержимое
межпозвоночного диска. Фрезой или малыми щипцами Люэра отверстие расширяют в первую
очередь краниально и каудально для того, чтобы можно было легче визуально оценить степень
повреждения спинного мозга. При этом не допускается надавливать на спинной мозг. При
отеке спинного мозга разрезают твердую мозговую оболочку. Рассечение твердой мозговой
оболочки (дуротомия) и в крайнем случае миелотомия производится всегда при проведении
ламинэктомии и гемиламинэктомии для оценки состояния спинного мозга, а также для
составления прогноза заболевания. Пролабированные части межпозвоночного диска удаляют,
не задевая при этом проходящее по дну позвоночного канала венозное сплетение. В случае
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необходимости удаляют опухоль и в течение нескольких минут промывают обнаженный
спинной мозг раствором натрия хлорида 0.9%. После гемиламинэктомии проводят
фенестрацию измененных межпозвоночных дисков, используя созданное место оперативного
доступа. На заключительном этапе обнаженный спинной мозг при необходимости закрывают
жировой тканью. Раневые края пояснично-спинной и поверхностной фасций сшивают
раздельно
прерывистым
узловым
швом
(рассасывающийся
шовныйматериал). Затем накладывают кожный шов.
Результаты: Целью операции является восстановление качества жизни пациента. Как
быстро идет восстановление, зависит от того, какое состояние было перед операцией.
Пациенты, сохраняющие способность ходить перед операцией, восстанавливаются в течение
2 недель, тем же, у кого сохранена была только глубокая болевая чувствительность
конечностей, для восстановления может потребоваться до 4 недель. Также в
послеоперационный период может потребоваться помощь в опорожнение мочевого пузыря
и физические упражнения.
Вывод: Особенностью данного оперативного лечения, а именно проведения
гемиламиноэктомии является сохранение остистых отростков и межостистой связки, что
свидетельствует об эффективности проведения операции и перенесения с положительной
динамикой послеоперационного периода.

УДК 619:615.254:616.61-008.64
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ТЕЛМИСАРТАНА ПРИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧЕНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У КОШЕК
Ятусевич И.А., д. вет. н., профессор, Иванов В.Н., к. вет. н., доцент, Малков А.А., к. вет. н.
ivanov-v-n@mail.ru
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Введение. Болезни почек у кошки относятся к одним из наиболее опасных
патологических состояний, косвенно влияющих на нормальную жизнь домашнего питомца.
Коварность заболеваний почечных структур состоит в том, что почки по анатомическим
особенностям имеют большие резервные возможности.
В результате этого, патологии развиваются быстро, а вот симптоматика возникает в том
случае, когда поражены порядка 70% клеточных структур органа. Помимо этого, признаки
заболеваний почек самые разнообразные, что приводит к поздней диагностике.
Функции почек для организма неоценимы. Они фильтруют кровь из круга
кровообращения, инактивируя токсические вещества, поступающие из окружающей среды, а
также собственные продукты метаболизма. При отсутствии нормальной фильтрации, в
организме быстро накапливаются ядовитые вещества, отравляющие организм животного,
вызывая летальный исход.
Терапия заболеваний почечных структур достаточно подразумевает длительное лечение,
включающее в себя применение фитотерапевтических и медикаментозных средств.
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности препарата на основе
телмисартатана при хронической почечной недостаточности у кошек.
Материалы и методы. Клинические испытания препарата ветеринарного «Силта»,
производства ООО «АлексАнн» (Россия) были проведены в условиях терапевтической
клиники УО ВГАВМ на котах с признаками хронической почечной недостаточности на фоне
мочекаменной болезни (уролитиаза). В 1 мл содержится 4 мг телмисартана и вспомогательные
вещества.
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Телмисартан – специфический антагонист рецепторов типа AT1 ангиотензина II, который
вызывает дозозависимое уменьшение артериального кровяного давления у млекопитающих, в
том числе у кошек, и снижает протеинурию.
При пероральном применении кошкам телмисартан быстро всасывается, достигая
максимума концентрации в плазме через 0,5-1 час. Потребление корма существенно не влияет
на общую степень абсорбции телмисартана. Телмисартан – это липофильное соединение,
которое имеет способность к мембранной проницаемости, что облегчает естественное
распределение в тканях и органах.
При проведении эксперимента были сформированы две группы котов различных пород
в возрасте от пяти до восьми лет. Животным опытной группы применяли препарат
ветеринарный «Силта» в дозе 0,25 мл/кг массы тела животного в течение 21 дня. Животным
контрольной группы препараты подобного действия не применялись.
Перед проведением опыта осуществляли клинические и специальные исследования
больных животных, а также лабораторные исследование мочи (на анализаторе «Urit-50» с
использованием специальных тест-полосок). В дальнейшем мочу исследовали на 7, 14 и 21
день применения препарата. Ее у котов брали проколом мочевого пузыря стерильным
шприцем, после чего наносили мочу на тест-полоску.
В эти же сроки проводили УЗИ-диагностику органов мочевой системы с помощью УЗаппарата «Chison Q-bit 7 vet». При этом устанавливали размер почек, оценивали границы
коркового и мозгового слоев, а также величину почечной лоханки, мочевого пузыря, наличие
включений и величину сосудистого дерева, его локализацию и наполнение.
Животным, задействованным в эксперименте, в период опыта кормили
специализированным кормом Pro Plan Urinary по соответствующей массе дозе. При
необходимости назначались антибактериальные, спазмолитические, противовоспалительные,
мочегонные, детоксикационые и регидратационные препараты.
Эффективность испытуемого препарата оценивали по изменению количества белка в
моче, изменению проявления клинических признаков заболевания. Клиническое наблюдение
вели в течение 10 дней после прекращения дачи испытуемого препарата.
Результаты исследования. При клиническом исследовании котов отмечали общее
угнетение различной степени тяжести, снижение аппетита, повышенное потребление воды,
иногда лихорадку ремитирующего типа, тахикардию, анурию, вокализацию при
мочеиспускании и в покое и частые позывы к мочеиспусканию.
В просвете мочевого пузыря при УЗ-исследовании определяли множественные участки
гиперэхогенного содержимого различного размера (песок). Уретра в пузырной части не
изменена. Размер почек увеличен. Границы коркового и мозгового слоя сглажены, лоханка
расширена. Синусный узел гиперэхогенный. В просвете лоханки осадка и гиперэхогенных
участков не обнаружено. Сосудистое дерево слабого наполнения, локализуется в основном в
корковом слое. Мозговой слой почки практически не снабжен сосудами, в нем сосудистое
дерево выражено в малом объеме.
При лабораторном исследовании мочи устанавливали протеинурию (1,8-4,0 g/l),
лейкоцитурию (65-600 cell/ul), кровь, рН мочи в пределах 4,5-7, у отдельных животных
наличие билирубина и глюкозы.
В результате проведенных исследований установлено, что уже к 7 дню наблюдения
клиническое состояние котов нормализовалось, повысился аппетит, исчезли признаки жажды.
Нормализовался акт мочеиспускания, стал безболезненным и происходил в естественной позе.
При УЗИ-диагностике отмечено уменьшение размеров почек (по сравнению с первоначальном
исследованием), отсутствовало увеличение в размере почечной лоханки. Другие показатели
состояния почек не претерпели существенных изменений. В моче уровень белка снизился до
1,2-2,0 g/l, однако по-прежнему уровень лейкоцитов был высоким (20-350 cell/ul), рН мочи в
пределах 6-6,2.

66

V Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин,
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2020

В это же время у котов контрольной группы клинические признаки заболевания имели
сходную динамику, но при исследовании мочи уровень белка снизился не так выражено (1,42,8 g/l), уровень лейкоцитов оставался высоким (80-210 cell/ul), рН мочи в пределах 5,2-6,1.
На 14 день исследований у 85,7% котов опытной группы отметили стабилизацию
основных клинических параметров и показателей мочи. Однако уровень белка оставался в
пределах 0,8-1 g/l. Лейкоцитурии и крови не выявляли. У 14,3 % – клиническое состояние
ухудшилось. При лабораторном исследовании мочи отмечен рост содержания протеина до 2,8
g/l, рН – 5,2.
У животных контрольной группы при лабораторном исследовании мочи уровень белка
составлял 1,1-1,9 g/l, уровень лейкоцитов 0-110 cell/ul, рН мочи в пределах 5,8-6,4.
На 21 день исследования в обеих группах показатели клинического состояния
практически не претерпели изменений по сравнению с 14 днем. За этот период времени у 1
кота контрольной группы состояние ухудшилось. При последующем наблюдении в течение
10 дней после прекращения дачи испытуемого препарата осложнений не наблюдали.
Выводы. Препарат ветеринарный «Силта» целесообразно использовать в схемах
лечения котов с признаками хронической почечной недостаточности, на фоне мочекаменной
болезни. Терапевтическая эффективность в опыте составила 85,7%.

УДК 619:617.57/.58
ЛІКУВАННЯ УРАЖЕНЬ ДІЛЯНКИ ПАЛЬЦЯ У КОРІВ
Ковальчук Ю.В., к. вет. н, доцент, Побірський М.М., асистент
ukoval1975@ukr.net
Поліський національний університет, м. Житомир, Україна
Актуальність теми. Хвороби копитець – одна з найпоширеніших патологій великої
рогатої худоби як у великих тваринницьких господарствах, так і на звичайних виробничих
фермах.
Найпоширенішими патологіями дистального відділу кінцівок у корів вважаються гнійнонекротичні ураження.
Проблема, пов’язана з цією патологією, особливо гостро постала у зв’язку з
переведенням тваринництва на промислову основу і концентрацією великої кількості тварин
на обмежених площах. Господарства мають колосальні втрати молочної продукції через
недоотримання молока від корів з ураженими копитцями. Коли тварина кульгає, продуктивні
втрати становлять від 20 до 50% і більше
Таким чином, вивчення поширення, етіології і пошук ефективних засобів лікування корів
при гнійно-некротичних ураженнях, з метою скорочення термінів одужання, зменшення часу
і вартості лікування, підвищення доступності та безпеки виконання лікувальних процедур,
незважаючи на велику кількість наукових досліджень, до сих пір залишається пріоритетним.
Мета наших досліджень полягала в опрацюванні патогенетично обґрунтованих методів
лікування у корів, хворих на гнійно-некротичні процеси.
Матеріал і методи. Дослідження виконувались протягом другої половини 2019 року в
умовах СФГ «Зоря» Овруцького району Житомирської області. У названому господарстві перед
постановкою на зимово-стійловий період провели обстеження кінцівок у корів (всього обстежено
348 тварин).
Для вивчення клінічних змін в організмі, хворих на гнійно-некротичпі процеси у ділянці
пальця, нами було виділено 12 хворих тварин (3,4%), серед яких у 6-ти корів (1,7%)
діагностувався гнійний пододерматит, у 4-х (1,1%) – флегмони у ділянці вінчика і у 2-х тварин
(0,6%) реєструвалися рани шкіри міжпальцьової щілини.
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Тканинна терапія у ветеринарній медицині нині неоправдано забута, хоч історія і
практичне застосування тканинних препаратів свідчать про їх високу ефективність.
У ветеринарній хірургії для лікування ран, виразок використовують тканинні препарати,
введені підшкірно, а також у вигляді аплікацій, дренажування. При цьому
І. О. Калашник
спостерігав значну активізацію очищення виразок від змертвілих тканин, регенеративних
процесів. Терапевтичний ефект був у 70% випадків, особливо при нейротрофічних, атонічних,
фунгозних і некротичних виразках.
Хворим тваринам дослідної групи (n=7) після ретельної хірургічної обробки на уражену
ділянку накладались просочені тканинним препаратом (у вигляді мазі) бинтові пов'язки (табл.
1), а контрольним – повʼязки із маззю левомеколь.
Таблиця 1
Схема досліду
Групи
тварин
Дослідна

Контроль
на

n

7

5

Патологія, лікування тварин
Гнійний пододерматит, рани шкіри
міжпальцьової щілини (тканинний
препарат+внутрішньоаортальні ін’єкції новокаїну)
Гнійний пододерматит, флегмони вінчика
(гіперосмолярна мазь
левомеколь+внутрішньоаортальні ін’єкції
новокаїну)

Для корекції імунобіологічної реактивності організму тваринам обох груп використовували
внутрішньоаортальні ін'єкції 0,5%-ного розчину новокаїну (0,5 мг/кг). Такі ін'єкції проводили
дворазово з інтервалом 2–3 дні.
Результати досліджень. Беручи до уваги анатомічну будову пальця, де переважають щільні
тканини, що повільно розплавляються – відбувається накопичення і затримка гнійного ексудату,
особливо при пододерматитах, нами був застосований тканинний препарат у вигляді мазі.
Введені в організм тварини тканинні препарати стимулюють життєві процеси, обмін
речовин, цим самим активізують фізіологічні функції організму й відповідно стійкість його
проти патогенних факторів, а також підвищують його регенеративні здатності, що сприяє
видужуванню. Тому тканинну терапію у практиці ветеринарної медицини застосовують як
патогенетичний засіб при багатьох заразних і незаразних хворобах.
Ми в своїй роботі виготовляли тканинний препарат за методикою В. П. Філатова із
плаценти корови і її вмістимим.
Застосування тканинної терапії у поєднанні із внутрішньоаортальними ін’єкціями 0,5%-ного
розчину новокаїну дозволяло дещо скоротити термін лікування корів із гнійно-некротичними
процесами. Тварини дослідної групи, хворі на гнійний пододерматит (табл. 2), видужували в
середньому впродовж 15 днів, тоді як у контрольних корів термін лікування складав 20 днів. При
флегмонах вінчика видужування в середньому наставало на 20 день після застосування тканинної
терапії і на 23-й – після при застосуванні мазі левомеколь. Термін лікування ран і виразок у
дослідній групі становив 15 днів, а у контрольній, з використанням гіперосмолярної мазі 18 днів.
Місцеве застосування тканинного препарату прискорювало очищення патологічного
осередку від некротизованих тканин, сприяючи адсорбції і виведенню токсичних продуктів і
гнійного ексудату та стимулювало регенеративні процеси.
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Таблиця 2
Терміни загоювання ран у корів, хворих на гнійно-некротичні процеси ділянки
пальця, М±m
Тварини
Хворі на гнійний
Хворі на флегмони
З ранами
пододерматит (n=6)
вінчика (n=4)
(n=2)
Дослідні
15,04±0,64
20,2±1,14
15,30±1,36
Контрольні
21,25±0,72
23,20±1,18
18,40±1,19
Відповідно, у дослідних тварин швидше нормалізувалися показники загального стану,
швидше зникали симптоми захворювання та відновлювалася функція ураженої кінцівки.
Одержані позитивні результати ми пов'язуємо із комплексною дією тканинної та
патогенетичної терапії, яка, маючи багатонаправлену дію, впливає на патогенез захворювання.
Висновки.
1. При проведенні диспансерного обстеження 348 корів було виявлено 12 тварин із
ураженнями ділянки пальця, що становить 3,4% від наявного поголів’я.
2. Гнійно-некротичні процеси в ділянці пальця у корів в основному проявлялися
пододерматитами (1,7%), флегмонами у ділянці вінчика (1,1%) та ранами шкіри міжпальцьової
щілини (0,6%).)
3. Використання тканинного препарату у вигляді мазі та внутрішньоаортальне введення
новокаїну прискорює очищення гнійно-некротичних уражень у ділянці пальця: середній
термін очищення при пододерматитах – 15,04±0,64 (проти 21,25±0,72), флегмонах –20,2±1,14
(проти 23,20±1,18) і ранах – 15,30±1,36 днів (проти 18,40±1,19 у контролі).

УДК: 616.71-001.5:636.7
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ СОБАК ДРІБНИХ ПОРІД ЗА ПОВНИХ
ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧА В УМОВАХ ВЕТЕРИНАРНОЇ
КЛІНІКИ «РОНА» МІСТА ПАВЛОГРАД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Костенко Є.Є., студент, Масліков С.М. к. біол. н., доцент, науковий керівник
atom903@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. Ветеринарна ортопедія в сучасній ветеринарній медицині набуває все більшого
розвитку і тому існує велика кількість методів хірургічного лікування тварин за патологій
опорно-рухового апарату, в тому числі й переломів кісток кінцівок, що часто виникають у
дрібних декоративних порід собак, таких як йоркширський тер’єр, чіхуахуа, той-тер’єр тощо.
Методики остеосинтезу невпинно вдосконалюються задля максималізації комфорту пацієнтів,
скорочення періоду реабілітації і зменшення фінансових витрат.
Метою дослідження було визначення лікувальної ефективності використання методу
інтрамедулярного остеосинтезу за повних простих діафізарних переломів кісток передпліччя
декоративних порід собак із фіксацією виключно променевої кістки в умовах ветеринарної
клініки «Рона» міста Павлоград.
Об’єктом дослідження були повні діафізарні переломи обох кісток передпліччя у собак
дрібних декоративних порід. Предметом дослідження був метод інтрамедулярного
остеосинтезу променевої кістки.
Матеріал і методи. Дослідження проводили в умовах ветеринарної клініки «Рона»
міста Павлоград впродовж 2018-2020 років.
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В дослідженнях було задіяно 10 собак різних декоративних порід віком від 9 місяців до
7 років з діагнозом повний діафізарний перелом обох кісток передпліччя. Для дослідження
використовували клінічні, рентгенологічні, біохімічні, морфологічні та статистичні методи.
Усіх тварин лікували методом інтрамедулярного остеосинтезу променевої кістки з
використанням шпиць Кіршнера з чотирьохкутним січенням в якості штифта. Умови
утримання, реабілітації й лікування у післяопераційний період були однаковими (Кламоксил
- 2 доби, мелоксикам – 2 доби; обробка післяопераційної рани хлоргексидина біглюконатом і
маззю Левомеколь - двічі на добу до зняття швів).
Результати. Протягом останніх двох років до ветеринарної клініки «Рона» було 38
звернень власників собак з переломами кінцівок. Зі загальної кількості переломи кісток
передпліччя склали 31,6 % (12 випадків), причому, 11 переломів були діафізарними.
У піддослідних тварин досліджувані загальні морфологічні і біохімічні показники крові
не виходили за межі фізіологічної норми. Діагноз складали на базі клінічного огляду і
рентгенографії. У 9 з 12 випадків переломи були прості і локалізувалися у нижній третині
передпліччя; решта переломів локалізувались лише у променевій кістці.
У результаті проведених досліджень з’ясували, що ліктьова кістка, за умов правильної
репозиції уламків променевої кістки, зросталась без фіксації; в усіх 10 тварин реабілітаційний
період проходив без ускладнень. Інтрамедулярний штифт було видалено через 2 місяці за
виключенням двох випадків; перший - коли кістка зрослась не повністю і шпицю видалили
через 3 місяці, а у другому - її залишили у тварини з серцевою недостатністю й високі ризики
застосування повторного наркозу. Усі тварини через 10-14 діб після операції вільно
користувались кінцівкою, а після видалення штифта позитивний результат зберігався. В усіх
дослідних тварин під час спостережень впродовж 6 місяців ми не реєстрували будь яких
ускладнень.
Висновки. За повного діафізарного перелому обох кісток передпліччя у декоративних
дрібних порід з успіхом може бути використаний метод інтрамедулярного остеосинтезу тільки
променевої кістки.

УДК 502.211: 597.2
РЕЗУЛЬТАТИ РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2019 РОКУ
Байдак Л.А. ст. науковий співробітник, 1Дворецький А.І. д. біол. н.,
професор,1Сапронова В.О. к. с.-г. н., доцент, 1Рожков В.В. к. с.-г. н., доцент,
2
Рошка О.В. ст. лаборант
leonidbajdak@gmail.com
1
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
2
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро, Україна
1

Вступ: В кінці 40-х років XX ст., на території Дніпропетровської області розпочинається
інтенсивний видобуток уранових руд (м. Жовті Води) та виготовлення уранового концентрату
(ВО «Придніпровський хімічний завод» м. Кам`янське (Дніпродзержинськ), що обумовило
появу та подальший розвиток радіоекологічного напряму досліджень дніпропетровської
гідробіологічної школи. У 1962 р., виходить, перша в Україні, стаття видатного українського
вченого Івана Павловича Лубянова, з прісноводної радіоекології «Об изучении
радиоактивности донных животных пресноводных водоёмов». Ця стаття та подальші роботи
І. П. Лубянова, його учнів та послідовників стала початком заснування прісноводної
радіоекології в Україні.
В подальшому, на протязі більше 60 років, колективом дніпропетровських вченихрадіоекологів проводиться вивчення абіотичних і біотичних компонентів техногено
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трансформованих прісноводних екосистем водойм Придніпров’я. Слід відмітити, що
радіоекологічне забруднення водойм Придніпров’я проходило в різні періоди з різних джерел,
в результаті чого, сформувався коктейль з природних, штучних радіонуклідів та хімічних
токсикантів. Вплив такого коктейлю призводить до погіршення умов існування гідробіонтів,
накопичення в них означених полютантів, погіршення діяльності рибницької галузі Зараз
дніпропетровськими радіоекологами проводиться вивчення накопичення та міграції
природних та штучних радіонуклідів, оцінюється радіоактивне забруднення водойм регіону,
формується їх радіоекологічна карта, розробляються методи мінімізації негативного впливу
радіації на життя та здоров’я мешканців регіону. Зокрема, на протязі 2019 р. проводилась
радіоекологічна оцінка абіотичної складової ставків ПРАТ «Петриківській рибгосп») (вода та
донні відкладення) та їх вплив на довкілля.
Вважаємо за потрібне підкреслити, що якщо для води та риби, в Україні, науковообгрунтовані державні екологічні стандарти нормування наявності полютантів розроблені, то
для донних відкладень такі державні екологічні стандарти, поки що, не розроблені. При цьому,
основна частка 137Cs і 90Sr концентрується в донних відкладеннях водойм, де ці радіонукліди
досить легко перерозподіляються між абіотичними (вода, донні відкладення, зависі) та
біотичними (гідробіонти різних трофічних рівнів) компонентами екосистеми, включаються в
трофічний ланцюг і накопичуються в організмах гідро біонтів. В зв’язку з цим, у 2019 р. було
проведено дослідження вмісту природних, штучних радіонуклідів, гуматів у воді та донних
відкладеннях рибоводних нагульних ставків (№7 и №8) ПРАТ «Петриківський рибгосп», що
працює у режимі СТРГ.
Метою досліджень була порівняльна оцінка вмісту природних, штучних радіонуклідів
та вмісту гуматів у воді та донних відкладеннях водойм ПРАТ «Петриківській рибгосп».
Матеріал і методи досліджень. Відбір проб води, донних відкладень, їх підготовку до
радіо спектрометричних вимірювань проводили відповідно до єдиних загальноприйнятих
методик визначення вмісту радіонуклідів в об’єктах.
Вміст радіонуклідів визначали на сцинтиляційному спектрометрі гама-випромінювання
СЕГ–001 «АКП–С» та спектрометрі бета-випромінювання СЕБ-01-150 в сертифікованій
лабораторії.
Якість поверхневих вод за екологічними критеріями оцінювали згідно ДСТУ 4808: 2007
(Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання).
Груповий склад гумусових речовин донних відкладень оцінювали згідно ДСТУ
7828:2015 (Якість грунту. Визначення групового та фракційного складу гумусу за методом
Тюріна у модифікації Пономарьової та Плотникової).
Результати досліджень. В результаті проведених досліджень були отримані наступні
дані:
Ставок №7 ПРАТ «Петриківський рибгосп»:
Природні радіонукліди у воді 226Ra – 8,2 Бк/л , 232Th – 5,2 Бк/л, 40К – 28,2 Бк/л, у донних
відкладеннях – 226Ra – 16,3 Бк/кг , 232Th – 3,3 Бк/кг, 40К – 80,9 Бк/кг. Узагальнені дані за 20142018 рр. спостережень: у воді 226Ra – 8,2 Бк/л, 232Th – 5,2 Бк/л, 40К – 28,2 Бк/л, у донних
відкладеннях – 226Ra – 8,7 Бк/кг , 232Th – 14,2 Бк/кг, 40К – 198,0 Бк/кг.
Штучні радіонукліди – у воді 137 Cs – 0,32 Бк/л, 90Sr – 0,09 Бк/л, у донних відкладеннях
137
Cs, – 3,67 Бк/кг , 90Sr – 0,9 Бк/кг.
Узагальнені дані за 2014-2018 рр. спостережень: у воді 137 Cs – 0,32 Бк/л , 90Sr – 0,09 Бк/л,
у донних відкладеннях 137 Cs, – 5,3 Бк/кг , 90Sr – 2,2 Бк/кг.
Гумусові речовини: горизонт – 0-10 см, загальна кількість гумусу (у %) – 9,72, C загальне
(у %) – 5,64, C гумінових кислот: % до сухої речовини – 0,96, % до загального C – 17,0; C
фульвокислот: % до сухої речовини – 0,44, % до загального C – 7,8; C остатку, що не
розклався: % до сухої речовини – 4,24, % до загального C – 75,2; C гк/ фк –2,18.
Ставок №8 ПРАТ «Петриківський рибгосп»:
Природні радіонукліди у воді 226Ra – 8,2 Бк/л, 232Th – 5,2 Бк/л, 40К – 28,2 Бк/л, у донних
відкладеннях 226Ra – 13,2 Бк/кг, 232Th – 7,57 Бк/кг, 40К – 162,0 Бк/кг. Узагальнені дані за 201471
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2018 рр. спостережень: у воді: 226Ra – 3,33 Бк/л, 232Th – 3,06 Бк/л, 40К– 4,12 Бк/л, у донних
відкладеннях 226Ra – 7,4 Бк/кг, 232Th – 36,4 Бк/кг, 40К – 182,0 Бк/кг;
Штучні радіонукліди – у воді 137 Cs – 0,32 Бк/л, 90Sr – 0,09 Бк/л, у донних відкладах 137
Cs, становив <1,96 Бк/кг , 90Sr <0,6 Бк/кг. Узагальнені дані за 2014-2018 рр. спостережень: у
воді: 137 Cs – 0,12 Бк/л , 90Sr – 0,05 Бк/л, у донних відкладах 137 Cs – 5,6 Бк/кг , 90Sr – 1,5 Бк/кг.
Гумусові речовини: горизонт – 0-10 см, загальна кількість гумусу (у %) – 9,83, C загальне
(у %) – 5,70, C гумінових кислот: % до сухої речовини – 0,96, % до загального C – 16,8; C
фульвокислот: % до сухої речовини – 0,45, % до загального C – 8,0; C остатку, що не розклався:
% до сухої речовини – 4,29, % до загального C – 75,2; C гк/ фк –2,11.
Висновки. Отримані дані показують, що рівень природних та штучних радіонуклідів у
воді означених ставків ПРАТ «Петриківський рибгосп, не перевищує норм ГДК для води, яка
використовується для рибогосподарських цілей; рівень природних та штучних радіонуклідів
у донних відкладеннях цих ставків, не перевищує норм ГДК для грунтів
сільськогосподарських угідь. Вміст гумусових речовин у пробах донних відкладень
досліджуваних ставків корелює з відповідними показниками грунтів сільськогосподарських
угідь.
Відсутність державних екологічних стандартів нормування полютантів у донних
відкладеннях не сприяє точності при проведенні радіоекологічних та токсикологічних аналізів
екологічного стану водойм і відповідно, не сприяє збереженню та раціональному
використанню водойм Придніпров’я.
У зв’язку з цим, розробка екологічного нормування антропогенних радіоекологічних
навантажень на водойми сприятиме мінімізації негативного впливу, особливо радіоактивного
забруднення води, донних відкладень та гідробіонтів різних трофічних рівнів.

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ЕКСУДАТИВНОГО
ПЕРИКАРДИТУ У СОБАК В УМОВАХ ВЕТЕРИНАРНОЇ КЛІНІКИ “ДОКТОР VET ”
ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ МІСТА ДНІПРО
Суслова Н.І., к. вет. н, доцент, Ситенко А.Ю.
Suslova@ua.fm
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. На сьогоднішній день перикардит посідає третє місце за частотою виникнення та
становить 10% від усіх набутих захворювань серця собак і частіше діагностується у тварин
великих порід старше 5 років. Враховуючи поширеність перикардиту, а також ступінь ризику
цієї хвороби для життя тварин, постає питання своєчасної діагностики і вибору тактики
лікування, яка дозволить покращити якість і тривалість життя собак. Кардіологія інтенсивно
розвивається і удосконалюються методи діагностики хвороб серцево-судинної системи з
використанням сучасного обладнання, що дає можливість виявляти патологію на початкових
стадіях до появи клінічних ознак і своєчасно надавати допомогу тварині. Ехокардіографія,
електрокардіографія, рентгенографія дозволяють оцінити стан перикарду, ендокарду,
скоротливість міокарду, стан клапанного апарату, розміри камер та електричні властивості
серця. При обстеженні тварин важливо враховувати частоту виникнення захворювань і
порідну схильність. У 90% випадків перикардіальні випотівання провокують новоутворення,
особливо у старих собак. У лабрадорів ретриверів, німецьких вівчарок та золотистих
ретриверів перикардіальні випотівання в більшості випадків викликає гемангіосаркома
правого передсердя, а у боксерів, французьких бульдогів – хемодектома. З огляду на те, що
перикардит займає одне з провідних місць серед патологій серця собак, проблема
перикардіального випотівання є актуальною.
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Метою роботи є вивчення діагностичних критерій та розробка ефективного лікування
ексудативного перикардиту у собак в умовах ветеринарної клініки «Доктор VET»
Індустріального району міста Дніпро.
Матеріали та методи дослідження. Експериментальна частина дипломної роботи
проведена на базі приватної лікарні ветеринарної медицини «Доктор VET» Індустріального
району міста Дніпро. Матеріалом для дослідження були собаки віком від 9 до 14 років і порід
німецька вівчарка, курцхаар, лабрадор ретривер, золотистий ретривер, азіатська вівчарка,
ротвейлер, німецький боксер, стаффордширський бультер'єр, далматинець. Були сформовані
2 групи тварин: дослідна та контрольна (по 5 тварин в кожній групі). Всі тварини дослідної та
контрольної групи утримуються в міських квартирах, собак вигулюють 2 рази на добу. Більшу
частину тварин годують готовими сухими та консервованими кормами, решту - кашею з
м’ясом у співвідношенні 60:40, вода у вільному доступі. При проведенні комплексної
діагностики користувались такими методами дослідження хворих тварин, як збір анамнезу,
фізикальне обстеження, рентгенографія, електрокардіографія, ехокардіографія, ультразвукове
дослідження органів черевної порожнини (проводили у собак з підозрою на наявність
гемангіосаркоми правого передсердя), загальні та біохімічні аналізи крові, експрес-тест на
виявлення кардіомаркеру в сироватці крові (кардіоспецифічної ізоформи тропоніну I - cTnI).
Для підтвердження діагнозу проводили діагностичну пункцію перикардіальної сумки голкою
Вереша LPM-0702.4 (довжина 120 мм, діаметр 2,5 мм) у четвертому міжребер'ї, зліва, на
середині між лінією плечового суглоба й ліктем та проводили візуальну оцінку
перикардіальної рідини і диференціювали отриманий матеріал на випіт кров'янистий або
серозний. На цитологічне дослідження до лабораторії не відправляли. Статистичну обробку
результатів проводили згідно методичних рекомендацій. Лікування собак з дослідної групи
проводили за такою схемою: підшкірно 15% розчин амоксициліну по 0,1 мл/кг маси тіла 1раз
на день протягом 7 діб; внутрішньом’язово 1% розчин фуросеміду (1 мг/кг маси тіла) 2рази на
день протягом 2 діб; внутрішньо таблетки преднізолон 5 мг по 1 мг/кг маси тіла 2 рази на день
протягом 7 діб, далі по 1 мг/кг маси тіла 1 раз на день протягом 7 діб, далі по 0,5 мг/кг маси
тіла 1 раз на день протягом 7 діб; внутрішньовенно повільно (2-3 хв) 2 мл 2% р-н лідокаїну
гідрохлориду розведеного в 10 мл 0,9% р-ну натрію хлориду одноразово після проведення
перикардіоцентезу; підшкірно катозал по 4 мл 1раз на день протягом 5 діб; проводили пункцію
перикарда і для місцевої анестезії застосовували 0,5 % розчин новокаїну. Лікування собак з
контрольної групи ми проводили за такою схемою: внутрішньом’язово цефтріаксон (50мг/кг
маси тіла тварини) 1 раз на день протягом 7 діб; внутрішньом’язово 1% розчин фуросеміду (1
мг/кг маси тіла) 2рази на день протягом 2 діб; внутрішньовенно повільно (2-3 хв) 0,5 мл 25%
розчину кордіаміну розведеного в 10 мл 0,9% р-ну натрію хлориду 2 рази на день протягом
доби; підшкірно катозал по 4 мл 1 раз на день протягом 5 діб; проводили пункцію перикарда і
для місцевої анестезії застосовували 0,5 % розчин новокаїну. Тваринам, у яких причиною
ексудативного перикардиту став септичний процес, додатково була призначена місцева
обробка гнійного запалення м’яких тканин 0,05% розчином хлоргексидину, санація рани
маззю левомеколь та накладання пов’язки 1раз на день протягом 7 днів. На початку лікування
тварин дослідної групи було переведено на лікувальний корм Royal Canin CARDIAC, раціон
тварин контрольної групи залишився не змінений.
Результати власних досліджень. В результаті проведення дослідження собак нами було
виявлено болючість ділянки серця, набряк та ціаноз видимих слизових оболонок, набухання
вен голови та шиї, набряки у ділянці підгрудка та кінцівок, асцит. Серцевий поштовх
послаблений, зміщений вгору та назад. Тони серця послаблені, приглушені, прослуховуються
шуми хлюпання. Пульс слабкого наповнення, малий, артеріальний тиск знижений, венний
пульс позитивний. Температура тіла підвищена. Додатково у більшості собак виявили гнійне
запалення м’яких тканин. На рентгенівських знімках серце шароподібне, контури чіткі,
округлі, невелика кількість плеврального випоту, асцит. На електрокардіограмі зменшення
вольтажу всіх зубців, тахікардія, шлуночкові екстрасистоли, атріовентрикулярні та
передсердні екстрасистоли, електричні альтернації. При проведені ехокардіографії в
73

V Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин,
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2020

перикардіальній порожнині рідина (анехогенний простір), діастолічний колапс правого
передсердя і правого шлуночка, коливання серця всередині серцевої сумки. У 2-х собак з
підозрою на наявність гемангіосаркоми правого передсердя виявлено потовщення стінки
правого передсердя до 30 мм у вигляді ізоехогенного утворення, збільшення селезінки та
печінки з множинними ізоехогенними вогнищевими утворення до 20 мм. Ексудат отриманий
з навколосерцевої сумки у 20% собак геморагічний, а у 80% собак серозний. У крові всіх собак
виявлено лейкоцитоз (кількість лейкоцитів у середньому становила 16,5 109/л), помірне
збільшення печінкових ферментів – аспартатамінотрансферази (середній показник становив
0,63 ммоль/лгод) і аланінамінотрансферази (середній показник становив 0,71 ммоль/лгод)
та легку азотеміяю - підвищення кількості сечовини (середній показник становив 6.9 ммоль/л)
і креатиніну (середній показник становив 143,4 мкмоль/л). У тварин внаслідок асциту,
розвитку набряків у ділянці підгрудка та кінцівок у крові спостерігається гіпопротеінемія,
гіпонатріємія, гіпохлоремія, гіперкаліємія. У собак через підозру на наявність
гемангіосаркоми правого передсердя проводили експрес-тест CITO TEST Troponin I, який дав
позитивний результат (кількість cTnI в сироватці крові перевищує 0,5 нг / мл). Аналізуючи
результати власних досліджень нами будо встановлено, що причинами ексудативного
перикардиту у більшості собак став септичний процес та було зроблено припущення, що
причиною ексудативного перикардиту у однієї собаки з дослідної групи та у однієї собаки з
контрольної групи стала гемангіосаркома правого передсердя.
Висновок. Встановлено патогномонічні симптоми за ексудативного перикардиту:
набухання вен голови та шиї, болючість ділянки серця, зміщення, ослаблення серцевого
поштовху, послаблення і глухість тонів, перикардіальні шуми хлюпання, тахікардія, серцеві
набряки, зменшення вольтажу всіх зубців, екстрасистоли на електрокардіограмі, в
перикардіальній порожнині рідина (анехогенний простір) при проведені ехокардіографії, у
крові лейкоцитоз. Лікування ексудативного перикардиту виявилось ефективним. Після
проведення перикардіоцентезу діастолічна функція серця та периферичний кровообіг
відновились, набряки зникли протягом 2-3 днів. Було встановлено, що у собак дослідної групи
тривалий прийом кортикостероїдів забезпечив відсутність рецидивів перикардіальних
випотівань після проведення пункції перикарду, застосування лідокаїну гідрохлориду, в якості
антиаритмічного препарату, виявилось результативним. Тварині з підозрою на
гемангіосаркому правого передсердя проведення перикардіоцентезу забезпечило тимчасове
полегшення. Застосування антибіотика пеніцилінового ряду усунуло бактеріальну причину
виникнення перикардиту. У собак контрольної групи, яким не було призначено застосування
преднізолону після пункції перикарду, спостерігався рецидив перикардіальних випотівань,
кордіамін нормалізував артеріальний тиск, але не вплинув на аритмії. Застосування
антибіотика цефалоспоринового класу усунуло бактеріальну причину виникнення
перикардиту.
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Секція: ветеринарно-санітарна експертиза, технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва
Section veterinary expertise, technology of production and processing of animal products

