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1600  Василинець О.В. БОВІКОЛЬОЗ КІЗ В УМОВАХ ЕКОЛОГО-

НАТУРАЛІСТИЧНОГО ВІДДІЛУ КЗ «ХОПДЮТ» 

1610  Кухтин М.Д. «ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ САНІТАРНОЇ 

ОБРОБКИ МОЛОЧНОГО ОБЛАДАННЯ» 

1620  Родіонова K.О. «АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ М’ЯСНИХ КОНСЕРВІВ 

ПРОДОВОЛЬЧОГО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ» 

1630  Янголь Ю.А. ЗАСПОРЕНІСТЬ КОРМІВ МІКРОСКОПІЧНИМИ 

ПЛІСНЯВИМИ ГРИБАМИ ТА МІКОТОКСИНАМИ. 

1640  Меженська Н. А. ТРАНСКОРДОННІ ХВОРОБИ В УКРАЇНІ (АЧС, КЧС, 

ВИСОКОПАТОГЕННИЙ ГРИП ПТИЦІ, ХВОРОБА 

НЬЮКАСЛА, ЗВД): ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ ТА ЇХ 

РЕАЛІЗАЦІЯ. 

1655 Прус М.П. РІВЕНЬ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ ЗА ВПЛИВ TREPONEMA 

CUNICULI 

1720 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ, ОБРАННЯ КРАЩИХ РОБІТ, 

ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ. 
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ДО ПРИРОДИ ПАРАЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ НА ТУБЕРКУЛІН 
 

Бойко О.П.1, Мандигра Ю.М.1, Пундяк Т.О.2 
1 Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини НААН, м. Рівне, 

Україна 
2 Львівський Національний Університет Ветеринарної Медицини та Біотехнологій 

ім. Ґжицького, м. Львів, Україна 

e-mail:1bop.ua@gmail.com 

 

Вступ. Особливістю контролю епізоотичного процесу при туберкульозі великої 

рогатої худоби є своєчасна прижиттєва діагностика, основним методом якої є алергічний 

метод. Щорічно у багатьох промислових господарствах України виділяють позитивно 

реагуючих тварин. Залишається невирішеним питання паралергії до туберкуліну 

організму тварин, сенсибілізованих атиповими мікобактеріями.  

Мета роботи виявити в одному благополучному щодо туберкульозу господарстві 

Волині, яке спеціалізується на виробництві органічної продукції, під час планової 

туберкулінізації, позитивно реагуючих корів. 

Методи. В роботі використано епізоотологічний, алергічний, клінічний, 

патологоанатомічний, гістологічний, мікробіологічний та біологічний методи досліджень.  

Результати. Епізоотологічним аналізом причин реагування корів на туберкулін  

було встановлено, що у 2010 році господарство закупило 20 нетелів із неблагополучного 

щодо туберкульозу господарства. Починаючи з 2011 року, при кожній плановій 

туберкулінізації кількість позитивно реагуючих корів щороку зростала і досягла 100 голів 

у 2014. Протягом 2015–2016 рр. на вимушений забій було здано понад 200 корів.  

Під час патологоанатомічного та гістологічного   обстеження 10 забитих з 

діагностичною метою корів виявлено грануломатозні вогнища і гіперплазію у 

заглоткових, підщелепових, середостінних, мезентеріальних та надвим’яних лімфатичних 

вузлах, а також локальні зміни у вигляді потовщення та складчастості слизової ободової 

кишки. Із відібраних лімфатичних вузлів бактеріологічно виділено два види 

кислотостійких мікобактерій – M. scrofulaceum та M. fortuitum. Біопроба на морських 

свинках негативна. Таким чином, збудника туберкульозу не виділено.  

Виходячи з отриманих результатів все дійне стадо було досліджено симультанною 

пробою з використанням ППД-туберкуліну та ААМ. При цьому кількість тварин, які 

позитивно реагували на ААМ, була у 4 рази більша, ніж на туберкулін. Наступне 

патологоанатомічне, бактеріологічне та біологічне дослідження підтвердило відсутність 

збудника туберкульозу і наявність кислотостійких атипових мікобактерій у реагуючих 

корів.  

Висновки. Реакції на туберкулін у корів дослідного господарства мали 

псевдотуберкульозну природу, спричинену атиповими кислотостійкими мікобактеріями. 