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ ТОВ МВК
«ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ»
Зажарська Н.М., к. вет. н., Решевська Є.Р., магістрант
zazharskayan@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м.Дніпро, Україна
Вступ. Однією з найважливіших умов в досягненні високої якості виготовленої молочної
сировини – є сучасне організаційно-технологічне забезпечення тваринницьких підприємств
заходами по догляду за тваринами, включаючи обладнання для зооветеринарного догляду,
годівлі тварин і якісної обробки молочного обладнання. Дотримання таких вимог разом з
породними особливостями худоби – дозволяють отримувати цільне молоко екстра-класу з
кислотністю 16 – 17 °Т , кількістю мікроорганізмів ≤ 100 тис. КУО/ см³, кількістю соматичних
клітин ≤ 400 тис./ см³, густина за температури 20 °C 1028 кг/м³, масова частка сухих речовин
≥ 12%.
Мета. Визначити показники якості і безпечності молока в умовах молочно–виробничого
комплексу «Єкатеринославський» Дніпровського району Дніпропетровської області.
Матеріал і методи. Предмет дослідження – збірне молоко корів бурої швіцької породи
ТОВ МВК «Єкатеринославський» місто Дніпро, Україна. Досліджували молочну сировину з
березня 2019 року по лютий 2020 року, з періодичністю декілька разів на місяць, а в період
січень – лютий 2020 року кожний робочий день ( в період проходження виробничої практики).
На підприємстві є власна лабораторія для контролю якості молока й кормів, де власне і
проводили дослідження збірної молочної сировини після її перекачування у молоковози
компаній – замовників. Визначали такі показники: вміст білка, жиру, соматичних клітин,
кислотність, сечовина, pH – що і були взяті за основу для дослідження.
Результати. За результатами досліджень, отриманих при аналізі молочної сировини
МВК «Єкатеринославський» місто Дніпро – за період березень 2019 року – лютий 2020 року
максимальний показник жиру спостерігали в листопаді 3,98 %, а мінімальний в липні 3,55 %,
що на 0,43 % менше максимального показника. Жирність молока істотно змінюється в
залежності від сезону року: в період з липня по листопад – інтенсивно зростає в середньому
на 0,11 % кожного місяця. З листопада по лютий жирність майже не змінюється, а з березня
по липень показник починає падати, причому істотну зміну бачимо в травні і червні на 0,1%,
що можна пов’язати зі зміною раціону, який включає більше соковитих кормів.
Схожу динаміку коливань має вміст білка в молоці: найбільший відсоток білка
спостерігали в листопаді і грудні 3,58 %, що на 0,22 % більше від мінімального показника у
травні. Також з листопада по червень спостерігаються майже однакові результати. З лютого
по травень показник знижується кожного місяця на 0,07%.
Визначення кількісті сечовини в молочній сировині важливий момент для самого
господарства тому, що рівень азоту сечовини молока вказує на збалансованість раціону сирим
протеїном, характеризує його енергетичну цінність. Найменший показник сечовини зазначили
в серпні 11,5 мг/100 мл., що на 23,3 % менше від мінімально допустимого показника і на 54 %
менше рекомендованого. А найбільше значення сечовини в молоці спостерігається в листопаді
– 18,72 мг/100 мл.
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При нормальному вмісті білка в молоці оптимальний вміст сечовини має становити 25
мг / 100 мл, її рівень менше 15 і більше 30мг / 100 мл свідчить про порушення вмісту азоту в
рубці тварини і потребує корекції годівлі. Визначені показники сечовини в молоці не відходять
значно від норми, але вказують, що в раціон худоби треба додати більше білка.
Кислотність молочної сировини варіювала від 16,5 – 17,0 °Т в період з березня 2019 року
по лютий 2020 року, тобто залишалась без істотних змін і також відповідає вимогам для
молока екстра – класу, що має показники 16 – 17 °Т. Така стабільність даного показника може
зазначати, що молочна сировина МВК «Єкатеринославський» виготовляється в належних
санітарно-гігієнічних умовах і технологічно правильно, бо саме кислотність характеризує
свіжість молочної сировини і можливість подальшої термічної обробки.
Так само незмінним протягом усього періоду дослідження залишалося pH молока і мало
показники 6,73 – 6,73.
В дослідженому молоці ми виявили найменший показник кількості соматичних клітин у
січні – це 175 тис/мл., що на 28,6 % менше від показника у серпні місяці. Але навіть
найбільший показник кількості соматичних клітин в молоці – 245 тис/мл у серпні відповідає
максимально зазначеним нормам кількісті соматичних клітин ≤ 400 тис./ см³ в молоці екстра
– класу. Максимальний показник по молочній сировині, що випускає МВК
«Єкатеринославський» – в 1, 6 разів менше від допустимих показників директив та постанов
ЄС для молока екстра-ґатунку
Було визначено, що захворюваність дійного стада МВК «Єкатеринославський» маститом
за місяць складає 1,8 % – це 23 корови. Під час ураження маститною інфекцією знижуються
надої молока в середньому на 25,4 %, тому діагностика маститу є дуже важливою.
Висновки. 1. В середньому захворюваність дійного стада МВК «Єкатеринославський»
маститом за місяць складає 1,8 %. Під час ураження маститною інфекцією знижуються надої
молока на 25,4 %.
2. Найменший показник кількості соматичних клітин у січні – це 175 тис/мл., що на 28,6
% менше від показника у серпні місяці. Найбільший показник кількості соматичних клітин в
молоці – 245 тис/мл у серпні відповідає максимально зазначеним нормам кількісті соматичних
клітин ≤ 400 тис./ см³ в молоці екстра – класу.
3. Максимальний показник жиру спостерігали в листопаді 3,98 %, а мінімальний в липні
3,55 %, що на 0,43 % менше максимального показника. Жирність молока істотно змінюється
в залежності від сезону року: в період з липня по листопад – інтенсивно зростає в середньому
на 0,11 % кожного місяця. З березня по липень показник починає падати, причому істотну
зміну бачимо в травні і червні на 0,1%. Найбільший вміст білка спостерігали в листопаді і
грудні 3,58 %, що на 0,22 % більше від мінімального показника у травні.
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УДК 619:614.31
ВПЛИВ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «РОСТ-14» ДЛЯ БРОЙЛЕРІВ НА ЯКІСТЬ І
БЕЗПЕЧНІСТЬ МʼЯСА
Русняк А.С., студент, Зажарська Н.М., к. вет. н.
rusniak007@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
м. Дніпро, Україна
Вступ. На сьогоднішній день, птахівництво є одним з найбільш економічно привабливих
видів агробізнесу, що дає в свою чергу швидкий оборот вкладених коштів, і про це свідчить
стійке зростання виробництва м’яса птиці і яєць.
Найбільше поголів’я птиці зосереджено в Київській та Вінницькій областях. У
Дніпропетровській області налічується близько 18,1 млн голів (8,4%).
Важливу роль для підвищення продуктивності в птахівництві, є використання біологічно
повноцінної годівлі, яка зосереджена більшою мірою на використанні різних нетрадиційних
кормових добавок, які підвищують ефективність засвоєння поживних речовин, впливають на
ріст та вагу.
Але головним питанням сьогодення залишається те, як саме впливають нетрадиційні
кормові добавки білкового походження на м’ясо птиці, та чи впливають вони на біохімічні
показники м’яса.
Мета роботи - дослідити як впливає кормова добавка «РОСТ-14» на якість і безпечність
м’яса бройлерів.
Матеріал і методи. Досліджували 4 тушки бройлерів КРОС 380 (забій на 40-ий день). 2
бройлери – з контрольної групи, які отримували звичайний раціон, 2 бройлери – з дослідної
групи, які отримували до раціону рідку кормову добавку «РОСТ-14» на основі гумінових та
фульвових кислот. Бройлери отримували кормову добавку з 3-ї доби після народження
кожного дня, з розрахунку 4л/т.корму.
Під час дослідження визначали вагу і відсоткове співвідношення шкіри, кісток, м’язової
тканини, філе, внутрішніх органів. Підчас відділення шкіри залишали її на крильцях.
Потім визначали зовнішній вигляд тушок, стан поверхні тушок, колір м’язів,
консистенцію та запах м’язів на розрізі, прозорість, аромат і смак бульйону, смак вареного
м’яса.
За допомогою хімічного аналізу визначали рН м’яса, пероксидазу, кількість аміноаміачного азоту, кількість мікроорганізмів у мазках-відбитках, проводили реакцію Неслера.
Органолептичні і лабораторні дослідження проводили наступного дня після забою. На
п’яту добу після забою також визначили кількість аміно-аміачного азоту у м’ясі, кількість
мікроорганізмів у мазках-відбитках, проводили реакцію Неслера.
Результати. Під час обвалювання тушок відмічено, що у дослідних тушок м’ясо дещо
світліше, жиру біліше ніж у контрольної групи тушок.
Всі компоненти тушок дослідної групи за вагою переважають контрольну групу
Маса м’язової тканини в тушках контрольної групи складає 62,4–63,7%, дослідної –
61,8–65,0% від загальної маси тушки з субпродуктами. Вага філе в тушках контрольної групи
складає 27,1–28,1%, дослідної – 24,8–30,6% від загальної маси тушки з субпродуктами. Маса
кісткової тканини в тушках контрольної групи складає 22,4–25,3%, дослідної – 24,0–21,9% від
загальної маси тушки з субпродуктами.
Дослідні тушки переважають контрольних за вагою печінки, серця і шлунка. У
відсотковому співвідношенні вага печінки складає 50,5-51,4% від потрушка у контрольних
бройлерів, 47,5-54,5% – у дослідних.
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Сама велика тушка за масою з дослідної групи характеризується серед 4-х тушок, що
надані для аналізу, найменшим шлунком, найбільшою печінкою, найбільшою масою м’язової
тканини і, окремо, філе (і за вагою, і за %), найменшим відсотком кісткової тканини.
Під час аналізу бульйону відмічено, що запах з м’яса контрольної групи – приємний
аромат курячого бульйону. Бульйон з філе однієї дослідної тушки, яка мала найбільшу вагу,
мав неприємний запах, м'ясо – з неприємним присмаком.
Задля вивчення впливу кормової добавки на термін зберігання тушок дослідили деякі
показники на 5-ту добу після забою. Після зберігання протягом 5-ти діб м'ясо від дослідної
тушки з найбільшою вагою мало дещо кислуватий запах.
Показники рН, аміно-аміачного азоту у м’ясі бройлерів дослідної групи відповідають
контрольній і в першу і на п’яту добу після забою. Під час визначення аміаку і солей амонію
(реакція Неслера) у всіх пробах дослідної та контрольної груп в першу і п’яту добу колір
витяжки жовтий однакового відтинку, що відповідає свіжому м'ясу птиці. Витяжка не змінила
колір в жодній пробі – пероксидаза не активна.
Під час мікроскопії мазків-відбитків на 5-ту добу були виявлені поодинокі
мікроорганізми
Використання добавки до раціону бройлерів не вплинуло на термін зберігання м’яса.
Висновки. Використання до раціону курчат-бройлерів кормової добавки «РОСТ-14» на
основі гумінових та фульвових кислот позитивно вплинуло на розвиток м’язової тканини
птахів. Біохімічні показники м’яса дослідних тварин відповідають контрольній групі (які
були на звичайному раціоні). Використання добавки не вплинуло на термін зберігання м’яса.
Зміни були в бульйоні з м’яса однієї дослідної тушки. Бульйон мав неприємний запах,
м'ясо – з неприємним присмаком. Тому було рекомендовано не згодовувати добавку протягом
5-ти діб до забою птиці задля усунення органолептичних вад.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ОЦІНКА ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ СВІЙСЬКИХ КРОЛІВ
Шевчик Р.С., к. вет. н., доцент, Дуда Ю.В., к. вет. н., доцент, Яровіцька О.О., магістрант
rimmasvytoslavna@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна
Вступ. Тенденція здорового способу життя привертає все більше споживачів до
дієтичних властивостей м’яса кролів, обумовлених більш високим вмістом білка та нижчим
рівнем холестерину, у порівнянні з м’ясом інших видів забійних тварин (Nistor, et al., 2013).
Якість кролятини забезпечується, в першу чергу, здоров’ям тварин. При цьому, м’ясні
продуктивні характеристики напряму залежать від стану органів травної системи кролів (Дуда
Ю.В. et al., 2019). Дослідниками визнано, що незмінно однією з найбільш важливих первинних
причин захворювань органів травлення у кролів на відгодівлі залишається еймеріоз
(Vancraeynest et al., 2008). Eimeria spp. завжди присутні на кролефермах (розповсюдженість по
районам складала 70,26%), зустрічаються повсюдно в навколишньому середовищі, та їх
практично неможливо викорінити (Hamid et al., 2019). Szkucik et al. (2014) у забійних кролів
виявляли найбільшу екстенсивність інвазії еймеріями (78,83%) та нематодами (16,42%).
Враховуючи вищезазначене, а також дані State Statistics Service (2019), що 92,2% загальної
кількості кролів у Дніпропетровській області утримуються у господарствах населення.
Метою дослідження було визначити вплив на якісні і санітарні характеристики м’яса
шлунково-кишкових паразитів забійних кролів, вирощених у господарстві приватного
сектору.
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Матеріали і методи. Дослідження проводили в умовах Науково-дослідного центру
біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК, Дніпропетровської регіональної
державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів і лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи
ДДАЕУ. Одинадцять кролів каліфорнійської породи, 120-денного віку, вирощених в умовах
малого господарства приватного сектору м. Дніпра були відібрані довільно для забою.
Методами післязабійної ветеринарно-санітарної експертизи та паразитологічного
дослідження визначали наявність патологічних змін та інвазій в продуктах забою кролів.
Якісні показники м’яса визначали в м’язах Longissimus dorsi. Для вимірювання рН м’яса
використовували портативний рН-метр марки РН-98103. Вологість м’яса встановлювали
відповідно до ДСТУ ISO 1442:2005 «М`ясо та м`ясні продукти. Метод визначення вмісту
вологи (контрольний метод)», вміст білку – біуретовим методом за допомогою
спектрофотометра марки 721-VIS. Відповідно до «Правил передзабійного ветеринарного
огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів» (2002)
проводили якісні реакції на продукти первинного розпаду білків, пероксидазу та аміак і солі
амонію. Бактеріологічне дослідження здійснювали згідно ДСТУ ISO 4833:2006
«Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин», для чого після забою відбирали
цілими задні ніжки та печінку кролів.
Результати. Кролі за живою масою (3400±131,41 г) і вгодованістю відносились до вищої
категорії згідно національного стандарту ДСТУ 4293: 2004 «Кролі для забою» та відповідали
породно-віковим характеристикам. Результати післязабійної ветеринарно-санітарної
експертизи показали, що у 54,5% забитих кролів в легенях виявили гемоаспірацію, патологічні
зміни в печінці (9,1% - один випадок) у вигляді білуватих, щільних, однорідних вузликів
величиною 2-3 мм та вогнищевий катаральний коліт ободової кишки (9,1% - один випадок).
Мікроскопічними дослідженнями методом Мак Мастера встановили змішану інвазію
(еймеріоз і пасалуроз) у 2-х тварин, тобто у 16,7% досліджених та моноінвазію (еймеріоз) у 5х кролів (41,7%), при цьому частка неінвазованих кролів складала 36,4%.
Якісні характеристики кролятини порівнювали між групами тварин: I – без інвазій, II – з
еймеріозом і III – з еймеріозом і пасалурозом. Рівень інтенсивності еймеріозної інвазії в ІІ групі
становив 5342,27±198,62 ооцист в 1 г фекалій, в ІІІ – 1865,00±105,20 ооцист в 1 г фекалій та
пасалурозної інвазії – 165,00±26,43 яєць в 1 г фекалій. Забійний вихід тушки та відсоток втрати
вологи після її охолодження коливались по групам в межах 56,03-58,2% та 1,39-2,34%
відповідно. Не дивлячись на те, що у кролів вільних від шлунково-кишкових інвазій був
найбільший забійний вихід (58,2%) та найменші втрати вологи (1,39%), значимої різниці за
цими показниками з тваринами інших груп не встановлено. Швидкість дозрівання м’яса кролів
через 24 години після забою відображалась зниженням рН з 7,05 до 5,64 у I-й групі та з 7,49 і
7,37 до 6,07 і 5,56 у II і III групах відповідно, до того ж, різниця за цим показником між
тваринами без інвазій та інвазованими еймеріями була достовірною (р<0,05). Вміст вологи та
білку в м’ясі кролів не мали значимої відмінності між групами і знаходились в межах середніх
значень: 70,7-72,3% та 20,8-21,9% відповідно.
Дослідження проб м’яса кролів в якісних біохімічних реакціях показало, що м'ясо
отримане від здорових тварин. За результатами бактеріологічних досліджень в м’язах та
печінках кролів патогенні мікроорганізми: Listeria monocytogenes та Salmonella не встановлені.
Бактерії групи кишкової палички виявлені в печінках інвазованих еймеріями кролів в трьох із
семи випадків (42,9%) та в одному із двох кролів із змішаною інвазією. Кількість мезофільних
аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ) відрізнялась по групам:
в м’язах неінвазованих та із змішаною інвазією кролів – 1,1×104 КУО/г та 1,2×104 КУО/г
відповідно, тоді, як у кролів з еймеріозною інвазією більше в 4,4 рази (5,3×10 4). В печінках
спостерігалась більш чітка тенденція за КМАФАнМ: в I-й групі спостерігали найменшу
кількість (3,7×104), в II-й – найбільшу (32,7×104) і в III-й – в 2 рази менше, ніж в II-й групі
(16,2×104).
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Висновки. В партії забійних кролів лише 36,4% тварин були вільні від шлунковокишкових паразитів, у всіх інших виявили, як у вигляді моно-, так і асоційованих інвазій:
еймеріоз (63,6%) і пасалуроз (16,7%). Порушення техніки забою кролів призвело до
вибракування 54,5% легень з гемоаспірацією. Не встановлено впливу еймеріозної і
пасалурозної інвазій на основні характеристики м’ясної продуктивності та вміст вологи і білку
в м’ясі кролів. Визначено, що рН м’яса кролів, інвазованих еймеріями в процесі дозрівання не
досягала нормальних граничних значень, на відміну від м’яса кролів інших груп (6,07 проти
5,56 та 5,64 відповідно). Бактеріальне забруднення м’яса і печінки кролів з еймеріозною
інвазією було вищим у 4,4 та 8,8 разів відповідно, ніж у неінвазованих кролів.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОДУКТІВ
ЗАБОЮ ТВАРИН В УМОВАХ РИНКУ
Шевчик Р.С., к. вет. н., доцент, Лук’яненко Д.В., магістрант
rimmasvytoslavna@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна
Вступ. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою тварин в умовах ринку має
особливості, які пов’язані з визначенням походження продукції, у тому числі, виявлення м’яса
отриманого від хворих або забитих у важкому патологічному стані тварин, встановлення
фальсифікацій, ступеню свіжості та доброякісності, а також контролем санітарних умов
торгівлі. Регламентована низкою державних нормативних документів, діяльність
ветеринарної служби в умовах ринків спрямована на контроль: якості, безпечності продукції
тваринного і рослинного походження; дотримання санітарних правил торгівлі; санітарних
умов на території ринку, включаючи стан прилавків, павільйонів, кіосків, торгівельного і
оглядового залів, лабораторних, підсобних, побутових приміщень, холодильних камер,
чистоти і гігієни торгівельних місць, інвентарю, тари, приладів, інструментів; виконання
санітарних обробок в приміщеннях і на території ринку; вхідної, вихідної і щоденної обліковозвітної документації державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи (ДЛВСЕ);
знезараження, денатурації і знищення умовно-придатної, непридатної продукції,
відпрацьованих проб; дотримання реалізаторами правил особистої гігієни і санітарних правил
80

V Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин,
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2020

торгівлі, що на разі, особливо актуально, в умовах карантинних заходів пов’язаних із
пандемією нової коронавирусної інфекції – дотримання режимних заходів, що обмежують і
мінімізують контакти та ризики зараження між учасниками торгівлі. Враховуючи велику
кількість факторів, що можуть впливати на якість і безпечність продукції в умовах ринку
метою дослідження було – проаналізувати особливості ветеринарно-санітарної експертизи
продуктів забою тварин в умовах певного ринку.
Матеріали і методи. Матеріалом для досліджень були продукти забою тварин: великої
рогатої худоби, свиней, кролів, птиці, що надходили на ринок, обліково-звітна документація
ДЛВСЕ за останні 3 роки. Дослідження проводили в умовах лабораторії ринку, застосовуючи
ретроспективний аналіз обліково-звітної документації, стандартизовані методи дослідження,
що використовуються під час ветеринарно-санітарної експертизи на ринках: органолептичні,
патологоанатомічні, паразитологічні, бактеріологічні, біохімічні, фізико-хімічні відповідно до
«Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи
м’яса та м’ясних продуктів» (2002).
Результати. Аналіз обліково-звітної документації ДЛВСЕ за останні 3 роки показав, що
надходження на ринок свинини зростало у динаміці з 2017 по 2019 роки, в той же час
надходження яловичини у 2019 році поменшало на 38,1% у порівнянні з 2018 роком. При
цьому, впродовж трьох років яловичини поступало для експертизи у 1,6-3,2 разів менше, ніж
свинини. Щодо інших видів тварин то спостерігалось суттєве зменшення їх кількості у 2019
році у порівнянні із минулими. Кількість вибракуваного м’яса за останні три роки не
перевищувала 0,15% від загальної маси продуктів забою свиней, великої рогатої худоби та
інших видів тварин доставлених для ветеринарно-санітарної експертизи на ринок. Значних
коливань відсотку вибраковки по всіх видах тварин не відмічалось. Але, якщо брати до уваги
збільшення кількості свинини, то спостерігалось зворотно-пропорційне зменшення
вибраковки. Кількість яловичини та продуктів забою інших видів тварин зменшувалась з 2017
по 2019 роки при процентному зростанні вибракування.
Основними причинами недопущення до продажу продуктів забою свиней були випадки
ураження органів ехінококозом (до 75,0%), іншими інвазіями та незаразні патології: легень
печінки, травми тощо (10,0-16,6%). В динаміці впродовж трьох років відмічали збільшення
відсотку вибракування продуктів забою з причин незаразних патологій. Впродовж трьох років
спостерігалось значне коливання з виявлення ехінококозу, а також інших інвазій зокрема
метастронгільозу. При цьому, незаразна патологія мала приблизно однаковий відсоток
вибракування.
Яловичину вибраковували, головним чином, з причини паразитарних хвороб, випадки
яких складали у 2017 - 2019 роках 50,0-85,0%. Вибракування яловичих продуктів забою
спричиняв переважно дикроцеліоз (35,0-72,2%), при цьому, випадки дикроцеліозу були
максимальними у 2018 році - 72,2%. У 2019 році порівняно з 2017 та 2018 роками, зросли
випадки недопущення продуктів забою великої рогатої худоби до продажу в результаті
поганого знекровлення туш, спроб реалізації несвіжого м’яса до 33,3%. Особливо треба
відмітити, що у 2019 році туші з патологією інших інвазій, окрім дикроцеліозу та ехінококозу
на експертизу не потрапляли. Щодо ехінококозу, то його реєстрували тільки у 2017 та 2019
роках, а незаразну патологію виявляли лише у 2017 році.
Продукти забою кролів та птиці вибраковували переважно з причин паразитарних
хвороб, випадки яких складали у 2017-2019 роках 60,0-71,4%, а частота виявлення патологій
незаразної етіології за період 2017-2019 років знизилась з 19,8 до 7,0%.
Проведена ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою різних видів тварин у
довільно вибраній варіації склала 65% від місячної кількості експертиз м’яса на ринку. В
одному випадку із трьох досліджених туш великої рогатої худоби виявили дикроцеліоз, з
ураженням 25% жовчних ходів печінки. Усі чотири свинячі туші та їх органи визнані
придатними для реалізації, із двох курячих тушок – один випадок жирової дистрофії печінки
і кроляча тушка була з печінковою формою еймеріозу. В цілому, паразитарні патології склали
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20% випадків, що становило 176,6 гривен збитків, незаразна патологія – 10% випадків і 28,1
грн втрат.
Встановлена невідповідність санітарних умов торгівлі: 45,5% незадовільний санітарний
стан торгівельних місць, транспортних засобів, тари, відсутність головних уборів, санітарного
одягу у реалізаторів, паління та прийом їжі на робочому місці. Виявлено більше третини
випадків (36,4%) порушень торгового сусідства.
Висновки. Встановлено, що в більшості випадків (64,9-76,1%) причиною вибракування
продуктів забою тварин були паразитарні хвороби, при цьому, загальний відсоток не
перевищувала 0,15% від загальної маси продуктів забою свиней, великої рогатої худоби та
інших видів тварин доставлених для ветеринарно-санітарної експертизи на ринок. Із
досліджених продуктів забою тварин в трьох із десяти експертиз виявлені 2 випадки інвазії та
один – незаразної патології. Відсоток вибракуваних продуктів забою до маси дозволеної до
продажу продукції склав: яловичина – 0,19%, курятина – 2,28%, кролятина – 4,6%. Виявлені
порушення санітарних правил торгівлі на ринку у 36,4-45,5% випадків можуть підвищувати
ризики забруднення продукції.

ОЦІНКА ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ ЯЛОВИЧИНИ В УМОВАХ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ УКРАЇНИ
Ільченко В.В. магістрант
vi029ta@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпро, Україна
Вступ. Одним із основних напрямків діяльності підприємств сільського господарства
і м’ясної промисловості на сучасному етапі є перехід на ринкові відносини, забезпечення
високої продуктивності тварин, зниження втрат та підвищення якості м’ясної продукції.
Збільшення м’ясних ресурсів, покращання якості м’яса і м’ясних продуктів у значній мірі
залежать від одностайної роботи тваринників, заготівельників, логістів та інших працівників
м’ясопереробної промисловості і торгівлі. В Україні державний контроль (нагляд) за якістю
та безпекою сировини та продуктів тваринного походження покладено на Державну службу
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
(Держпродспоживслужба). Важливим об’єктом в цьому контролі є м’ясо забійних тварин,
оскільки м’ясна сировина, може легко піддаватися псуванню та нести великий ризик для
споживачів.
Мета. Основною метою роботи було показати досвід роботи працівників відділу
ветсанексперизи та хіміко-токсикологічного і радіологічного відділів Дніпропетровської
регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби України щодо встановлення
якості та безпеки яловичини, яка виробляється у різних районах області.
Матеріали і методи. Дослідження проводились в умовах Дніпропетровської
регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби України. Об’єкт дослідження:
яловичина, отримана від великої рогатої худоби, здебільшого, чорно-рябої породи різного віку
та статі, яка надходила на м’ясопереробні підприємства з господарств Дніпропетровської
області і піддавалась дослідженню на показники якості і безпечності згідно з Обов’язковим
мінімальним переліком досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного
походження, які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної. Для проведення
досліджень використані сучасні, стандартизовані методики згідно "Обов’язкового
мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного
походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід
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проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається
ветеринарне свідоцтво (Ф-2)".
Результати. Власними дослідженнями встановлено, що за показниками якості
(хімічним складом, енергетичного цінністю і вологозв’язуючою здатністю) і безпеки
(мікробіологічними, хімічними, радіаційними та іншими) м’ясо, одержане від бичків віком 2436 місяців і корів віком 36-72 місяців відповідає вимогам нормативної документації. Велика
частина власних досліджень присвячена вивченню змін якості м’яса при холодильній обробці
його. Показано, що зберігання охолодженого м’яса при низьких плюсових температурах (+2°С
- +4°С) значно впливає на показники його якості, зокрема на величину рН, кількість мікробних
клітин, вміст аміно-аміачного азоту, а реакцією з мідним купоросом підтверджено ступінь
свіжості, тоді як при зберіганні яловичини в замороженому стані мікробіологічні та біохімічні
показники її якості впродовж 30 діб були стабільними.
Висновки. В роботі вивчено оцінку якості і безпечності яловичини в умовах
Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби України
Проведено аналіз роботи лабораторії щодо встановлення якості і безпечності яловичини за
вмістом у м’ясі токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, нітрозамінів, гормональних
препаратів, а також за мікробіологічними і радіологічними показниками. Досліджено
органолептичні, мікробіологічні та біохімічні показники яловичини під час первинної обробки
та в період її зберігання. Вивчено вплив санітарно-гігієнічних умов виробництва
м’ясопереробних підприємств та термінів зберігання на санітарно-бактеріологічні показники
яловичини та визначено економічні втрати від її холодильної обробки.

УДК 619:614.31:637.4.652
ЕКСПОРТ ТОВАРНОГО ЯЙЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ ВЕТЕРИНАРНОСАНІТАРНОГО КОНТРОЛЮ НА ПТАХОФАБРИКАХ ЯЄЧНОГО НАПРЯМКУ
Демяненко Д. В., аспірант, Ващик Є. В., д. вет. н., доцент,
Мусієнко О. В., к. вет. н., доцент
sas03081 978@gmail.com,
Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна
Вступ. Призначені для експорту продукти харчування тваринного походження повинні
відповідати міжнародним стандартам якості та безпеки, не містити залишків токсичних
речовин, патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів. Особлива увага надається
захворюванням, збудники яких є спільними для птиці і людини, оскільки продукти
птахівництва, контаміновані патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами є
потенційним джерелом інфекційних захворювань та токсикоінфекцій у людини.
Мета. Мета роботи: аналіз найбільш важливих аспектів ветеринарно-санітарного
контролю яєчної продукції, що експортується, на прикладі ТОВ «АВІС-УКРАЇНА» Сумського
району Сумської області.
Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили на базі ТОВ «АВІС-УКРАЇНА»
Сумського району Сумської області, Сумської регіональної державної лабораторії
Держпродспоживслужби та Сумського прикордонного інспекційного пункту. При проведенні
дослідження проводили аналіз нормативної документації, згідно якої відбувається
ветеринарно-санітарний контроль отриманої харчової продукції в ТОВ «АВІС-УКРАЇНА» та
відповідних вимог країн – експортерів.
Результати досліджень. Державний ветеринарний контроль і нагляд за організацією та
виконанням протиепізоотичних заходів, контроль за якістю та безпекою продукції здійснює
територіальний орган Держпродспоживслужби України (Сумське районне управління
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Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області), спеціалізовані державні
лабораторії
ветеринарної
медицини
(ДНДІЛДВСЕ,
Сумська
регіональна
ДЛ
Держпродспоживслужби) та уповноважений офіційний лікар ветеринарної медицини,
закріплений за господарством.
Ветеринарно-санітарний контроль отриманої харчової продукції в ТОВ «АВІСУКРАЇНА» проводиться згідно «Інструкції з профілактики та ліквідації сальмонельозу птиці»
(наказ № 310, від 19.09.2016 р.), «Правил ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської
птиці», нормативних документів ДСТУ 5028:2008 «Яйця курячі харчові: технічні умови» та
ISO 22000:2007. Відбір проб проводиться згідно Постанови № 833 від 14 червня 2002 р «Про
затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного
походження для проведення досліджень» та Наказу № 490 від 11.10.2018 «Про затвердження
Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для
цілей державного контролю та Форми акту відбору зразків». Дослідження зразків продукції
призначеної для експорту проводиться за методикою ISO 6579-1:2017 «Microbiology of the
food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella:
Detection of Salmonella spp».
Курячі харчові яйця , що експортуються, повинні відповідати вимогам ДСТУ 5028:2008
«Яйця курячі харчові: технічні умови» та ISO 22000:2007, діючому ветеринарному
законодавству та санітарно-епідеміологічним вимогам і нормам з обов’язковим урахуванням
окремих вимог країни-експортера.
Господарство працює у режимі підприємств закритого типу. Зменшення ризику
перехресного забруднення здійснюється шляхом належного планування та організації потоків
відповідно до схеми та графіків руху харчових продуктів, допоміжних та пакувальних
матеріалів, обслуговуючого персоналу, відвідувачів, відходів, посліду, падежу таким чином,
що вони не несуть загрозу безпечності продуктів. У господарстві впроваджено систему
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) — це всесвітня система аналізу ризиків,
небезпечних чинників та контролю критичних точок під час виробництва харчової продукції.
Харчові яйця зберігаються в чистому, сухому, без стороннього запаху приміщенні (зал
зберігання яйця в цехах сертифікації яйця) за температури від 0 до 20 ºС та відносної вологості
від 70% до 75%, термін зберігання - 25 діб.
Оформлення та видача ветеринарних сертифікатів здійснюється офіційними
ветеринарними лікарями Сумської районної державної лікарні ветеринарної медицини, які
мають право здійснювати заходи державного контролю харчових продуктів тваринного
походження на визначених компетентним органом потужностях відповідно до чинного
законодавства. Рішення про видачу ветеринарних сертифікатів приймається за результатами
безпосереднього огляду харчових продуктів, на підставі експертних висновків державних
лабораторій Держпродспоживслужби, тощо.
Яйця курячі харчові згідно вимог країн – експортерів повинні відповідати вимогам
Санітарного кодексу наземних тварин. У господарстві ТОВ «АВІС-УКРАЇНА» контроль
виробництва яєць курячих харчових проводиться згідно Наказу № 310 від 19.09.2016 р. про
затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації сальмонельозу птиці, що є еквівалентною
до вимог Санітарного кодексу наземних тварин. За результатами програми підтверджується
відсутність захворювання на сальмонельоз (Salmonella Enteritidis і Salmonella Tiphymurium)
протягом останніх 6-ти місяців. Listeria monocytogenes досліджується тільки згідно вимог
країни – експортера.
Також продукцію, що експортується, обов’язково досліджують на вміст токсичних
елементів, афлатоксину В1, гормональних препаратів, антибіотиків, пестицидів та
радіонуклідів в ДНДІЛДВСЕ та Сумській регіональній ДЛ Держпродспоживслужби.
Яйця маркують способом, що забезпечує чіткість його читання і не впливає на якість
продукту. На маркуванні зазначають:
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групу яєць (буква А або напис «extra», які позначають групу яєць, та
букви XL, L, М або S, які позначають категорію за масою, у колі діаметром не менше
ніж 12 мм);
назву господарства або реєстраційний номер господарства;
дату знесення яєць (день у вигляді чисел від 1 до 31 та місяць у вигляді
чисел від 1 до 12 або до чотирьох літер англійської абетки).
Висота літер та цифр повинна бути не менше ніж 2 мм. Яйця групи В маркують круглим
штампом не менше ніж 12 мм у діаметрі навколо букви В, яка має бути заввишки не меншою
ніж 5 мм.
Харчові яйця перевозяться з дотриманням чинних норм та правил, які забезпечують
збереження продукції. Яйця «extra» та класу А заборонено транспортувати за температури
нижче ніж 5 °С протягом терміном більше ніж 24 год.
Під час прийняття рішення про видачу ветеринарного сертифіката офіційні ветеринарні
лікарі враховують епізоотичну ситуацію на відповідній території, потужності (на об’єкті) та
ветеринарно-санітарний стан об’єкта.
Висновки. Безпечність харчового яйця забезпечується попередженням дії шкідливих
чинників як на момент споживання, так і під час виробництва, транспортування та зберігання.
Впровадження системи НАССР на вітчизняних птахівничих підприємствах, суворе
дотримання діючих ветеринарно-санітарних вимог на виробництві надає можливість
отримання конкурентоспроможної продукції та виходу на європейський та світовий ринок
збуту. В досліджуваному господарстві ТОВ «АВІС-УКРАЇНА» впровадження системи
НАССР та представленого відповідного контролю якості продукції згідно національних
програм та вимог країн – експортерів забезпечує можливість експорту яєчної продукції.

УДК 613.2:614.3:616-02:615.9
ОЦІНКА РИЗИКІВ КОНТАМІНАЦІЇ МІКОТОКСИНАМИ МОЛОКАСИРОВИНИ
Ушкалов В.О., д. вет .н., професор, Данчук В.В., д. с.-г. н., професор*, Мідик С.В., к. вет. н.,
с. н. с.*, Данчук О.В., д. вет. н., доцент**
dan-vv1@ukr.net
*Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК, Національний університет
біоресурсів і природокористування України
** Одеський державний аграрний університет
Вступ. Оцінка ризиків при споживанні молока-сировини та молокопродуктів, які
потенційно можуть містити мікотоксини, антибіотики чи залишки пестицидів дає можливість
встановити основні складові ризиків, а відтак і визначити ефективні заходи з їх зниження або
унеможливлення негативного впливу на здоров’я, довкілля чи ведення бізнесу. З іншого боку,
покращення розуміння процесу дає змогу робити планомірні заходи зі зниження ризиків та
навчання персоналу.
В світі існує декілька моделей оцінки ризиків контамінації небезпечними речовинами,
зокрема мікотоксинами молока та молочних продуктів. Для держав низьким рівнем розвитку
тваринництва оцінка ризиків базуються на декількох базових складових: визначення рівня
ефективності ведення молочного тваринництва (поганий, базовий, проміжний та
стандартний); ранжування технології одержання молочної продукції за показниками якості,
безпеки та гігієни; розробка сіток для диференціювання рівнів ефективності практики
одержання молочної продукції; визначення критичних точок регуляції показників безпеки
молочних продуктів.
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Що стосується держав з розвинутим тваринництвом та молокопереробною
промисловістю, проглядаються два надзвичайно ефективні підходи щодо профілактики
контамінації мікотоксинами молока та молочної продукції.
Перший то є державний моніторинг, визначення критичних точок, корекція та контроль
на різних рівнях. У Сполучених Штатах Америки мікотоксини, за якими Агентство регулярно
контролює продукти харчування та сировину є наступні: афлатоксини (B1 , B2 , G1 , G2, M1),
фумонізини (FB1, FB2, FB3), дезоксиніваленол, охратоксин А, патулін та зеараленон.
Існує також і надзвичайно ефективна практика, що використовується у Китаї. Так
наприклад, у Китаї засуджено осіб причетних до інциденту з меламіном, на розстріл – двох
осіб та довічне ув'язнення – чотирьох осіб. Їх система не тільки забезпечує моніторинг
продукції, але і розроблена методологія оцінки добропорядності виробника, яка базується на
розроблених критеріях.
Метою даної роботи було запропонувати алгоритм оцінки ризиків контамінації
мікотоксинами молока-сировини.
Матеріали та методи. В роботі використовувався експериментально-аналітичні методи
досліджень.
Результати. Оцінку ризиків для здоров’я, довкілля та ведення бізнесу за умов загрози
мікотоксикозів через споживання молочної продукції сумнівної якості слід проводити
поетапно (Рис. 4).
І етап лабораторні випробування зразків кормів, молока та молочної продукції,
біологічного матеріалу, анамнез (перевірка достовірності попередніх досліджень,
відповідності дій, попереднього досвіду підприємства, зроблених раніше прогнозів та оцінок
експертів, зворотнього зв'язку з споживачами, вилучення «хибнопозитивних» або
«хибнонегативних» результатів).

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

IVетап

• ідентифікація продуцента мікотоксину, молекули, метаболітів у
кормах, молоці та молочній продукції. Анамнез
• Побудова діаграми послідоснсті. Покрокове обстеження виробництва,
вивчення основних шляхів та періодів надходження, встановлення та
опис симпроматики ураження

•Оцінка ймовірного впливу інтенсивності та тривалості надходження
мікотоксину та його метаболітів на організм. Моделювання впливу на
організм.

•Оцінка масштабів ризику та визначення заходів по усуненню ризиків або їх
мінімізації. Прогноз сценарію розвитку ризиків;

Рисунок. Оцінка ризиків за ураження мікотоксинами молока та молочних продуктів
ІІ етап Повномасштабне дослідження відповідно до діаграми послідовності.
Обстеження виробництва молока та молочної продукції від насіннєвого матеріалу кормових
культур, складників корму, ґрунтів, пасовищ, ферми до молокопереробного заводу і реалізації
кінцевої продукції (неупередженість, компетентність, відповідальність, відкритість,
конфіденційність, реагування на звернення): аналізування сировини та дослідження усіх
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етапів виробництва та реалізації продукції; резюме огляду виробництва; ідентифікація, аналіз,
оцінювання, регуляція, контроль та документація ризиків стосовно виробництва, реалізації та
споживання молочної продукції.
ІІІ етап Оцінка ймовірного впливу інтенсивності та тривалості надходження
мікотоксину та його метаболітів на організм, екосистему (біохімічні аналізи, патофізіологічні
та клінічні прояви, токсикодинаміка, токсикокінетика). Розглядаються стратегії
біомоніторингу.
ІV етап Інтерпретація результатів дослідження та прийняття рішення стосовно величини
ризиків та їх корекції. Оцінка ризиків (для організму людини, екосистеми, виробництва
молочної продукції та продовольчої безпеки держави). Визначення заходів по усуненню
ризиків або їх мінімізації. Корегувальні дії повинні бути пропорційні прогнозованим
наслідкам та гарантувати, що система управління ризиками є адекватною і придатною.
Висновки. Таким чином, технологія виробництва молока та молочної продукції має
постійно моніторитись у визначених ключових точках на предмет можливої контамінацію
продукту. Своєчасне визначення мікотоксинів у окремих ключових точках виробництва
молочної продукції та дитячого харчування унеможливлює його подальше технологічне
використання та упереджує розвиток мікотоксикозів у споживачів. Технологія має бути
забезпечена стандаризованими науково обґрунтованими заходами стосовно гарантування
контролю рівня мікотоксинів у сировині та недопущення їх потрапляння у дитяче харчування
та молочні продукти.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЩОДО
ВИСОКООЛЕЇНОВОЇ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ
Ушкалов В. О.1, д.вет. н., професор, Якубчак О. М.2, д. вет. н., професор, Таран Т. В.2, к. вет.
н., доцент, Мідик С. В.1, к.вет. н.
ttaran@ukr.net
1
Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК, м. Київ
2
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Вступ. У зв'язку зі зростаючою потребою людства у корисних для здоров'я харчових
продуктах, попит на високоолеїнову соняшникову олію, як в Україні так і в світі щороку
зростає. Нині він формується, в основному, країнами Євросоюзу і у найближчому
майбутньому очікується його підвищення у зв'язку із запровадженням обов'язкового
маркування продуктів із зазначенням джерела олії У зв’язку з тим, що у світі, а паралельно і в
Україні, частка високоолеїнового соняшника зростає з кожним роком, питання встановлення
норм щодо жирнокислотного складу стає досить актуальним і важливим.
Мета – провести порівняльний аналіз нормативно-правових актів України та
міжнародних щодо вмісту жирних кислот у соняшниковій олії.
Матеріали і методи досліджень. Матеріалом досліджень були нормативні документи:
ДСТУ 4492:2017 Олія соняшникова. Технічні умови; ГОСТ 30418-96 Масла растительные.
Метод определения жирнокислотного состава (Олії рослинні. Методи визначення
жирнокислотного складу; Codex Stan 210–1999 Codex standard for named vegetable oils.
Використовували метод аналізу і синтезу.
Результати дослідження та їх обговорення. Згідно ДСТУ 4492:2017 Олія соняшникова.
Технічні умови (додаток Е) у соняшниковій олії представлено норми щодо 11 жирних кислот.
Причому, поділу на групи в залежності від наявності кількості олеїнової кислоти немає.
Вимоги представлені в даному документі у цифровому значенні співпадають з вимогами
Кодекс Аліментаріус до звичайної олії по 10 жирним кислотам. Проте маргаринова,
гептадеценова, ерукова, докозадієнова та лігноцеринова кислоти у національному стандарті
на відміну від Кодексу не нормуються. Також цифрові значення відрізняються від
87

V Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин,
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2020

представлених у ГОСТ 30623-98 за шести жирними кислотами (табл. 1). Згідно цього
нормативного документа у рослинних оліях виділяють всього 20 жирних кислот, з яких
нормують для різних олій різну кількість. Соняшникову олію за вмістом жирних кислот ділять
на дві групи: високоолеїнову олію і звичайну. У високоолеїновій – нормують 7 жирних кислот,
у звичайній – 13.
Натомість згідно Кодекс Аліментаріус (Codex Stan 210–1999) олію з насіння соняшнику
залежно від вмісту олеїнової кислоти ділять на три групи: з високим вмістом (75,0–90,7%),
середнім (43–71,8%) і низьким (14,0–39,4%). Цей документ передбачає нормування 15 жирних
кислот для соняшникової олії з низьким вмістом олеїнової кислоти, 14 – для соняшникової олії
із середнім вмістом олеїнової жирної кислоти та 15 – для високоолеїнової соняшникової олії
(табл. 1).
В усіх трьох нормативних документах нормуються не залежно від поділу на групи 11
жирних кислот: міристинова, пальмітинова, пальмітолеїнова, стеаринова, олеїнова, лінолева,
α-ліноленова, арахінова, гондоїнова, бегенова, лігноцеринова. Що стосується олії з високим
вмістом олеїнової жирної кислоти, то в Кодекс Аліментаріус нормуються міристинова,
пальмітолеїнова, маргаринова, гептадеценова, α-ліноленова, ерукова жирні кислоти, в той час,
як в ГОСТ вони не нормуються. Цифрові значення також відрізняються від ГОСТ майже для
всіх жирних кислот, окрім гондоїнової.
1. Вимоги до жирнокислотного складу соняшникової олії відповідно до нормативних
документів

Найменування та
код жирної кислоти
Міристинова С14:0
Пальмітинова С16:0
Пальмітолеїнова
С16:1
Маргаринова С17:0
Гептадеценова С17:1
Стеаринова С18:0
Олеїнова С18:1ω9

ГОСТ 30623-98
CODEX STAN 210-1999
соняшни
соняшни
кова
sunflower- high oleic
midкова
високо
соняшниseed oil
acid
oleic acid
олія
олеїнова
кова олія
олія
до 0,2
до 0,2
не норм.
до 0,2
до 0,1
до 1,0
5,0-7,6
5,6-7,6
4,2-4,6
5,0–7,6
2,6–5,0
4,0-5,5

ДСТУ
4492:2017

до 0,3

до 0,3

не норм.