З метою ефективного контролю епізоотичного процесу мікобактеріозу у корів, 

спричиненого атиповими мікобактеріями доцільно проводити планову діагностику 

туберкульозу ВРХ комплексно із застосуванням алергену атипових мікобактерій згідно 

плану алергічних досліджень. З метою зменшення антигенного навантаження на організм 

корів атиповими мікобактеріями слід розробити додаткові заходи, спрямовані на 

зменшення їх популяції у приміщеннях та об’єктах, що можуть бути факторами передачі 

цих мікроорганізмів. 
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БОВІКОЛЬОЗ КІЗ В УМОВАХ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ВІДДІЛУ КЗ 

«ХОПДЮТ» 

 

Василинець О. В. – магістр ветеринарної медицини 

Федорова О.В. – канд. вет. наук 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків 

 

Вступ. В Україні кіз розводять переважно у присадибних господарствах та 

отримують від них молоко, м'ясо та іншу продукцію. Проте на їх продуктивність впливає 

ряд захворювань, серед яких важливе місце займає бовікольоз, спричинений 

ектопаразитами виду Bovicola caprae (Damalinia caprae) (Gurlt, 1843), рідше іншими 

представниками багаточисельного ряду Mallophaga. Їх поширенню сприяють незадовільні 

умови утримання та годівлі, а також скупчене утримання тварин. Один-два паразита 

суттєво не впливають на здоров’я кіз, але за високої інтенсивності інвазії патогенна дія 

бовікол проявляється в повній мірі.  

Мета. Здійснити епізоотологічне обстеження кіз щодо бовікольозу в умовах 

еколого-натуралістичного відділу КЗ «ХОПДЮТ» та дослідним шляхом встановити 

ефективність сучасних інсектоакарицидів. 

Методи. Діагностику захворювання здійснювали комплексно, з урахуванням 

зовнішніх клінічних ознак ураження шкіри й шерстного покриву та виявлення на тілі 

тварин різних стадій розвитку бовікол, з подальшим вивченням їх морфології за малого 

збільшення мікроскопу (7×8). Для лікування обрали препарати групи піретроїдів: 

вітчизняну ектосан емульсію (д.р. альфаметрин і піперонілу бутоксид), бутокс–50 

виробництва «Intervet», Нідерланди (д.р. дельтаметрин) та неостомазан виробництва 

«Ceva Sante Animale», Франція (д.р. трансмікс, піперонілу бутоксид і тетраметрин). 

Хворих тварин поділили на три групи по 5 тварин. Препарати застосовували зовнішньо. 

Результати. Встановлено, що інтенсивність інвазування різних ділянок тіла кіз 

бовіколами відрізнялась. Найбільше збудників виявлено у ділянці крупу – 55,6±1,2 комах 

на 3 см2 шкіри, менше – на шиї та боках (35±0,7 і 40,8±1,4 комах). 

Найвищою інтенсінвазованість була серед молодих і старих кіз: 55,6±1,2 та 58±1,5 

комах відповідно і залежала від сезону року. Найвища інтенсивність зараження 

встановлена взимку (57,1±1,2 комах), найнижча – влітку (12,3±1,5 комах). У зимовий 

період екстенсінвазованість (ЕІ) поголів’я сягала 100%. 

Найбільш ефективним за бовікольозу кіз був препарат ектосан, з 

екстенсефективністю (ЕЕ) 100% та інтенсефективністю (ІЕ) 100%, а найменш 

ефективним – неостомазан (ЕЕ – 60%, ІЕ – 50%). 

Висновки. Таким чином бовікольоз кіз в умовах еколого-натуралістичного відділу 

КЗ «ХОПДЮТ» має значне поширення, сезонну та вікову динаміки. Збудники мають 

певну локалізацію на тілі тварин. Найбільш ефективним піретроїдним препаратом у 

нашому досліді виявився препарат ектосан (у формі емульсії) українського виробника 

(ТОВ «Бровофарма»). 
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АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ЩОДО ГМО В УКРАЇНІ 

 

Гайдей О. – канд. вет. наук  

Олексієнко І.С. 
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-

санітарної експертизи, м. Київ 

 

Вступ. Останнім часом актуальним в Європейському Союзі є питання вивчення 

ризиків використання трансгенних рослин на здоров’я людини. Експерти EFSA зробили 

заключення, що тривале використання у раціоні ГМО призводить до виникнення 

алергічних реакцій. Тому в ЄС лише після тривалих апробацій та оцінки безпечності 

проводять реєстрацію ГМ-рослин на 5 років, далі – повторну перереєстрацію. Яка 

ситуація щодо ГМО в Україні? Згідно чинного законодавства, відсутні зареєстровані ГМ-

лінії рослин, і, заборонено використання їх до держреєстрації. Враховуючи зазначене, 

виникла необхідність моніторингу сировини, харчових продуктів та кормів. 