до 0,3

до 0,1

до 0,05

не норм.
не норм.
2,7-6,5

не норм.
не норм.
2,7-6,5

не норм.
не норм
4,1-4,8

до 0,2
до 0,1
2,7–6,5

до 0,1
до 0,1
2,9-6,2

до 0,05
до 0.06
2,1-5,0

14,0-39,4

14,0-39,4 61,0-69,8 14,0–39,4

75-90,7

43,1-71,8

Лінолева С18:2ω6
48,3–74,0 18,3-74,0 21,9-28,4 48,3–74,0
2,1-17
18,7-45,3
α-ліноленова С18:3ω3 до 0,3
до 0,2
не норм.
до 0,3
до 0.3
до 0,5
Арахінова С20:0
0,1-0,5
0,2-0,4
до 0,7
0,1–0,5
0.2-0,5
0,2-0,4
Гондоїнова С20:1ω9
до 0,3
до 0,2
до 0,5
до 0,3
0,1-0,5
0,2-0,3
БегеноваС22:0
0,3-1,5
0,5-1,3
0,7-1,2
0,3–1,5
0,5-1,6
0,6-1,1
Ерукова С22:1
не норм.
до 0,2
не норм.
до 0,3
до 0,3
не норм.
Докозадієнова С22:2 не норм.
до 0,3
не норм.
до 0,3
не норм
до 0,09
Лігноцеринова С24:0
до 0,5
0,2-0,3 не норм.
до 0,5
не норм
0,3-0,4
Примітка: дані представлено, як масова частка жирної кислоти у % від суми жирних
кислот
Висновки. Таким чином, як за кількісними нормами, так і якісно всі охарактеризовані
нормативні документи відрізняються. Аналіз нормативно-правових актів українських таких як
ДСТУ 4492:2017 і ГОСТ 30623-98 та міжнародного CODEX STAN 210-1999 щодо
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жирнокислотного складу олії соняшникової свідчить про те, що чинне ДСТУ потребує
внесення змін стосовно вимог до високоолеїнової олії.

УДК 619:614.31:664.33:613.26
ОЦІНЮВАННЯ КОНСЕРВІВ М’ЯСНИХ ЗА МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ
ПОКАЗНИКАМИ
Гузь В.Р., Білан М.В., Лєщова М.О.
Lieshchova.m.o@dsau.dp.ua
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. М’ясні консерви – це м’ясопродукти з тривалим терміном зберігання, яке у деяких
типів може сягати кількох років. Стійкість консервів при зберіганні досягається виключно за
рахунок нагрівання при консервуванні, проте слід звертати увагу на початкову кількість
мікроорганізмів у сировині. Належним чином оброблене м’ясо містить не більше 100 спор
бацил в 1 г, а кількість спор клостридій 0,02–10 в 1 г. Часто при виготовленні консервів
використовують м’ясо поставлене із різних підприємств. У цьому випадку, як і при
використанні замороженого м’яса, кількість мікроорганізмів може бути надто високою.
Джерелом бактеріального обсіменіння консервів також можуть бути прянощі і, рідше,
недостатньо промиті внутрішні поверхні консервних банок.
Метою роботи було вивчення мікробіологічних показників консервів м’ясних різних
виробників.
Матеріал і методи. Досліджували м'ясні консерви вищого сорту «Яловичина тушкована» виготовлені за
ДСТУ 4450:2005 виробництва: ТОВ фірма «Онисс» (проба № 1), ТМ «VARTO» (проба № 2), ТОВ
«Алан» (проба № 3), ТОВ «Агрофірма Столична» (проба №4). Перед дослідженням зразки
консервів оглядали на виявлення дефектів (бомбаж, сліди підтікання, ін.), витримували
протягом 5 днів у термостаті за 37 °С. Кришку банки, змоченою спиртом, фламбували,
відкривали стерильним пробійником. Після цього здійснювали посів у дві пробірки з м'ясопептонним бульйоном (МПБ) та м'ясо-пептонним агаром (МПА) у чашки Петрі (зробивши
серійні десятикратні розведення до 10-7), інкубували у термостаті за 37 та 43 °С протягом 2–5
діб. У чашка Петрі підраховували кількість колоній мікроорганізмів у кожному з паралельних
посівів одного розведення. Для підрахунку відбирали ті чашки Петрі, на яких виросло від 15
до 300 колоній. Ідентифікацію виділених мікроорганізмів проводили шляхом виготовлення
мазків, фарбувунням їх за Грамом і мікроскопіюванням. Здійснювали посіви на спеціальні
живильні середовища Ендо, Сімонса, Олькеницького, Крістенсена, малонат агар.
Мікроорганізмів роду Proteus визначали у скошеному МПА (за Шукевичем). Виявлення
анаеробних мікроорганізмів проводили шляхом посіву на середовище Вільсона-Блера, після 7
послідовних десятикратних розведень. Посіви витримували у термостаті протягом 5 діб за
температури 42 °С. Визначення цвілевих грибів та дріжджів здійснювали на середовищі
Сабуро за 26 °С протягом 5 днів.
Результати досліджень. Виявлено дефекти банок (невеликий бомбаж) зразків № 2 та 4.
Проте, усі банки консервів були герметично закатані, пухирців повітря при зануренні у гарячу
воду не виявлено.
У пробірках із МПБ усіх зразків виявили ознаки росту (помутніння, формування осаду),
які були особливо інтенсивно виражені у зразків № 2 та 4.
Після виготовлення мазків, фарбування за Грамом і мікроскопіювання встановили
наявність залишкової мікрофлори, яка була представлена прямими, зігнутими,
грампозитивними
та
грамнегативними
паличками
(у
невеликій
кількості),
спороутворюючими, розміщеними поодиноко, короткими ланцюжками з 2–4 паличок
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Визначаючи загальну кількість мікроорганізмів (КУО/г), шляхом підрахунку колоній,
які виросли у чашках Петрі з МПА, встановлено найбільшу кількість мікроорганізмів у зразках
№ 2 та 4, проте ці показники були не вищими за нормативні 2 × 103.
Визначивши ферментативні властивості виділених мікроорганізмів не виявили
патогенних мікроорганізмів, у тому числі родів Salmonella, Clostridim, Staphylococcus aureus
та цвілевих грибів і дріжджів.
Отже, дослідженнями встановили наявність залишкової мікрофлори, хоча і в межах
нормативної документації. Виділення останньої вказує на необхідності сурового контролю
санітарно-гігієнічних вимог технологічного процесу підготовки, фасування в банки та
стерилізацією.
Висновок. Мікробіологічними дослідженнями встановлено, що всі зразки м’ясних
консервів відповідали вимогам промислової стерильності. Загальна кількість мікроорганізмів
не перевищувала нормативні показники, патогенних мікроорганізмів, в тому числі родів
Salmonella, Clostridim, Staphylococcus aureus та цвілевих грибів та дріжджів не виявлено.
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Секція біології тварин: морфологія, фізіологія, біохімія
Section animal biology, morphology, physiology, biochemistry
UDK 636.3 / 637
CORRELATIVE COMMUNICATIONS BETWEEN SEPARATE PHYSICAL AND
CHEMICAL INDICES OF GOATS MILK DURING LACTATION IN THE STEPPE OF
UKRAINE
Chumak S.V., graduate student
chumak.s.v@dsau.dp.ua
Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine
Introduction. Goat farming in Ukraine remains predominantly an area of activity for personal
peasant households that have sufficient economic motivation for its development. Modern conditions
of development of ecological agroindustrial production require expansion of the range and increase
of biological value of livestock products, which is impossible without scientific support and
application of world experience.
Purpose - determine the correlation between goat milk indices in small-scale production in
optimal climatic conditions of the steppe Ukraine's agricultural zone.
Material and methods of research. The studies used 8 clinically healthy local goats of the
third lactation, which are privately owned by a family farm in the village. Mykolayivka of the
Novomoskovsk district of Dnipropetrovsk region. Sampling of milk provided an opportunity to reveal
the peculiarities of the physico-chemical composition of goat's milk at the beginning (2 months after
birth) and the peak of lactation, as well as before the dry period (the last month of lactation). The
physicochemical composition of milk was determined using an Ekomilk Milkana Kam 98-2a
(Bulgaria) ultrasonic milk analyzer, namely fat, (%), protein (%), lactose (%), non fat milk solids (%),
density (ºA), freezing point (0C), electrical conductivity, (mS / cm), pH, titrated acidity (ºT), fat /
protein ratio. The results obtained were used for correlation analysis using Statistica 6 software.
Results. Throughout lactation, there was a correlation between some indicators, namely:
1) high positive
- lactose and protein, non fat milk solids, density,
- protein and non fat milk solids, density,
- fat and fat / protein ratio,
2) average positive
- freezing point and fat / protein ratio,
3) high negative
- freezing point and lactose, protein, non fat milk solids, density,
- pH and titrated acidity,
- fat / protein ratio and density,
4) average negative
- fat and density.
At the same time, the correlation between the electrical conductivity of milk and other indicators
had differences. Thus, in the first half of lactation, this indicator had an average positive correlation
with freezing point and an average negative with lactose, protein, non fat milk solids, density.
However, in the second half of lactation, the previous bonds disappeared, but other ones formed,
including the positive average with acidity and the negative average with pH, fat and fat / protein
ratio.
Conclusions. During observation in goat milk correlative relationships between most indicators
persist, with only fluctuations in the electrical conductivity of milk differing significantly between
first and second half of lactation.
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IMPACT OF HUNTING ON THE WOLF (CANIS LUPUS) POPULATION
Wielgórska K. mgr inż.
katarzyna_wielgorska@sggw.pl
Department of Animal Genetics and Conservation, Institute of Animal Sciences, Warsaw University
of Life Sciences – SGGW (Warsaw, Poland)
The growing population of wolves in Poland means that there are more and more proposals for
hunting those predators to reduce their number and reduce losses in livestock and wild ungulates
caused by them. Postulants of the wolf hunting indicate that legal hunting would provide increase the
acceptance of wolves by hunters and livestock farmers, and by that reduce poaching.
The aim of the study was to describe the effects of hunting wolves on the population of this
species. We analysed scientific data from different countries to investigate how legal hunting really
impact wolf population and by that, if there is necessary to hunt this species in order to improve the
acceptance of wolves.
One of the main reasons to hunt wolves, is to eliminate the individuals than can cause damage
in livestock, to limit the number of animals killed by wolves. However, studies show, that in the areas
where wolves are hunted, level of damage in livestock does not decrease (and in some cases may
even be bigger). The reason to this unusual tendency is very complex. Wolves usually live in family
groups in which all individuals except the parent pair are closely related. This arrangement causes
cooperation during hunting and caring for offspring and sharing food. Where wolves are hunted, there
is more chance to break the family group, which leads to orphaned, young individuals without
parental support or creation of small, inexperienced groups. Those wolves do not yet have the ability
to hunt for the largest and most difficult prey (deer, elks or wild boars), which is why they are more
likely to hunt smaller or easier victims, e.g. livestock. One of the examples of increased damage in
livestock is Estonia, where along with the increase in the number of wolves shot (from 27% to 55%
of the autumn population), also increased the number of livestock killed.
Another crucial factor, that should be considered during wolf hunting, is that from the distance,
there is no clearly marked sexual dimorphism between female and male and the juveniles grow so
fast, that in their second year they are practically indistinguishable from adults. Therefore, a selective
killing, focused on eliminating a specific individual that causes damages, is practically impossible.
In large populations, it is also hard to shoot individuals of a certain age or sex category, which leads
to killing individuals without explicit selection.
There are also fears about excessive hunting of wolves on ungulates and thinning of their
populations. Studies show that despite the increase of the wolf population, the number of deer, wild
boar and roe deer is growing, and in addition the ungulate populations are in better condition. Wolves
often hunt weak ungulates (sick ones or pregnant females), and by that, they regulate the structure of
ungulate population.
What should be emphasized, is the fact, that wolves reduce the number of species causing losses
in agriculture and forestry (e.g. wild boar, beaver), which is also a financial benefit for the
government. Wolves reduce the number of stray dogs and cats in forests, contributing to the protection
of local fauna.
Another problem, that seems to be ignored in discussion of hunts, is migration. Elimination of
wolves from certain area does not eliminate them for a long time. Areas, where those predators are
hunted, sooner or later will be settled by other wolves from nearby habitats (e.g. young wolves during
dispersion). Therefore, maybe better idea would be to conduct a proper monitoring of population,
increase funding to farmers to protect their animals and eliminate only those individuals, that are
actual threat to livestock or people.
Wolf hunting is very complex and emotional topic. However, to properly approach this topic,
we should take under consideration, that hunting sometimes is the only way, but in the case of wolf
maybe it should be the last way to deal with the problem. Wolves are one of the species, that make
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conflicts with humans, but we cannot underestimate their important role as a part of the ecosystem.
The focus in case of this predator should be how to help breeders to protect their livestock effectively.

THREATS OF RACOON DOG (NYCTEREUTES PROCYONOIDES) PRESENCE IN
POLAND
Wielgórska K. mgr inż., Gruszczyńska J. dr hab. prof. WULS
katarzyna_wielgorska@sggw.pl
Department of Animal Genetics and Conservation, Institute of Animal Sciences, Warsaw University
of Life Sciences – SGGW (Warsaw, Poland)
Invasive species, along with the destruction of habitats, are one of the greatest threats to
biodiversity. Due to numerous adaptations, they threaten native fauna and flora, resulting in local
displacement of native species. One of the invasive species, which can become a significant problem
in Poland, is a raccoon dog.
The aim of the study was to analyse the impact of a raccoon dog on Polish fauna and to identify
threats resulting from the presence of this species.
Based on the available scientific literature, factors affecting the success of this species in the
country were analysed and the threats posed by its presence were indicated. Currently, the raccoon
dog inhabits almost the entire territory of Poland and its expansion is progressing more and more to
the west, despite the actions taken to combat it.
The raccoon dog's success in colonizing new areas and increasing numbers is result of many
factors. It is a very plastic species, easily adapting to new habitats. As a food opportunist, he is able
to adapt to any conditions (especially in winter, when the availability of food is low). The raccoon
dog's diet varies depending on the region of its occurrence and is very dependent on the current
availability of food, but the source of its food is mainly carrion, small mammals and birds, as well as
amphibians, insects, and fruits and seeds. The invasive potential success is favoured by a small
number of natural enemies (raccoon dogs occasionally are prey of wolves or feral dogs) and the
systematic spread of rabies vaccines in the forests since the mid-90s. In addition, sexual maturity in
the first year of life and numerous litters contribute to an increased reproduction rate. The above
factors influence the high rate of population growth.
It should be stated whether the stable population of this species in the country can adversely
affect the Polish fauna. The negative impact of the raccoon dog on the national fauna has not been
clearly stated, but it is highly probable that it poses a serious threat to the biodiversity of our region
primarily due to its high adaptability. Raccoon dog’s food niche is much wider than domestic
predatory species, for which it can be very competitive.
It can also pose a significant threat to breeding water and wetland birds, as well as local
amphibian populations. Raccoon dogs rarely hunt adult birds, but research in Finland shows that large
amounts of bird eggshells were found in their faeces, which is primarily evidence of the destruction
of broods. It is also suspected that the increasing population of raccoon dog may affect the decrease
of local populations of forest grouse - black grouse (Tetrao terix) and capercaillie (Tetrao urogallus),
which are endangered species in Poland. Due to the wide spectrum of food eaten, the raccoon dog
also competes with native species of smaller predators, in particular fox (Vulpes vulpes) and badger
(Meles meles).
Another problem is the potential risk of disease transmission. Raccoons often inhabit the
burrows of other species, which creates an epidemiological threat - the burrows are then a vector for
pathogens and parasites. The main threat to the native fauna is parasitic transmitted parasites Echinococcuss multilocularis, trichinella (Trichinella sp.) and scabies, as well as viruses, including
rabies.
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According to international agreements, the raccoon dog is considered an invasive species,
posing a threat to biodiversity and should be fought ex officio. The most beneficial effect for invasive
species would be their complete eradication. This is the most effective and the cheapest way to solve
the problem, but not completely thought out in such an advanced invasion as in the case of a raccoon
dog. Activities aimed at eliminating the species should from the beginning be correlated with the
national system of keeping the population as low as possible - so that native species have a chance to
adapt and develop defence mechanisms against a new threatening element in the ecosystem. In the
case of invasion at such a stage as in the case of a raccoon dog, it is not possible to completely
eradicate them or significantly reduce the population size of the entire region, but it should be covered
by long-term control, whose long-term goal is to temporarily or locally reduce their numbers.
The elimination of a raccoon dog, as an invasive species, should begin at local levels, in
valuable natural places (e.g. national parks), and then continued and correlated at national level at
various organizational levels (municipal, provincial, etc.).
The main problem in the case of the elimination of invasive species seems to be the financial
side and the lack of reliable cooperation between various public institutions. Projects on the control
of invasive species mostly involve long-term measures, requiring the involvement of staff at various
levels (legislative and regulatory), which causes difficulties in financing them. However, there should
be taken any actions to control and reduce number of invasive species to protect the biodiversity.

WHY WOLVES (CANIS LUPUS) KILL DOGS (CANIS LUPUS FAMILIARIS)?
Wielgórska K. mgr inż., Gruszczyńska J. dr hab. prof. WULS
katarzyna_wielgorska@sggw.pl
Department of Animal Genetics and Conservation, Institute of Animal Sciences, Warsaw University
of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
Despite the process of domestication of the dog, this species is still not much genetically
different from the wolf (they share over 99% of the genome), which is proved by the possibility of
crossing of both species and giving fertile offspring. Apart from special situations, when a wolf and
a dog cross, the meeting of individuals of these two species usually ends in the death of the dog.
The aim of the study was to investigate why wolves sometimes cross with dogs and why in
many cases they kill dogs.
To analyse this complex issue, we review literature from different countries and analysed cases
of hybridization and data about dogs killed by the wolves. Cases of hybridization are relatively rare
and most often occur when there is no unrelated partner for the female wolf during the mating season
(the crossing of a male wolf with a dog bitch is extremely rare). Hybridization is harmful to the
population of wolves (introgression of canine (Canis lupus familiaris) genes, changes in appearance,
physiology, restrictions on hunting wild ungulates, the ability to use other types of food). Most often,
a female wolf crosses with a dog and raises puppies in the wild. It was found that hybrids of wolves
and dogs do not pose a threat to humans, yet they possibly show less fear of human than wolves.
The reason why wolves kill dogs is not fully understood. Most likely, wolves treat dogs as
representatives of their species and therefore potential competitors for territory and access to food. In
areas of wolf occurrence, loose dogs often leave urine and droppings in the same places as predators.
For a wolf, this is probably synonymous with marking the territory and a potential attempt to take it
over by another individual. For this reason, wolves that meet a dog or follow it by scent marks to the
place where the dog live, most often attack and kill the animal.
It should be emphasized that the potential kill of a dog by a wolf is not a result of aggression
(as is often the case with a dog attacking another dog), but a result of the need to protect resources
such as breeding grounds, access to food and the safety of their own offspring.
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Even if the hybridization is not common, to protect genetic “purity” of wolves, it is necessary
to notice every single case of it and eliminate all hybrids from the environment. Effective methods
for that action are catching of wandering dogs, as well as the introduction of appropriate legal
regulations regarding dogs (registration, mandatory tagging / chipping, increasing owners
responsibility, sterilization, breeding control) and reduction in the number of dogs wandering in the
forests. To detect hybrids of wolves with dogs it is useful to use camera traps and carry a genetic
analysis of animals. Every detected hybrid should be removed by trained intervention groups.
To protect dogs from wolves, owners should keep them in home during the night and control
them in open space. It is necessary to not let dogs walking alone in the areas, where wolves lives.

УДК 636.92:612.015.3:619:615.37
ВПЛИВ ГУМІЛІДУ НА ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ КРОЛЕНЯТ
Рибалка М.А., аспірант, Степченко Л.М., к. біол. н., професор
stepchenko2@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. Гумати займають особливу стадію в процесах перетворення органічної
речовини, що здійснюється за рахунок взаємодії, фізичних, хімічних та мікробіологічних
процесів.
Гумінові речовини здатні впливати на ріст, розвиток та продуктивність тварин за
рахунок впливу на кровотворну систему, апарат травлення а також своїх імуностимулюючих
та антимікробних властивостей. Одним із представників гумінових речовин на ринку
біологічно активних добавок є гумілід якому притаманна низька токсичність та
гепатопротекторний вплив. Можливість застосування гуміліду, як з водою так і кормами, є ще
однією його перевагою.
Вплив гуміліду на системи та апарати органів, був вивчений на багатьох видах тварин.
Дані, що до впливу гумінових речовин на білковий обмін кроленят в літературних джерелах
зустрічаються поодиноко. Однак, для організму кроленят на ранніх етапах постнатального
онтогенезу забезпечення білковими речовинами їх подальше засвоєння та обмін є важливим
за для повноцінної реалізації свого генетичного потенціалу.
Мета. Визначити вплив гуміліду на білковий обмін кроленят.
Матеріал і методи дослідження. Задля проведення досліду відбирали 16 кроленят 45добового віку породи Hyplus. За принципом аналогічних груп було сформовано контрольну
та дослідну групи по 8 кроленят у кожній. Протягом проведення досліду кроленятам
задавали повнораціонний комбікорм, що використовують «ТОВ «АГРО-СОЮЗ-КИЇВ»» за
для вирощування кролів Hyplus.
Вік кроленят контрольної та дослідної груп на початок досліду склав 60 діб. Перед
проведенням досліду кроленята проходили підготовчий період тривалістю 15 діб. Дослідна та
контрольна група тварин, перебували в однакових умовах годівлі і утримання протягом
проведення досліду. Кроленятам дослідної групи завдавали гумілід із водою в кількості 5 мг
діючої речовини на 1 кг маси тіла. Кроленята контрольної групи отримували чисту воду у
відповідних кількостях.
Кров у кроленят контрольної та дослідної групи відбирали з ранку натщесерце з v.
Saphena lateralis в першу 14-ту, 21-шу, 35-ту добу дослідження. Вимірювали вміст креатиніну,
сечовини, загального білку, альбумінів та глобулінів методом абсорбційної фотометрії за
допомоги автоматичного біохімічного аналізатора BioChem FC-200 (виробник «High
Technology», США).
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Результати та висновки. Відмічено збільшеня вмісту загального білку на 8,3%,
альбумінів на 9,7% та глобулінів на 12% у сироватці крові кроленят дослідної групи у
порівнянні із контролем на 21-шу добу досліду.
На 35 добу досліду вміст сечовини у сироватці крові дослідної групи кроленят був вищим
на 18,6%, креатиніну на 15,4% у порівнянні із контрольною групою. Показники кінцевих
продуктів азотистого обміну не виходили за межі референтних значень.
Активність амінотрансфераз у кроленят мала певні особливості. Так, активність АСТ у
сироватці крові кроленят дослідної групи була вищою на 16,3% у порівнянні з контрольною
групою. Однак, активність АЛТ була нижчою у кроленят дослідної групи порівняно із
контролем.
Вплив гуміліду на загальний білок, альбуміни та глобуліни є першочерговим він
відмічався вже на 21-шу добу досліду. Збільшення вмісту загального білку водночас із
збільшенням альбумінів і глобулінів говорить про інтенсифікацію білоксинтезуючої функції
печінки та збільшення резистентності організму.
Підвищення креатиніну та сечовини відмічено дещо пізніше, на 35-ту добу досліду.
Збільшення вмісту креатиніну у сироватці крові кроленят дослідної групи свідчить про
прискорення анаболічних процесів м’язової тканини та про збільшення їх фізичної активності.
Збільшення сечовини говорить про інтенсифікацію білкового обміну, що може бути наслідком
полегшення засвоєння та транспорту амінокислот до тканин а також за рахунок
пришвидшення метаболізму у м’язовій тканині та печінці.
Збільшення активності АСТ говорить про прискорення трансамінування амінокислот,
що відповідає інтенсифікації метаболізму у печінці та м’язовий тканині. Зменшення
активності АЛТ говорить про можливий кардіо- та гепатопротектроний вплив гуміліду.
Тож на тлі застосування гуміліду відзначено збільшення загального білку та його
фракцій, АСТ а також продуктів кінцевого азотистого обміну (сечовини, креатиніну) у межах
референтних значень, що говорить про інтенсифікацію білкового обміну.
УДК 636.5.09:591.1.18
ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ-АНТАГОНІСТІВ У СИРОВАТЦІ КУРЕЙ З РІЗНИМ
ТОНУСОМ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Студенок А.А., аспірант, Трокоз В.О., д. с.-г. н., професор
artemstudenok@gmail.com
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
м. Київ, Україна
Актуальність. Вміст амінокислот в організмі птиці регулюється багатьма механізмами
та залежить від великої кількості процесів катаболізму та анаболізму. Ріст м’язового каркасу
як тварин, так і людини неможливий без отримання всіх необхідних речовин під час годівлі.
Дефіцит навіть однієї амінокислоти веде до зниження приросту маси, зростання коефіцієнта
споживання корму та фінансових збитків [1]. Відомо, що як у людини, так і тварин існує
певний антагонізм між амінокислотами. Хоча кожна з них є важливою для пластичних
процесів та функціонування організму. Лізин активує в нирках ензим аргіназу, який
пришвидшує катаболізм аргініну, приводить до зниження вмісту останнього. І навпаки,
зростання споживання аргініну викликає зниження абсорбції лізину в кишечнику та
реабсорбцію в нирках. Аргінін додатково гальмує катаболізм метіоніну та утворення з нього
гомоцистеїну, тобто приводить до росту вмісту цієї амінокислоти [2]. Тому дослідження
регулювання вмісту амінокислот та механізмів їх обміну в організмі необхідні для розвитку
птахівництва через зростаючі темпи споживання курячого м’яса.
Мета. З’ясувати вплив тонусу автономної нервової системи (АНС) на вміст амінокислот96
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антагоністів у сироватці крові курей.
Матеріали та методи. Тонус АНС визначали у 24-хкурей-бройлерів породи кобб-500,
віком 30 діб, застосовуючи метод варіаційної пульсометрії [3, 4]. Запис електрокардіограми
здійснювали переносним електрокардіографом ЭК3Т 01-«Р-Д». Електроди під’єднували до
грудних і тазових кінцівок і, витримавши для заспокоєння тварини 1– 2 хв, записували не
менше 100 кардіоциклів. Швидкість руху стрічки електрокардіографа становила 50 мм/сек,
амплітуда запису – 1мВ. Показники моди (Мо) та амплітуди моди (Амо) частоти серцевих
скорочень вираховували з електрокардіограми, де найкраще були візуалізовані R–R-інтервали.
Формування груп проводили за тонустом АНС. Для симпатикотоніків показники моди
становили 0,14–0,16 с; нормотоніків – 0,16–0,17 с; ваготоніків – 0,18–0,21 с,а амплітуди моди,
відповідно, >45 %, 40–45%, <40% [3, 4]. Венозну кров для дослідження відбирали з
підкрилових вен курей у 60-добовому віці після 2-годинної голодної дієти. У сироватці крові
визначали віст аргініну, лізину та метіоніну методом капілярного електрофорезу приладом
«Капель 105М. Статистичну оцінку здійснювали в Microsoft Excel [5].
Результати дослідження. Вміст аргініну був вищим у симпатикотоніків на 43,4%
(р<0,05), ніж у нормотоніків та 49,7% порівняно з ваготоніками (р<0,05). Вміст лізину у курей
з домінуючим симпатичним типом АНС відрізнявся статистично вищими показниками, ніж у
курей-нормотоніківна 8,6% (р<0,05) та ваготоніків –36,4% (р<0,05), відповідно. У свою чергу
птиця з нормотонічним типом АНС мала на 30,5% (р<0,05) вищий вміст цієї амінокислоти,
ніж тварини з підвищеним тонусом парасимпатичного відділу АНС.
Вміст метіоніну виявився найвищими у курей-ваготоніків. Вони характеризувалися на
22,0% вищою концентрацією амінокислоти порівняно з нормотоніками та 30,0 % (р<0,05) –
симпатикотоніками. Птиця з нормотонічним типом мала на 10,3% вищий вміст метіоніну, ніж
із домінуючим симпатичним відділом АНС (табл.).
Таблиця.
Вміст амінокислот в сироватці крові курей віком 60 діб, (г/л), n=4
Амінокислоти
Тонус автономної нервової системи
Симпатикотоніки
Нормотоніки
Ваготоніки
*+
Аргінін
3,2±0,52
1,81±0,094
1,61±0,25
*+
Лізин
2,91±0,29
2,66±0,13
1,85±0,23*
Метіонін
1,05±0,056
1,17±0,078
1,5±0,12+
Примітка: *р<0,05 порівняно з нормотоніками; +р<0,05 порівняно з ваготоніками та
симпатикотоніками.
Порівняння вмісту амінокислот у курей всередині груп показало, що вміст аргініну у
симпатикотоніків був на 9% вищим, ніж вміст лізину. У нормотоніків така різниця становила
32,0 %, а у ваготоніків – 13,0 %. Показники амінокислотному пулу у ваготоніків були схожі до
вмісту амінокислот у курей-нормотоніків. Вміст аргініну був вищим,ніж метіоніну на 67,2% у
симпатиотоніків, 6,8% – ваготоніків і 35,4% – нормотоніків. Вміст метіоніну у курей
симпатикотоніків виявився найнижчим серед всіх груп, що вказує на підвищене використання
цієї амінокислоти тваринами з домінуючим симпатичним відділом АНС [6]. Також потрібно
відмітити, що співвідношення аргініну та лізину у курей-симпатикотоніків становить 1/0,9.
Разом зі зміною домінування АНС у сторону парасимпатикотонії відбувалася зміна
співвідношення на користь лізину у ваготоніків: 0,87/1. Ці результати певною мірою
пояснюють результати наших попередніх досліджень, де був встановлений вплив АНС на
вміст білка та активність трансаміназ у курей [7, 8].
Висновок. Кури-симпатикотоніки мають найвищий вміст аргініну та лізину порівняно з
нормотоніками та ваготоніками (р<0,05), а нормотоніки – вищі показники лізину на 30,5 %
(р<0,05) порівняно з ваготоніками. Різниця між вмістом амінокислот всередині груп показує,
що при переході від симпатикотонії до ваготонії різниця вмісту між амінокислотамиантагоністами аргініном та лізином змінюється від співвідношення 1/0,9 у симпатикотоніків
до 0,87/1 у ваготоніків. Це може свідчити про різний метаболізм цих амінокислот у курей
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різних груп та, як вторинний чинник, про їх природній антагонізм. Збільшення рівня метіоніну
у ваготоніків вказує на знижений метаболізм цієї амінокислоти у птиці і, навпаки, її підвищене
використання у симпатикотоніків.
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Актуальність. Серед захворювань печінки досить поширеною є гепатодистрофія. Це
захворювання, зумовлено порушенням обміну речовин у печінці і характеризується
дистрофією гепатоцитів без вираженої мезенхімально-клітинної реакції та порушенням
функцій печінки. Здебільшого гепатодистрофія проявляється за незбалансованого раціону
(частіше через дефіцит цукру й крохмалю та надлишку протеїну), згодовування неякісних,
запліснявілих кормів. Захворювання може проявлятися і за різних захворювань: кетоз, ацидоз,
ожиріння, міокардіодистрофія, пневмонія, анемія, нефрит тощо. Патологія найбільше
вивчена у великої рогатої худоби, собак, коней, поросят. У свиноматок гепатодистрофія,
згідно вітчизняних джерел, практично не описана.
Мета роботи: полягала у вивченні клінічно-гематологічного статусу у свиноматок за
гепатодистрофії.
Матеріали і методи: Матеріалом для дослідження були свиноматки порід Дюрок і
Ландрас через два тижні після опоросу, яким згодовували корми зернової групи уражених
плісеневими грибами. У стабілізованій крові тварин визначали загальну кількість еритроцитів,
вміст гемоглобіну (геміглобінціанідний метод), гематокритну величину (центрифугування за
Шклярем); математично підраховували індекси «червоної» крові – МСН (середній вміст
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гемоглобіну в еритроциті) і МСV ( середній об'єм еритроцита). У сироватці крові
досліджували: вміст загального протеїну (біуретовий метод), його фракції (нефелометричний
метод), рівень сечовини ( реакція із діацетилмонооксимом), креатиніну (кінетичний метод),
активність амінотрансфераз (АсАТ і АлАТ) за методом Рейтмана і Френкеля ; гаммаглутамілтранспептидази (ГГТП) – метод Szasz.
Результати досліджень: У свиноматок температура тіла була в нормі, у них виявляли
алотріфагію, тварини важко підіймалися, більше лежали. У частини тварин іктеричність
кон’юнктиви, волосяний покрив скуйовджений, шкіра бліда.
Кількість еритроцитів у середньому становила 4,4±0,21 Т/л, що на 65,7 % менше
порівняно із клінічно здоровими. Уміст гемоглобіну в крові становив 135,9±4,19 г/л, що на
17,2% більше, ніж у клінічно здорових.
Вміст гемоглобіну в еритроциті (МСН) у хворих був в 1,8 рази більшим, ніж у здорових
тварин. Інший індекс − МСV в середньому становив 92,0±6,58 мкм³, що в 1,6 рази більше, ніж
у клінічно здорових свиноматок. Тобто, у свиноматок за гепатодистрофії проявляється
гіперхромна макроцитарна анемія.
У хворих свиноматок виявили зміни і зі сторони біохімічного спектру сироватки крові.
Зокрема, вміст загального протеїну становив 92,6±3,42 г/л, тобто був більшим за величини
клінічно здорових на 30,2 % (р< 0,01). Виявили зміни і в фракційному складі загального
протеїну.
Вміст альбумінів (протеїнів, які синтезуються гепатоцитами) у середньому становив
37,7±2,28 % від загального протеїну і був на 6,4 % меншим, ніж у клінічно здорових (р<0,05).
Тобто, у хворих тварин порушується альбуміносинтезувальна функція гепатоцитів. Вміст βглобулінів у хворих свиноматок був більшим на 7,9 %, що вказує на тривалий перебіг
патології.
Уміст сечовини у хворих у середньому по групі був у межах фізіологічних коливань –
5,1±1,04 ммоль/л. Втім, за аналізу отриманих показників у частини свиноматок (50 %)
встановили зменшення цього показника залишкового нітрогену, що свідчить про порушення
сечовиноутворювальної функції печінки. У інших ( 40 %) виявили збільшення сечовини, що
вказує на порушення екскреторної функції нефронів.
Порушується у хворих тварин і фільтраційна функція нефронів, на що вказують
величини креатиніну в сироватці крові. Рівень креатиніну у хворих тварин у середньому
становив 174,4±7,01 мкмоль/л, що на 41,3 % більше порівняно із клінічно здоровими (р< 0,01).
Патологія печінки проявляється здебільшого підвищеною активністю індикаторних
ензимів. Найчастіше визначають активність аспарагінової (АсАТ) і аланінової (АлАТ)
амінотрансфераз, тобто ензимів, які не вибагливі до умов транспортування і зберігання, і є
досить інформативними. Активність АсАТ у хворих свиноматок у середньому становила
718,2± 48,86 нкат/л і була в 2,6 рази вищою, ніж у здорових (р< 0,01). Підвищеною у хворих
тварин були і значення іншої амінотрансферази – АлАТ (786,2±34,57 нкат/л проти
316,5±13,63 у здорових; р<0,001). Патологія печінки супроводжується явищами холестазу,
маркером якого є підвищена активність ГГТП. У середньому по групі хворих її активність
становила 0,7± 0,08 мккат/л ( у здорових 0,18±0,034; р< 0,001). У частини хворих свиноматок
її значення перевищували середню по групі у 7 разів.
Отже, у хворих свиноматок відбуваються зміни у цитозольній та мітохондріальній
структурах гепатоцитів із явищами холестазу.
Висновки. Згідно проведених досліджень, у свиноматок за порушення умов годівлі
розвивається гепатодистрофія (це підтверджують – гіперпротеїнемія, гіпоальбумінемія,
гіпербетаглобулінемія, гіперензимемія АсАТ, АлАТ і ГГТП ).
Окрім того, у хворих тварин проявляються гіперхромна макроцитарна анемія та
нефропатія (на це вказують гіперазотемія та гіперкреатинінемія).
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УДК 636.5:612.12
СОДЕРЖАНИЕ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ И КРЕАТИНИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР, ИММУНИЗИРОВАННОГО ЖИВОЙ
ВЕКТОРНОЙ ВАКЦИНОЙ «VECTORMUNE FP-LT»
Громова Л.Н., к. биол. н., доцент, Громов И.Н., д. вет. н.,
Левкина В.А., Конончук Н.И., студент, Старченко А.С., студент
gromoff@tut.by
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Введение. У представителей класса Птицы мочевая кислота является конечным
продуктом не только пуринового, но и белкового метаболизма. Система биосинтеза мочевой
кислоты (а не мочевины, как у большинства позвоночных) в качестве механизма связывания
в организме аммиака как более токсичного продукта азотистого обмена развилась у этих
животных в связи с характерным для них ограниченным водным балансом. Известно, что
мочевая кислота выводится из организма с минимальным количеством воды в составе мочи
[4, 5]. Креатинин участвует в энергетическом обмене мышечной и других тканей [4, 5]. Он
является конечным продуктом креатин-фосфатной реакции. Фермент креатинфосфокиназа
обеспечивает процесс превращения креатинина в креатинфосфат. Это необходимо для
обеспечения энергией сокращения мышечных волокон. Из организма креатинин
выводится почками с мочой. В связи с этим количественное содержание креатинина в
сыворотке крови является важным показателем деятельности почек.
Изучению процессов иммуногенеза у птиц, вакцинированных против вирусных
болезней, посвящено значительное количество работ в отечественной и зарубежной
литературе. При этом исследования большинства ученых направлены на установление
морфологических изменений у иммунизированных птиц, а также на оценку напряженности
поствакцинального иммунитета [3]. Возможные биохимические изменения в организме птиц,
сопровождающие вакцинный процесс, изучены недостаточно. Известно, что любая
проводимая вакцинация влечет за собой определенные изменения в обмене веществ,
представляющем динамическую систему из разных метаболических путей и циклов. Несмотря
на обилие биохимических тестов, в клинической практике широко используется узкий, но
стабильный диагностический набор методов, необходимых и достаточных для решения
большинства клинических задач. По мнению ряда ученых [1, 2, 6, 7], изучение биохимических
показателей крови животных и человека является важным и информативным методом
исследования, позволяющим наряду с результатами морфологических и иммунологических
исследований оценить иммуногенные и остаточные реактогенные свойства разрабатываемых
биопрепаратов на доклиническом и клиническом этапах испытаний и, в итоге – сделать
объективное заключение об эффективности и безопасности конкретной вакцины.
Цель исследований – установление динамики концентрации мочевой кислоты и
креатинина в сыворотке крови молодняка кур, иммунизированного живой векторной
вакциной «VECTORMUNE FP-LT» (Ceva Sante Animale, Франция) против инфекционного
ларинготрахеита (ИЛТ) и оспы.
Материалы и методы исследований. Для проведения исследований в
производственных условиях были сформированы 2 группы молодняка кур 55-дневного
возраста. Птиц 1-й (опытной) группы (95250 голов) иммунизировали живой векторной
вакциной «VECTORMUNE FP-LT» подкожно, путем прокола перепонки крыла. Интактный
молодняк кур 2-й группы (24 головы) служил контролем. На 3-й и 7-й дни после иммунизации
от 12 цыплят из каждой группы отбирали пробы крови. В полученной сыворотке крови
содержание креатинина определяли в реакции Яффе, а уровень креатинина –
ферментативным методом [4, 5]. Все биохимические исследования проводили на
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автоматическом анализаторе с помощью стандартизированных наборов реактивов.
Концентрацию мочевой кислоты и креатинина выражали в мкмоль/л.
Результаты исследований показали, что на 3-й день после вакцинации концентрация
креатинина в сыворотке крови молодняка кур опытной группы находилась на уровне
22,61±0,63 мкмоль/л, а у птиц контрольной группы – 23,08±1,63 мкмоль/л (P>0,05). На 7-й
день эксперимента различия данного показателя между группами птиц были также
недостоверными. При этом содержание креатинина в сыворотке крови иммунизированных
птиц составило 25,28±1,48 мкмоль/л, а у интактного молодняка кур – 24,94±1,23 мкмоль/л.
Нами также установлено, что иммунизация птиц вакциной «VECTORMUNE FP-LT»
приводит к изменению концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови. Так, на 3-й день
после применения вакцины данный показатель у интактного молодняка кур составил
336,91±26,21 мкмоль/л, а у иммунизированных птиц – 254,65±24,31 мкмоль/л (P<0,05). На 7-й
день эксперимента у подопытных птиц происходило постепенное выравнивание данного
показателя по сравнению с контролем. Концентрация мочевой кислоты в сыворотке крови
вакцинированного молодняка кур составила 343,99±28,24 мкмоль/л, а у интактных птиц –
322,35±17,47 ммоль/л (P>0,05). Таким образом, гипоурикемия у вакцинированного молодняка
кур имела обратимый характер.
Заключение. Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что
иммунизация молодняка кур против ИЛТ и оспы живой векторной вакциной «VECTORMUNE
FP-LT» индуцирует кратковременное и обратимое снижение уровня мочевой кислоты в
сыворотке крови и не оказывает влияния на концентрацию креатинина. Следовательно, в
процессе развития иммунного ответа на вакцинные антигены происходит ингибирование
процессов катаболизма пуриновых оснований, что снижает функциональную нагрузку на
почки.
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УДК 636.5.087.7
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНАХ ПИЩЕВАРЕНИЯ ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ КОРМОВЫХ ДОБАВОК.
Иванов В.Н., Лях А.Л., Весельский Е.С., Тимошевская И.Л.
ivanov-v-n@mail.ru
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Введение. Поддержание конкурентоспособности птицеводства как отрасли напрямую
зависит от количества, качества и себестоимости получаемой продукции. Наряду с
совершенствованием технологии и улучшением генетических и породных качеств птицы,
использование препаратов или добавок, стимулирующих обменные процессы, остается
актуальным. Безопасность разрабатываемых и используемых препаратов не менее важна, чем
их эффективность, поэтому объективный и комплексный контроль клинических испытаний
является обязательной частью апробации любого препарата перед его регистрацией и
широким применением.
Цель нашего исследования: установление влияния комплексных кормовых добавок на
органы пищеварения цыплят-бройлеров.
Материал и методы. Испытания проводили в условиях терапевтической клиники УО
ВГАВМ. Для изучения влияния кормовых добавок (условно назовем их I и II) на рост и
продуктивные качества молодняка были сформированы 2 опытные и контрольная группа
цыплят-бройлеров по 30 голов в каждой. Условия содержания птицы были одинаковыми для
всех групп.
Кормовая добавка I в своем составе содержала ретинола ацетат, холекальциферол,
токоферола ацетат, менадион натрия бисульфит (витамин K3), тиамин, рибофлавин фосфат
натрия, пантотенат кальция, пиридоксина гидрохлорид, никотинамид, цианокобаламин,
аскорбиновую и фолиевую кислоту, биотин, а в качестве наполнителя – лактозу.
Кормовая добавка II содержала комплекс тех же витаминов и дополнительно
аминокислоты (лизин, метионин, треонин, триптофан, глицин) и микроэлементы (селен, медь,
цинк), а также вспомогательные компоненты – пропиленгликоль, натрия цитрат и
дистиллированную воду.
Кормление цыплят-бройлеров было организовано в соответствии с общепринятыми
нормами для данного вида птицы, кроме комбикорма и испытываемых кормовых добавок
птица дополнительно ни каких кормовых и лечебных средств не получала. Контрольная
группа получала только комбикорма рекомендуемых рецептов в соответствии с периодами
роста.
Для морфологического контроля на тканевом и клеточном уровне проводили
гистологическое исследование органов желудочно-кишечного тракта. Для гистологического
исследования отбирали кусочки печени, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы,
фабрициевой бурсы, дивертикул Меккеля, слепокишечные миндалины от 5 птиц из каждой
группы.
Материал фиксировали в 10% водном растворе нейтрального формалина, после чего
готовили парафиновые гистосрезы по общепринятой методике. Окрашивание гистосрезов
проводили гематоксилином и эозином, после чего заключали в бальзам.
Микроскопирование проводили с помощью бинокулярного микроскопа Olympus BX-51,
фотофиксацию – в программе Sence Cell A.
Результаты исследований. Оценивая влияние кормовых добавок I и II на печень
цыплят, было установлены следующие изменения: структура печеночных балок не нарушена,
выявлен незначительный отек межбалочных пространств, отмечены незначительные
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периваскулярные муфты из лимфоцитов и макрофагов с инфильтрацией эозинофилов
(последнее, вероятно, связано с наличием микотоксинов в комбикорме).
В контрольной группе обнаруживали поля гепатоциов с наличием крупнокапельной
жировой дистрофии. Отсутствие такого патологического процесса в опытных группах птицы
можно расценивать как гепатопротекторное действие кормовых добавок I и II.
В двенадцатиперстной кишке контрольной группы птиц была выявлена интенсивная
инфильтрация лимфоцитами с формирование крупных лимфоидных узелков в собственной
пластинке слизистой оболочки. В опытных группах птицы лимфоидная ткань
визуализировалась в виде умеренных диффузных инфильтратов лимфоцитов в собственной
пластинке слизистой оболочки. Такую разницу можно расценить как снижение местных
иммунных свойств слизистой оболочки контрольной группы и достаточно высокую степень
местного иммунитета слизистой оболочки кишечника у птиц опытных групп, получавших
испытуемые препараты.
Дивертикул Меккеля, являясь рудиментом желточного мешка, у взрослой птицы
выполняет функцию иммунного органа, наподобие аппендикса у человека. Во второй опытной
группе цыплят-бройлеров собственная пластинка слизистой оболочки содержала в себе не
только обширные поля лимфоидной ткани, но сформированные лимфоидные узелки средних
размеров от 80 до 100 мкм в диаметре. В первой опытной группе – сформированных
лимфоидных узелков не отмечали. В контрольной группе поля лимфоидной ткани были
наименьших размеров, что свидетельствует о недостаточной зрелости дивертикула Меккеля
как иммунного органа.
В слепокишечных миндалинах мы наблюдали аналогичную картину, как и в
вышеописанном органе. Однако даже во второй группе птицы, где лимфоидная ткань
достигала максимального объема, лимфоидные узелки находились лишь на стадии
формирования. В первой опытной группе лимфоидная ткань миндалин была представлена
только диффузными полями лимфоцитов, контрольная группа по-прежнему отставала в
данном показателе от опытных групп.
Фабрициева бурса, являясь как центральным, так и периферическим органом иммунной
системы птицы, при морфологической оценке объективно отражает уровень иммунитета
птицы. В опытных группах птицы в лимфоидных узелках бурсы четко различалось корковое
и мозговое вещество за счет меньшей плотности лимфоцитов в последнем. В контроле
плотность лимфоцитов как в коре, так и в мозговом веществе была практически равной и
граница между зонами определялась только по линии эпителиальных клеток. Такую разницу,
можно оценить как повышенную миграционную способность лимфоцитов из бурсы в
периферические органы иммунитета, что подтверждается более высокой степенью
лимфатизации дивертикула Меккеля и слепокишечных миндалин в опытных группах птицы.
В поджелудочной железе всех групп птицы не было выявлено каких-либо изменений,
свидетельствующих о негативном воздействии испытуемых кормовых добавок.
Вывод. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что испытуемые кормовые
добавки выпоенные с питьевой водой цыплятам-бройлерам, оказывают положительное
влияние на рост и развитие, увеличивая их среднесуточный прирост, снижают затраты корма
на единицу прироста и обеспечивают сохранность цыплят-бройлеров.
Морфологически установлено их гепатопротективное действие, а также
иммуностимулирующий эффект на кишечно-ассоциированную лимфоидную ткань (КиАЛТ)
цыплят-бройлеров.
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УДК 619:617.55-089
ВПЛИВ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН НА ПРОЦЕСИ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТКАНИН
КІШОК В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
Калиниченко А.О., магастрант, Степченко Л.М., к. біол. н., професор
kalinichenko1867@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м.Дніпро, Україна.
Вступ. На сьогодні вивчення властивостей гумінових речовин проводитися досить
інтенсивно. Їх почали використовувати в багатьох галузях, в тому числі гуманній та особливо
ветеринарній медицині у зв'язку з їх регуляторними, імуномодулюючими та антимікробними
властивостями.
Як відомо, гумінові кислоти - це органічні речовини, які отримають із природних
продуктів (торф, буре вугілля, леонардит, сапропель та ін.). Хімічна структура гумінових
кислот обумовлює її різноманітні функції, такі як акумулятивна, транспортна, регуляторна,
протекторна та особливо фізіологічна, яка включає в себе антиоксидантні, регенераційні та
інші властивості. Однією з особливостей їх дії на організм є відносна індиферентність
відносно процесів, що протікають в організмі в нормі та ефективна коригуюча дія при будьяких відхиленнях констант гомеостазу[4].
У ветеринарній медицині гумінові речовини використовують частіше в якості кормових
добавок для підвищення продуктивності і оздоровлення сільськогосподарських та домашних
тварин. Однак, досить слабко вивчений їх місцевий вплив саме на відновлювальні властивості
організму, особливо за раневих пошкоджень внаслідок хірургічних операцій або маніпуляцій.
Завдяки своїй хімічній структурі, а саме здатність утворювати водневі і ковалентні зв'язки з
біополімерами типу колагену,. гумінові речовини можуть володіти регенераторною і
ранозагоювальною дією, тому вивчення їх місцевої дії на процеси регенерації є досить
актуальними на сьогодні [2]
Мета. Метою роботи стало вивчення процесу регенерації тканин шкіри у кішок після
проведення оваріогістеректомії за впливу гумінових речовин. Більш детальний погляд на це
питання допоможе глибше зрозуміти суть регенераційних процесів та механізм впливу
гумінових речовин на них та рекомендувати впровадження їх використання у лікувальній
практиці.
Матеріали і методи. Дослідження проводились на базі ветеринарної клініки "ЗооМама"
м.Дніпро. Дослідження проводили на кішках, яким була проведена операція з
оваріогістеректомії. Були сформовані дві аналогічні групи - контрольна і дослідна, в кожній
по 6 тварин. В контрольній групі схема лікування впродовж всього дослідження включала в
себе щоденну обробку швів антисептичним розчином хлоргексидину диглюконат 0.05% та
маззю Левоміколь. В дослідній групі перші 8 днів проводили аналогічне лікування, а потім
використовували хлоргексидину диглюконат 0.05% та мазь "Гуміфарм" 1-2 рази на день
впродовж 6 днів. До складу мазі входять: сіль гумінових кислот 50 мг, прополіс 50 мг, альфатокоферолу ацетат 10 мг, а також бутилгідрокситолуол, мазева основа.
Для дослідження було використано методи оцінки і контролю процесу загоєння, такі як
макроскопічне
дослідження
ран,
гематологічні
(кількість
гемоглобіну,
лейкоцитів,тромбоцитів, гематокрит, ШОЕ – за загальноприйнятими методами, лейкоцитарна
формула – за допомогою метода Філіпченка) та цитологічні методи (підрахунок в мазкахвідбитках кількості клітин мікрофлори і клітин, що зустрічаються в рані зі складанням
цитограм). Методика та інтерпретація результатів цитологічних досліджень проводилась за
Д.М. Штейнбергом та за М.Ф.Камаєвим [1] Ґрунтуючись на цих результатах, робились
висновки щодо того, на який день після нанесення рани наступала стадія регенерації. Це в
свою чергу давало уявлення про ефективність лікування з використанням гумінових речовин.
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Результати. На початку досліджень в контрольній і дослідній групі було виявлено
макроскопічні зміни в ранах, такі як набряк, почервоніння. Поступово впродовж 5-6 днів ці
ознаки зменшувались. Через 3-4 дні після введення в схему лікування кішок у дослідній групі
мазі "Гуміфарм" були виявлені макроскопічні зміни, а саме реєстрували появу грануляції та
епітелізації, особливо на місцях з`єднання швів, відсутність набряку та гіперемії шкіри, що
безпосередньо вказувало на початок регенерації. В контрольній групі ці показники з'явились
лише на 10-12 день. Також слід зазначити,що у тварин в дослідній групі реєструвалось
зменшення травмування рани (розлизування), тобто рівень свербежу в них був значно менший,
ніж у кішок в контрольній групі. Щодо гематологічних досліджень, то на початку лікування
було .виявлено збільшення таких показників як ШОЕ, загальна кількість лейкоцитів, в тому
числі нейтрофілів (паличкоядерних та юних) та незначне зниження рівню лімфоцитів, що
вказувало на запальний процес в організмі тварин. Однак, впродовж 5-6 днів ці показники
нормалізувались, що свідчило про нормальний темп післяопераційного періоду в контрольній
і дослідній групі. Лейкоцитарний індекс інтоксикації в дослідній і контрольній групах
знизився на 1- 2 % відносно цього показника з початку лікування, що вказувало на нормальний
розвиток процесу загоєння.. Результати цитологічних досліджень показали,що на 9-10 день у
60% тварин в дослідній групі наступила стадія регенерації, в 40%- закінчення стадії
проліферації, про що свідчили типи цитограм. В контрольній групі ці показники були виявлені
на 14 день досліджень.
Висновки. Таким чином місцеве використання мазі на основі гумінових речовин
"Гуміфарм" позитивно впливає на стадійні процеси загоєння післяопераційних ран у кішок.
такі як стадія проліферації, регенерації, скорочує терміни загоєння рани в середньому на 2-3
дні. За умови застосування мазі відбувається зниження рівню запалення в шкірі,
покращуються процеси епітелізації та грануляції. Тобто мазь "Гуміфарм з природних
компонентів дійсно має антисептичну, протизапальну і регенеруючу дії, завдяки чому
заспокоює пошкоджену і роздратовану шкіру, відновлює епідерміс, запобігає розвитку
патогенної мікрофлори, посилює бар'єрні функції шкіри.
Виходячи з цього можна рекомендувати мазь "Гуміфарм" для лікування
післяопераційних ран у кішок, а також застосовувати ії в лікуванні ран будь-якої етіології за
випробуваною схемою 1-2 рази на день протягом 5-10 днів від початку лікування.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ТА
ПОКАЗНИКІВ УМОВНО-РЕФЛЕКТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СВИНОМАТОК
Постой Р.В., к. вет. н., докторант, Карповський В.І., д. вет. н., професор
ruslana-postoy@meta.ua
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ,
Україна
Вступ. Автономна нервова система (АНС) здійснює регуляцію всіх обмінних процесів у
живому організмі, підтримує сталість внутрішнього середовища, координує функції
внутрішніх органів, залоз, серцево-судинної системи, бере участь у процесах адаптації
організму. Сила, врівноваженість та рухливість процесів збудження та гальмування в корі
великого мозку є тими якостями, що забезпечують тварині максимально швидке і точне
пристосування до зовнішнього середовища. Типологічні особливості вищої нервової
діяльності впливають на процеси обміну речовин в організмі свиней, їх резистентність та
продуктивність.
Мета роботи – встановити типологічні особливості тонусу АНС та дослідити
характеристики коркових процесів у свиноматок.
Матеріал і методи. Дослідження проводили на базі виробничої свиноферми ТОВ СП
«Ідна», с. Острожець Рівненської області на 62 холостих свиноматках великої білої породи.
Умови утримання, використання, раціон та кратність годівлі для всіх тварин були однаковими.
Визначення типу автономної регуляції серцевого ритму у свиноматок проводили за
допомогою тригеміновагального тесту (око-серцевої проби). Умовно-рефлекторну діяльність
свиноматок досліджували за допомогою методики визначення типів вищої нервової діяльності
(ВНД) свиней у виробничих умовах.
Результати. За результатами тригеміновагального тесту тварин розподіляли на три
групи: нормотоніки, ваготоніки та симпатикотоніки. Під час виконання тригеміновагального
тесту встановлено, що до подразнення очних яблук частота серцевих скорочень (ЧСС) у
свиноматок із нормотонією та ваготонією вірогідно не відрізнялась. Разом з тим, у свиноматок
ваготоніків ЧСС була дещо нижчою (на 4,29 %), ніж у свиноматок нормотоніків. Щодо
свиноматок із переважанням симпатичного відділу АНС, то у них ЧСС була вірогідно вищою
на 9,64 % (р<0,05) і 13,52 % (р<0,01) у порівнянні відповідно із свиноматками нормо та
ваготоніками. Після подразнення очних яблук у свиноматок нормотоніків відмічали
тенденцію до зниження ЧСС на 6,65 % (р<0,1) у порівнянні зі значеннями до подразнення. У
свиноматок ваготоніків подразнення очних яблук призвело до вірогідного зниження ЧСС на
21,52 % (р<0,001) проти початкових значень. Для свиноматок симпатикотоніків характерним
було вірогідне підвищення ЧСС, яке в середньому складало 17,67 % (р<0,001). За цих умов, у
свиноматок ваготоніків встановлено вірогідно нижчу ЧСС на 19,54 % (р<0,001), ніж у
свиноматок нормотоніків. Свиноматки симпатикотоніки, у свою чергу, вірогідно переважали
над свиноматками нормо- та ваготоніками на 39,50–42,33 % (р<0,001) за ЧСС. Зміна ЧСС
(зниження чи підвищення) внаслідок проведення око-серцевої проби у свиноматок із ваго- та
симпатикотонію була більш вираженою (р<0,001), ніж у свиноматок із нормотонією.
За дослідження свиноматок репродуктивного стада встановлено, що більшість тварин
характеризувалась збалансованими впливами симпатичного та парасимпатичного відділів на
роботу серця, тобто відносилась до групи нормотоніків. Частка свиноматок із нормотонією у
стаді складала 41,94 %. На другому місці за частотою виявлення знаходились тварини із
переважанням симпатичного відділу АНС – частка свиноматок із симпатикотонією складала
30,65 %. Тварини, у яких відмічали зміщення вегетативної рівноваги у бік парасимпатичного
відділу АНС займали останнє місце за частотою виявлення – частка свиноматок із ваготонією
становила 27,42 %.
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Під час вивчення ВНД у свиноматок методикою рухово-харчових умовних рефлексів
досліджували силу, врівноваженість та рухливість процесів збудження та гальмування у корі
великого мозку. Для зручності силу, врівноваженість та рухливість коркових процесів
виражали в умовних одиницях (ум. од.). Комбінація сили, врівноваженості та рухливості
коркових процесів формує 4 основні типи ВНД у тварин – сильний врівноважений рухливий
(СВР), сильний врівноважений інертний (СВІ), сильний неврівноважений (СН) та слабкий.
Сила коркових процесів характеризує спроможність нейронів кори великого мозку
адекватно реагувати на дію подразників великої сили із навколишнього середовища. У наших
дослідженнях встановлено, що високі показники сили коркових процесів притаманні
свиноматкам СВР типу ВНД – 3,82±0,10 ум. од., дещо нижчі – свиноматкам СВІ (3,53±0,12
ум. од.) та СН (3,25±0,18 ум. од.) типів та низькі – свиноматкам слабкого типу (1,20±0,14 ум.
од.). Врівноваженість коркових процесів – це рівень збалансованості процесів гальмування та
збудження у корі великого мозку. Високою врівноваженістю коркових процесів
характеризувалися свиноматки СВР типу ВНД – 4,00±0,00 ум. од., дещо нижчою – свиноматки
СВІ (3,42±0,12 ум. од.) типу. Для свиноматок СН та слабкого типів ВНД характерні низька
врівноваженість коркових процесів, яка у них відповідно складала 1,56±0,13 та 1,20±0,14 ум.
од. Рухливість нервових процесів визначає швидкість переходу клітин кори великого мозку
від стану збудження до стану гальмування, і навпаки. Високі показники рухливості нервових
процесів характерні для свиноматок СВР типу ВНД (3,82±0,10 ум. од.), дещо нижчі – для
свиноматок СН типу (3,00±0,23 ум. од.) та низькі – для свиноматок СВІ та слабкого типів
(відповідно 2,26±0,11 та 1,00±0,00 ум. од.). Різниця між свиноматками СВР та СВІ типів ВНД
за показниками рухливості коркових процесів складала близько 40 % (р<0,001).
Під час дослідження співвідношення свиноматок залежно від прояву основних
показників умовно-рефлекторної діяльності встановлено, що більшість досліджених тварин
(80,65 %) володіє високими показниками сили коркових процесів (3–4 ум. од.), тоді як низькі
показники сили коркових процесів (1–2 ум. од.) були лише у 19,35 % тварин. Слід зауважити,
що співвідношення тварин за врівноваженістю та рухливістю коркових процесів виявилося
однаковим. Так, переважна більшість свиноматок (58,06 %) характеризувалася високими
показниками (3–4 ум. од.) врівноваженості та рухливості нервових процесів. Частка тварин із
низькими показниками врівноваженості та рухливості коркових процесів складала 41,94 % від
загальної кількості досліджених.
Висновки. За результатами око-серцевої проби у свиноматок встановлено 3 типи
автономної регуляції серцевого ритму – нормотонічний, ваготонічний та симпатикотонічний.
Переважна більшість (41,94 %) свиноматок репродуктивного стада характеризувалась
збалансованими впливами симпатичного та парасимпатичного відділів на роботу серця.
Частка свиноматок із переважанням симпатичного відділу автономної нервової системи
складала 30,65 %, із переважанням парасимпатичного відділу – 27,42 %.
Використання методики рухово-харчових умовних рефлексів дозволяє встановити силу,
врівноваженість та рухливість процесів збудження та гальмування у корі великого мозку та
визначити тип вищої нервової діяльності. Визначення співвідношення свиноматок у стаді
залежно від прояву основних показників умовно-рефлекторної діяльності показало, що
80,65 % тварин володіє високими (3–4 ум. од.) показниками сили коркових процесів та 19,35 %
– низькими (1–2 ум. од.). Частка тварин із високими (3–4 ум. од.) показниками врівноваженості
та рухливості коркових процесів складала 58,06 %, тоді як інертність та неврівноваженість
нервових процесів притаманна 41,94 % тварин.
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УДК 619: 615.38
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ
ПРЕПАРАТОВ «МУЛЬТИОМИЦИН 1%» И «ЮБЕРИН ОРАЛЬНЫЙ» ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Романова Е.В., магистрант, ассистент
kati.romanowa2017@yandex.ru
УО «Витебская орлена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Введение. Антибактериальные химиотерапевтические препараты, к которым относятся
антибиотики и синтетические противомикробные средства, широко применяются в
ветеринарии для профилактики и лечения заболеваний, вызываемых микроорганизмами.
Опыт применения антибиотиков свидетельствует о том, что они оказывают профилактический
эффект, но, нередко, с множеством побочных и нежелательных последствий, в том числе
развитие резистентности у микроорганизмов. Поэтому в настоящее время идет поиск новых
препаратов, которые ранее не использовались в птицеводстве. От эффективности усвоения
питательных веществ в желудочно-кишечном тракте зависит расход корма, скорость роста и
здоровье организма птицы в целом, ведь в кишечнике сосредоточено более 60% иммунной
системы. Поэтому применение различных кормовых добавок особенно актуально в
бройлерном производстве, где крайне важно быстрое преобразование метаболической
энергии корма в продукцию.
Цель исследований – определить профилактическую эффективность при совместном
применении ветеринарных препаратов «Мультиомиицн 1%» и «Юберин оральный».
Материал и методы. Действующим веществом ветеринарного препарата
«Мультиомицин 1%» является нозигептид. Он обладает бактериостатическим действием в
отношении многих грамположительных, в том числе Staphylococcus spp., Streptococcus spp., а
также некоторых грамотрицательных бактерий, в том числе все виды Clostridium, Eshericihia
coli, Salmonella. Нозигептид безопасен, потому что не всасывается из желудочно-кишечного
тракта, поскольку его молекула имеет большие размеры. Препарат назначают птице разного
возраста в течение всего периода выращивания, так как препарат не накапливается в тканях
организма. Препарат совместим со многими другими препаратами, в том числе с
кокцидиостатиками.
Ветеринарный препарат «Юберин оральный» в качестве действующих веществ
содержит бутофосфан, цианкобаламин (витамин В12), таурин. Бутофосфан – органическое
соединение фосфора, обладает тонизирующим свойством, способствует энергетическому
обмену, ускоряет процессы метаболизма, ускоряя рост и развитие птицы. Витамин В12
стимулирует кроветворение, стимулирует жировой обмен, нормализует процесс усвоения
пищи. Таурин оказывает метаболическое действие, обладает гепатопротекторным действием,
восстанавливает функции клеточных мембран и улучшает процессы обмена в организме.
В июне 2018 года в условии птицеводческого хозяйства Могилевской области были
проведены испытания по определению эффективности применения мультиомицина и
юберина орального на цыплятах-бройлерах. Было сформировано две группы цыплятбройлеров кросса «Росс-308» суточного возраста – опытная и контрольная по 120 голов в
каждой группе. Формирование групп проходило по принципу условных аналогов.
Птице опытной группы в качестве применяли ветеринарный препарат «Мультиомицин
1%» в дозе 250 г/1 т корма в течение 30 дней. Помимо этого, в течение четырех дней птице
выпаивали ветеринарный препарат «Юберин оральный» в дозе 1 мл препарата на 1 литр воды.
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В контрольной группе цыплятам применяли базовую схему ветеринарно-санитарных
мероприятий, принятых в хозяйстве.
В ходе эксперимента мы исследовали показатели заболеваемости птиц гастроэнтеритом,
сохранность, среднесуточный прирост живой массы.
Результаты исследований. В опытной группе заболеваемость цыплят гастроэнтеритом
составила 1,75 %. Средняя длительность заболевания цыплят в опытной группе составила
3,5±0,39 дня. Среднесуточный привес поголовья за 30-дневный период эксперимента
составила 78,8 г. Выздоровление наступило у всех цыплят. Рецидивов болезни и негативного
влияния препарата «Мультиомицин 1 %» за период опыта не отмечали. Сохранность
составила 99,2%.
В контрольной группе заболеваемость цыплят гастроэнтеритом составила 2 %.
Симптомы болезни исчезали в течение 2-5 дней. Средняя длительность заболевания цыплят в
опытной группе составила 3,7±0,35 дня. Среднесуточный привес поголовья за 30-дневный
период эксперимента составила в опытной группе 76,4 г. Выздоровление наступило у всех
цыплят. Сохранность поголовья составила 98,0%.
Вывод. Совместное применение ветеринарных препаратов «Мультиомицн 1%» и
«Юберин оральный» снижает заболеваемость птицы гастроэнтеритом, способствует
нормализации работы кишечника, способствует повышению живой массы на 3% по
сравнению с контролем.

УДК 636.5.053:612.015.3:615.356
КОНВЕРСИЯ КОРМА И СОХРАННОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНОВЫХ И ФУЛЬВОВЫХ КИСЛОТ В
СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Соболев Д.Т., Сандул П.А.
pavel.sandul@mail.ru
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Введение. Для обеспечения высокой продуктивности птицы при низких затратах кормов
на продукцию необходимы высокопитательные кормовые смеси, изготовленные из качественных компонентов. Однако и такие комбикорма не всегда охотно поедаются птицей и не
обеспечивают высокой продуктивности. При не удовлетворении потребности птицы в питательных и биологически активных веществах или при плохом усвоении нарушаются все обменные процессы. Поэтому в кормлении цыплят-бройлеров в настоящее время широко используются кормовые добавки, содержащие витамины, микро- и макроэлементы, ферменты,
пробиотики, антибиотики, иммуностимуляторы.
Современного состояние птицеводства непрерывно требует изыскание новых кормовых средств и технологических приемов, обеспечивающих не только высокий уровень продуктивности, но и влияющих на повышение общей резистентности организма птиц. В связи с
интенсификацией птицеводства количество неблагоприятных факторов внешней среды, отрицательно сказывающихся на становлении и проявлении защитно-адаптационных механизмов и продуктивности птицы, значительно возросло. Выращивание высокопродуктивных
быстрорастущих кроссов, с высоким генетическим потенциалом обязательно требует совершенствования способов кормления и содержания птицы и строгого соблюдения технологических параметров микроклимата. Применение соединений, которые участвуют в функциях
организма и обладают высоким специфическим действием и биологической активностью в
качестве средства повышения продуктивности и естественных защитных сил организма птицы
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является необходимым, особенно в условиях промышленных технологий. Поэтому поиск
средств и способов повышения защитных сил организма, способствующих повышению
продуктивности, является актуальной задачей, особенно в условиях техногенных нагрузок.
Как свидетельствуют литературные данные, применение сочетания гуминовых, фульвовых и нафтеновых кислот, а также различных их сочетаний и производных является весьма
перспективным, но недостаточно изученным направлением. Эти соединения являются
органическими препаратами естественной природы. Есть данные об их участии в активизации
регенерационных процессов и формировании факторов естественной резистентности и
иммунитета животных. Кроме того, в результате ингибировании действия гормонов стресса
отмечается улучшение потребления кормов, с одновременным повышением продуктивности.
Все это позволило нам включиться в исследования по изучению различных аспектов действия
данных соединений для птиц.
Целью наших исследований явилось определить интенсивность роста, продуктивность
и сохранность цыплят-бройлеров на фоне применения сочетания гуминовых и фульвовых
кислот в составе биологически активной фракции из гидролизата торфа, а также гумата
натрия.
Материал и методы. Нами были проведены исследования на цыплятах бройлерах, как
в условиях клиники кафедры внутренних незаразных болезней УО ВГАВМ, г. Витебск так и
в условиях бройлерной птицефабрики СООО «Витконпродукт» Шумилинского района
Витебской области. Группы подопытных птиц формировали по принципу аналогов, с учетом
кросса, возраста, живой массы. Содержание птицы во всех группах было одинаковым.
Технология их содержания соответствовала отраслевому стандарту, принятому для
птицефабрик по выращиванию бройлеров. Световой и температурный режим, влажность,
фронт кормления, а также поения соответствовали рекомендациям, применяемым на
птицефабрике. В период проведения опыта для подопытных цыплят были созданы
одинаковые условия кормления и содержания по принятому на птицефабрике распорядку дня.
Рационы составляли по общепринятым нормам в соответствии со схемой опыта. Бройлерам
скармливали полнорационные комбикорма ПК-5Б в первый период выращивания с 1-28дневного возраста и ПК-6Б с 29-дневного возраста и старше.
В течение опыта контролировались следующие показатели:
- живая масса – методом индивидуального взвешивания бройлеров каждой группы в
контрольные периоды исследований;
- сохранность поголовья – путем ежедневного учета падежа и выбраковки;
- потребление корма – ежедневно, с учетом его поступления и остатков.
Контрольная группа птиц (10 голов) получала основной рацион без изменений. Опытная
группа цыплят-бройлеров (20 голов) в дополнение к основному рациону получали препарат
«Гумивет», который задавался с кормом в дозе 0,250 г на 1 кг живой массы вместе с
комбикормом. Поение цыплят-бройлеров в опытных группах и контроле с 10 дневного возраста и до убоя в 43 дневном возрасте осуществлялось водой из артезианского источника
вволю. В условиях птицефабрики цыплятам опытной группы (500 голов) биологически активную фракцию из гидролизата торфа выпаивали с питьевой водой с 5 дневного возраста в
дозе 1,0 мл/гол ежедневно до конца периода выращивания – 46 дней.
Биометрическую обработку полученных цифровых данных осуществляли методами вариационной статистики с помощью программного средства Microsoft Exсel.
Результаты. Как показали наши исследования, при близкой начальной живой массе всех
бройлеров, по истечении 20 дней использования препарата «Гумивет» живая масса цыплят
опытной группы на 11% превышала массу контрольных цыплят. К 43-му дню разница в живой
массе составляла уже почти 20%.
При выпаивании биологически активной фракции из гидролизата торфа различия по
живой массе цыплят опытных групп по сравнению с контролем отмечаются уже с 28-дневного
возраста. При этом бройлеры опытной группы в эти сроки превышали живую массу
контрольных цыплят почти на 12%. По окончании опыта разница между группами
110

V Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин,
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2020

сокращалась, но все равно составляла около 3%. Полученные результаты имеют отношение,
как к абсолютному, так и среднесуточному приросту.
Одним из ключевых показателей эффективности использования кормов, сбалансированности рационов, а также применяемых биологически активных добавок служат затраты
кормов на 1 кг прироста живой массы. Следует отметить, что использование кормов на 1 кг
прироста цыплятами в опытных группах было примерно на 3,6% эффективнее, чем в контроле.
Сохранность цыплят-бройлеров по окончании исследований в контрольной группе составила
82,2%, тогда как в опытной группе – была почти 94%,
Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что
комбинация гуминовых и фульвовых кислот в составе комплексных препаратов оказывает
специфическое стимулирующее действие. Положительное влияние на абсолютную и
относительную скорость роста цыплят выразилось тем, что же к 28-дню выращивания
отмечалось повышение приростов в среднем на 11–12% и увеличение конечной живой массы
на 3%.
За счет улучшения переваримости и использования кормов снизились затраты к.ед. на
прирост до 3,6%, т.е. конверсия и использование кормов цыплятами после использования
изучаемых препаратов улучшилась, что позволяет экономить на содержании и кормах не
снижая прибыли от производства мяса птицы. Кроме того, применение указанных
биоактивных добавок в рационе бройлеров способствует повышению сохранности поголовья
на 11,8%.

УДК 636.3.082.455/.084
ОСОБЛИВОСТІ ГОДІВЛІ КІТНИХ ОВЕЦЬ
Сторожук В.І., магістрант, Голопура С.І., к. біол. н., доцент
ladasto100@gmail.com
Національний університет біоресурсів і природокористування України м.
Київ, Україна
Вступ. Годівля овець має життєво важливе значення для успішного відтворення стада.
Вимоги до корму для овець значно змінюються протягом продуктивного циклу.
Мета. Забезпечення достатньої кількості та відповідного даному виду тварин типу корму
є важливим для забезпечення найкращих виробничих показників, міцного здоров’я
материнського організму та плоду.
Годівля овець, як в ранній термін суягності (під час розвитку плаценти), так і в останній
його третині (період швидкого росту плода) значно впливає на вагу і життєздатність ягнят, на
подальший показник їхнього росту, утворення якісного молозива, перебіг родів та здатність
до материнства.
Вага ягняти при народженні - це найважливіший прогноз щодо виживання ягняти.
Погана годівля суягних овець спричиняє народження ягнят-гіпотрофіків із вагою до 0,5 кг.
Відомо, що потреби в енергії у овець повільно зростають протягом періоду ранньої
суягності та швидко протягом останніх 50 днів до ягніння. Лактація значно збільшує
енергетичні потреби. За умов однакового рівня живлення вівцематки, що мають двійнят
виробляють на 30-50% більше молока, ніж вівці, які народили одне ягня. Це означає, що
затрати енергії є більшими у овець із багатоплідністю.
Матеріал і методи. Для проведення дослідження використовували спеціально
запрограмований калькулятор Lifetimeewe для обчислення та оцінки сухої речовини, енергії,
сирого білку та визначення додаткових потреб в кормі для певної фізіологічної групи овець, а
також середні потреби в кормі щомісячно. Серед вимог програми є дані щодо ваги, кондиції
та репродуктивного статусу овець.
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Результати дослідження свідчать, що вівці середнього розміру, яка виношує один плід
потрібно 10 мегаджоулів (МДж) енергії на день, натомість цей показник збільшується до 13
МДж енергії при наближенні родів, а для вівці, що має в утробі два плоди потрібно 11,5 і 16
МДж, відповідно.
Також, вівці у період пізньої суягності, потребують більше білка, їм слід підготувати
дієту, що містить понад 15% сирого протеїну.
В період, коли на пасовищах у вільному доступі є зелені корми, вівці під час пізньої
суягності потребують принаймні 700-1000 кг сухої речовини на гектар (СР / га), а для овець,
що виношують двійню не менше 1200 кг СР / га.
Висновок. Отже, для належного забезпечення вівцематок кормом спершу необхідно
визначити в них кількість плодів та відокремити вівцематок із двійнями. А на наступному
етапі забезпечити в продовж останніх 6-8 тижнів перед ягнінням належним рівнем годівлі
відповідно до фізіологічної потреби, що є запорукою отримання здорового потомства.

УДК 619:591.1:599.323.4:661.746.5
АДАПТАТИВНО-РУХОВІ РЕФЛЕКСИ ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ЩУРЕНЯТ F1 У
ПІДСИСНОМУ ВІЦІ ЗА ВПЛИВУ ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ
Тесарівська У. І., к. вет. н
tesar21@gmail.com
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок, м. Львів, Україна
Вступ. Лимонна кислота використовується у багатьох сферах життєдіяльності людини,
зокрема: у харчовій і фармацевтичній промисловості, ветеринарії, тваринництві тощо.
Широкий спектр її застосування зумовлює зацікавлення в проведенні фізіологічних
досліджень щодо її впливу на живий організм. У багатьох препаратах, біологічно активних
добавках та інших засобах основним діючим компонентом є цитрати. У наш час, широкий
фізіологічний спектр дій показали солі лимонної кислоти на основі наночастинок макро- і
мікроелементів, які отримано за допомогою електроімпульсної технології. Попри те, що
лимонна кислота та її сполуки мають виражений позитивний вплив на функціонування
окремих систем та органів, на репродуктивну функцію самиць, на ріст і розвиток потомства,
нами виявлено лише окремі дослідження з цього напрямку.
Метою наших досліджень було виявити швидкість розвитку сенсорно-рухових
рефлексів та точної координації рухів у щуренят F2 та встановити їх фізичний розвиток у
підсисний період за впливу лимонної кислоти на організм матерів та приплоду.
Матеріали і методи. Досліди проведено у віварії ДНДКІ ветпрепаратів та кормових
добавок на білих лабораторних щурах лінії Wistаr. Тварини перебували в стандартних умовах
з природнім світловим режимом день/ніч, водний розчин лимонної кислоти, воду і корм
отримували ad libitum. Дослідження проведено за дотримання загальних етичних принципів
експериментів на тваринах згідно з «Європейською конвенцією про захист хребетних тварин,
яких використовують для експериментальних та наукових цілей» (Страсбург, 1985) та
ухвалою Першого національного конгресу України з біоетики (Київ, 2001). Самицям F0
дослідної групи (4 тварини) випоювали водний розчин лимонної кислоти (С6Н12О6 хН2О, «хч»)
у кількості 0,8 мг/кг маси тіла протягом фізіологічного і статевого дозрівання, запліднення,
вагітності та вигодовування потомства F1. Контрольні тварини (6 самиць) мали постійний
доступ до нативної питної води. Формування життево-необхідних рефлексів та фізичний
розвиток щуренят у період вигодовування їх матерями ми оцінювали за відповідними тестами:
перевертання на рівній поверхні у першу добу життя, поворот тварини на 180° на похилій
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поверхні та уникнення обриву - на 6 добу, уникнення обриву з візуальним стимулом на 15 добу
та перевертання у повітрі на 17 добу. Стан фізичного розвитку потомства визначали за
кількістю рухів у тесті «маятниковий рефлекс» на 8 добу та за допомогою тесту «м′язева сила»
на 15 добу - утримання на дротяній сітці протягом 15 сек. Також проводили спостереження за
часом відкривання очей у щуренят.
Результати. Функціонування організму, як єдиного цілого, цілком залежить від
розвитку нервової системи, яка сприяє вчасному розвитку життєво необхідних рефлексів.
Використання багатопараметрових тестів з вивчення функціональної активності організму
дають можливість встановити стан і динаміку формування рефлексів і фізичного розвитку
щурів (табл.).
Перевертання на рівній поверхні. Результати проведеного тесту вказують на швидше
формування цього рефлексу у тварин контрольної групи. У щурів, яким випоювали лимонну
кислоту у першу добу життя даний рефлекс був сформований у 65,9 % особин, у той час як у
тварин контрольної групи 81,6 %.
Негативний геотаксис. У цьому тесті щуренята дослідної групи були слабшими, ніж
інтактні тварини. Даний рефлекс, був повністю сформований у 42,9 % тварин дослідної групи,
що на 14,88 % менше ніж у контрольній групі тварин.
Уникнення обриву. При тестуванні даного рефлексу у тварин, яким випоювали лимонну
кислоту, відзначено незначні відхилення від контролю, що в середньому на 0,3 % менше тварин
дослідної групи.
Таблиця
Сенсорно-рухові рефлекси, точність координації рухів та фізичний розвиток
щурів F1 у підсисний період за впливу лимонної кислоти (М ± m)
Група
Різниця
від
Досліджувані параметри
Доба контрольна дослідна
контролю,
n = 56
n = 33
%
Кількість щуренят на самку, особин
1
9,4±0,75
9,5±1,33
1,06
Перевертання на рівній поверхні, особин, %
1
81,6
65,9
-19,24
Негативний геотаксис, особин, %
6
50,4
42,9
-14,88
Уникнення обриву, особин, %
6
96,5
96,2
-0,31
Маятниковий рефлекс, кількість рухів
8
27,2±2,0
26,0±2,1*
-4,41
Уникнення обриву
15
100
100
0
(з візуальним стимулом), особин, %
М′язова сила, особин, %
15
71,5
100
39,86
Повертання в повітрі, особин, %
17
100
100
0
14
0
60,0
-60,0
Відкривання очей, особин, %

15

43,4

97,0

-53,6

16

98,8

100

1,2

17
100
100
Примітка: вірогідність результатів стосовно контрольної групи: * - р < 0,05.