Мета. Провести моніторинг та проаналізувати результати досліджень упродовж 

2014-2019 рр. щодо наявності ГМО методом ПЛР-РЧ. 

Матеріали та методи. Дослідження проведені протягом 2014–2019 років методом 

ПЛР-РЧ. Для ДНК-екстракції, скринінгу, ідентифікації ГМ-ліній та кількісного аналізу 

використовували діагностичні набори R-Biopharm (Німеччина). Застосовувались набори 

для для ідентифікації та кількісного вмісту ГМ-сої – MON 40-3-2, MON 89788; ріпаку – 

GT73, GT200; кукурудзи – MON810, MON863. Референс зразки – ГМ-сої, кукурудзи, 

ріпаку (ERM, Бельгія). Ампліфікатор Applied Biosystems QuantStudio5. 

Результати. За період 2014-2017 років у зразках сої було ідентифіковано ГМ-лінії 

MON 40-3-2, MON 89788, ріпаку – GT73, кукурудзи MON863. У 2018-2019 роках, крім 

зазначених ліній, виявлено ГМ-ріпак GT200 та ГМ-кукурудзу не виявлено. Кількість 

зразків, у яких виявлено ГМО становить 63%. Враховуючи відсоток ГМ-рослин, які 

циркулюють на території, встановлено, що законодавство України – недосконале, і має 

недостатні важелі впливу на фермерів та виробників.  

Висновки. Результати досліджень свідчать про не контрольований обіг та 

вирощування ГМ-сої та ріпаку в Україні. Відсутність державного контролю ГМО 

призвело до їх розповсюдження та появі нових ГМ-ліній. Тому, виникає необхідність 

розробки комплексної системи моніторингу ГМО в сировині, харчових продуктах та 

кормах. Наявні ГМ-рослини повинні пройти процедуру державної реєстрації. 
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ВИВЧЕННЯ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ КЛІНІЧНИХ ШТАМІВ 

БАКТЕРІЙ РОДУ PROTEUS ЗА БАКТЕРІОЗІВ ВРХ. 

 

Гуменюк В.В.*, e-mail: Volodymyr.Gumeniuk@arterium.ua 

Інститут ветеринарної медицини, м. Київ 

*Аспірант, науковий керівник – д-р вет. наук, ст. наук. сп. Айшпур О.Є. 

 

Вступ. Вивчення механізмів антибіотикорезистентності бактерій роду Proteus 

родини Enterobacteriaceae є актуальним, тому що з цим пов'язані питання раціональної 

терапії протейної інфекції. Ці мікроорганізми виявляються у грунті, у воді, стічних водах, 

нерідко вони живуть на шкірі й слизових оболонках, а також входять у склад нормальної 

мікрофлори кишечника.  

Їх виділяють у висівах при запальних процесах в організмі тварин ускладнених 

умовно-патогенною та патогенною мікрофлорою. За лікування антибіотиками зазвичай 

протеї заміщають інші патогенні мікрооранізми, які загинули під дією препаратів. 

Мета. Вивчити антибіотикорезистентність клінічних штамів бактерій роду Proteus за 

інфекційного процесу хворих корів та телят. 

Матеріали та методи. Бактеріологічні дослідження проводили згідно з загально 

прийнятими методиками. При дослідженні біохімічних властивостей, крім висіву на 

строкатий ряд, використовували тест-системи АРІ для ідентифікації мікроорганізмів 

(виробництво Франція). 

Визначення чутливості до антимікробних препаратів проводили на середовищі 

Мюллер-Хінтона (HiMedia, India)  диско-дифузійним способом за методом Bauer-Kirbi з 

використанням стандартних комерційних дисків з антибактеріальними препаратами. 

Дослідження проведені на базі лабораторії бактеріальних хвороб тварин ІВМ. 

Впродовж 2016–2019 років було досліджено зразки біоматеріалів із більш ніж 100 

скотарських господарств різних регіонів України.  