0

Маятниковий рефлекс. Аналіз результатів маятникового рефлексу на восьму добу росту
і розвитку особин виявив статистично достовірне на 4,41 % (р<0,05) менше число рухів у
щуренят дослідної групи, ніж у інтактних тварин.
Уникнення обриву (з візуальним стимулом). У всіх щуренят дослідної і контрольної груп
рефлекс повністю був сформований на 15 добу життя.
М′язева сила. У цьому тесті вищі результати витривалості показали тварини, яким з
водою випоювали лимонну кислоту. На 15 добу всі щуренята дослідної групи утримались на
дротяній сітці протягом 15 секунд, що на 39,9 % особин більше ніж у контролі.
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Повертання в повітрі. У щуренят обох груп, як контрольної так і дослідної, даний
рефлекс був сформований на 17 добу. Щуренята, зберігаючи добру орієнтацію, швидко
перевертались у повітрі і приземлялися на лапки.
Відкривання очей. Вже на 14 добу в 60 % щуренят дослідної групи очі були відкриті, в
той час як у інтактних тварин цей процес почався лише на 15-ту добу життя ( у 43,4 %).
Кількісна перевага цього показника в дослідній групі, порівняно з контролем, зберігалася і на
16 добу (98,8 % проти 100 %).
Висновки. У тварин, за дії лимонної кислоти, з 7 тестів на визначення швидкості
формування сенсорно-рухових рефлексів, точної координації рухів та фізичного розвитку в
ранній постнатальний період, чотири показники є нижчими, два на рівні контролю, а один,
зокрема «м’язова сила», є значно вищий ніж у інтактних тварин. Відкривання очей у щуренят
дослідної групи, порівняно з контролем, розпочалось на добу швидше.
УДК 619:615.1:636.8
ДОНАЦІЯ КРОВІ У ВЕТЕРИНАРНІЙ ПРАКТИЦІ
Лосєва Є.О., к. вет. н., доцент, Ланцова Т.С., магістрант, Лосєва К.В., магістрант
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. Переливання крові – серйозна операція з трансплантації живої тканини від донора
реципієнту. Цей метод лікування широко поширений в клінічній ветеринарній практиці
лікарями різних спеціальностей: хірурги, акушери-гінекологи, травматологи, терапевти та ін.
Гемотрансфузію застосовують, з метою кровозаміни, покращення гемодинаміки, збільшення
об’єму циркулюючої крові, збільшення хвилинного об’єму серця тощо. Переливання крові
надає стимулюючу дію на систему гемостазу реципієнта, викликаючи помірну
гіперкоагуляцію. Після взяття крові, у донора активуються процеси гемопоезу, проте для
стимуляції цього процесу та покращення загального стану донора існує необхідність
використання безпечних протекторних засобів, особливо як що мова йде по «почесних»
донорів. Серед сполук природного походження виділяють групу біологічно активних речовин
гумінової природи. До таких добавок відноситься біологічно активна кормова добавка
гумінової природи “Гумілід” (ТУ У 15.7-00493675-004:2009), що була отримана з екологічно
чистого українського торфу шляхом кислотно-лужної екстракції. Незважаючи на велику
кількість досліджень, пов’язаних з визначенням лікувально-профілактичних ефектів Гуміліду
у тварин [1], дані щодо впливу цього препарату на загальний фізіологічний стан та
безпосередньо активність гемопоезу котів на тлі донації потребують детального вивчення.
Метою дослідження було встановлення динамічних змін гематологічних показників в
організмі котів за дії кормової добавки «Гумілід» на тлі донації, а також виявлення факторів
ризику донації крові для котів-донорів.
Для досягнення мети експерименту на базі клініки ветеринарної медицини «Добрий
Доктор» м. Дніпро, було сформовано дві (контрольна та дослідна) групи по 6 кастрованих
котів, які утримувались в однакових умовах – в квартирах без можливості контакту з іншими
тваринами, годування – здійснювалося готовими кормами, фірми Royal Canin Fit 32
повнорацiонний сухий корм для дорослих котів віком від 12 місяців до 7 років, з вільним
доступом до води. Усі тварини утримувались по системі TLC / The Love of Cats. Середня вага
тварин складала 4,5 кг. Всі дослідні тварини були метисами котів. Котам дослідної групи після
відбору крові з розрахунку 10 мл/кг маси тіла, випоювали біологічно активний засіб “Гумілід”
у кількості 0,1 мл препарату на 100 г маси тіла тварини, протягом 14 діб, у пропорції 1:10 з
водою.
За необхідності дослідним тваринам донорам вводили седативні препарати. Забір крові
проводили шляхом пункції v. jugularres, v. sephalica, v. saphena, триразово: перший раз перед
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початком експерименту та ще двічі з інтервалом тиждень. Протягом досліду у всіх
експериментальних тварин аналізували фізіологічний стан з врахуванням основних
гематологічних показників, а саме: рівень гемоглобіну, гематокрит та абсолютну кількість
формених елементів крові.
Результати досліджень. Найбільш виражені зміни, на тлі використання біологічно
активної кормової добавки гумінової природи гуміліду встановлені відносно кількості
еритроцитів і рівню гемоглобіну. Через 7 діб після донації кількість еритроцитів і вміст
гемоглобіну в крові тварин дослідної групи були відповідно вищими за контрольні показники
на 11,5 (p<0,01) і 12,9 % (p<0,05), а через два тижня на 16,6 (p<0,01) і 13,6 % (p<0,01). При
цьому підвищення кількості еритроцитів у крові не призводило до вірогідної зміни значення
гематокриту відносно контрольного показника. Отже, за рахунок поліпшення морфофункціональних показників крові попереджалось виникнення в їх організмі гіпоксичного
стану, що пов’язано з імовірним покращенням процесу кровотворення. На функціональну
стабільність червоного кісткового мозку тварин за цих умов, а також гомеостатичну рівновагу
водно-сольового обміну, вказував майже незмінний показник гематокриту.
Відомо, що у донорів за рахунок регулярного оновлення крові набагато стійкіше
функціонує імунна система, печінка, підшлункова залоза, травна система. Донори, згідно зі
статистикою, живуть в середньому довше інших своїх братів. Організм більш стійко
переносить крововтрату, що підвищує шанси на виживання при масивних кровотечах.
На початку експерименту контрольна та дослідна група тварин мали задовільний
загальний фізіологічний стан. Після відбору крові у тварини спостерігалось помірне загальне
пригнічення, блідість слизових оболонок, швидкість наповнення капілярів сягала 2 секунди,
спостерігалась тахіпное. Відразу після дачі крові або ж в найближчі хвилини у дослідних
тварин розвивалася, так звана стресова реакція на процедуру взяття крові, інтенсивність якої,
напевно, залежала від типу вищої нервової системи і гормональних особливостей донорів.
Безпосередньо після взяття крові у донорів, відмічали певні зміни: незначне збільшення
частоти пульсу. Реакція на втрату клітин і речовин, що містяться в крові була не тривала,
нормалізація серцево-судинної діяльності та дихання наставала протягом 30-60 хвилин. У цей
період донорам надавали відпочинок.
Вени мають добре розвинуту м’язову оболонку, яка дозволяє швидко пристосувати
ємність венозної системи до змін об’єму крові. У венах міститься 70-80% загальної кількості
циркулюючої крові [2]. Завдяки судинному спазму венозне повернення крові до серця
залишається нормальним, а також колір видимих слизових оболонок в межах референтних
значень. Відмічена тахікардія у донорів, мала транзиторний характер, оскільки через кілька
хвилин за умов гіповолемії починається вихід крові з фізіологічних кров’яних депо (печінка,
селезінка, шкіра, кишечник).
Наслідком компенсаторної перебудови гемодинаміки є зниження гідростатичного тиску
в капілярах, що призводить до переходу міжклітинної рідини в судинне русло. Завдяки цьому
механізму обсяг циркулюючої крові може збільшитися до 10-15%. Саме цей фактор, є
підґрунтям для визначення безпечного об’єму донації крові. Приплив рідини в судинне русло
призводить до гемоделюціі, що покращує реологічні властивості крові і сприяє вимиванню з
депо еритроцитів, збільшуючи кількість циркулюючих еритроцитів і кисневу ємність крові [3].
Таким чином, всі компенсаторні реакції спрямовані на ліквідацію невідповідності між об'ємом
циркулюючої крові і ємністю судинного русла, в наслідок чого у донорів не виникає
ускладнень. Мінімізація побічних ефектів при донації збільшує ефективність роботи
донорської бази, ідея створення якої реалізується в клініці ветеринарної медицини «Добрий
Доктор» м. Дніпро. Створення такого інформаційного ресурсу є необхідним для надання
своєчасної допомоги тваринам, а використання сучасних комп’ютерних систем соціальної
комунікації дозволить якнайшвидше поширювати інформацію, оперативно поповнювати бази
даних та використовувати її у ветеринарній практиці.
Висновки. Спираючись на результати досліду, можна дійти висновку, що гумілід
позитивно стимулює гемопоез, що вказує на можливість використання його для тварин
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донорів при гемотрансфузії, з метою збереження їх здоров'я, покращення загального стану
після донації та продовження донорської функції тварин.
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УДК 619:615.1
ВИЗНАЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ КОРМОВОЇ РОСЛИННОЇ ДОБАВКИ
ЕКСПРЕС-МЕТОДОМ НА КУЛЬТУРІ ІНФУЗОРІЙ
Чумак В.О., к. вет. н, доцент, Крива О.А., ст. викладач
chumak.v.o@dsau.dp.ua
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. На сьогодні ведеться активний пошук шляхів виділення органічних
антиоксидантів із природних джерел для використання як альтернативного способу
сповільнення окиснювальних процесів у м'ясі та м'ясопродуктах при зберіганні. Одним із
таких джерел може бути зелена маса люцерні, яка добре збалансована на амінокислоти, містить
багато мінеральних речовин та вітамінів, зокрема каротиноїдів. Каротиноїди люцерни включають
каротини (β-каротин і лікопен), які є поліенові вуглеводні, та ксантофіли (лютеїн, зеаксантин,
капсантин, кантаксантин, астаксантин та віолаксантин), що містять також оксиген, усі вони мають
антиоксидантну дію. Проте у рослині також містяться сапоніни, надходження надмірної кількості
яких здатне не лише вплинути на продуктивність тварин, але навіть призвести до їхньої загибелі.
Використання експрес-методів біотестування на найпростіших у наукових дослідженнях
дозволяє за короткий термін часу виконати перевірку та оцінити загальну токсичність зразків,
зокрема кормів та кормових добавок
Метою нашого дослідження було вивчення біологічних ефектів на культурі інфузорій
Paramecium caudatum різних концентрацій рослинної кормової добавки.
Матеріал і методи. Дослід проводився в умовах лабораторії з вивчення БАР при кафедрі
фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин ДДАЕУ. Показники гострої токсичності
визначали на культурі інфузорій Paramecium caudatum, яка знаходилась у фазі експоненціального
зростання за загальноприйнятими методами та ряд розведень досліджуваної добавки. Значення
ЛК50 (концентрація речовини у розчині, що зумовлює загибель 50% від наявних живих
організмів) визначали за допомогою пробіт-аналізу кривих летальності (Recommendations of
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OECD Guidelines for the Testing of Chemicals for evaluation of toxic effect of toxicants, 2009).
Розрахунок гострої токсичності виконано за методом Bliss C. та Прозоровського В.Б. (1978).
Результати. При використанні розведення добавки меншого за 50 г/л через 24 год.
спостереження починався активний поділ інфузорій, їх кількість зростала.
Кормова добавка у концентраціях інтервалу 50-100 г/л викликала загибель Paramecium
caudatum. Зокрема, при розведенні 1:20 (або 50 г/л) у середньому залишались 72% живих
інфузорій, при розведенні 1:13,3 (або 75 г/л) виживало близько 23% найпростіших.
При розведенні 1:10 та менших (концентрація понад 100 г/л) у лунках мікроакваріуму
припинявся рух інфузорій, вони збирались у верхньому шарі рідини та гинули.
Висновки. Для досліджуваної кормової добавки ЛК0 становить 3,9% або 38,5 г/л, ЛК50 —
6,7% або 67 г/л, ЛК100 — 9,5% або 95 г/л. Безпечними для теплокрівних тварин вважаються
речовини, які не викликають загибель Paramecium caudatum у середовищі з концентрацією
нижчою за 1% або 10 г/л. Таким чином, досліджувана кормова добавка може згодовуватись
тваринам у дозі понад 2 г/кг маси тіла.

УДК 612:591.1:616-092:636.087.7
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ КЛАСУ
АМІНОТРАНСФЕРАЗ ЗА ВПЛИВОМ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ
«ГУМІЛІД» ПРИ МОДЕЛЮВАННІ АЛОКСАН-ІНДУКОВАНОГО ЦУКРОВОГО
ДІАБЕТУ У ЩУРІВ
Уткіна В.О., аспірант, Степченко Л.М., к. біол. н., професор
utkina_VA@i.ua
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ (актуальність). Незважаючи на багаторічне вивчення цукрового діабету (ЦД) і
використання нових сучасних методів лікування, хвороба продовжує прогресувати й доказом
цього є неухильний ріст захворюваності в світі, висока смертність і частота ускладнень від неї
у людини та домашніх тварин. За для вивчення патогенезу цієї хвороби та способів ії лікування
існує багато моделей експериментального цукрового діабету, основними з яких є хімічні,
хірургічні, ендокринні, генетичні та імунологічні. Саме застосування алоксану, хімічнної
речовини, що вибірково впливає на бета-клітинами острівців Лангерганса та процес утворення
інсуліну, що забезпечує появу експериментального цукрового діабету типу 1 (2). Алоксан є
продуктом розпаду сечової кислоти і являє собою білу кристалічну речовину, яка на повітрі
під дією кисню змінює колір на рожевий. Засіб має діабетогену дію тільки при
внутрішньовенному, підшкірному, внутрішньо м’язовому та інтраперитонеальному введенню.
При виникненні цукрового діабету порушення вуглеводного обміну супроводжується станом
тривалої гіперглікемії. У генезі цукрового діабету важливим є порушення процесів
внутрішньоклітинного засвоєння глюкози, внаслідок порушення транспорту її через клітинну
мембрану. На фоні цих процесів тканини відчувають дефіцит глюкози і нестачу енергії.
Найбільш чутливими біохімічними маркерами та важливими клінічними скринінговими
показниками ураження підшлункової залози та печінки є активні ферменти трансфераз, а саме
аспартатамінотрансфераза (АСТ) та аланінамінотрансфераза (АЛТ). Зміна в активності
ферментів АЛТ та АСТ свідчить про яскраво виражений комплекс метаболічних порушень у
системі підшлункової залози та печінки особливо на початковому етапі формування
патологічних змін при цукровому діабеті (1). Цукровий діабет є досить розповсюдженим
захворюванням серед людей та тварин, який потребує обов’язкової корекції оптимального
стану організму, в тому числі біологічно активними речовинами.. Тому існує необхідність
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вивчення ефективності включення до схеми лікування біологічно активних речовин гумінової
природи, які володіють вираженими регуляторними властивостями (3).
Мета роботи. Охарактеризувати зміну активності ферментів трансфераз у плазмі крові
щурів, як найбільш чутливих біохімічних маркерів та важливих клінічних скринінгових
показників ураження підшлункової залози та печінки за впливом лікувальної дії кормової
добавки гумілід при моделюванні алоксан-індукованого цукрового діабету у щурів.
Матеріал і методи дослідження. Роботу з експериментальним алоксан-індукованим ЦД
та лікувальним впливом біологічно активної кормової добавки добавки гумілід проводили на
статевозрілих молодих щурах-самцях віком 4,5 місяці масою тіла 160-190 г на базі віварію
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Тривалість дослідження
експерименту складала 21 добу, протягом якої щурів утримували в стандартних умовах, з
вільним доступом до води та корму. Тварин поділили на чотири групи по 6 тварин: I група –
інтактні тварини (контроль); II-IV – дослідні групи. Щури II групи – отримували водний
розчин кормової добавки «Гумілід» (ТУ У15.7-00493675004, 2009) у розрахунку 5 мг/кг маси
тіла за діючою речовиною. Тваринам III та IV груп вводили алоксан одноразово
внутрішньочеревним введенням, дозування діабетогенної дії підбирали індивідуально в
залежності від маси тіла тварини. Після IV група - отримували водний розчин кормової
добавки «Гумілід». Кормову добавку тваринам II та IV і відповідно воду I та III
експериментальних груп вводили перорально, індивідуально за допомогою штучно
змонтованого зонда протягом 21 доби. Протягом дослідження, натще, кожні 3 дні з хвостової
вени щурів відбирали кров за допомогою глюкометра «Healthpro» (Україна) згідно інструкції
для визначення вмісту глюкози. Тварин забивали на 21 добу з моменту моделювання алоксаніндукованого ЦД шляхом декапітації під під тіопенталовим наркозом у відповідності до
етичних вимог «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які
використовуються в експериментальних і наукових цілях» (Страсбург, 18.03.1986 р.).
Матеріалом для дослідження була кров, яку відбирали з правого шлуночка серця. Визначення
активності основних біохімічних показників АСТ та АЛТ у сироватці крові без слідів гемолізу
проводили за загальноприйнятими уніфікованими методиками за допомогою автоматичного
біохімічного аналізатору «Miura» (Італія) на базі Науково-дослідного центру біобезпеки та
екологічного контролю ресурсів агропромислового комплексу Дніпровського державного
аграрно-економічного університету. Статистичну обробку експериментальних результатів для
визначення біометричних показників ( середні значення та їх похибки, порівняння середніх
значень за критерієм Стьюдента) здійснювали з використанням програми Microsoft Excel 10.0.
Результати дослідження. Одним з основних діагностичних критеріїв розвитку ЦД є
динаміка зміни рівня глюкози. Протягом 21 доби дослідження у щурів III дослідної групи
реєструвалася виражена гіперглікемія, що супроводжувалось високим коливанням вмісту
глюкози в межах від 10,1 до 18,2 ммоль/л та в середньому достовірно зростало в 1,8 раз у
порівнянні з показникам I (інтактної) групи. За впливом гуміліду у тварин II дослідної групи
достовірних змін не відмічалось, вміст глюкози коливався в межах референтних значень але
був на 3,7 % нижче по відношенню до I (інтактної) групи. У щурів IV дослідної групи на
початку дослідження також спостерігалися ознаки гіперглікемії, як і у тварин III дослідної
групи але тенденції до зростання не виявляло, що відображено у коливанні вмісту глюкози в
межах від 9,7 до 10,5 ммоль/л. Середня величина вмісту глюкози IV дослідної групи становила
10,0 ммоль/л, що достовірно вище в 1,5 рази у порівнянні з показниками II дослідної групи та
в 1,4 рази менше відповідно з показниками III дослідної групи тварин, що обумовлюється
впливом гуміліду на стан мембран та їх проникливість (3). З огляду нашого експерименту,
найбільш піковими були результати щодо змін активності ферментів, які задіяні в обміні
амінокислот. Величина активності АСТ у тварин III дослідній групі достовірно зростала в 1,8
раз у порівнянні з щурами IV дослідної групи. При цьому зміна активності АЛТ у плазмі крові
щурів III групи знаходилась в межах референтних значень, тоді як у тварин IV групи цей
показник достовірно зростав майже в двічі у порівнянні зі всіма дослідними групами, що може
бути пов’язано з активацією обмінних процесів та потребує детального дослідження.
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Висновки. Розвиток алоксан-індукованого ЦД супроводжується тривалими
порушеннями вуглеводного обміну, що призводить до патологічних змін у функціонування
різних систем та органів. За умов модельованого алоксан-індукованого ЦД протягом 21 доби
у щурів III дослідної групи відмічалося вірогідне зростання вмісту глюкози та активності
ферментів трансфераз, що є відображенням порушення клітинних метаболічних процесів та
характеризує стан гострих патологічних процесів у підшлунковій залозі та печінці. За впливом
лікувальної дії кормової добавки «Гумілід» у тварин IV дослідної групи також відмічалися
достовірні зміни цих показників. Однак, вони мали синонімічну направленість на підтримання
досліджуваних показників в межах ближчих до контрольних значень. Це може бути
обумовлено здатністю гумінових речовин впливати на стан біологічних мембран та їх
проникливість для різних субстратів, а також на біоенергетичні процеси в організмі.
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РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ БДЖОЛИНИХ МАТОК ЗА УМОВ
ПІДГОДІВЛІ ЦИТРАТАМИ Со І Ge
Кикіш І.Б., аспірант, Ковальчук І.І., д. вет. н.
irenakovalchuk@ukr.net
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна
Вступ. Як відомо, визначальним для збереження бджолиної сім’ї, а також для
ефективної реалізації господарських ознак робочих медоносних бджіл є репродуктивна
активність бджолиних маток. Забезпечити генетичний прояв продуктивності за умов наявності
матки з високою інтенсивністю яйцекладки дозволяє активний розвиток бджолиної сім'ї у
льотний період. Сучасні наукові дослідження у галузі бджільництва спрямовані на
інтенсивний пошук нових способів і засобів коригування репродуктивної активності
бджолиних маток. З цією метою все частіше вдаються до більш до використання в підгодівлі
бджолиних сімей окремих біотичних мінеральних елементів, що мають стимулюючий вплив
на репродуктивну здатність бджолиних маток. Застосування сполук, що характеризуються
високим рівнем біодоступності, дозволяють суттєво зменшити концентрацію діючої речовини,
токсичні та інші побічні впливи, тим самим забезпечити значний економічний і екологічний
ефекти заслуговують на особливу увагу. Тому, метою досліджень було вивчення особливостей
функціонування репродуктивної системи бджолиних маток за умов згодовування цитратів
Кобальту та Германію отриманих методом нанотехнології.
Матеріали та методи. Дослідження були проведені на чотирьох групах бджолосімей,
аналогів за масою бджіл, силою сім'ї, віком матки, по три сім'ї у кожній групі. Бджоли
контрольної (Ι) групи отримували у весняний період підгодівлю з 50% цукрового сиропу в
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кількості 300 мл /сім'ю/ тиждень. Друга група бджіл (дослідна) – додатково з 300 мл цукрового
сиропу отримувала 30 мкг Co у вигляді цитрату, ΙΙΙ група – з 300 мл цукрового сиропу
отримувала 60 мкг Ge у вигляді цитрату, IV група – з 300 мл цукрового сиропу отримувала 30
мкг Co та 60 мкг Ge у вигляді цитрату. Цитрати мікроелементів були отримані від ТОВ
«Наноматеріали і нанотехнології» (м. Київ) і виготовлені методом нанотехнології. Підгодівлю
бджолиних сімей проводили за допомогою внутрішньо-гніздових годівниць. Активність
репродуктивної системи бджолиних маток визначали за показником їх інтенсивності
середньодобової яйцекладки шляхом фотометричного підрахунку запечатаного розплоду.
Результати досліджень. Встановлено, що введення бджолиним сім'ям цитратів Со і Ge
до сиропу весняної підгодівлі викликало підвищення інтенсивності яйцекладки бджолиних
маток дослідних груп. Характерно, що найбільший приріст інтенсивності яйцекладки
відзначений у бджолиних маток III групи, яким згодовували 60 мкг цитрату Ge/0,3л цукрового
сиропу порівняно як з контрольною групою (71,7%), так і підготовчим періодом (7,8%). Тоді
як застосування цитрату Сo в IІ групі і поєднання Со і Ge в ІV дослідній групі
характеризувалося нижчим приростом (39,7 % і 34,1 %) відкладених яєць.
Аналіз отриманих результатів загальної кількості відкладених яєць за обліковий період
вказує на збереження зазначених для загальної кількості відкладених за період яєць відмінностей
між контрольною і дослідними групами. Кількість відкладених маткою яєць коливалася від 42715
у II групі до 45223 шт. в ІІІ групі. Менша інтенсивність відкладання яєць матками відзначена в ІV
групі – 38896 шт. за обліковий період порівняно до контролю (35335 шт.) .
Висновки. Отримані результати підтверджують припущення про можливість впливу
Co і Ge на інтенсивність яйцекладки бджолиних маток, оскільки як роздільне, так і комплексне
застосування цитратів Co і Ge проявило суттєве рівень підвищення яйцекладки маток у
дослідний період. Очевидно, вищий рівень яйцекладки маток дослідних груп може
підтримуватися як збільшенням вмісту біологічно активних компонентів у маточному
молочку бджіл-годувальниць дослідних груп від стимулюючого впливу цитратів Co і Ge на
обмін речовин у їх організмі, так і збереженням високої активності репродуктивної системи
маток цих бджолосімей після стимулюючого впливу цитратів Co і Ge у дослідний період.

УДК 620.952:338.984
ВИКОРИСТАННЯ БІОЧАРУ У ВЕТЕРИНАРІЇ
Кілевой О.М., магістрант, Зажарська Н.М., к. вет. н.
zazharskayan@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м.Дніпро, Україна
Вступ. Головним завданням продуктивного тваринництва завжди було підвищення
продуктивності при збереженні безпечності та екологічності продукції. Новітні методи
переробки органічних відходів відкрили новий підхід до досягнення цих цілей.
Біочар (біовугілля, biochar) викликає все більший інтерес у науковців всього світу
завдяки його потенціалу корисного використання як у галузі виробництва біоенергії, так і у
пом’якшенні впливу глобального потепління на розвиток сільського та лісового господарства.
Біочар виробляється піролізом з різних видів біомаси в умовах теплового процесу з низьким
вмістом кисню при температурі від 350 до 1000 °С.
Використання біочару в якості кормової добавки, має потенціал для покращення здоров'я
тварин, ефективності використання кормів, для зменшення втрат поживних речовин та
викидів парникових газів, підвищення якості гною, а отже, родючості ґрунтів.
Науковці відмічають, що використання біочару як кормової добавки для всіх видів
сільськогосподарських тварин має позитивний вплив на різні параметри, наприклад, ріст,
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травлення, ефективність використання корму, адсорбцію токсинів, показники крові, якість
м'яса. Електрохімічна взаємодія біовуглецевої та органічної систем надзвичайно складна і
потребує значних фундаментальних досліджень та систематичних випробуваннь in vivo. На
основі опублікованої досі наукової літератури можна зробити висновок, що (1) загальне
ефективність біочару як кормової добавки доведена (2) додавання у раціон біочару вважається
безпечним принаймні для періоду в кілька місяців.
Мета – визначити вплив на тварин біочару різного походження в якості кормової
добавки в умовах лабораторії кафедри хімії і природничих наук Університету м. Парми (Італія)
Матеріал і методи. У дослідженні було використано три різні біочари. Біочари A1, A2
та А3 отримували як побічні продукти каталітичного (термо) риформінгу в апараті,
розробленому в рамках досліджень проекту TERMOREF (регіон Емілія-Романья, Італія);
температура становила від 400 до 500 ° C протягом 2-3 годин. Char A1 був отриманий з
анаеробного дигестату, char A2 – з посліду птиці та char A3 – з пелетів (гранул) з деревини.
Результати. Під час застосування кормової добавки «Char 1» великій рогатій худобі
спостерігали підвищення маси на 25% порівняно з контрольною групою за період 98 днів.
Частка біочару в раціоні становила 0,6% від загальної маси корми. Окрім того, спостерігали
зниження газоутворення в рубці порівняно до контрольної групи.
Під час застосування добавки «Char 2» вівцям досягли підвищення маси на 20%
порівняно з контрольною групою. Помітили покращення в засвоюванні сирого протеїну,
органічних сполук та азоту. Застосовували добавку у кількості 1% від загального раціону.
Експеримент проводили протягом 84 днів.
Також проводили тестування добавки серед птиці, застосовували «Char 3». За період в
140 днів з масовою часткою в раціоні 0,3% досягли збільшення маси на 3,9% в середньому.
Окрім того, вдалося знизити летальність на 4%.
Специфічна адсорбція мікотоксинів. Вважається, що до 25% кормів забруднені
мікотоксинами у всьому світі. Дуже важко запобігти створенню мікотоксинів у кормах за їх
зберігання. Забруднений мікотоксином корм може призвести до серйозних захворювань
сільськогосподарських тварин. В результаті досліджень виявили позитивний вплив на
ситуацію захворюваності на мікотоксикози груп тварин до раціону яких додавали біочар. Для
захисту тварин додавали виготовлений за технологією біочар до раціону. Виявили зниження
захворюваності на мікотоксикози на 25% порівняно з контрольною групою.
Висновки. Застосування біочару в якості кормової добавки у тварин призвело до
збільшення ваги, виробництва яєць у птиці, поліпшення якості м'яса. Біочар різних
модифікацій може бути рекомендований в якості підвищення продуктивності у різних видів
сільськогосподарських тварин. Окрім того є новітнім, екологічно чистим та безвідходним
методом ведення тваринницького господарства.
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Секція: молекулярні механізми клітинної і функціональної патології, молекулярні і
генетичні основи захворювань
Мolecular mechanisms of cell and functional pathology, molecular and genetic background of
disease
УДК 611.428:636.2
ЛІМФОДИНАМІКА ВНУТРІШНЬОВУЗЛОВОГО ЛІМФАТИЧНОГО РУСЛА
БИКА СВІЙСЬКОГО
Кравцова М. В., асистент
kravtsova.m.v@dsau.dp.ua
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. Наразі доволі повно з’ясовано вікові, видові, органні та реактивні
(антигенстимулюючі) особливості структури лімфатичного русла лімфатичних вузлів ссавців.
Встановлена дискретна (часточкова) концепція будови лімфатичного вузла. Паренхіма
часточок лімфатичних вузлів складається з окремих Т- і В-залежних зон в яких відбувається
антигензалежна проліферація лімфоцитів. Відомо, що принцип будови окремої субодиниці
лімфатичного вузла являється універсальним. У лімфатичній часточці (субодиниці)
розрізняють: одиниці глибокої кори, які оточені інтерфолікулярною зоною, парокортикальні
тяжі, мозкові тяжі. В інтерфолікулярній зоні знаходяться лімфатичні вузлики з гермінативним
центром, та без нього. У той же час, макроскопічно, лімфатичні вузли різняться, залежно від
виду тварин. Внутрішньоорганне лімфатичне русло людини та лабораторних тварин являє
собою комплекс лімфатичних синусів, які беруть початок з субкапсулярного (краєвого)
синусу, продовжуються кортикальними, паракортикальними та мозковими синусами.
Головний лімфатичний колектор – крайовий синус, який оточує паренхіму лімфатичного
вузла, а кількість лімфатичних часточок дорівнює кількості аферентних лімфатичних судин.
Мета дослідження – встановити особливості внутрішньоорганного лімфотоку
лімфатичних вузлів бика свійського та з’ясувати динаміку розподілу лімфи у паренхімі.
Методи та матеріали. Дослідження проводили на кафедрі нормальної і патологічної
анатомії сільськогосподарських тварин та в лабораторії гістології, імуноцитохімії та
патоморфології науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів
АПК Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Досліджували трупи
телят 2-х місячного віку (n= 6).
Проводили непряму інтерстиціальну ін’єкцію дрібнодисперсною контрастною масою
(суспензією синьої туші на 5 % розчині желатинового гелю) соматичних лімфатичних вузлів
підклубового (Limphonodi subiliaci), поверхневого шийного (L. cervicales superficiales);
пахвинного (L. axillares proprii), підколінного (L. poplitei). Контрастну масу вводили
інтерстиціально в підшкірну клітковину в ділянці голови (губи, верхівка носу) і пальцеві
м’якуші грудної та тазової кінцівок. Препарували лімфатичні судин, досліджували динаміку
розповсюдження контрастної маси на серединних сегментальних розрізах лімфатичних вузлів
на різних етапах введення контрастної маси, від заповнення масою аферентних лімфатичних
судин до її появи в еферентних лімфатичних судинах. Фіксували дослідження цифровою
камерою "Olympus – 420".
Результати. У результаті дослідження динаміки заповнення контрастної маси через
лімфатичні судини до лімфатичного вузла відмічено, що контрастна маса спочатку з’являється
в аферентних лімфатичних судинах і їх численних гілках на поверхні капсули вузлів.
Відбувається розповсюдження контрасту по поверхні лімфатичного вузла у вигляді павутини.
Таке явище відбувається у результаті заповнення контрастною масою субкапсулярного
(крайого) синуса.
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На другому етапі на поверхні лімфатичного вузла з’являються крапки, що відбувається
у результаті заповнення контрастною масою субкапсулярного синуса та перитрабекулярних
синусів. Крапки контрастної маси набувають більшого розміру, а потім зливаються в
суцільний кольоровий шар, що відповідає межам крайового синуса вузлів.
На третьому етапі контрастна маса послідовно, заповнює кіркові, мозкові та ворітний
синуси. Контраст виходить за межі внутрішньовузлового лімфатичного русла та дифузно
розходиться у паренхімі лімфатичного вузла. Фарбування відбувається нерівномірно.
Спочатку забарвлюються зони прилеглі до проміжних синусів, далі фарба проникає углиб
паренхіми часточок лімфатичного вузла. Відмічено, що частина контрастної маси обминає
паренхіму вузлів і переходить із кіркового до ворітного синусу завдяки відсутності чіткої межі
між ними. На останньому етапі спостереження контрастна маса заповнює еферентні
лімфатичні судини.
Висновки. В лімфатичних вузлах бика свійського лімфа спочатку заповнює
субкапсулярні синуси – основні колектори, далі надходить до крайового синусу по численним
аферентним судинам, кількість яких дорівнює кількості компартментів (субодиниць)
паренхіми лімфатичного вузла. Внутрішній об’єм синусів не однаковий, тому динаміка
розповсюдження лімфи в паренхіми вузла різна, що ймовірно, являється основною причиною
формування мозаїчної структури паренхіми вузлів. Найбільш інтенсивно лімфа рухається із
субкапсулярного синусу до мозкових тяжів і синусів по перитрабекулярним синусам. Дифузія
лімфи набагато повільніша в ділянках зон одиниць глибокої кори через проміжні та кіркові
синуси.

ДИФЕРЕНЦІЙНА ГІСТОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПУХЛИН РЕПРОДУКТИВНОЇ
СИСТЕМИ У ДРІБНИХ ТВАРИН НА БАЗІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЦЕНТРУ
БІОБЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ РЕСУРСІВ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Красношапка Д.І., магістрант
shctelmax@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна.
Вступ. Новоутворення статевих органів у самок зустрічається значно частіше ніж у
самців. Розташовуються неоплазії в ділянці присінка
та середній третині піхви,
сечовидільного каналу, шийки та самій матці, яєчнику. Випадки збільшення реєстрації пухлин
статевої системи відбувається поступово з тенденцією до злоякісного перебігу. Вік тварин які
хворіють на пухлини даної категорії припадає на 1.5-9 років. Причиною є дія на організм
тварини канцерогенних факторів і застосування гормональних препаратів в період тічки. Це в
свою чергу призводить до зміни гормональної функції статевої системи, що є початком для
росту новоутворень.
Мета. Метою мого дослідження було вивчення патоморфологічної діагностики,
клінічних особливостей пухлин статевих органів у дрібних тварин в умовах науководослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК.
Матеріали і методи. Дослідження проводилися на базі НДЦ біобезпеки та екологічного
контролю ресурсів АПК. Для цієї мети були використані архіви лабораторії за останні 3 роки.
Досліджувала собак і котів різних порід з новоутвореннями статевої системи, віком від 18
місяців до 14 років. Діагноз встановлювали після відбору матеріалу під час проведення
оперативних втручань та відправлення матеріалу до лабораторії. Проводили гістологію та
цитологію відібраного матеріалу.
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Результати. Після дослідження було виявлено, що частіше новоутворення в собак
зустрічається у віці від 4 років до 10, а у котів від 2 до 8 років. Неоплазії частіше утворюються
з епітеліальних клітин (папілома, аденоміоз, аденокарцинома) та м’язових тканин (фіброміоми
та лейоміоми). Потім пухлини мезенхіального походження, строми статевого тяжа,
герміногенні та мало диференційовані пухлини. В них переважає злоякісний перебіг, що дає
метастазування і погіршує встановлення типу тканин з якої вони походять.
При гістологічному та цитологічному дослідженні виявили, що пухлини залежно від
розташування і залежно від групи до якої вони відносяться мають різну мікрокартину. Мають
округлі клітини, овоїдні, полігональні, великі, з великим ядром насиченим хроматином, слабо
розвиненою еозинофільної цитоплазмою і численними фігурами мітозу. Пухлина сильно
васкуляризована. Утворюють синцитій і складаються в безладно розташовані тяжі. Іноді ці
структури переважають, і такі пухлини важко верифікувати.
Висновки. Отже, злоякісний перебіг частіше зустрічається ніж доброякісний. Частіше
локалізуються пухлини в слизовій оболонці матки. Дають метастази в ділянки очеревини,
зв'язки яєчника, внутрішні органи грудної та черевної порожни. Для попередження розвитку
неоплазій в репродуктивній системі потрібно проводити оваріоектомію. Краще це проводити
до першої тічки (після 6 місяців до одного року) особливо якщо тварина не буде
використовуватися до племінного розведення. Якщо тварина не стерилізована то краще
робити частий огляд у ветеринарного лікаря особливо у тварин після 5 річного віку і більше.
Відмовитися від дачі гормональних препаратів для запобігання тічки у самок.

УДК 619:611- 018:636.5
ІМУННІ СТРУКТУРИ ТОНКОЇ КИШКИ МУСКУСНИХ КАЧОК
Логвінова В.В., к. вет. н., ст. викладач
16051984@i.ua.
Дніпровський аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна.
Вступ. На сьогодні є актуальним дослідження лімфоїдних структур, асоційованих із
слизовими оболонками трубкоподібних органів. За стрімкого розвитку промислового
птахівництва морфофункціональний статус органів асоційованих із слизовими оболонками
травної трубки визначає стан природньої резистентності та реактивності організму, що
обумовлює показники життєздатності та продуктивності птиці. У зв’язку з цим науковопрактичного значення набувають дослідження, що спрямовані на з’ясування
морфофункціонального зв’язку всіх систем організму птиці, зокрема імунної системи, яка
забезпечує захист організму від генетично чужорідних клітин або речовин.
Мета. Визначити особливості локалізація лімфоїдної тканини та її структур в імунних
утвореннях стінки кишечника водоплавної птиці.
Матеріал і методи. Роботу проводили в лабораторії гістології, імуноцитохімії та
патоморфології науково – дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів
АПК Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Досліджували
дванадцятипалу, порожню та клубову кишки клінічно здорових, не вакцинованих, мускусних
качок віком 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-, 30-, 60-, 90-, 120-, 150-, 180-, 210- та 240- діб (по 5 голів у
кожній групі), вирощених в умовах віварію. Дослідження макро - мікроанатомії і топографії
лімфоїдних структур слизової оболонки порожньої кишки, проводили за методикою Hellman.
Відібрані органи фіксували у 10%-му розчині формаліну з подальшим виготовленням
тотальних парафінових (3-5 мкм), та заморожених (15-20 мкм) гістологічних зрізів за
класичною методикою. Зрізи фарбували гематоксиліном Ерліха та еозином, азур II- еозином
та імпрегнували сріблом за Футом. Кількісне співвідношення та якісну характеристику
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тканинних компонентів та компонентів лімфоїдних утворень тонкої кишки визначали методом
гістіостереометрії з використанням окулярних тестових систем за (Avtandylov H.H. 1990).
Результати та висновки. У морфогенезі лімфоїдних структур слизової оболонки тонкої
кишки мускусних качок можна виділити три основні періоди: переважний розвиток дифузної
лімфоїдної тканини (до 60-, 90-добового віку); наявність вузликів без центрів розмноження
(120- 150-добового віку) та формування лімфоїдних вузликів з центрами розмноження (180-,
240-добового віку). В цілому в лімфоїдних утвореннях всіх, без винятку, відділів тонкої кишки
качок з моменту народження до 240-добового віку, переважає дифузна лімфоїдна тканина, за
винятком агрегованих лімфоїдних вузликів порожньої кишки 25-, 30-, 150- та 210-добової
птиці, де виявляються як вузлики без центрів, так з центрами розмноження. Лімфоїдні
вузлики, як основні морфологічні маркери імунокомпетентності, в слизовій оболонці
дванадцятипалої кишки качок виявляються, починаючи, з 90- добового віку, в агрегованих
лімфоїдних вузликах порожньої і клубової кишок ці структури присутні на всіх етапах їх
формування, відповідно з 25- та 60-добового віку, а пік розвитку вузликової лімфоїдної
тканини припадає на 150- 210-добу життя птиці. Аналіз результатів власних досліджень
свідчить, що комплекс морфологічних ознак функціональної зрілості відносно імунологічної
реактивності імунних утворень слизової оболонки тонкої кишки мускусної качки, формується
у більш пізніші строки, ніж у відповідних органах ссавців. Імунні утворення, які забезпечують
специфічну імунологічну реактивність, активно формуються в перші тижні та місяці життя
поступово, починаючи з лімфоїдних структур слизової оболонки органів травлення і
закінчуючи лімфоїдними органами внутрішнього середовища організму
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ПОРОЖНЬОЇ КИШКИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У ПІЗНЬОМУ ПЛОДОВОМУ
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Вступ. Ключові відмінності білкових та ліпідних композицій апікальних та
базолатеральних поверхонь ентероцитів забезпечують виконання різноманітних функцій,
зокрема, апікальна поверхня направлена до просвіту кишок та забезпечує транспорт, тоді як
базолатеральна – взаємодію з іншими клітинами і кров’яним руслом. В основі функціональних
відмінностей різних доменів мембран є особливості поліпептидного і ліпідного складу.
Відмінності в білковому і ліпідному складі двох мембранних доменів забезпечуються
високоспецифічними механізмами. Встановлено, що плазматична мембрана ентероцитів під
час розвитку плода зазнає молекулярної диференціації, що експресує кілька основних
стадійно-специфічних поліпептидів. Методом імуноблотингу встановлено, що окремі
поліпептиди апікальної мембрани епітелію тонкого кишечника телят на момент народження
проявляють здатність до селективного зв’язування імуноглобулінів. На основі отриманих
даних запропонована гіпотеза рецепторно-ендоцитозного механізму формування
колострального імунітету у великої рогатої худоби. Однак, дані щодо структурних білків
плазмолеми абсорбційних ентероцитів порожньої кишки плодів великої рогатої у ранньому
плодовому періоді відсутні.
Мета роботи – встановити експресія білків плазмолеми абсорбційних ентероцитів
порожньої кишки плодів великої рогатої худоби у пізньому плодовому періоді.
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Матеріал і методи досліджень. У дослідженнях використано 80 плодів великої рогатої
худоби (Голштинської породи), віком п’ять, вісім та дев’ять місяців, отриманих від клінічне
здорових корів, під час вимушеного забою. Вік плодів встановлювали за масою та довжиною
тіла, а також розвитком похідних шкіри за А.П. Студенцовим. Лабораторні дослідження
проводились в проблемній науково-дослідної лабораторії фізіології та функціональної
морфології продуктивних тварин ДДАЕУ та проблемній науковій лабораторії внутрішніх
хвороб тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України, м.
Київ.
Після евтаназії плодів, розтинали черевну порожнину, виділяли порожню кишку.
Відділивши брижу визначали довжину та середину кишки, видаляли вміст, після чого
відбирали частину (30 % від загальної довжини з середньої ділянки органа), яку
використовували для одержання ізольованих ентероцитів. У дослідах використовували
ділянку кишки у пізній плодовий період (п’ять, вісім та дев’ять місяців) 1,7 м, яку, вивертали
слизовою оболонкою назовні або розрізали уздовж та ділили на невеликі сегменти по 1,5–3 см
і ретельно промивали (4–5 разів) холодним (4–6°С) середовищем такого складу: 120 мM NaCl
та 1 мМ HEPES, за допомогою сухого трісу доводили рН до 7,4.
За основу виділення кишкових клітин був хімічний (цитрат/ЄДТО) метод (Tomchuk et
al., 1994) на основі якого розроблялась авторська модифікація методу (Masiuk, 2004). Якість
отриманих епітеліальних клітин оцінювали за морфологічними і функціональними
показниками.
Для отримання апікальних і базолатеральних мембран із суспензії ізольованих
ентероцитів порожньої кишки плодів великої рогатої худоби використовували базову
методику диференціального центрифугування (Tsvilikhovskyi et al., 1989) у нашій модифікації
(Masiuk, 2004).
Кількість загального білка у мембранних препаратах визначали методом Лоурі у
модифікації Мілера. Дослідження вмісту і складу структурних білків плазмолеми ентероцитів
проводили за методикою описаною Laemmli за допомогою електрофорезу у
поліакриламідному гелі товщиною 1 мм.
Експериментальні дослідження проведені із дотримання вимог Закону України № 3447
– IV від 21.02.06 р. «Про захист тварин від жорстокого поводження» та узгоджуються з
основними принципами «Європейської конвенції з захисту хребетних тварин, що
використовуються для експериментальних та наукових цілей», декларації «Про гуманне
ставлення до тварин» і Національного конгресу з біоетики «Загальні етичні принципи
експериментів на тваринах».
Одержані цифрові дані опрацьовували статистично: визначали середньоарифметичну
величину (М); її похибку (m). Ймовірність різниць середніх значень встановлювали за
критерієм Стюдента.
Результати досліджень. У пізньому плодовому періоді в плазмалемі ентероцитів
порожньої кишки у апікальних та базолатеральних мембран виявлено відповідно 31 та 27
білкових фракцій які мали молекулярну масу від 9,6 кДа до 300 кДа.
Результати досліджень вказують, що білкових фракцій з молекулярною масою більше
100 кДа в апікальних мембранах ентероцитів восьмимісячних плодів 18,4 %, що достовірно
більше від усіх отриманих попередніх значень. Це збільшення відбувається за рахунок
зростання з восьми- до дев’ятимісячного віку ембріонального розвитку телят у апікальній
мембрані відсотку поліпептидів з молекулярною масою 100 кДа у 1,11 раза (p≤0,05), 120 кДа
у 1,36 раза (p≤0,001), 155 кДа у 1,61 раза (p≤0,001), 205 кДа у 1,32 раза (p≤0,001) та 250 кДа у
1,24 раза (p≤0,001), причому, поряд з цим, проходить зменшення відсотку білків з
молекулярною масою 300 кДа у 1,49 раза (p≤0,001).
Аналіз білків базолатеральної мембрані ентероцитів порожньої кишки дев’ятимісячних
плодів великої рогатої худоби свідчить про достовірне збільшення частки білкових фракцій з
молекулярною масою 100 кДа та більше до 22,1 %, зокрема, відмічено збільшення частки
поліпептидів з молекулярною масою 100 кДа у 1,29 раза (p≤0,001), 120 кДа у 1,25 раза
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(p≤0,001), 155 кДа у 1,49 раза (p≤0,001) та 170–185 кДа у 1,12 раза (p≤0,05) відповідно до
показників ембріонів у восьмимісячному віці. Слід також відмітити зменшення частки білків
з молекулярною масою 300 кДа у 1,31 раза (p≤0,001) у базолатеральних мембранних порівняно
до такої у восьмимісячних плодів. Отже, аналіз результатів досліджень мембранах білків
ентероцитів великої рогатої худоби у пізньому плодовому періоді вказує на істотні зміни їх
поліпептидного складу.
Висновки. У пізньому плодовому періоді в плазмолемі ентероцитів порожньої кишки
у апікальних та базолатеральних мембран виявлено відповідно 31 та 27 білкових фракцій які
мали молекулярну масу від 9,6 кДа до 300 кДа. Аналіз результатів досліджень мембранах
білків ентероцитів великої рогатої худоби у пізньому плодовому періоді вказує на істотні
зміни їх поліпептидного складу. Зокрема, у базолатеральних мембранах ентероцитів протягом
пізнього плодового періоду відбувається зменшення вмісту низькомолекулярних білкових
фракцій (у 3,3 раза; p≤0,001) та збільшення частки високомолекулярних. Крім цього з
восьмимісячного віку в базолатеральній мембрані зникають білки з молекулярною масою 9,6–
14,2 кДа, та 75 кДа. Замість цього заявляються білки з молекулярною масою 300 кДа та 170–
185 кДа. Поряд з цим у апікальних мембранах ентероцитів відбувається значне зменшення
вмісту низькомолекулярних білкових фракцій та збільшення поліпептидів з молекулярною
масою більше за 100 кДа. Встановлено появу в апікальних мембранах ентероцитів порожньої
кишки плодів з восьмого місяця пренатального розвитку фракцій поліпептидів з
молекулярною масою 24 кДа та 66 кДа, які присутні до кінця плодового періоду.
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Ветеринарна медицина: секція інфекційних та інвазійних хвороб тварин
Veterinary medicine: section infectious and invasion disease of animals
CLASSICAL SWINE FEVER – EPIDEMIOLOGY, DIAGNOSIS AND CONTROL
Kołomyja P.1 mgr inż., Gruszczyńska J.1 dr hab. prof. WULS, Kostiuk V.2 prof.
pawel_kolomyja@sggw.pl
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Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
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Classical swine fever (CSF) is an infectious disease of domestic swine (Sus scrofa domestica)
and wild boar (Sus scrofa ferus) caused by viruses belonging to the genus Pestivirus, family
Flaviridae, whose genome is a small positive-sense single-stranded RNA. The aim of the literature
researches was to analyze epidemiology, diagnosis and control of classical swine fever. The genome
of this virus consists of approximately 12.3 kb which includes large open reading frame (ORF)
flanked by two non-translated regions (NTRs). The virus genetic material encodes eleven proteins, 4
of which are structural proteins such as the core (C) proteins and three envelope glycoproteins and
the other seven are non-structural proteins (NS). The currently identified CSFV strains have been
divided on the basis of nucleotide sequences of fragments of the 5′-non-translated region (5′-NTR),
and of the region encoding the glycoprotein E2, into three different genotypes, within which 3 to 4
different subtypes are distinguished. The different subtypes of the virus show different geographical
distribution, with the viruses belonging to genotype 2, especially subtypes 2.1 and 2.3, predominating
in Europe. Most often the viruses belonging to these strains are characterized by moderate virulence.
CSFV infection can be acute or chronic and is mainly due to several different factors, including
the virulence of the virus itself, the dose of the virus that an individual has come into contact with
and multiplied in his or her cells, the general health status of the animal and its age. The incubation
period of the disease lasts from 4 to 10 days. Acute form of CSF usually manifests itself as fever,
respiratory and gastro-intestinal signs, lethargy, and inappetence. The occurrence of acute form of
this disease in piglets is associated with very high mortality, while in older individuals it is possible
to survive and produce a life-long immunity. The lower virulence viruses induce a chronic form of
CSF which is usually characterized by non-specific symptoms such as runting, secondary infections
of both respiratory and gastro-intestinal tract, skin lesions, and in the case of sows, reduced fertility.
Sometimes animals show initial recovery, but after a few months all animals succumb to infection
and die. Furthermore, throughout the period of infection, infected animals release large amounts of
the virus, which can play a very important role in its transmission and spread. Transplacental infection
is also possible. In early pregnancy it leads to abortion, still birth, mummification or malformation,
while infections occurring in the 2nd and 3rd month of pregnancy may lead to the development of
persistently infected piglets. These individuals may even be born healthy, however, as in the case of
individuals whose infection is chronic, constantly shed virus until they eventually die.
As reported by the World Animal Health Information System (WAHIS), there were no classical
swine fever (CSF) cases in Poland in 1996-2019, while in Ukraine the last outbreaks of this disease
were in 1996 (148 swine), July 2001 (13 wild boar) and Januar 2015 (3 wild boar). Although CSF is
no longer a significant epidemiological and economic problem in most European countries, there are
still regulations for its surveillance and control. In Poland, CSF is eradicated by administrative
methods on the basis of the provisions contained in the Regulation of the Minister of Agriculture and
Rural Development of 22 January 2003 on the procedures for combating infectious animal diseases.
In some countries, prophylactic vaccination of feral pigs is used to prevent the occurrence of CSF,
where, as in the case of rabies, the vaccines are dropped from aircraft. Whereas in most European
countries, an important measure to prevent the spread of the disease is rapid response and removal of
outbreak herds. Rapid response, identification and removal of the aetiological agent CSF from the
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environment is extremely important as this disease, due to its high mortality rate, can cause huge
economic losses in the agricultural sector due to the high share of pig production in this sector.
CLASSICAL AND AFRICAN SWINE FEVER – DIFFERENCES AND SIMILARITIES
Kołomyja P.1 mgr inż., Gruszczyńska J.1 dr hab. prof WULS, KostiukV.2 prof.
pawel_kolomyja@sggw.pl
1
Department of Animal Genetics and Conservation, Institute of Animal Sciences,
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
2
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
The highly contagious viral diseases of domestic swine and wild boar include Classical swine
fever (CSF) and African swine fever (ASF). The occurrence of these diseases in the population of
these two species has major economic consequences on pig farming and on pig product markets.
Combating these diseases and limiting their spread is extremely important because the pig sector is
one of the most economically significant EU animal-farming sectors, according to data presented by
Eurostat, represents more than 9% of the European Union's total agricultural production. Currently
CSF is found in countries on several continents (Asia, Africa, Central and South America). In Europe,
large outbreaks of the disease occurred in the 1990s and especially in 1997 when millions of pigs had
to be killed and destroyed in the Netherlands. Currently, single cases of CSF in domestic swine and
European wild boar are reported in European countries. Nowadays, a major epidemiological problem
in European countries is African swine fever, which occurs in the domestic pig and European wild
boar population in almost all EU countries. The aim of the literature researches was to analyze the
similarities and differences between two diseases CSFV and ASFV in terms of epidemiology,
diagnosis and control.
Although similar names of the two disease units may indicate their similarity, CSFV and ASFV
differ significantly but they cause diseases that are very similar epidemiologically and clinically.
Therefore, the distinction between these diseases can only be made by laboratory testing of samples
from diseased individuals. The significant differences between CSFV and ASFV represent an
additional challenge for scientists as they have to be taken into account when developing methods for
the detection, prevention and treatment of the two diseases.
The basic differences between the two disease units include the aetiological agent that causes
it. African swine fever is caused by the virus belongs to the Asfarviridae family; genus Asfivirus. It
is a virus characterised by a genome in the form of a large double stranded deoxyribonucleic acid
molecule, 170-190 kbp in length with terminal inverted repetitions and hairpin loops. The viral
genome codes for more than 50 structural proteins and several non-structural proteins. Whereas
classical swine fever virus (CSFV) belongs to the genus Pestivirus within the Flaviviridae family.
The genome of this virus constitutes a small, positive single-stranded RNA which consists of
approximately 12.3 kb and includes one large open reading frame (ORF) flanked by two nontranslated regions (NTRs). This genome encodes eleven viral proteins, four of which are structural
proteins (the core (C) proteins along with three envelope glycoproteins (E1, E2, and Erns) constitutes
the virion) and the remaining seven are non-structural proteins (Npro, p7, NS2-3, NS4A, NS4B,
NS5A, and NS5B).
Both CSF and ASF are not treated. Sick individuals must be slaughtered and the carcases buried
or incinerated. In both cases, prevention of these diseases is based on strict and rigorous sanitary
prophylaxis. In the event of an outbreak, many measures must be taken to limit the spread of these
diseases. According to the recommendations of the World Organisation for Animal Health (OIE),
these are slaughter of all pigs on affected farms safe disposal of carcasses, bedding etc., thorough
disinfection designation of infected zone, with control of pig movements detailed epidemiological
investigation, with tracing of possible sources (up-stream) and surveillance of infected zone, and
surrounding area. An important difference in the mechanism of prevention of these two disease
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entities is the possibility of preventive action in the form of vaccination. Currently, vaccination is
only available against CSF, various scientific centers are constantly working on vaccination against
ASF, but at present there is no fully effective vaccine against the African swine fever virus. One of
the most promising studies in this area are the achievements of US scientists. In these research,
removing the I177L gene has resulted in a virus causing slight or no symptoms of disease, with no
virus transmission and developed a strong virus-specific antibody response. Immunity of individuals
previously infected with ASFV-G-ΔI177L to virulent ASFV-G strain was also confirmed. However,
these investigations require further testing procedures to confirm the effectiveness and safety of
ASFV-G-ΔI177L.
Mastering the spread of CSF and ASF is extremely important for economic reasons. Although
we cannot clearly confirm the disease entity after symptoms, we can introduce the same preventive
measures to limit the spread of the disease to further specimens.

TICK-BORNE ENCEPHALITIS AS A THREAT TO FOREST WORKERS
Kołomyja P.1 mgr inż., Florczuk-Kołomyja P.1 mgr inż.,
Gruszczyńska J.1 dr hab. prof WULS, KostiukV.2 prof.
pawel_kolomyja@sggw.pl
Department of Animal Genetics and Conservation, Institute of Animal Sciences,
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Tick-borne encephalitis (TBE) is an infectious viral disease transmitted to humans via ticks
belonging to the genus Ixodid. TBEV is transmitted by the bite of infected ticks or occasionally by
ingestion of unpasteurized milk. There is no direct person-to-person transmission. The main hosts of
the tick-borne encephalitis virus (TBEV) are small rodents that do not become ill when infected with
the virus, while humans are accidental hosts where the disease mainly attacks the central nervous
system. In humans, tick-borne encephalitis occurs most frequently in three forms: cerebral meningitis,
encephalitis, or cerebral meningitis and encephalitis together. The aim of the literature researches was
to analyze the tick-borne encephalitis as a threat to forest workers.
The etiological factor of TBE is a virus belonging to the genus Flaviviridea, which was first
described in 1931. Three subtypes of the causative agent are known: the Far Eastern (spring-andsummer encephalitis), the European (Western) and the Siberian.
The virus genome is a single strand of RNA with positive polarity, which encodes all virus
proteins in a single open reading frame (ORF). The peptide resulting from translation is cut
proteolytically into 3 structural proteins (C, E, M) and 7 non-structural proteins (NS1, NS2A, NS2B,
NS3, NS4A, NS4B and NS5).
Tick-borne encephalitis is a disease characterized by a two-phase course. During the first phase,
the so-called viremia phase, there are flu-like symptoms, nausea, vomiting, diarrhea, which last up to
7 days, and in 70-80% of the disease is spontaneously cured at this stage. The second phase of the
disease is the development of symptoms of neuroinfection, which can occur in the form of meningitis,
encephalitis, cerebellitis or spinal cord inflammation. In most patients, the symptoms disappear
completely after about 2-3 weeks, whereas in people whose phase of neuroinfection was manifested
by encephalomyelitis or spinal cord inflammation for several months, symptoms such as sensory
disturbances, paresis or memory impairment may persist. The mortality rate of this disease is
estimated to be around 1%.
The data collected by The National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
(NIPH-NIH) indicate that in Poland in the years 2000-2019 the number of cases per 100 thousand
people per year ranged from 126 (in 2002) to 351 (in 2009) cases. During these 20 years the average
incidence of TBE in Poland was 234 cases per 100 thousand people.
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Infections causing viral encephalitis occur throughout the country, with varying degrees of
severity in different regions of Poland, primarily in forest complexes and adjacent areas. Therefore,
occupational groups at risk of TBE are mainly forest workers (foresters, woodcutters and other people
working in the forest), as well as hobbyists spending a lot of time in the forest, such as hunters or
mushroom pickers. At the same time, research indicates that foresters are the occupational group with
the highest awareness of the possibility of occupational diseases such as TBE. Research conducted in
Poland has shown that people working in the forest have a higher percentage of seropositive results
than those in the control group who do not stay so often in the forest. According to the procedure in
Poland for people under 60 years of age, vaccination against TBE should be repeated every 5 years,
however, previous studies have shown that the duration of vaccination and maintenance of
immunization is an individual feature. In a study conducted on a group of 4052 employees of State
Forests in Poland it has been shown that in 19% of the surveyed already one year after vaccination
the concentration of antibodies dropped below 400 VIEU/ml, which means insufficient immunity,
and after 5 years from vaccination this percentage increased to 33%. On the other hand, as much as
38% of the respondents after 5 years after vaccination had an antibody concentration above 1000
VIEU/ml, which means high immunity and that revaccination of these people is not necessary.

SARCOPTIC MANGE (SARCOPTES SCABIEI) – IS IT AN IMPORTANT FACTOR IN
WOLF (CANIS LUPUS) MORTALITY?
Wielgórska K.1 mgr inż., Gruszczyńska J.1 dr hab. prof. WULS, Kostiuk V.2 prof.
Katarzyna_wielgorska@sggw.pl
1
Department of Animal Genetics and Conservation, Institute of Animal Sciences, Warsaw
University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
2
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
It seems, that wolves haven’t a ‘natural’ enemy in the environment and it is one of the arguments
in discussion about necessity of wolf hunting. Despite other things, it is not true, that wolves don’t
have natural enemies. Wolves suffer from various diseases and some of them, like canine parvovirus
or sarcoptic mange, are very crucial factors in natural mortality of those animals.
The aim of the study was to indicate natural mortality factors of wolves, such as sarcoptic
mange, and analysed how much do they impact on wolf population.
To analyse this issue, we compare results from different studies and determined the impact of
sarcoptic mange on wolf population. Sarcoptic mange is an epizootic disease caused by the mite
Sarcoptes scabiei, which causes enormous itch by burrowing through the stratum corneum. Infected
animal gradually loses hair, due to very intense scratching and biting, they also can have oozing
wounds. Over time, as infected animals lose their hair completely, they suffer from freeze and
wounds and scabs on their body (also on paws) enable them to move. They are getting weaker,
can’t hunt effectively and most of the time they eventually die from hunger, coldness and
exhaustion. The main vectors of Sarcoptes scabiei are red foxes (Vulpes vulpes), martens (Marten
sp.) and racoon dogs (Nyctereutes procyonoides).
Studies showed, that sarcoptic mange is a bigger threat to local populations, with small packs
of wolves and higher density of wolves. Infections of Sarcoptes scabiei reduce size of a wolf pack
and annual pack growth rate and devastating mortality may occur on individual pack scale as a result
of this parasite. In populations where pack of wolves are small and there are problems with food
availability, the mortality of wolves increases. However, studies showed, that individuals with a
strong immunity system and support from a family group (by providing food) can survive mange.
There are several cases, when sarcoptic mange significantly affected the wolf population. In
Yellowstone National Park in United States of America, in 2009 some of the individuals from one of
the most stable wolf packs in the Park started to show symptoms of sarcoptic mange. In a short amount
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of time majority of the group was severely infected and their hair starts to lose. By the end of the
winter in 2010, whole pack was gone.
Although the sarcoptic mange can be a threat to some populations of wolves and locally can be
a cause of death of many individuals, any inteference by humans is inadvisable. Sarcoptic mange is
a natural factor that can reduce populations of species and therefore by infections only the strongest
individuals or packs can survive and that is the benefit for the species.
УДК 631.09:355.751(100)
МІЖНАРОДНІ ВЕТЕРИНАРНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Жуковський М.О., асистент
nfvm@ukr.net
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ.
Вступ. Сучасність характеризується глобалізацією та тісними економічними зв'язками
між країнами. Головні завдання ветеринарної медицини це захист території країни від
занесення збудників особливо небезпечних хвороб тварин, захист здоров'я і життя людей,
забезпечення благополуччя і здоров'я тварин. Тому досить важливим є аспект співпраці
ветеринарної служби України з Всесвітньою ветеринарною асоціацією (ВВА), Міжнародним
епізоотичним бюро (МЕБ), з Продовольчою та сільськогосподарською організацією (ФАО),
Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), з неурядовими організаціями та іншими
міжнародними організаціями і науковими товариствами. У світі є загальноприйнятою
практикою, що такі глобальні міжнародні об'єднання визначають напрямок розвитку
ветеринарної науки, ветеринарної освіти та власне практичної діяльності спеціалістів
ветеринарної медицини. Нажаль, у нас в Україні небагато профільних ветеринарних об'єднань
порівняно з країнами ЄС та країнами Північної Америки, а деякі з них існують формально, не
проводячи будь яких заходів. Тому, на нашу думку, доцільним буде поглянути на досвід країн
ЄС та Північної Америки де такі об'єднання було започатковано більше ста років тому, а їх
діяльність чітко регламентується законом.
Мета дослідження – проаналізувати структуру, завдання і повноваження Міжнародного
епізоотичного бюро (МЕБ) та Всесвітньої ветеринарної асоціації (ВВА). Провести вибірку
спеціалізованих ветеринарних організацій, проаналізувати особливості їх діяльності та вплив
таких об'єднань на розвиток ветеринарної науки і кваліфікацію лікарів ветеринарної
медицини.
Матеріали і методи. В дослідженні використано методи: аналізу, узагальнення,
системний, моделювання. Було проаналізовано міжнародний досвід. Та, враховуючи
українські реалії, особливості законодавства, епізоотичну ситуацію.
Результати. Всесвітня організація охорони здоров'я тварин (МЕБ) (англ. World
Organization for Animal Health, OIE) — міжурядова організація, яка опікується здоров'ям
тварин. Світовою організацією торгівлі МЕБ визнано консультативним органом, підтримує
науково-технічні зв'язки з ветеринарними установами, які відповідають за організацію
ветеринарної служби в країнах, а також з іншими Міжнародними організаціями, що мають
відношення до захисту тварин. Бюро не втручається в адміністративну діяльність держав і не
залежить від влади країни, де воно розташоване. МЕБ організувало Всесвітню службу
інформації, яка надсилається негайно або періодично залежно від тяжкості захворювання. Це
стосується випадків виникнення хвороб, як природних, так і навмисних. Матеріали МЕБ є
основним джерелом інформації про епізоотичний стан в країнах світу. Ці матеріали також
важливі і для України. Їх використовують при організації охорони нашої території від заносу
інфекцій при імпорті худоби, продуктів і сировини тваринного походження.
Всесвітня ветеринарна асоціація ВВА (WVA) – найбільша основна асоціація
ветеринарних лікарів світу, в якій представлено національні та міжнародні ветеринарні
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організації з понад 500 000 членів з шести континентів. Головна мета ВВА – це об'єднати
професійних ветеринарних спеціалістів у глобальному масштабі, підтримувати ветеринарних
лікарів у практичних питаннях, науково-дослідній роботі, ветеринарній фармацевтичній
практиці, вона організовує міжнародні ветеринарні конгреси та інші заходи.
Федерація ветеринарних асоціацій, що займаються тваринами-компаньйонами
(FECAVA) – це регіональне об’єднання асоціацій ветеринарних лікарів для дрібних домашніх
тварин у Європі. Вона представляє інтереси понад 25 000 ветеринарних лікарів, які працюють
з дрібними домашніми тваринами із 40 європейських країн, а також активно співпрацює та
представляє Європу в озвученій вище всесвітній ветеринарній асоціації дрібних домашніх
тварин.
Федерація ветеринарів Європи (FVE) – це європейська центральна організація для
ветеринарних лікарів із 38 європейських країн. Має схожу мету та цілі з FECAVA, проте
об'єднує більш широке коло спеціалістів, а саме, представляє лікарів-практиків, офіційних
ветеринарних лікарів, лікарів-гігієністів, ветеринарних лікарів, що займаються дослідженнями
та викладають у профільних навчальних закладах.
Міжнародна федерація охорони здоров'я тварин (IFAH-Europe) – є представницьким
органом виробників ветеринарних препаратів, вакцин та інших засобів для ветеринарної
медицини в Європі. Вона сприяє створенню єдиного, прозорого і безпечного ринку
ветеринарних препаратів на території Європейського Союзу, забезпеченню здоров'я та
добробуту тварин.
Існує ще багато профільних ветеринарних організацій більш вузькопрофільного
спрямування, зокрема, Міжнародна асоціація хвороб котів (ISFM), Всесвітньої асоціації
ветеринарної дерматології (WAVD), Міжнародна ветеринарна асоціація хвороб свиней (IPVS),
Міжнародна асоціація ветеринарної медицини їздових собак (ISDVMA), Міжнародна
асоціація медицини водних тварин (IAAAM), Міжнародна ветеринарна асоціація лікарів
ультразвукової діагностики (IVUSS), Міжнародне товариство з питань хвороб нирок (IRIS),
Міжнародна асоціація з дослідження і лікування ведмедів (IBA), Міжнародна асоціація
ветеринарної стоматології (IAED), Міжнародна асоціація редакторів рецензованих
ветеринарних журналів (IAVE), Міжнародний комітет з алергічних хвороб тварин (ICADA),
Міжнародне товариство ветеринарної офтальмології (ISVO), Міжнародна асоціація студентівветеринарів та інші.
Висновки. Проведене дослідження показало, що у світі різні ветеринарні організації,
об'єднання та вузько спеціалізовані асоціації існують досить тривалий час і давно вже
вироблені правила їх діяльності. Значення цих організацій важко переоцінити. Це і всесвітня
інформаційна служба щодо інфекційних хвороб тварин, і збір та аналіз новітньої наукової
інформації щодо боротьби з хворобами тварин, і об'єднання професійних ветеринарних
спеціалістів у глобальному масштабі, і всебічна підтримка ветеринарних лікарів у практичних
питаннях, і фінансування науково-дослідної роботи та інше.
Спеціалізовані міжнародні ветеринарні організації активно займаються підвищенням
кваліфікації лікарів ветеринарної медицини, у багатьох з них існують великі програми
підвищення кваліфікації, як для лікарів загальної практики так і для вузькопрофільних
спеціалістів. Саме такі об'єднання визначають напрямок розвитку ветеринарної науки та
здійснюють фінансування найбільш актуальних досліджень у ветеринарній медицини.
Впливають на підготовку лікарів ветеринарної медицини, шляхом встановлення чітких
критеріїв і вимог до дипломованого спеціаліста. Також, у деяких країнах до повноважень
асоціацій належить видача ліцензій. Україна і надалі більш тісно інтегрується у світовий
економічний і правовий простір, недержавні об'єднання лікарів ветеринарної медицини
стають асоційованими членами та активно співпрацюють з профільними міжнародними
організаціями. Тому з часом вплив таких організацій на підвищення кваліфікації спеціалістів
та ветеринарну науку буде тільки посилюватись.
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УДК 619:616.99:612.015
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ФАСЦИОЛЕЗНОЙ ИНВАЗИИ
Братушкина Е.Л., к. вет. н., доцент
ucheba_vsavm@tut.by
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Введение. Природно-климатические условия в Республике Беларусь являются
идеальными для развития паразитов животных и человека. Гельминтозы широко
распространены и причиняют значительный экономический ущерб животноводческим
хозяйствам, среди которых трематодозы, и в особенности фасциолез представляет большую
проблему. Фасциолез – трематодозное заболевание многих видов сельскохозяйственных и
диких животных, а также человека, сопровождающееся поражением печени, иногда легких,
сердца и других органов. 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, сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного 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.
Цель. Определить влияние фасциолезной инвазии на организм животных, посредством
определения некоторых гематологических показателей.
Материал и методы. Объектом наших исследований служил крупный рогатый скот.
Мы провели изучение влияния паразитов на организм животных. Для этого были проведены
копроскопические исследования методами последовательных промываний и флотационным
методом Дарлинга с целью выявления больных животных. Затем были сформированы группы
коров: опытная (больные животные) и контрольная (здоровые животные) по 10 животных в
каждой. Материалом для исследований служили кровь животных и фекалии. При постановке
диагноза на фасциолез учитывали морфологические особенности строения яиц паразитов:
размер, форму, цвет, строение оболочки, содержимое яйца. Взятие крови проводили с
соблюдением правил асептики и антисептики из яремной вены в стерильные пробирки.
Лейкограмму выводили путем подсчета 200 клеток крови в мазках, окрашенных по
Романовскому-Гимза. Биохимические показатели определяли с использованием стандартах
наборов.
Результаты. Лейкоциты играют важную роль в защитных и восстановительных
процессах организма, и одна из их основных функций – это способность к фагоцитозу По
результатам проведенных нами исследований установлено, что колебания уровня лейкоцитов
в контрольной группе находилось в пределах 7,2±0,22 – 9,84±0,5 *109/л. В опытной группе от
11,21±0,11*109/л до 14,23±0,62*109/л, что может указывать на воспалительный процесс,
протекающий в организме крупного рогатого скота при фасциолезной инвазии. Лейкограмма
является достаточно важным тестом клинического исследования. Анализируя полученные
данные животных с фасциолезной инвазией, мы выяснили, что у больных животных
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отмечалась ярко выраженная эозинофилия, при этом содержание клеток колебалось от 22,5 до
31%, что указывает на
наличие инвазионного процесса в организме животного,
свидетельствует об аллергизации животных токсинами гельминтов. В контрольной группе
животных количество эозинофилов находилось на уровне 5,8 -8,4%.
Негативное влияние гельминтов на организм крупного рогатого скота не
ограничивается только морфологическими изменениями в крови. При исследовании
некоторых показателей сыворотки крови мы также обнаружили изменения. Определение
активности АсАт и АлАт в сыворотке крови является одним из индикаторов цитолитического
синдрома, который возникает при повреждении клеток печени, в первую очередь ее
цитоплазмы, а также органоидов и протекает с выраженным нарушением клеточных мембран.
Острое паренхиматозное поражение печени сопровождается увеличением активности этих
ферментов еще тогда, когда клинические признаки отсутствуют.
Нами было установлено, что при фасциолезе в сыворотке крови у животных повышается
уровень активности ферментов. Так, показатель активности аспартатаминотрансферазы
(АсАт) у больных животных был в 3,74 раза выше, чем у здоровых животных. Повышение
активности в сыворотке крови у больных животных аспартатаминотрансферазы наиболее
значительнее чем аланиламинотрансферазы (АлАт), причина этого может состоять в том, что
при патологии гепатоцитов АлАт выходит в кровь только из цитоплазмы, в то время как АсАт
высвобождается как из цитоплазмы так и из митохондрий. Одним из тестов патологии печени
является отношение АсАт/АлАт, которое при хроническом гепатите это отношение
становится больше двух. В наших исследованиях это отношение в опытной группе составило
2,85, что характерно для хронически протекающих воспалительных и деструктивных
процессов в печени, а в контрольной группе 1,72. Установлено, что при данной инвазии
меняется и уровень общего билирубина, который в опытной группе составил 12,4±1,82 –
13,4±1,24 мкмоль/л, а в контрольной 5,6±0,47 мкмоль/л. Основываясь на этих данных можно
предположить, что у животных больных фасциолезом происходит повреждение паренхимы
печени, вследствие чего увеличивается концентрация билирубина в крови.
Вывод.
На основании проведенных исследований крови установлено, что паразитируя в
организме животных, фасциолы вызывают нарушения, которые проявляются изменениями со
стороны гематологических показателей.
УДК 619:616.2-092:636.5
ПАТОМОРФОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА СПОНТАННОГО ГЕМОФИЛЕЗА
ПТИЦ
Громов И.Н., д. вет. н., Левкина В.А., соискатель
gromoff@tut.by
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Введение. Гемофилез (заразный насморк) – инфекционная болезнь птиц,
характеризующаяся воспалением слизистой оболочки верхних дыхательных путей и
подглазничных синусов, отеком подкожной клетчатки лицевой части головы. До недавнего
времени болезнь имела широкое распространение в тропических и субтропических странах
(Бразилия, Аргентина, Мексика), протекая в форме эпизоотий. В Республике Беларусь,
Российской Федерации, других странах постсоветского пространства отмечались единичные
энзоотические вспышки. Однако, начиная с 2014 года, в странах Западной и Восточной
Европы отмечается резкое увеличение случаев заболевания гемофилезом птицы в хозяйствах
как мясного, так и яичного типа. Считается, что эти вспышки были вызваны патогенными
штаммами возбудителя, ранее не циркулировавшими в европейских странах. Гемофилез
наносит значительный экономический ущерб. Экономические потери связаны с гибелью птиц
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(летальность – до 22%), со снижением скорости роста молодняка, потерей яйценоскости у курнесушек на 10–40%. В имеющейся литературе имеется достаточно работ, посвященных
изучению патоморфологических изменений при гемофилезе. Вместе с тем, описанные
изменения недостаточно систематизированы. Не учитываются также явления патоморфоза
болезни. Следует помнить, гемофилез никогда не протекает в виде моноинфекции, а является
заключительным звеном в сложной патогенетической цепи, именуемой «хроническая
респираторная болезнь». В настоящее время гемофилез чаще всего протекает в ассоциации с
метапневмовирусной и другими парамиксовирусными инфекциями, ИЛТ, респираторным
микоплазмозом, колибактериозом на фоне острых и хронических полимикотоксикозов.
Целью нашей работы стало изучение патоморфологических изменений у птиц при
спонтанном проявлении гемофилеза.
Материал и методы исследований. В качестве материала для исследований
использовали трупы цыплят, ремонтного молодняка и взрослых кур, поступившие в 2013-2019
гг. на кафедру патологической анатомии и гистологии УО ВГАВМ из птицеводческих
хозяйств мясного и яичного направлений. Согласно анамнестическим данным, у птиц
различных возрастных групп отмечались повышенная заболеваемость и падеж с признаками
поражения органов дыхания. При вскрытии трупов птиц учитывали характер и тяжесть
патоморфологических изменений, оформляли патологоанатомический диагноз. Для
гистологического исследования отбирали кусочки кожи области век и подглазничных
синусов, гортани, передней, средней и задней 1/3 трахеи. Полученный материал фиксировали
в 10%-ном растворе нейтрального формалина. Зафиксированный материал подвергали
уплотнению путем заливки в парафин. Гистологические срезы кусочков органов, готовили на
санном микротоме. Гистологические срезы окрашивали гематоксилин–эозином и по Браше.
Гистологическое исследование проводили с помощью светового микроскопа «Биомед-6».
Полученные данные документированы микрофотографированием с использованием
цифровой системы считывания и ввода видеоизображения «ДСМ-510», а также программного
обеспечения по вводу и предобработке изображения «ScopePhoto».
Результаты исследований. Нами установлено, что ведущие патоморфологические
изменения в целом сходны у птиц различных кроссов и возрастных групп. Имеются лишь
некоторые особенности поражения подглазничных синусов, носовых раковин.
Закономерными
для
спонтанного
гемофилеза
являются
следующие
патологоанатомические изменения: 1. Острый серозно-катаральный ринит. В начале болезни
слизистая оболочка носовой полости набухшая, покрасневшая, матовая (без блеска), покрыта
тонким слоем серой, полужидкой слизи. В дальнейшем в просвете носовой полости
появляется густая, желеобразная слизь. 2. Острый серозный, серозно-геморрагический (у
цыплят-бройлеров), гнойно-фибринозный (у цыплят яичных кроссов и кур-несушек) синусит.
При этом слизистая оболочка подглазничных синусов набухшая, покрасневшая, тусклая,
серозный экссудат может не выявляться (т.к. испаряется с выдыхаемым воздухом). В случае
развития серозно-геморрагического синусита на поверхности слизистой оболочки выявляется
красноватая жидкость, а при фибринозно-гнойном – пробочки серо-белого или серо-желтого
цвета. 3. Острый серозно-катаральный фарингит, ларинготрахеит. В просвете указанных
органов (как и в носовой полости) обнаруживается густая, желеобразная, желтоватая слизь. 4.
Серозный отек подкожной клетчатки в области подглазничных синусов («совиная голова» - у
всех возрастных групп), периларигеальной и перитрахеальной клетчатки (наиболее выражен
у цыплят яичных кроссов). Отечная клетчатка набухает, становится желеобразной. 5. Атрофия
и деформация носовых раковин (при хроническом течении у цыплят-бройлеров) – один из
наиболее важных признаков гемофилеза. Для изучения структуры носовых раковин делают
поперечный разрез верхнего клюва ножницами на уровне носовых отверстий. Пораженные
носовые раковины имеют неправильный рисунок, резко уменьшаются в размере (до такой
степени, что могут не выявляться на фоне носового отверстия). 6. Острый серозно-гнойный
конъюнктивит (при остром течении), гнойно-фибринозный панофтальмит (при хроническом
течении). Кератит (проявляется в виде помутнения роговицы). 7. Выраженный отек легких
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(признак асфиксии). Легкие набухшие, красного цвета, тестоватые, кусочки в воде плавают,
полностью погрузившись в воду. При разрезе из легких выдавливается пена белого цвета. 8.
Гидроперикардиум, гидроторактс (иногда – признак сочетанной дыхательной и сердечной
недостаточности). 9. Истощение, отставание в росте (при хроническом течении).
Наиболее патогномоничными для гемофилеза являются следующие гистологические
изменения: кожа в области век, подглазничных синусов – гиперемия сосудов дермы, серозный
воспалительный отек, выраженная псевдоэозинофильная (гнойная) инфильтрация,
псевдоэозинофильные эндо- и периваскулиты; гортань, трахея (передняя 1/3) – гиперемия и
серозный воспалительный отек, выраженная псевдоэозинофильная инфильтрация серозной
оболочки и адвентиции; пищевод – очаговые скопления псевдоэозинофилов в
адвентициальной, мышечной и слизистой оболочке (у основания желез).
Патологоанатомический диагноз ассоциативного течения метапневмовирусной
инфекции, гемофилёза и колисептицемии у 35-дневного цыпленка-бройлера на фоне
сочетанного микотоксикоза: 1. Серозный отек подкожной клетчатки в верхней части головы
(метапневмовирус + гемофилюс), периларингеальной клетчатки (гемофилюс). 2. Серознокатаральное воспаление слизистой оболочки передней гортани (метапневмовирус +
гемофилюс). 3. Острый серозно-катаральный ринит (метапневмовирус + гемофилюс),
фибринозно-гнойный синусит (гемофилюс). 4. Атрофия носовых раковин (гемофилюс). 5.
Серозно-фибринозный перикардит, плеврит, перитонит (E. coli). 6. Увеличение селезенки (E.
coli). 7. Жировая или токсическая дистрофия печени (или интерстициальный гепатит –
микотоксины). 8. Жировая дистрофия и концентрическая гипертрофия миокарда
(микотоксины). 9. Вакуольная и жировая дистрофия почек (микотоксины). 10.
Гистологические изменения – обширная эозинофильная инфильтрация слизистой оболочки
гортани, трахеи, легких, пищевода, железистого желудка, тощей кишки, печени, почек,
миокарда (микотическая аллергия).
Заключение.
Таким
образом,
грамотное
использование
приемов
патологоанатомической и гистологической диагностики спонтанного течения гемофилеза
позволяет в предельно короткие сроки поставить правильный предварительный диагноз,
исключить сходные болезни, своевременно провести дополнительные лабораторные
исследования.