Результати. Впродовж усього терміну було досліджено 1 286 зразків біоматеріалів, 

в тому числі проби молока від хворих на мастити та вагінальні змиви при ендометритах 

корів, носовий слиз при респіраторному синдромі у телят, фекалії від тварин з діареєю, 

ексудат при запальних процесах кінцівок. Всього було ізольовано 25 видів 

мікроорганізмів, при цьому частка виділених ізолятів протеїв (Proteus mirabilis, Proteus 

vulgaris, Proteus spp) складала від 16,0% до 22%, а за маститів сягала до 37%.  

За результатами досліджень встановлено 80% резистентних ізолятів Proteus vulgaris  

до амоксіциліну, 31% – до гентаміцину, 77% – до доксицикліну, 36% – до тетрацикліну, 

45% – до цефтіофуру, 13% – до данофлоксацину. Щодо Proteus mirabilis виявлено 65% 

резистентних ізолятів до амоксіциліну, 52% – до гентаміцину, 39% – до офлоксацину, 

13% – до цефтіофуру, 31% – до данофлоксацину. 

Висновок. Результати досліджень доводять важливу етіологічну роль протеїв у 

перебігу бактеріозів ВРХ. Відсоток резистентних ізолятів бактерій роду Proteus 

підтверджує, що стійкість до антибіотиків різних груп є проблемою при виборі засобів 

лікування хвороб тварин; найбільш перспективним виглядають похідні фторхінолонів та 

цефалоспорини. 
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ПЕРОРАЛЬНА ВАКЦИНАЦІЯ ЛИСИЦЬ ПРОТИ СКАЗУ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

 

Голік М.О. – канд. вет. наук 

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, м. Чернігів 

Гібалюк Ю.О. – головний спеціаліст 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, м. Київ 

Головченко Т.В. – пошукач 

Новомосковський коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету 

Рудой О.В. – канд. вет. наук 

Дзюба Я.М. – пошукач  

Полупан І.М. – канд. вет. наук 

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-

санітарної експертизи, м. Київ 

 

Вступ. Сказ – одна з найнебезпечніших вірусних хвороб спільних для тварин та 

людей. На початку ХХІ століття в більшості країн Європи головну роль, як джерело і 

резервуар інфекції, відіграють дикі м’ясоїдні тварини. Основним заходом боротьби зі 

сказом диких тварин є пероральна антирабічна імунізація. На території Чернігівської 

області з метою виконання плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних 

інфекційних і паразитарних хвороб тварин з 2018 року було поновлено проведення 

кампаній з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. 

Застосовувалася вакцина антирабічна для пероралної імунізації м'ясоїдних тварин 

«Орісвак». Вакцинація проводилася за допомогою авіаційного транспорту. Оброблена 

площа 27324,0 км.кв., на якій розповсюджено 683100 доз вакцини в 2019 році (546480 доз 

в 2018 році). 

Мета. Провести оцінку ефективності пероральної вакцинації диких мясоїдних 

тварин проти сказу в Чернігівській області. 

Методи. Дослідження зубів і сироваток крові проводилися в ДНДІЛДВСЕ (м. Київ). 

Наявність біомаркеру визначали дослідженням гістологічних зрізів під люмінісцентним 

мікроскопом. Сироватки на наявність антитіл до вірусу сказу тестували методом ELISA. 

Результати. 

Відповідно до Методичних рекомендацій «Планування, організація та проведення 

пероральної імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу» оцінка ефективності проведеної 

кампанії з пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тваринг проводиться за трьома 

етапами: 

1. Оцінка споживання принад з вакциною за наявністю тетрациклінового маркеру в 

зубах лисиць; 

2. Визначення наявності захисного рівня антитіл в сироватках крові лисиць; 

3. Нагляд за епізоотичною ситуацією в зоні проведення кампанії з пероральної 

вакцинації диких тварин проти сказу. 

Загалом після проведення кампанії з прероральної вакцинації диких м’ясоїдних 

тварин проти сказу було досліджено на наявність тетрациклінового маркеру 932 щелепи 

від лисиць, що були відстрілені на території області Чернігівській області. Паралельно 

було визначено вік тварин. Так серед лисиць молодше одного року – 295 проб, було 

виявлено тетрациклін в 137 зразках, що становило 46,44%. Серед лисиць старше одного 

року – 637 проб, було виявлено 367 позитивних зразків, що становило 57,61%. Загальний 

відсоток позитивних за тетрацикліновим маркером проб становив 54,08% (504 зразки з 

932 досліджених).  