УДК 636.7:616.99:595.775.1(477.53)
СЕЗОННА ДИНАМІКА КТЕНОЦЕФАЛЬОЗУ СОБАК У МІСТІ ПОЛТАВА
Євстаф’єва В.О., д. вет. н., Горб К.О., аспірант.
evstva@ukr.net.
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна
Вступ. Блохи представляють собою відокремлену компактну групу паразитичних комах.
Дорослі блохи – облігатні кровососи, переважна більшість яких є тимчасовими
ектопаразитами ссавців і птахів, що здатні тривалий час перебувати на живителях. За
класифікацією вони відносяться до ряду Siphonaptera. В даний час описано понад 2000 видів і
600 підвидів бліх, з яких найбільш розповсюдженими є комахи родини Pulicidae, родів Pulex,
Ctenocephalides, Spilopsyillus, Archaeropsyllus та родини Ceratophyllidae, родів Ceratophyllus,
Nosopsyllus, що мають важливе ветеринарне і медичне значення.
Види Ctenocephalide felis і Ct. canis поширені по всьому світу і є найбільш важливими
видами бліх, що паразитують на собаках і котах. Прямо чи опосередковано блохи викликають
більше дерматологічних патологій у дрібних тварин, ніж всі інші етіологічні агенти.
Патогенна дія бліх складається із механічного впливу при безпосередньому укусі, алергічної
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реакції хазяїна та ефекту кровоссання. З одного боку блохи викликають дерматит внаслідок їх
укусів, з іншого – виникає гіперчутливість, яка проявляється як алергічний дерматит. Тому,
актуальним є більш детальне вивчення особливостей розповсюдження паразитичних комах у
популяції домашніх собак в умовах мегаполісу, що дозволить своєчасно профілактувати
інвазію та попереджати розвиток дерматологічних патологій, внаслідок паразитування бліх.
Мета роботи полягала у вивченні особливостей інвазування собак паразитичними
комахами роду Ctenocephalides залежно від сезону року.
Матеріали і методи досліджень. Роботу виконували упродовж 2017–2020 рр. на базі
лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської
державної аграрної академії та в умовах ветеринарного сервісу «Vetexpert» (м. Полтава). У
процесі епізоотичного обстеження тварин основним показником ураження собак блохами
була екстенсивність інвазії (ЕІ). Ентомологічні дослідження проводили методом вичісування
волосяного покриву тварин та збору бліх з їх типових місць проживання на тілі собак. Сезонну
динаміку за ктеноцефальозу собак досліджували на собаках віком від 1 міс. до 8 років за різних
умов утримання (квартирне та вольєрне) у різні сезони року. Всього обстежено 3171 собаку.
Результати досліджень. За результатами паразитологічних досліджень встановлено, що
показники інвазованості собак комахами роду Ctenocephalides залежать від сезону року
(табл.).
Таблиця.
Сезонна динаміка ктеноцефальозу собак в умовах міста Полтава
Пора року
Досліджено, гол.
Інвазовано, гол.
ЕІ, %
Зима
756
194
25,66
Весна
817
420
51,41
Літо
828
522
63,04
Осінь
770
433
56,23
Всього
3171
1569
49,48
Так, пік ктеноцефальозної інвазії встановлено у весняно-літньо-осінній період року, де
ЕІ коливалася в межах від 51,41 до 63,04 %. Зниження показників ЕІ виявлено у зимовий
період року (25,66 %).
Аналізуючи вплив умов утримання собак на показники їх екстенсивності
ктеноцефальозної інвазії у різні сезони року виявлено, що більш ураженими є собаки, що
утримуються в приватному секторі у вольєрах (ЕІ – 76,21 %), ніж собаки, що утримаються
громадянами міста у квартирах (ЕІ – 26,47 %) (рис.).
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Рис. Сезонна динаміка ктеноцефальозної інвазії собак залежно від способу їх утримання
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Пік ЕІ у собак за вольєрного утримання встановлено навесні (до 81,07 %), влітку (до
97,04 %) та восени (до 87,5 %). Мінімальні показники інвазування собак блохами виявляли у
зимовий період року (ЕІ до 39,57 %).
У собак, що утримувалися в квартирах, максимальні показники ЕІ зареєстровано, також,
навесні (до 26,24 %), влітку (до 35,45 %) та восени (до 29,9 %). Зниження екстенсивності
ктеноцефальозної інвазії встановлено взимку (до 12,4 %).
Таку сезонну динаміку можна пояснити біологічними особливостями паразитичних
комах роду Ctenocephalides, які є тимчасовими ектопаразитами, що живуть і розмножуються
у зовнішньому середовищі. Тому більша їх активність спостерігається в теплий період року,
що обумовлює їх інтенсивний напад на живителів впродовж цього сезону. Взимку, із
зниженням температури, знижується активність бліх, що і призводить до мінімальних
показників екстенсивності ктеноцефальозної інвазії у тварин.
Висновок. Сезонна динаміка ктеноцефальозу собак характеризується підвищенням
екстенсивності інвазії у літній період року (від 35,45 до 97,04 %) та їх зниженням у зимовий
період року (від 12,4 до 39,57 %). Водночас показники інвазованості собак паразитичними
комахами роду Ctenocephalides залежать від способу утримання тварин, де більш ураженими
є собаки за вольєрного утримання (ЕІ – 76,21 %), ніж собаки, що утримаються громадянами
міста у квартирах (ЕІ – 26,47 %).
УДК 619:616.98
САНІТАРНО-МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РУК
Камкіна А., студент, Козловська Г.В., к. вет. н., доцент
naskam98@gmail.com
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
Вступ. Руки – один з найбільш частих шляхів розповсюдження, більшості інфекційних
захворювань, оскільки саме руки безпосередньо контактують зі слизовими оболонками
(ротова порожнина, ніс, очі), через які в організм потрапляють збудники інфекції.
На наших руках в середньому живе 150 різних видів мікроорганізмів.
За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, CDC (Centers for Disease
Control and Prevention), більшість інфекційних хвороб, що передаються брудними руками, є
головною причиною смертності у світі.
Безліч людей потрапляють до лікарень саме через свою халатність, забуваючи вчасно
помити руки перед прийомом їжі. За даними ВООЗ 1,8 мільйони чоловік вмирають щороку
від діареї (включаючи холеру), 90% складають діти до 5 років. Щороку гострі респіраторні
інфекції та діарейні захворювання забирають життя понад 3,5 мільйонів дітей у віці до п'яти
років.
Метою роботи було визначити рівень мікробного забруднення рук студентів протягом
навчального дня та підібрати ефективний засіб для миття рук.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження здійснювали на групі студентів з 5
осіб, у яких напочатку та протягом навчального дня відбирали проби методом змивів. При
відборі змивів протирали тампоном обидві долоні рук, проводячи не менше 5 разів по одній
долоні і пальцях, потім протирали ділянки між пальцями, нігті і під нігтями. Змиви відбирали
за допомогою стерильних тампонів, змочених фізрозчином, поміщали їх у транспортні
пробірки і доставляли у мікробіологічну лабораторію кафедри епізоотології, мікробіології і
вірусології, на базі якої здійснювали дослідження.
Чистоту рук досліджували шляхом бактеріологічного аналізу відібраних змивів. При
цьому визначали загальне мікробне число (ЗМЧ) та наявність бактерій групи кишкової
палички (БГКП). Для визначення показника ЗМЧ готували десятикратні розведення змиву і
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вносили по 1 мл кожного розведення на дно чашок Петрі, заливали розплавленим та
охолодженим до 45 0С МПА, перемішували та після застигання ставили у термостат і
культивували при 30 0С 24 – 48 год. Визначення БГКП проводили бродильним методом на
середовищі Кеслера, культивували при 37 0С 18 – 24 год. Санітарний стан поверхні рук
вважали відмінним, якщо показник ЗМЧ при дослідженні 1 мл змиву не перевищував 1 х 10 3
КУО, добрим – від 1х103 до 5х103 КУО, задовільним від 5х103 до 1х104 КУО, незадовільним
від більше 1х104 КУО. Бактерії групи кишкової палички на чистих руках відсутні.
Результати дослідження. За результатами наших досліджень рівень показника ЗМЧ
на руках студентів був задовільним і складав від 5х103 до 1х104 КУО/мл змиву вже після 2-ї
пари. Цей показник (на необроблених руках) підвищувався протягом дня і коливався в межах
від 1х104 до 1х107 КУО/мл змиву. В одному змиві було виявлено БГКП.
Висновки. При визначенні ефективності різних засобів для миття рук, серед шести
зразків туалетного мила (що реалізуються у торгівельній мережі м. Києва), найбільш
придатними виявились 4 зразки (знищували до 60 % бактерій), два зразки не забезпечили
бажаного ефекту.

УДК 619:616.995.132.8:636.7
КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС СОБАК ЗА МІКСІНВАЗІЇ
(ДИРОФІЛЯРІОЗ + ТРИХУРОЗ)
Сайченко І.В., аспірант, Маруга А.А., магістрант, Головаха В.І., д. вет. н., професор
nika14071994@ukr.net
Білоцерківський національний аграрний університет
м. Біла Церква, Україна
Актуальність. Собаки − невід'ємні частини людського суспільства. Адже, на даний час
важко уявити наше життя без даних помічників. Людина використовує цих тварин в різних
сферах, собаки займають посади домашніх улюбленців, сторожів, поводирів, рятувальників,
мисливців, спортсменів, моделей та навіть військовослужбовців. Тому власники повинні
постійно контролювати стан їхнього здоров'я, задля комфортного життя самих собак, а також
для запобігання зараження від тварин, котрі нерідко хворіють зоонозами небезпечними для
життя людини. Нематодози займають значний відсоток заразних хвороб собак, тому вчасна
діагностика та влучне лікування дозволять продовжити життя братам нашим меншим.
Оскільки за інвазій в літературних джерелах дослідники не завжди звертають увагу на
гематологічний статус, то свою дослідну роботу ми присвятили вивченню змін показників
крові за даних нематодозів. Вивчення змін крові при міксінвазії (дирофіляріоз + трихуроз)
дасть явну картину завданої шкоди тварині та можливість розробити план патогенетичної
терапії, за якою в подальшому організм собаки зможе очиститися не лише від гельмінтів, а й
від згубних наслідків їхнього перебування в ньому.
Мета дослідження: визначити клініко-гематологічний статус собак за міксінвазії
(дирофіляріоз + трихуроз).
Матеріали і методи дослідження. Об'єктом дослідження були собаки породи німецька
вівчарка віком 3−8 років, у яких виявили міксінвазію ( дирофіляріоз + трихуроз). Діагноз на
дирофіляріоз ставили на основі виявлення у крові мікродирофілярій (використовували
мікроскоп фірми "Ломо" (Росія), зб. 40×20). Трихуроз діагностували шляхом виявлення у
свіжо відібраних фекаліях яєць T. vulpis. Копроовоскопічні дослідження проводили
комбінованим методом стандартизованим Г.А. Котельниковим та В.М. Хреновим з
використанням насиченого розчину гранульованої аміачної селітри з щільністю 1,3.
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У стабілізованій крові визначали кількість лейкоцитів і еритроцитів ( підраховували в
камері Горяєва), вміст гемоглобіну ( геміглобінціанідний метод), гематокритну величину (
центрифугування за Шклярем); індекси крові − МСН (середній вміст гемоглобіну в
еритроциті), МСV (середній об'єм еритроцитів) − розрахунковим методом. У сироватці крові
вміст загального протеїну (біуретовий метод), його фракції ( турбідиметрично); сечовини
(діацетилмонооксимний метод), креатиніну (за реакцією Яффе), активність амінотрансфераз
− аспаргінової (АсАТ) і аланінової (АлАТ) − метод Рейтмана і Френкеля; гаммаглутамілтранспептидази (ГГТП) − метод Szasz.
Результати досліджень. Загальний стан тварин був задовільний. Апетит збережений.
Температура тіла − 38,3 − 38,8ºС, частота дихання (16−22 дих. рух /хв), частота пульсу (72−93
уд/хв). Періодично у собак проявлявся діарейний синдром. Калові маси рідкі, коричневі (у
деяких з домішками крові). Інтенсивність інвазії за дирофіляріозу склала 16−20 особин в
краплі крові, а за трихурозу 9−23 екземплярів в досліджувальній краплі.
При дослідженні крові встановили наступне. Кількість еритроцитів у середньому була
на нижній межі норми − 5,2±0,55 Т/л. Однак у 40% встановили олігоцитемію (3,19−4,59 Т/л).
Натомість, уміст гемоглобіну був підвищеним − 215,4±13,48 г/л (р<0,05); у клінічно
здорових162,8±6,62. Плейохромію виявили у 80% хворих, вона є свідченням згущення крові.
На це вказує і інший показник еритроцитопоезу − гематокритна величина. У середньому по
групі вона становила 57,2±1,40 %, що на 34,3 % більше, ніж у клінічно здорових (42,6±1,95%;
р<0,01). Збільшеними у собак за міксінвазії були і індекси "червоної" крові. Зокрема, МСН у
середньому по групі становив 43,9±7,53 пг, що на 56,8 % більше, ніж у клінічно здорових
(р<0,05). Гіперхромія (збільшення МСН) вказує на наявність хронічної гемолітичної анемії.
Збільшений у хворих собак і індекс МСV, який у середньому по групі становив 116,6±14,70
мкм3, що в 1,6 разів більше, ніж у клінічно здорових (72,7±2,38 мкм3; р<0,05). Отже, за
міксінвазії у собак розвивається гіперхромна макроцитарна анемія.
Виявили зміни і за біохімічного дослідження крові. У хворих собак встановили
гіперпротеїнемію. Вміст загального протеїну в них становив 81,2±2,46 г/л, тобто був на 20,1%
більшим, ніж у клінічно здорових (р<0,01). Гіперпротеїнемія, зазвичай, є ознакою
гепатодистрофії. Це підтверджують і інші біохімічні показники. Перш за все низькодисперсні
протеїни − альбуміни. Їх в складі загального протеїну повинно бути не менше 48%. У 60%
хворих собак їх рівень був нижчим. Щодо інших протеїнових фракцій, то тут ми виявили
збільшення β-глобулінів. Їх кількість, відносно загального протеїну, становила 22,2±1,29 %,
що більше порівняно з клінічно здоровими (р<0,05). Натомість, вміст Y-глобулінів був
меншим, що свідчить про знижений гуморальний захист організму. На низьку реактивність
організму у собак за міксінвазії вказують і показники лейкоцитів. Їх кількість у хворих тварин
становила 6,3±0,29 Г/л (5,3−7,4), тобто була на 28,4% меншою порівняно із клінічно здоровими
(8,8±0,4; р<0,01). Щодо інших біохімічних показників, то тут теж виявили зміни. Зокрема,
уміст сечовини (показник сечовиноутворювальної функції печінки і екскреторної − нирок) у
хворих собак у середньому становив 3,26±0,29 ммоль/л, тобто був на нижній межі норми (3,0
ммоль/л). Однак, у 40% тварин виявили зменшення цього показника залишкового нітрогену
(ЗН), що вказує на порушення детоксикаційної функції перипортальних гепатоцитів. Вміст
креатиніну у хворих собак був у межах фізіологічних значень (83,6 − 108,2 мкмоль/л), що
вказує на відсутність змін зі сторони фільтраційної функції нефронів.
Дати оцінку функціонального стану печінки неможливо без визначення активності
індикаторних ензимів. Згідно досліджень, активність АсАТ у німецьких вівчарок за міксінвазії
становила 215,4±22,30 нкат/л, тобто в середньому не відрізнялася від клінічно здорових −
244,0±22,30 нкат/л (р<0,5). Активність іншої амінотрансферази АлАТ, навпаки, у хворих собак
була підвищеною і в середньому становила 367,0±27,32 нкат/л, що в 1,8 рази вище порівняно
з клінічно здоровими (203,0±6,01; р<0,01). Гіперензимемію встановили в усіх тварин, що
свідчить про розвиток гепатопатії. На її наявність вказує і коефіцієнт де Рітіса. Низькі його
величини свідчать про патологію печінки. У собак за міксінвазії цей індекс становив 0,58±0,13,
що удвічі менше порівняно із клінічно здоровими (р<0,01); У 40% хворих виявили явище
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холестазу, на що вказують значення холестатичного ензиму − ГГТП. У цих тварин активність
ГГТП була вище 0,3 мккат/л (0,41−0,46).
Висновки. Проведені дослідження показують, що у собак за легкого перебігу міксінвазії
(дирофіляріоз + трихуроз) розвивається гіперхромна макроцитарна анемія та гепатопатія. На
це вказують олігоцитемія, плейохромія, гіперхромія, макроцитоз, гіперпротеїнемія,
гіпербетапротеїнемія, гіпоазотемія, гіперензимемія аланінової амінотрансферази (АлАТ) та
гамма-глутамілтранспептидази (ГГТП).

УДК 619:638.15
ОСОБЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗА ЕНТЕРОБАКТЕРІОЗІВ
БДЖІЛ
Лахман А.Р., аспірант, Галатюк О.Є., д. вет. н., професор,
Романишина Т.О., к. вет. н., доцент
nastyalahman@gmail.com
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
Вступ. Значних економічних збитків, згідно останніх праць вітчизняних та іноземних
авторів, на пасіках України, деяких країн Європи та Америки бджільництву завдають саме
бактеріальні хвороби. Відомо, що кишечник бджоли відрізняється біорізноманіттям
представленим не менше ніж 10-ма родами бактерій, що належать до родин Enterobacteriaceae
Klebsiella, Enterobacter, Providencia, Proteus, Citrobacter, Hafnia, Escherichia, Pantoea,
Morganella, Serratia. Порушення мікробного пейзажу кишечника бджіл призводить до
захворювання. Результатом підвищення концентрації бактерій в організмі бджіл є поява
різкого проносу, зниження продуктивності та загальна слабкість бджолиної сім'ї.
Ентеробактеріози бджіл – один із провідних етіологічних факторів, який викликає колапс
бджолиних сімей. Отже, актуальним питанням є діагностика дисбактеріозів, які викликають
масову загибель бджіл у зимово-весняний період, що становить одну з передових проблем в
Україні та у світі.
Тому метою роботи було визначення алгоритму лабораторної діагностики чистої
культури патогенних ентеробактерій з патологічного матеріалу хворих бджолиних сімей і їх
ідентифікація.
Методи та матеріали. Дослідження проводили з чистою культурою ентеробактерій,
отриманою від хворих бджолосімей з пасік Житомирської та Тернопільської областей. Даний
штам був виділений з кишечника хворих бджіл і змивів з рамок уражених сімей в умовах
лабораторії кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології факультету ветеринарної
медицини Житомирського національного агроекологічного університету в 2019 році. Для
виділення чистої культури повторне пасажування схожих мікробних колоній здійснювали
методом Голда на диференційно-діагностичні середовища для ентеробактерій. Культура
зберігається у холодильнику за t 5–7 ºС і пересівається методом штриха на скошений агар у
пробірки з інтервалом в 30 діб на середовищі Ендо. Вивчення тинкторіально-морфологічних
ознак проводили мікроскопічними дослідженнями (метод Грама). Для встановлення і
підтвердження родової та видової приналежності культур проводили реакції біохімічного
типування за загальноприйнятими методиками гуманної медицини разом з лікарямибактеріологами Державної установи "Житомирський обласний лабораторний центр
міністерства охорони здоров'я України" та Житомирської регіональної державної лабораторії
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у
2019 році.
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Результати досліджень.
Незважаючи на виражену біологічну своєрідність окремих видів мікроорганізмів,
безпомилкове виявлення їх представників залишається однією з складних завдань в
мікробіологічній практиці. Вирішення цієї задачі можливо через тестування цілого спектра
біологічних і біохімічних характеристик мікроорганізмів.
Перелік тестів, наведених в міжнародному визначнику Берджи, виявляється досить
широкий, що істотно ускладнює процедуру ідентифікації та робить її надзвичайно
трудомісткою. При ідентифікації ентеробактерій у ветеринарній медицині родова належність
мікроорганізму визначається за сукупністю морфологічних та культуральних ознак, а видова
належність – за допомогою біохімічних реакцій.
Алгоритм лабораторної діагностики ентеробактерій бджіл, на нашу думку, полягає у
такій послідовності:
1. висів патологічного матеріалу, відібраного від хворих бджіл, на елективні поживні
середовища для ентеробактерій та виділення чистої культури; 2. мікроскопія типових колоній
(грамнегативні, короткі, товсті і тонкі палички, розміщені скупченнями і поодиноко); 3.
визначення родової належності шляхом використання оксидазних дисків – оксидазонегативні
(після нанесення досліджуваної культури ентеробактерій – колір диску не змінився); 4.
визначення рухової активності шляхом висіву уколом у м’ясопептонну желатину (МПЖ)
(досліджувані мікроорганізми спричинили відгалуження у товщу МПЖ - рухомі); 5.
застосування тесту на виділення індолу (бактерії чистої культури – не виділяють індол –
індикаторний папірець не змінює колір); 6. дослідження ферментативних властивостей
ентеробактерій: а) здатності до виділення уреази (досліджувані бактерії – не виділяють уреазу
– середовище залишилося безбарвним); б) здатності до розщеплення глюкози (бактерії чистої
культури розщеплюють глюкозу без виділення газу); в) здатності до ферментації лактози
(штам мікроорганізмів інертний до лактози).
Ентеробактерії, виділені нами від бджіл, володіють широким спектром ферментативних
властивостей, що дозволяє перетравлювати і засвоювати вуглеводи та білки у травному тракті
комах в різні пори року. При наявності сприятливих умов існування для бактерій,
підвищується концентрація умовно-патогенної мікрофлори в кишечнику в тому числі і
Enterobacter Аerogenes. На нашу думку, про початок інфекційного процесу залежить не лише
від абіотичних факторів, а і від кількісного та якісного мікробного складу кишечника бджіл.
Висновки.
За культуральними (Ендо – світло-рожеві, дрібні, плоскі, слизові, матові колонії);
морфологічними (короткі, палички, дрібні, розміщені разом і поодиноко, без капсули,
рухливі); тинкторіальними (грам –) властивостями та результатами біохімічного типування
(Середовище Кліглера: глюкоза – кислота-газ H2S (-); Індол (-); Уреаза (-) мікроорганізми,
виділені з кишечника бджіл та фекалій опоношених рамок бджолиних колоній, належать до
Родини Enterobacteriaceae, Роду Enterobacter та Виду Enterobacter aerogenes – етіологічний
фактор виникнення колапсу бджолиних колоній.
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УДК 636.09 : 615.284 : 636.8
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕНДЕР ЗА ЗМІШАНОЇ ІНВАЗІЇ
КОТІВ
Погоржельська О., студент, Семенко О., к. вет. н., доцент
elennora6@gmail.com
Національний університет біоресурсів і природокористування України
м. Київ, України
Вступ. Видатний гельмінтолог академік К.І. Скрябін писав: «Все живе на земній кулі
потрапило до дуже чіпкої гельмінтологічної павутини, яка плелася мільйони років».
Проблема гельмінтозів дрібних домашніх тварин, зокрема, котів , не втрачає своєї
актуальності незалежно від умов утримання тварин, їх статі, віку, породи і інших чинників.
Основним заходом в боротьбі з гельмінтозами кішок є дегельмінтизація з використанням
комплексних препаратів. У зв'язку з цим метою досліду стало випробування препарату
“Профендер”, що є комбінацією відомого цестодоцида – празиквантела і нового нематодоцида
– емодепсиду.
Метою досліджень було дослідження ефективності препарату Профендер, фірми
«Байєр» у кішок, спонтанно вражених гельмінтозами.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили в ряді ветеринарних клінік і
розплідників м. Київа та Київської області. Профендер випробували в дозі 3 мг / кг по
емодепсиду і 12 мг / кг по празиквантелу в формі розчину нашкірно. Препарат наносили на
шкіру кішок за допомогою шприца в області шиї або основи голови після розсування шерсті з
розрахунку 0,14 мл на кг маси тіла.
Для дослідження було підібрано 51 тварина, з них: 35 кішок і 26 кошенят віком від 8тижневого віку, спонтанно інвазованих гельмінтами, як правило, в змішаній формі.
Ефективність препарату враховували за результатами досліджень проб фекалій кішок
методом флотації з використанням сірчанокислого цинку і лічильної камери ВІГІС для обліку
кількості яєць гельмінтів до і через 10 днів після застосування препарату.
Результати досліджень. У фекаліях всіх дослідних тварин до проведення обробки
знаходили яйця Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme, Taenia spp. В 1 г
фекалій тварин до лікування виявляли, в середньому, по 114,7 ± 6,3 екз. яєць токсокар, 114,7
± 6,3 екз. яєць токсаскарид, 50,8 ± 5,6 екз. яєць анкілостом, 157,4 ± 8,3 екз. яєць дипілідій і
235,2 ± 9,5 екз. яєць теній. Всі тварини були вражені збудниками гельмінтозів. ЕІ становила
100 %.
Після застосування Профендер усі тварини повністю звільнились від токсокар,
токсаскарид,
анкілостом,
дипілідій
і
теній,
що
підтверджено
повторними
гельмінтоовоскопічними дослідженнями на 10 добу після обробки. Це свідчить про 100% ЕЕ
та ІЕ препарату проти цих видів гельмінтів. Відзначено добру переносимість препарату як
дорослими кішками, так і кошенятами.
Висновки: препарат Профендер, фірми «Байєр» у дозі 3 мг/кг по емодепсиду і 12 мг/ кг
за ДР празиквантел одноразово виявив 100% ІЕ та ЕЕ за основних гельмінтозів у котів.
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УДК 619:616.98:578.824.11
ПРОТИВІРУСНІЙ ІМУНІТЕТ ТА ЗАСОБИ ЙОГО КОРИГУВАННЯ
Погоржельська О.П., студент, Скибіцький В.Г., д. вет. н., професор,
Козловська Г.В., к. вет. н., доцент
elennora6@gmail.com
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ,
Україна
Вступ. Імунітет - це цілісна система біологічних механізмів самозахисту організму, за
допомогою яких він розпізнає і знищує все чужорідне, що проникає в організм або виникає в
ньому.
До поняття противірусного імунітету належать три категорії захисних механізмів:
природна видова резистентність, неспецифічні фактори резистентності, що включають
клітинні та фізіологічні реакції (інтерферон, інгібітори, температура, фагоцитоз і т. д.) та
специфічні фактори імунітету, які проявляються при імунізації або після того, що хворіє (В-,
Т-лімфоцити, антитіла, макрофаги).
Поділ на клітинний та гуморальний імунітет не можна абсолютизувати – гуморальні
фактори продукуються клітинами, які, у свою чергу, регулюють дозрівання і активність
останніх. Функціонування імунної системи, що базується на тісній кооперації клітин, було б
неможливим за відсутності цитокінів – медіаторів клітинної взаємодії, які синтезуються
активованими лімфоцитами (лімфокіни), моноцитами і макрофагами (монокіни) та іншими
клітинами імунної системи. Виявлено понад 50 імунологічно активних цитокінів, що розділені
на 4 групи: інтерферони (ІФ); інтерлейкіни (ІЛ); гемопоетичні колонієстимулюючі ростові
фактори та фактори, що гальмують ріст пухлин. Особливо важливу роль в організації
міжклітинної кооперації відіграють інтерлейкіни – група цитокінів, яка здійснює внутрішній
зв’язок між різними популяціями лейкоцитів, що загалом гармонізує імунологічну
реактивність організму на генетично чужорідну інформацію. Механізм імуномодулюючої дії
більшості інтерлейкінів добре вивчений та детально висвітлений у фаховій літературі. Дещо
менше досліджений медіатор клітинного імунітету – фактор переносу.
Мета. Фактор переносу (трансфер-фактор, ТФ) – низькомолекулярні (1, 5 – 10 кД)
олігорибонуклеопептиди, здатні переносити реакцію гіперчутливості сповільненого типу
(ГСТ) від імунних донорів інтактним реципієнтам. Виявилось, що ФП може бути ефективним
засобом терапії хворих з широким спектром імунопатології, включаючи інфекції у людини і
тварин.
Матеріали та методи досліджень. За ініціативи професорів Вершигори А.Е. (Київський
національний університет ім. Т. Шевченка) і Онуфрієва В.П. (НАУ) на базі кафедри
мікробіології, вірусології та біотехнології НУБіП України було започатковано вивчення
питань, що стосувались методології отримання зразків трансфер-фактору, визначення
імуномоделюючої їх дії. Науковцям кафедри вдалось отримати зразки індукторного трансферфактору, специфічного щодо вірусу хвороби Ауєскі, вірусу сказу, ротавірусу великої рогатої
худоби, вірусу чуми м’ясоїдних, збудника сальмонельозу та ін. Зразки трансфер-фактору були
отримані за описаними методиками. В усіх випадках мали місце специфічна сенсибілізація
лімфоцитів, активізація їх бласттрансформуючої активності, а також вірогідне зростання
фагоцитарної активності нейтрофілів та ін..
Результати досліджень. На лабораторних моделях доведено виразний превентивний
ефект отриманих зразків при хворобі Ауєскі (на морських свинках) та рабічній інфекції (на
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білих мишах). Позитивні результати мали місце також і під час застосування зразків трансферфактору при шлунково-кишкових захворюваннях у новонароджених тварин, обумовлених
умовно-патогенною та патогенною мікрофлорою (ешерихії, протеї, ієрсинії, сальмонели і ін.).
Застосування зразків трансфер-фактору, отриманих з клітин молозива корів, у комбінації з
дегідратаційними, етіотропними та коригуючими кишковий мікробіоценоз засобами
обумовлювало у новонароджених телят помітний превентивний і терапевтичний ефект –
захворюваність суттєво зменшувалась, загибель призупинялась.
Подібні результати мали місце і за використання розробленого на кафедрі
полівалентного трансфер-фактору «Гексаканіс–ТФ” при інфекційних захворюваннях у собак.
Він містить трансферфактори, специфічні щодо збудників лептоспірозу, аденовірозу,
інфекційного гепатиту, парвовірусної інфекції та чуми м’ясоїдних. Тварини, що спонтанно
захворіли на чуму м’ясоїдних, аденовіроз, парвовіроз чи лептоспіроз – собаки різної породи і
віку, яким задавали «Гексаканіс–ТФ», у комплексі з етіотропними і симптоматичними
засобами, видужували на 3 – 4 доби швидше за контрольних тварин, яких лікували без його
застосування.
Висновки: Система імунітету – надзвичайно важливе «досягнення» філогенезу живої
природи, необхідне для забезпечення гомеостазу організму людини і тварин в постійно
динамічних умовах довкілля. Серед численних імунотропних засобів, запропонованих з
метою її коригування, фігурують препарати на основі трансфер-фактору клітинного імунітету.
На фоні переважної більшості позитивних ефектів їх застосування при різноманітних
захворюваннях у людини і тварин, зрідка мають місце неефективність, інколи і шкідливість.
Останнє вимагає подальшого дослідження.

ТРИХОСТРОНГІЛЬОЗ У СКЛАДІ АСОЦІЙОВАНИХ ІНВАЗІЙ ГУСЕЙ
Стародуб Є.С., аспірант
starodub7@i.ua
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна
Вступ. Trichostrongylоideа – це група нематод, що значно поширені у всіх зонах земної
кулі і які паразитують у своїй імагінальній стадії у різних органах амфібій, рептилій, птиці,
ссавців, а також людини. Переважна кількість Trichostrongylоideа паразитує в органах
травлення хребетних. Паразитуючи в органах і тканинах домашніх, диких і промислових
ссавців і птахів, багаточисельні представники Trichostrongylоideа є збудниками цілого ряду
інвазійних захворювань, що можуть приймати характер ензоотій та епізоотій, а також
спричинювати різним галузям тваринництва значні економічні збитки. До цієї групи
відноситься паразитична нематода, що уражає птицю – Trichostrongylus tenuis Mehlin, 1846,
що локалізується в сліпих кишках та тонкому кишечнику птиці.
Є наукові повідомлення щодо асоційованого перебігу трихостронгільозу в птиці, де
T. tenuis перебігає разом з іншими паразитами, такими як амідостоми, еймерії, капілярії,
ціатостоми, а також різними видами трематод та цестод.
Мета роботи полягала у встановленні особливосте перебігу трихостронгільозу в складі
асоційованих інвазій гусей в умовах господарств Полтавської області.
Матеріали і методи досліджень. Роботу виконували упродовж 2018–2020 рр. на базі
лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської
державної аграрної академії та в умовах гусегосподарств різної потужності на території
Полтавської області (Великобагачанський, Глобинський, Гребінківський, Зіньківський,
Карлівський, Полтавський, Миргородський, Шишацький райони).
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Гельмінтоовоскопію проб проводили за методом Трача В. Н. (1992), вираховували
кількість яєць у 1 г посліду птиці (ЯГП). Ступінь ураження гусей нематодами та
найпростішими організмами встановлювали за показником екстенсивності інвазії (ЕІ, %).
Всього досліджено 2271 проб посліду. Визначення видової належності яєць паразитів проводили
за допомогою атласів диференціальної діагностики гельмінтозів Черепанова А. А. та ін. (1999) та
протозоозів Манжоса О. Ф. та ін. (2006).
Результати досліджень. За результатами паразитологічних копроовоскопічних
досліджень встановлено, що трихостронгільоз гусей частіше перебігав у складі мікстінвазій
травного каналу гусей (ЕІ – 18,09 % та 78,89 % від хворої на трихостронгільоз питці). Рідше
реєстрували трихостронгільозну моноінвазію (ЕІ – 4,84 %, 4,84 % від хворої на
трихостронгільоз питці). Переважно встановлювали дво- та трикомпонентні асоціативні
інвазії, де ЕІ відповідно становила 8,89 та 5,77 % (49,15 та 31,87 % від загальної кількості
хворих на мікстінвазії гусей). Екстенсивність чотирьох- та п’ятикомпонентних мікстінвазій
дорівнювала лише 2,33 та 1,10 %, що становить 12,90 та 6,08 % від хворих на мікстінвазії
(рис.).
Всього виявлено 16 комбінацій збудників асоційованих інвазій за трихостронгільозу
гусей (табл.). Двокомпонентні мікстінвазії складалися зі збудників трихостронгільозу,
гетеракозу, амідостомозу, еймеріозу, капіляріозу та гіменолепідідозів, де ЕІ коливалася в
межах від 0,62 до 3,21 % (від 3,41 до 17,76 % від виявлених мікстінвазій). З трикомпонентних
найчастіше встановлювали трихостронгільозно-еймеріозно-капіляріозну інвазію (ЕІ – 1,14 %
та 6,32 % від виявлених мікстінвазій). Інші комбінації трикомпонентних мікстінвазій виявляли
рідше (ЕІ від 0,35 до 1,01 %, що складає від 1,95 до 5,60 % від виявлених мікстінвазій).
ЕІ, %
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Рис. Трихостронгільоз у складі асоційованих інвазій травного каналу гусей
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Таблиця.
Поширення трихостронгільозу в складі асоційованих інвазій травного каналу гусей на
території Полтавської області
% від
ЕІ,
№
Уражено
Асоціації паразитів
мікстінвазій
%
з/п
(гол.)
(n=521) (n=2271)
1. трихостронгілюси + гетеракіси
73
17,76
3,21
2. трихостронгілюси + еймерії
55
13,38
2,42
3. трихостронгілюси + капілярії
44
10,71
1,94
4. трихостронгілюси + амідостоми
16
3,89
0,70
5. трихостронгілюси + гіменолепідідози
14
3,41
0,62
6. трихостронгілюси + гетеракіси + еймерії
23
5,60
1,01
7. трихостронгілюси + гетеракіси + амідостоми
16
3,89
0,70
8. трихостронгілюси + гетеракіси + капілярії
22
5,35
0,97
9. трихостронгілюси + гетеракіси + гіменолепідідози
8
1,95
0,35
10. трихостронгілюси + амідостоми + еймерії
24
5,84
1,06
11. трихостронгілюси + амідостоми + гіменолепідідози
12
2,92
0,53
12. трихостронгілюси + еймерії + капілярії
26
6,32
1,14
13. трихостронгілюси + гетеракіси + амідостоми + еймерії
22
5,35
0,97
14. трихостронгілюси + гетеракіси + амідостоми +
17
4,14
0,75
капілярії
15. трихостронгілюси + амідостоми + еймерії + капілярії
14
3,41
0,62
16. трихостронгілюси + гетеракіси + амідостоми + еймерії
25
6,08
1,10
+ капілярії
Чотирикомпонентні асоціації були представлені трьома видами інвазій, які складалися з
трихостронгілюсів, гетеракісів, еймерій та амідостом, де ЕІ коливалася в межах від 0,62 до
0,97 %, що становить відповідно від 3,41 до 5,35 % щодо виявлених мікстінвазій.
П’ятикомпонента мікстінвазія представлена асоціацією трихостронгілюсів, гетеракісів,
амідостом, еймерій та капілярій (ЕІ – 1,10 % та 6,08 % від виявлених мікстінвазій).
Висновок. Трихостронгільоз в умовах господарств Полтавської області частіше
перебігає у складі асоційованих інвазій гусей в комбінації з двома та трьома видами паразитів.
Основними співчленами Trichostrongylus tenuis за асоційованих інвазій є еймерії (ЕІ – 9,29 %
та 40,49 % від виявлених мікстінвазій) та гетеракіси (ЕІ – 9,07 % та 39,53 % від виявлених
мікстінвазій).
УДК 636.7:619:616.988.5:619:636.095
ПОРОДНА ТА ВІКОВА ЧУТЛИВІСТЬ, СЕЗОННІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ЧУМИ
М’ЯСОЇДНИХ У СОБАК В УМОВАХ ВЕТЕРИНАРНИХ КЛІНІК «АЙБОЛІТ» М.
КРИВИЙ РІГ
Масенко В.В., магістрант
masenko.vasilisa@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. Чума м’ясоїдних – гостра контагіозна хвороба, що характеризується гарячкою,
катаральним запаленням слизових оболонок органів дихання, травлення та сечовиділення, а
також ураженням центральної нервової системи, очей та шкіри [1,3].
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На сьогоднішній день, чума м’ясоїдних є однією з найпоширеніших інфекційних хвороб
собак. Хвороба завдає не тільки значних матеріальних збитків собаківництву , але й моральних
збитків, що наносяться власникам хворих тварин.
Загальні економічні збитки від чуми складаються із затрат від загибелі та вибракування
тварин у службовому собаківництві та витрат на проведення профілактичних,
протиепізоотичних і лікувальних заходів [1,2,4].
Метою даної роботи було вивчити епізоотологічні дані чуми собак в умовах
ветеринарних клінік «Айболіт» міста Кривий Ріг.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводилися в період 2018–2020 років
на базі ветеринарних клінік «Айболіт» міста Кривий Ріг. У процесі вивчення чуми собак
використовували епізоотологічний, клінічний і статистичний методи.
Під час проведення епізоотологічних досліджень, зокрема, з’ясовували: умови годівлі,
утримання й контакти тварин до появи і в період захворювання, наявність інших інфекційних
і неінфекційних хвороб у тварин, з якими відбулися контакти, тривалість і динаміку розвитку
хвороби.
Результати досліджень. Проводячи аналіз даних журналів реєстрації хворих тварин у
ветеринарних клініках «Айболіт» можна зробити висновок, що місто Кривий Ріг є
неблагополучним щодо чуми собак.
На період проведення дослідження нами було відмічено, що захворювання частіше
реєструється серед таких порід, як німецька вівчарка, ротвейлер, спанієль. Домінуюча частина
хворих були безпородні собаки. Значно менше сприйнятливі до хвороби такі породи, як
американський стаффордширський терьєр, пітбуль, боксер, бультер’єр.
Найбільш сприятливими за віком були щенята у віці від 2 до 6 місяців. Однак
захворювання було виявлено і серед тварин старше двох років.
Аналізуючи записи в журналах реєстрації хворих тварин можна зробити висновок, що
чума м’ясоїдних у собак має виражену сезонність. Максимальний підйом доводиться на
весняно-літній і літньо-осінній періоди.
Очевидним є те, що швидкому поширенню захворювання і широкому охопленню
поголів’я собак чумою сприяє висока їх концентрація на одиницю площі міста, недостатня
кількість вигульних майданчиків, і, як наслідок, контакт здорових собак із хворими та
перехворілими, які контамінують ґрунт, рослини.
Крім того, одна з причин поширення чуми собак, на наш погляд, є те, що далеко не всі
господарі тварин проводять вакцинацію проти інфекційних хвороб, у тому числі і проти чуми
м’ясоїдних.
Висновки. Чума собак частіше проявляється у весняно-літній період року та
реєструється у собак різного віку, але більш схильні до захворювання тварини віком від двох
до шести місяців. Більш схильні до зараження собаки породи німецька вівчарка.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ПСОРОПТОЗУ У КРОЛІВ В УМОВАХ
ПРИВАТНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мирошниченко І.І., асистент, Тимченко М. А., студент
nanulay2008@rambler.ru
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. Псороптоз кролів на сьогодні є одним з найпоширеніших захворювань, що
зустрічається не лише у невеликих підсобних господарствах але й на великих кролефермах. У
зв’язку зі стрімким поширенням інвазії серед кролів це завдає значних економічних збитків
господарствам за рахунок зниження приростів ваги, збільшенні витрати корму та загибелі
тварин при ускладненнях захворювання.
Мета роботи: визначити лікувальну ефективність препаратів івермектину та
неостомазану в комплексному використанні.
Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили на приватній кролефермі у
Запорізькій області. Випробування ефективності комбінації препаратів проводили на 30
кролях уражених у середньому та сильному рівні кліщами Psoroptes cuniculi ( відібрано три
групи по 10 тварин у кожній). У першій групі використовували препарати з діючою речовиною
івермектину 20мг на 1 мл препарату у вигляді суспезії ( дозування згідно інструкції)
перорально з водою на протязі 5 днів підряд. У тварин у другій дослідній групі перед спочатку
були видалені кірочки, після чого була проведена обробка препаратом неостомазан
розведеному згідно інструкції ( 0,1 мл на 100 мл води) методом обприскування вуха з
розпилювача протягом 5 днів підряд. Для тварин третьої групи було використано обидва
методи у комплексі, також на протязі 5 діб. Огляд тварин з мікроскопічними дослідження для
виявлення живих або загиблих кліщів проводили через 1, 3, 5 та 10 діб після застосування
препаратів.
Результати досліджень. Перед початком лікування у піддослідних тварин були
зареєстровані наступні клінічні ознаки захворювання: шкіра на внутрішній поверхні вух
потовщена, із ознаками набряку, вкрита значними нашаруваннями у вигляді кори. Тварини
занепокоєні, час від часу трясуть головою, намагаються чухатись. При мікроскопічному
дослідженні зіскобів з ділянок ураженої шкіри визначали наявних живих кліщів Psoroptes
cuniculi на різних стадіях розвитку. Уражену частину на внутрішній поверхні вушних раковин
у кролів в кожній дослідній групі було оброблено відповідно до досліду з наступними
спостереженнями.
Спостереження на протязі 5 діб визначили, що у кролів в першій дослідній групі
визначалось поступове покращення, з відшаруванням кірок, але зі збереженням клінічних
ознак захворювання. При цьому під час проведення мікроскопії зіскобу з ділянок вушної
поверхні визначались як загиблі так і живі кліщі. Лікувальна ефективність даного засобу у
дослідній групі склала 75%.
У другій дослідній групі ознаки захворювання знижувались поступово на протязі 5-ти
діб, і зникли лише після продовження обробки ще на протязі 2 діб. Після остаточного
відшарування кірочок спостерігалося відновлення нормального стану вушних раковин.
Лікувальна ефективність препарату після обробки кролів препаратом «Неостамазан» через 7
діб спостережень склала 80,0 %.
У тварин третьої дослідної групи через 2-4 доби відбулось повне відшарування кірочок,
значно зменшилось запалення та набряк шкіри вушної раковини. За наступні 3 доби запалення
та почервоніння ділянки повністю зникли. На внутрішній поверхні вушних раковин шкіра
набула рожевого кольору, з невеликими ділянками шелушіння без видимих пошкоджень. При
мікроскопії
зіскобів живих кліщів не виявлено. Лікувальна ефективність препаратів у комплексному
використання склала 100%. Надалі спостереження за дослідними тваринами продовжували на
протязі одного місяця, за цей період рецидивів захворювання не спостерігалося.
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Висновки. Згідно проведених досліджень при комплексному використанні препаратів
івермектину та неостомазану визначили що лікувальна ефективність значно вища, період
лікування зменшується та не спостерігаються рецидиви.

УДК 619:616.98:578.824.11
ДІАГНОСТИКА ТІЛЕЦЬ ВКЛЮЧЕНЬ У ЗМІЙ
Яковлєва І.О., студент, Козловська Г.В., к.вет.н., доцент
irisha.facebook99@gmail.com
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
Вступ: IBD (Inclusion Body Disease) - захворювання уражає удавів та пітонів, яке
характеризується утворенням великих еозинофільних включень в цитоплазмі різних клітин
епітеліального типу і нейронах ЦНС. При електронній мікроскопії уражених тканин
виявляються вірусні частинки з морфологічними характеристиками, схожими з віріонами
ретровіруса рептилій С-типу. Хвороба має натуральний природний резервуар у популяції
звичайних удавів в Південній Америці. Джерелом є в основному персистентні носії і клінічно
хворі тварини. Поширення відбувається, ймовірно, за допомогою пасивної трансмісії зміїним
кліщем O. natricis, контактно, з кормом і водою, а також, можливо, шляхом вертикальної
передачі від батьків ендогенних форм вірусу.
Мета: Діагностика дає більш широку оцінку епізоотологічної ситуації по IBD.
Диференціальна діагностика дозволяє вберегти змій від передчасної евтаназії, яка показана
при даному захворюванні. При виявленні включень в цитоплазмі або ядрах клітин
епітеліального типу або нейронах необхідно визначити природу цих включень, так як є схожі
інфекційні та неінфекційні захворювання, що викликають неврологічні порушення
(менінгоенцефаліт, полігіповітамінози В, подагра, інтоксикації, інсульт).
Матеріали та методи: Для прижиттєвої діагностики роблять сліпу пункційну біопсію
печінки або ексцизій ну біопсію слизової з області стравохідних залоз і кардії шлунка,
виконану за допомогою фіброендоскопа. Можна брати біопсію шкіри (на всю товщу шкірного
клаптя) з декількох ділянок. Включення можна зрідка виявити в мієлоцитах і лімфоцитах
кісткового мозку або мазках периферичної крові. Зразки тканин, в яких включення були
виявлені за допомогою світлової мікроскопії, слід також дослідити за допомогою ТЕМ для
уточнення природи включень. Крім того, бажано досліджувати гістологічний матеріал за
допомогою спеціальних забарвлень на наявність нуклеїнових кислот. Рекомендується також
проводити електрофорез для виявлення специфічного 68-КД білка, але для цього придатний
тільки свіжий або заморожений матеріал, не оброблений фіксаторами. Були отримані
антивидові сироватки до IgG Boa constrictor, на підставі яких була розроблена і протестована
непряма ELISA для виявлення антитіл до ретровірусів. Як вірус-специфічного антигену
використовували очищений штам, виділений від Boa constrictor з IBD в культурі клітин VH-1.
Крім того, були отримані моноклональні антитіла до 68кД-білку. Однак, ELISA поки не
введена в практику. У Німеччині використовують недавно розроблену nested-PCR на
праймерів
до
вірус-специфічної
протеази
і
зворотної
транскриптази.
Ендогенні провіруси у рептилій виявляють за допомогою ПЛР на субстраті культури
лейкоцитів. Проте, посмертне гістологічне дослідження поки залишається єдиним практичним
методом діагностики IBD, прийнятим у всіх країнах.
Результати: У ссавців практично немає захворювань не вірусної природи, при яких
утворюються внутрішньоклітинні включення. Винятком можна вважати освіту тілець
Маллорі, які складаються з гіаліну. Отруєння свинцем може бути причиною
внутрішньоядерних включень, що представляють собою свинцево-гістонові комплекси.
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При вірусному захворюванні рептилій можуть виникати включення, що містять вірусні
компоненти, такі як капсид, нуклеїновий матеріал, проте включення без вірусного компонента
теж можуть бути присутніми при вірусних інфекціях, і не тільки в разі IBD.
Висновок: При виявленні включень в цитоплазмі або ядрах клітин епітеліального типу
або нейронах визначається природа цих включень. Виявлення еозинофільних
цитоплазматичних включень за допомогою світлової мікроскопії не уточнює діагноз IBD.
Спеціальні гістохімічні забарвлення можуть допомогти у визначенні нуклеїнового матеріалу
тілець включень, який може свідчити про присутність віріонів.
Таким чином, якщо присутні включення, повинні бути взяті проби для дослідження за
допомогою спеціальних забарвлень на нуклеїнових матеріал, електрофорез для визначення
вірусного білка і зіставлення ультрамікроснімков, отриманих за допомогою ТЕМ, зі
структурною морфологією включень.

УДК 636.7.08:615.28:616.995.775
ЭФФЕКТИВНОСТЬ САРОЛАНЕРА ДЛЯ СОБАК ПРИ БЛОШИНОЙ ИНВАЗИИ
Яковлева И.А., студент, Семенко Е.В., к. вет. н., доцент
irisha.facebook99@gmail.com
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина
Введение: Одним из самых распространённых заболеваний кожи у собак является
аллергический блошиный дерматит, который вызывается паразитированием блох на
животном. Также блохи являются промежуточными хозяевами огуречного цепня (Dipylidium
caninum) и могут служить переносчиками ряда патогенных микроорганизмов, включая
Bartonella henselae, Bartonella clarridgeae и Bartonella koehlerae, Rickettsia felis. Учитывая
широкую распространенность, а также патогенный и зоонозный потенциал блох, клещей и
других насекомых, контроль инвазии должен иметь первостепенное значение в
оздоровительных программах, нацеленных на поддержание здоровья собак и кошек в течение
жизни.
Цель исследований: Проводилось исследование эффективности действующего
вещества Сароланер препарата Симпарика (Simparica) против блошиной инвазии у собак.
Материалы и методы: Сароланер – эктопаразитицид изоксазолиновой группы,
действует на нервно-мышечные синапсы членистоногих и подавляют функцию рецепторов
нейромедиаторов, гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и глутаматного рецептора,
вызывая неконтролируемую нейро-мышечную активность, приводящую к гибели блох и
клещей.
Было сформировано 2 группы собак по 5 животных в каждой. Исследование
эффективности сароланера проводили путем введения его в минимальной пероральной дозе 2
мг/кг на протяжении 35 дней зараженным блохами собакам. Контрольной группе животных в
аналогичной дозировке вводили физиологический раствор. Эффективность препарата
определяли по жизнеспособности блох.
Результаты исследований: Нежелательных явлений на введение препарата не
наблюдалось. После приема препарата у животных зараженных C. felis и C. canis лечебный
эффект достигался в течение 24 часов после обработки на протяжении всего 35-дневного
периода исследований, причем единичные живые C. felis были обнаружены только у 2 собак
на 28-й день исследования. Таким образом, эффективность препарата составляла ≥99,8% уже
через 24 часа после обработки животных и поддерживалась на протяжении 35 дней после
разовой пероральной дозы сароланера. Надо отметить, что Сароланер начинал уничтожать
блох в первые 3-4 часа после приема, и через 8 часов обеспечивал контроль, превышающий
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95%, который сохранялся в течение 5 недель. Это быстрое проявление эффективности
указывает также, что лечение будет прерывать биологический цикл блох, поскольку
устойчивый контроль блошиной инвазии менее чем через 24 часа означает, что взрослые
блохи погибли до наступления половой зрелости и откладки яиц. В рекомендованных дозах
препарат хорошо переносится собаками. Обеспечивает высокую скорость уничтожения уже
имеющейся инфестации, а также профилактику повторного заражения у собак.
Выводы: введением разовой пероральной дозы не менее 2 мг сароланера на 1 кг массы
тела животного, достигается высокоэффективное лечение уже существующих инфестаций C.
felis и устойчивый контроль инвазии C. felis у собак в течение 35 дней после приема препарата.
Сароланер вызывает паралич и гибель паразитов, характеризуется высокой селективностью к
рецепторам членистоногих, но в свою очередь имеет низкую селективность к рецепторам
млекопитающих.
УДК 619:616.98:578.824.11
ІНФЕКЦІЙНИЙ ПЕРИТОНІТ КОТІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ
З ХВОРОБОЮ
Лесів А.М., магістр, Козловська Г.В., к.в.н, доцент
annastassiia2@ukr.net
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
Актуальність: Інфекційний перитоніт котів - вірусная хвороба, що характеризується
анорексією, дегідратацією тканин, лихоманкою, набряками черевної порожнини, у важких
випадках асцитом та перитонітом. Скорочена назва ФІП (FIP) походить від англійської назви
хвороби Feline Infectious Peritonitis. Збудником є коронавірус котячого ентериту - РНК-вірус,
що зустрічається в усьому світі та передається фекально-оральним шляхом. В умовах
закритого утримання великої кількості кішок до 60% їх популяції є носіями цього вірусу. Існує
два серотипи, і найбільш поширеним є перший тип, на другий же доводиться від 5 до 20%
випадків. Коронавірус широко поширений серед кішок, проте захворювання інфекційним
перитонітом викликається тільки його мутантними формами.
У нашій країні немає вакцини від ФІП. В даний час тільки одна (інтраназальна) вакцина
дозволена в США і в деяких європейських країнах. Це Primucell FIP, містить аттенуйований
коронавірус. Вперше використана в 1990 році. Виробник Pfizer Animal Health, США.
Мета: Дослідити сучасні тенденції та розвиток лікування та профілактики інфекційного
перитоніту котів.
Матеріали та методи: В ході дослідження спостерігали за серонегативними котами та
штучно індукованими серопозитивними, а також хворими природним шляхом.
Використовували різноманітні інструментальні та серологічні методи дослідження, а також
молекулярні.
Результати: Було зроблено багато спроб отримання даної вакцини і вивчення її
ефективності. Більшість з цих досліджень виявилися невдалими через антитіло - залежне
посиленням (ADE), яке в рідких випадках викликає сероконверсію, і титри зазвичай низькі.
Крім того, вакцина містить штам 2 типу, в той час як коронавірус типу 1 є переважаючим в
природних умовах в більшості країн.
Інше дослідження було проведено в великому притулку кішок в США (Postorino Reeves,
1995) і там було встановлено 75% захист при тестуванні вакцини. Висока ефективність
пояснюється тим, що всі кошенята на момент вакцинації були серонегативні. Але
використання вакцини у кішок, які вже контактували з природною FcoV інфекцією буде
неефективним.
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Згідно зі статистикою Morris Animal Foundation, FIP є лідером серед причин смертності
кошенят і найчастіше зустрічається в умовах закритого утримання великої кількості кішок,
наприклад - в притулках і розплідниках. У жовтні 2015 року фонд Morris оголосив про
підписання трирічного зобов'язання на суму до 1,2 мільйонів доларів на підтримку досліджень
цього захворювання і розвитку заходів його попередження.
Фонд Winn Feline Foundation протягом багатьох років є спонсором досліджень, що
стосуються FIP, включаючи 21 проект від фонду Bria. Фонд Winn присвятив свій симпозіум
2017 року проблемам попередження і боротьби з FIP. Спікером виступав доктор Нільс
Педерсен, професор у відставці Каліфорнійського університету в Дейвісі, довгий час займався
вивченням та дослідженням цього захворювання.
Результати дослідження доктора Педерсена свідчать що, кішки не заражаються
безпосередньо інфекційним перитонітом один від одного. Макрофагальний патоген
виявляється тільки в уражених тканинах і вже не реплікується в кишечнику. Те, що
передається від однієї кішки до іншої - повсюдно зустрічається і здебільшого є непатогенним
«материнським» коронавірусним ентеритом.
Обидва типи вірусу можуть мутувати при первинній або вторинної інфекції,
перебудовуючи свій РНК, щоб атакувати макрофаги. В одному дослідженні говориться, що
мутація відбувається в 20% випадків інфікування, але частота розвитку FIP становить від 0.3
до 1.3% серед всіх кішок в дослідженнях, що проводилися в Північній Америці і Європі.
Останні дослідження свідчать про те, що антивірусні препарати є більш надійним
способом вирішення проблеми інфекційного перитоніту у кішок.
Доктор Педерсен брав участь у випробуваннях двох нових препаратів, які дозволяли
домогтися ремісії у деяких кішок. Професор вважає, що ветеринарним фахівцям слід
запозичувати досвід лікування з досліджень в людській медицині таких вірусів, як ВІЛ,
гепатит C, вірус грипу і вірус Ебола. Є можливість створити препарат, що перешкоджає
специфічним реплікаційним процесам вірусу.
«Результати первинних випробувань двох нових препаратів - інгібітору протеази і
нуклозідного інгібітору - дають великі надії в лікуванні певних форм FIP», - підсумував доктор
Педерсен після симпозіуму 2017 року присвяченого проблемі Feline Infections Peritonitis.
Один з кандидатів на роль ліків від FIP - протеазний інгібітор GC376. Дослідники з
Університету Канзасу, Університету Уїчито і Університету Каліфорнії спочатку провели
випробування на восьми кішках з штучно індукованим FIP. Після цього та ж група вчених
провели випробування цього препарату на 20 кішках з природно розвинутим захворюванням.
Результати випробування опубліковані в журналі Journal of Feline Medicine and Surgery. Згідно
результатів всі кішки відновили колишній рівень здоров'я, але 14 кішок померли від летальних
рецидивів, що не піддаються лікуванню цими препаратами. У шести кішок спостерігається
ремісія. Основним побічним ефектом препарату стало придушення росту постійних зубів у
кошенят.
Доктор Педерсен також розповів про неопубліковане дослідження нуклеозидного
інгібітора EV0984. Дослідники вивчали роботу препарату при експериментально
індуцируванном FIP, потім перейшли до випробувань препарату в реальних умовах на групі з
30 кішок. Чотири кішки померли протягом 1-2 тижнів від ускладнень, а у 26 вдалося домогтися
повної ремісії. Дві третини цих кішок перебували в ремісії на момент контрольного огляду
через 12 тижнів. У однієї третини групи спостерігалися рецидиви захворювання. Серйозних
побічних ефектів від препарату не спостерігалося.
На конференції доктор Педерсен попередив, що комерціалізація препарату буде
непростим завданням, також він підкреслив, що пошуки ліків виявилися дуже тривалим
процесом, але вченим зі всього світу вдалося побудувати надійну базу знань про інфекційний
перитоніт кішок, яка дозволяє здійснювати грандіозні прориви в лікуванні, особливо в області
противірусної терапії.
Висновки: Таким чином, вакцина проти інфекційного перитоніту котів існує, але її
ефективність залишається спірною темою. Оскільки Primucell FIP не відноситься до числа
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основних, або базових, вакцин, проти цього захворювання вакцинують не всіх кошенят і
кішок.
В даний момент вже розроблені, але на стадії вдосконалення і комерціалізації,
противірусні препарати для лікування інфекційного перитоніту кішок.
Згідно з останніми науковими даними специфічні противірусні препарати стануть
методом вибору номер один в лікуванні FIP, але в даний момент немає точної відповіді, коли
це станеться, і коли ці препарати стануть доступні для широкого використання ветеринарними
лікарями.

УДК 619:616.995:636.92
ПОШИРЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА ДИРОФІЛЯРІОЗУ СОБАК В УМОВАХ
ПРИВАТНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ КЛІНІКИ
Дуда Ю.В., к. вет. н., доцент, Шевчик Р.С., к. вет. н., доцент,
Оганбекова Л.С., магістрант
dudajulia1976@gmail.com
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. Результати останніх досліджень ряду вчених вказують на те, що інвазійні
захворювання посідають значне місце у загальній структурі заразних хвороб дрібних
домашніх тварин, серед яких є дирофіляріоз [1-2]. У м'ясоїдних, а саме - собак - це широко
поширене інвазійне захворювання, що зустрічається у багатьох країнах світу[2-4], та Україна
не є винятком[5-6].
Тому метою наших досліджень - було встановлення частоти поширення захворювання у
собак, а також вивчення особливостей діагностики його в умовах приватної ветеринарної
клініки.
Матеріал і методи. Дослідження проводили в умовах приватної ветеринарної клініки
«Панда» м. Дніпро. До клініки за 2018-2019 роки звернулося 684 господарів. У роботі
використовували паразитологічні, гематологічні, біохімічні, патоморфологічні і клінічні
методи дослідження.
Результати. Аналізуючи дані, отримані в ході дослідної роботи, нами було встановлено,
що найбільшу частку зайняли хвороби незаразної етіології (майже третину всіх захворювань),
серед яких найчастіше зустрічалися патології шлунково-кишкового тракту та вади з боку
серцвої діяльності. На другому місці в структурі загальної захворюваності собак в клініці
«Панда» – 26% – реєструвались тварини з хірургічною патологію – це онкологічні
захворювання, травматологічні патології та порожнинні операції. Серед інфекційних хвороб
собак, відсоток яких склав 18%, найчастіше зустрічались такі патології, як: парвовірусний
ентерит собак, вольєрний кашель, інфекційний гепатит та чума хижих. З акушерською
патологією тварин (14%) звертались господарі із собаками найчастіше за рододопомогою, та
такими патологічними станами як: піометрит, ендометрит, слабкість родової діяльності та
кістозною гіперплазією яєчників.
Частка інвазивних хвороб в структурі загальної захворюваності собак складала 12%.
Аналіз даних амбулаторного журналу показав, що за 2018-2019 роки серед інвазивних хвороб
собак рівень протозоозів склав 4,3%, а гельмінтозів – 7,7%, серед яких нематодози – 4,5%,
цестодози – 1,8%, трематодози – 1,4%. Серед нематодозів значного поширення набувало таке
захворювання, як дирофіляріоз, а саме: 2,4%.
Проаналізувавши сезоність виникнення інвазивних захворювань, можна відмітити, що
пік захворюваності припадає на літньо-осінній період, це може свідчити про те, що ця пора
року найбільш сприйнятлива для росту і розвитку паразитів, а також свідчить про більш
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тривалий вигул собак на свіжому повітрі та багатократні контакти з іншими хворими
тваринами. Що стосується дирофіляріозу, то пік інвазії приходиться на весняно-літньо-осінній
період у зв’язку із найбільшою активністю комарів.
Проаналізувавши амбулаторний журнал було встановлено і породну сприйнятливість до
збудників роду Dirofilaria. Отже, найчастіше хворіють крупні породи собак, а саме: німецькі
вівчарки, алабаї, сенбернари та метиси. Це зумовлено тривалим перебуванням на вулиці в
період активності комарів.
Діагноз на дирофіляріоз ставили комплексно, враховуючи епізоотичні, клінічні та
лабораторні данні. Для остаточної постановки діагнозу, використовували лабораторні методи
дослідження. Одним із лабораторних методів – це метод дослідження краплі венозної крові
під мікроскопом. Під малим збільшенням мікроскопа виявляли рухливі личинки паразита, які
були помітні по їх активному руху між еритроцитами. Але зробили висновок, що цей метод
дає надійні результати тільки за високої інтенсивності інвазії, а за низької є малоефективним.
Лише у 5 собак із двадцяти, хворих на дирофіляріоз, цей метод давав позитивний результат,
тобто в 25%.
Наступний метод, який ми застосовували – це метод дослідження цільної сироватки
крові. Для цього використовують попередньо відстояну сироватку, де після згортання крові
мікрофілярії мігрують в сироватку. Недоліками цього методу, є досить довге очікування
згортання крові. Хоча отримання позитивного результату є трохи вища, за рахунок відсутності
клітин крові, які заважають дослідженню, та можливість більшої концентрації мікрофілярій в
однієї каплі крові. За допомогою цього тесту, при дослідженні краплі сироватки крові під
мікроскопом, ми отримали 6 позитивних результатів із 20 хворих собак, тобто 30%.
Найбільш ефективним методом діагностики виявився тест Ag Test – CHW Ag (Quiking
Biotech Co, Ltd). Тест Ag Test під час дослідження показав 100% ефективність в постановці
діагнозу на дирофіляріоз (20 позитивних результатів із 20 хворих собак).
Крім цього, ми проводили оцінку стану організму тварин, шляхом сдачі крові для
загального та біохімічного аналізу, та відмітили у хворих тварин з легкою формою наступні
зміни: нормохромну або гіпохромну анемію, гемолітичну анемію, еозинофілію (80%
випадків), базофілію (50% випадків), моноцитоз, тромбоцитопенію. У важких випадках,,
особливо, якщо присутня серцева недостатність, відмічали підвищеня активності трансфераз
(АлАТ і АсАТ), іноді відзначали гіпербілірубінемію.
Висновки. В період 2019-20 років в умовах приватної ветеринарної клініки «Панда» м.
Дніпро в загальній структурі захворювань інвазійні хвороби склали 12% від загальної
кількості досліджених тварин. Серед інвазійних захворювань найчастіше реєструють
нематодози (4,50%), протозоози (4,30%), надалі цестодози (1,80%), та трематодози (1,40%)
Серед нематодозів значного поширення набув дирофіляріоз (2,4%). Пік захворюваності
припадає на весняно-літній період. Найбільш ефективним методом діагностики в умовах
приватної ветеринарної клініки виявився тест Ag Test – CHW Ag (Quiking Biotech Co, Ltd),
який показав 100% ефективність.
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і студентів. - Дніпро, 2018. - 198 с.
УДК 619:616.34
ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ РОДУ MALASSEZIA У РОЗВИТКУ
ЗАХВОРЮВАНЬ У СОБАК І КОТІВ
Чумак К.С., магістрант, Козловська Г.В., к. вет. н., доцент
kroyshka@gmail.com
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ,
Україна
Вступ: У ветеринарній медицині широкого розповсюджені «опортуністичні мікози», які
мають певний негативний вплив на здоров’я тварин, завдяки чому значно знижують їх
імунний та фізіологічний стан.
Мета: Дослідити діагностичне значення грибів роду Malassezia у розвитку захворювань
у собак і котів.
Матеріали та методи: У ході дослідження виконували лабораторні методи дослідження
різних мазків із вушних раковин собак і котів, які були клінічно здорові, а також із ознаками
маласезіозу. Використовували інструментальні, серологічні методи дослідження.
Гриби роду Malassezia є представником фізіологічно-нормального стану шкіри та
слизових оболонок більшості теплокровних тварин, а також, людини. Загалом, вони
взаємодіють із організмом-хазяїном у симбіозі: поглинаючи жироподібні речовини, які є у
складі шкіри, вони синтезують антибактеріальні й антифунгальні речовини, які в свою чергу
попереджають розвиток на шкірі інших патогенних мікроорганізмів. Продукти метаболізму
мають антифунгальну активність щодо патогенних грибів-дерматофітів. Тому до сих пір
невідомо, чи можна вважати цей мікоз самостійним захворюванням, чи як ускладнення на фоні
інших патологій. Для розвитку популяції Malassezia, необхідне поживне середовище із жирних
кислот. Гриби цього роду викликають різні імунні реакції у макроорганізмі, причому
імуногенні властивості обумовлені безпосередньо ліпідним шаром грибів. Вони взаємодіють
із різними імунокомпетентними клітинами, включаючи антиген-презентуючі дендритні
клітини, макрофаги, еозинофіли, нейтрофіли, стимулюючи синтез цитокінів й хемокінів
різних функціональних груп. Гриби можуть зв’язуватись із лектинами С-типу та викликати
клітинну імунну відповідь. Тобто, вони можуть як стимулювати, так й інгібувати імунні
механізми організму-хазяїна, що дозволяє цим грибам балансувати між коменсалізмом та
паразитизмом.
Malassezia-носійство широко розповсюджене у клінічно здорових тварин, тому це
ускладнює профілактику та попередження розвитку різних дерматитів. Наприклад, їх
зустрічають у слуховому каналі здорових собак від 2% до 49% і більше. У 40% собак маласезії
можна діагностувати в анусі, прямій кишці, перианальних залозах. Також, знаходять у
просторі між пальцями, на шкірі із волоссям на нижній губі. Коти, у свою чергу, частіше є
носіями, майже 61% клінічно здорових тварин мають цей грибок, а, наприклад, порода девонрекс – 100%.
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За даними науковців, популяція дріжджів у хворих тварин підвищується у 100-1000
разів, і не тільки, у місці локалізації запалення, на поверхні шкіри, а ще й на слизовій оболонці
носової порожнини, вульві, препуції; тобто має системний характер. У початку патогенного
процесу лежить комунікація мікроорганізмів всередині популяції, завдяки сигнальним
молекулам. Таким чином, гриби збільшують свою популяцію і викликають захворювання, або
супроводжують його. Так, у слуховому каналі, дуже крихка система, тому навіть невеликі
зміни мікроклімату, можуть зрушити тонкий баланс у секреторному механізмі, або у складі
мікрофлори, що й є причиною виникнення опортуністичних інфекцій.
У більшості випадків, маласезії виникають на фоні первинних хвороб і порушень, таких
як:
Піодерма;
Імунні дисфункції (гіперчутливість шкіри, атопічний дерматит, харчові
та контактні алергії);
Ендокринні порушення (гіпотироїдизм, гіперадренокортицизм, діабет);
Зрушення метаболізму (цинкзалежний дерматоз, поверхневий
некролітичний дерматит);
Порушення кератинізації (епідермальна дисплазія, ідіопатична себорея);
Лікування глюкокортикоїдами, або антибіотиками.
Щодо самостійного виникнення захворювання, то наукові дослідження встановили
кореляцію захворюваності маласезіозами й породою тварин. У собак такі отити частіше
реєструють у порід із довгими висячими вушними раковинами: басет-хаунд, кокер-спанієль,
пудель, білий тер’єр, сеттер, далматин, бігль, такса. Це пов’язано із анатомічною особливістю
зовнішнього вуха: такі вушні раковини ускладнюють вентиляцію слухового проходу, а також
цьому допомагає у деяких породах, шерсть , яка густо росте там. У кішок гриби Malasezia
частіше реєструють у порід із анормальною шерстю – сфінкс, девон-рекс.
Результати: Нами були проведені дослідження собак різного віку, статі, породи, з
попереднім діагнозом – зовнішній отит. Було відібрано проби для мікробіологічного
дослідження. Мазки фарбували за допомогою Лейкодиф 200. Культивування проводили на
живильному середовищі Сабуро.
У всіх відібраних пробах під час мікроскопії було виявлено значну кількість клітин
грибів роду Malasseziа та грампозитивних коків. При культуральному дослідженні було
виявлено і диференційовано збудник Malassezia pachydermatis.
Необхідно враховувати, що гриби роду Malassezia - лише одна з можливих причин
інфекційного отиту. Як збудники можуть виступати різні види інших видів грибів, а також
бактерії. Діагностичні методи повинні бути орієнтовані не тільки на виявлення Malassezia, але
й на виявлення більшого спектру потенційно-патогенних мікроорганізмів, що значно
підвищить діагностичну цінність дослідження.
Висновки: Отже, можна зробити висновки, що більшість собак і котів, які не мають
клінічних ознак захворювання грибами маласезіями, мають їх у мазку із вушних раковин (1-2
у полі зору мікроскопа, загалом до 20-ти штук), тобто є носіями і, популяція маласезій може
зростати, при зниженні імунітету тварин (наприклад: переохолодження, супутні хвороби), а
також погіршенні мікроклімату безпосередньо вушних раковинах тварин. Тому, задля
попередження виникнення захворювання, потрібно проводити профілактику, та особливо
стежити за станом вушних раковин у тварин, які мають схильність залежно від породи (висячі
вуха).
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УДК 636.7.09: 579.862.1
КЛІНІЧНИЙ ПРОЯВ ТА ЕТІОЛОГІЯ СТРЕПТОКОКОЗУ СОБАК В МІСТІ ДНІПРО
Гаращук А., студент, Глебенюк В.В., к. вет. н., доцент
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. Стрептококоз займає одне з провідних місць серед інфекційних захворювань
собак бактеріальної етіології, а також є найбільш поширеним наслідком різних дерматитів.
Постійна увага до проблеми стрептококозів собак пояснюється тенденцією до зростання
випадків гнійно-запальних захворювань, важкістю їх перебігу та лікування, появою
мультирезистентних штамів мікроорганізмів.
Вивчаючи мікробіоценози гноєрідних процесів у дрібних тварин встановлено, що
частіше всього асоціації бактерій представлено стафілококами, стрептококами, кишковою
паличкою та інші. При цьому на долю стрептококів приходить 45-65 % всіх випадків.
Основними видами збудників стрептококозу собак є Streptococcus pyogenes.
У той же час в етіології гнійно-запальних процесів можуть брати участь Staphylococcus
аureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, , Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas
aeruginosa та ін. Тому метою нашої роботи було з’ясувати клінічний прояв та етіологію
стрептококозу собак в місті Дніпро.
Матеріали і методи досліджень. Лабораторні дослідження проводили на базі Науководослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК ДДАУ впродовж січняберезня 2020 року. Матеріалом для досліджень були зразки біоматеріалу, відібраного від
собак. Висів біологічного матеріалу проводили на живильні середовища (серцево-мозковий
бульйон, кров’яний агар, селективні та диференційно-діагностичні). Ізольовані культури
ідентифікували за біологічними властивостями (морфологією, тинкторіальними,
культуральними та біохімічними властивостями).
Результати дослідження. У результаті досліджень було встановлено, що бактеріальні
інфекції, які спричиняються патогенними стрептококами, супроводжуються утворенням у
різних місцях тіла тварин гнійників, розвитком гноєрідних процесів у вигляді абсцесів,
флегмон, пневмоній, артритів, сепсису.
Гнійні процеси у собак мали різну локалізацію, але найчастіше у ділянці кінцівок та
черевної стінки.
За результатами лабораторних досліджень було встановлено, що у 90 % хворих собак
збудниками стрептококозу є Streptococcus canis та Streptococcus pyogenes. Інші види
стрептококів були представлені у групах D та G (Streptococcus Group D та Group G).
Висновки. Стрептококози собак супроводжуються розвитком гнійно-запальних
процесів. В етіологічній структурі стрептококозу собак домінуюче місце займають
Streptococcus canis та Streptococcus pyogenes.

159

V Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів “Актуальні аспекти біології тварин,
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”, травень 2020

УДК 636.4.09:616.2
ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СВИНЕЙ ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ БАКТЕРІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Неверковець Н.Ю., ст. науковий співробітник, Глебенюк В.В., к. вет. н., доцент,
Попадюк М.М., Чернявська Ю.Д., мол. наукові співробітники
Дніпровський державний аграрно-економічний університет,
НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК, м. Дніпро, Україна
Вступ. Напружена епізоотична ситуація щодо інфекційних захворювань свиней в
Україні обґрунтовує необхідність проведення діагностичних досліджень в господарствах усіх
форм власності.
Респіраторні захворювання займають одне з головних місць у патології свиней. До
основних збудників бактеріозів тварин з респіраторним синдромом відносять: Streptococcus
suis, Actinobacillus pleuropneumonia, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida,
Haemophilus parasuis та ін.
Мета роботи: встановити етіологічну структуру респіраторних захворювань свиней за
результатами бактеріологічних досліджень.
Матеріали і методи досліджень. Бактеріологічні дослідження проводили на базі
Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК ДДАУ
впродовж травня-грудня 2019 р. Матеріалом для досліджень був патологічний матеріал
(шматочки легень), відібрані від свиней. Висів матеріалу проводили на живильні середовища
для культивування широкого спектру мікроорганізмів (серцево-мозковий бульйон, кров’яний
агар). Для первинної диференціації бактерій робили пересіви на селективні та диференційнодіагностичні середовища. Ізольовані культури ідентифікували за морфологічними ознаками,
тинкторіальними, культуральними та біохімічними властивостями.
Результати досліджень. В результаті досліджень встановлено, що після
бактеріологічного дослідження 59 проб досліджуваного матеріалу було виділено 74 культури
бактерій. Домінуючим видом мікроорганізмів був Streptococcus suis (36,5 %). Інші види
мікроорганізмів зустрічались рідше, зокрема, Streptococcus pyogenes (18,9 %), Actinobacillus
pleuropneumonia (14,9 %), Pasteurella multocida (12,2%), Staphylococcus aureus (9,4 %),
Haemophilus parasuis (4,1 %), Streptococcus Group D (2,7 %) та Streptococcus porcinus (1,3 %).
У 44 випадках (74,6 %) було виділено один вид бактерій, а у 15 випадках (25,4 %) –
асоціації збудників інфекції, до складу яких входило: Streptococcus suis та Staphylococcus
aureus, Pasteurella multocida та Streptococcus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae та
Streptococcus suis, Staphylococcus aureus та Streptococcus Group D.
Висновки. В етіологічній структурі респіраторних бактеріальних захворювань свиней
домінуючим видом є Streptococcus suis. Асоціації збудників інфекції представлено переважно
стафілококами та стрептококами.
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УДК 619:616.98:579.843.94:636.5:616-078
ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ГЕМОФІЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ ТВАРИН У
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Супенко М., студент, Глебенюк В.В., к. вет. н., доцент
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. Гемофільні інфекції тварин – гострі інфекційні захворювання, які спричиняються
гемофільними бактеріями, що належать до роду Haemophilus. Це грамнегативні бактерії, які
здатні рости тільки на збагачених живильних середовищах, що містять фактори росту (V та
Х). Найбільш важливими є два види гемофілних бактерій, що викликають інфекції у тварин:
Haemophilus parasuis – збудник гемофільозного полісерозиту свиней (хвороба Глессера) та
Haemophilus (Avibacterium) paragallinarum – збудник гемофільозу (інфекційного риніту)
курей.
У поросят хвороба Глессера проявляється серозно-фібринозним запаленням серозних
оболонок, суглобів та менінгоенцефалітом. Інфекційний риніт курей характеризується
катаральним запаленням слизових оболонок (ринітами, синуситами, трахеїтами, ларингітами),
набряком голови і пневмонією.
Епізоотична ситуація щодо багатьох інфекційних хвороб свиней в Дніпропетровській
області є складною. Особливості біологічних властивостей збудників певних видів, в тому
числі і гемофільних інфекцій, значно ускладнюють встановлення діагнозу. Тому метою нашої
роботи було вивчення епізоотичної ситуації щодо гемофільних інфекцій тварин у
Дніпропетровській області.
Матеріали і методи. Матеріалом для досліджень були результати наукових публікацій,
повідомлень. Аналіз епізоотичних даних проводили за загальноприйнятими методиками.
Результати досліджень. В результаті досліджень встановлено, що в Дніпропетровській
області впродовж 2018-2019 рр. зареєстровано неблагополучні пункти щодо гемофільозного
полісерозиту свиней та інфекційного риніту курей.
За результатами дослідження сезонної динаміки було встановлено, що захворювання
реєструвалося впродовж року, але наростання захворюваності відбувалося у зимово-весняний
період.
Інфекційний риніт курей проявлявся у вигляді ензоотичних спалахів. В окремих
неблагополучних пунктах відмічена стаціонарність, яка зумовлена бактеріоносійством птиці
та недотриманням ветеринарно-санітарних вимог в господарстві.
Висновок. Дніпропетровська область є неблагополучною щодо гемофільних інфекцій
тварин (хвороба Глессера, інфекційного риніту курей ).
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УДК 619:616.98.579.861.2
ЧАСТОТА ВИДІЛЕННЯ ПОЛІРЕЗИСТЕНТНИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ ВІД
ДРІБНИХ ТВАРИН У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Шевченко Є., студент, Глебенюк В.В., к. вет. н., доцент
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Вступ. У 2019 році за підтримки МОЗ України та Центру громадського здоров’я в
Україні затверджено національний план дій щодо боротьби зі стійкістю мікроорганізмів до
протимікробних препаратів.
Державні заходи для боротьби з антибіотикорезистентністю представлено правилами,
що забезпечують раціональне використання антибіотиків у гуманній та ветеринарній
медицині. Вони передбачають: посилення контролю за рецептурним відпуском антибіотиків в
аптеках, обмеження застосування протимікробних препаратів у якості стимуляторів росту у
тваринництві, птахівництві та рослинництві, впровадження дієвої системи епідеміологічного
та епізоотологічного нагляду за антимікробною резистентністю.
Мікробний пейзаж локальних інфекцій тварин представлений умовно-патогенними
мікроорганізми різних видів: Staphylococcus аureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli,
Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa та ін., які
виявляються резистентними до окремих антимікробних препаратів. Це свідчить про те, що
існує необхідність обґрунтування вибору протимікробного засобу для специфічного лікування
хворих тварин. Тому оцінка стану та моніторинг резистентності мікроорганізмів до
антибіотиків допоможуть у боротьбі зі стійкістю бактерій до протимікробних препаратів
Мета роботи – визначити частоту виділення полірезистентних штамів бактерій від
дрібних тварин у Дніпропетровській області.
Матеріали і методи досліджень. Матеріалом для досліджень були дані результатів
бактеріологічних досліджень, проводеними на базі Науково-дослідного центру біобезпеки та
екологічного контролю ресурсів АПК ДДАУ.
Результати дослідження. У результаті досліджень було встановлено, від дрібних тварин
виділено Staphylococcus aureus (41,3 %) та Staphylococcus haemolyticus (34,7 %). Інші види
мікроорганізмів зустрічались значно рідше, зокрема Streptococcus canis (10,7 %), Escherichia
coli (9,0 %), Pseudomonas aeruginosa та Streptococcus pyogenes (по 5,3 %).
У 10 % випадків з біоматеріалу дрібних тварин були ізольовані асоціації бактерій, до
складу яких входили мікроорганізми двох видів: Staphylococcus haemolyticus + Pseudomonas
aeruginosa (або Escherichia coli), Staphylococcus haemolyticus + Staphylococcus aureus,
Staphylococcus aureus + Pseudomonas aeruginosa (або Escherichia coli).
При визначенні чутливості бактерій до антибіотиків препаратів було встановлено, що
більшість культур (57 %) були полірезистентими. Найчастіше виявлялася стійкість до
тетрацикліну та стрептоміцину. Слід зазначити, що поряд з полірезистентністю, більшість
культур (73 %) виявилася чутливими до ципрофлоксацину.
Висновок. У Дніпропетровській області від дрібних тварин виділяють 57 %
полірезистентих штамів бактерій.
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