Серологічно було досліджено 1028 зразків сироваток крові від лисиць. Було 

виявлено 350 проб із титром антитіл до вірусу сказу ≥0,5 МО/см3, що становило 34,05%. 
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Аналіз епізоотичної ситуації зі сказу на території Чернігівської області в 2019 році 

показав тенденцію до зниження превалентності сказу серед тварин порівняно з 2018 

роком. В 2019 році було лабораторно підтверджено лише 12 випадків сказу, що на 

55 менше порівняно з 2018 роком. Зменшилась кількість зареєстрованих випадків на сказ 

серед диких тварин в північних районах області, де восновному захворювання на сказ 

реєструвалося серед диких тварин. Крім цього, на території області були проведені 

дослідження в рамках спостереження за поширенням вірусу сказу в популяції лисиць. 

Було відстріляно 906 лисиць та досліджено мозок методом FAT на наявність антигену 

вірусу сказу. Усі 906 зразків були негативними. 

Висновки. Аналіз кампанії з пероральної імунізації диких мясоїдних тварин проти 

сказу на території Чернігівської області показав наявність тетрацикліну в 54,08% щелеп та 

34,05% сироваток крові лисиць. Нагляд за епізоотичною ситуацією зі сказу тварин в 

Чернігівській області показав тенденцію до зниження превалентності сказу серед тварин 

порівняно з 2018 роком, що, на нашу думку, є результатом проведення протиепізоотичних 

заходів на території області. 
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РЕЗУЛЬТАТИ СЕРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО КРИМ-КОНГО 

ГЕМОРАГІЧНОЇ ЛИХОМАНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН НА 

ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ B 2016 - 2019 рр. 

 

Дзюба Я.М. – e-mail: dzuba@ukr.net 

Дрожже Ж.М. – канд. вет. наук, e-mail: dr.zhanna173@gmail.com 

Дедок Л.А. – e-mail: ldedok1977@gmail.com 

Меженський А.О. – канд. вет. наук, e-mail: mezhaavet@gmail.com 

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-

санітарної експертизи 

 

Вступ. Крим-Конго геморагічна лихоманка це зоонозне захворювання, яке 

викликається вірусом роду Orthonairovirus, родини Nairoiridae, носить ендемічний 

характер, реєструється в більш ніж 30 країнах Африки, Близького Сходу, частин Азії та 

Південно-Східної Європи. Постійним резервуаром і переносником збудника інфекції є 

іксодові кліщі, переважно роду Hyalomma та мокреці Culicoides, які можуть інфікувати 

людей, диких і свійських тварин. Домашні тварини, такі як велика рогата худоба, вівці, 

кози  не проявляють клінічних ознак захворювання, проте, вважаються посилюючими 

господарями для вірусу. Резервуаром вірусу також є невеликі дикі ссавці – лісова 

миша, малий ховрах, заєць-русак, вухатий їжачок, птахи. 

Збудник CCHF може спричинити важку хворобу у людини з летальністю від 10% до 

50% внаслідок укусів зараженими кліщами або при потраплянні заражених біологічних 

матеріалів у відкриті рани, аерогенно, при вживанні непастеризованого молока від 

заражених тварин. 

Мета роботи. Вивчення поширення збудника CCHF серед поголів’я домашньої 

худоби на території України. 

Матеріали та методи. Дослідження виконувалися фахівцями Державного науково-

дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 

(ДНДІЛДВСЕ) в рамках спільного міжнародного наукового проекту з Інститутом 

Фрідріха Леффлера (Федерального науково-дослідного інституту здоров’я тварин, 

Німеччина (ФЛІ)) в два етапи: в 2016-2017 рр. було досліджено 2130 сироваток крові від 

домашньої худоби та кіз з 10 областей України (Донецької, Запорізької, Івано-

Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, 

Харківської та Херсонської). За результати досліджень першого етапу в 2019 р. 

досліджено 957 тварин (ВРХ, вівці, кози) з 3 областей (Запорізької, Харківської та 

Херсонської). 

Сироватки досліджено методом імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням 

тест-наборів розроблених ФЛІ (in house) та наборів «VectoCrimean-CHF-IgG» виробництва 

«Вектор Бест» (Новосибірськ, Росія). 

Результати. У 2016-2017 рр. з досліджених 2130 сироваток крові (ВРХ – 1476, 

кози – 654) виявлено позитивні результати в 6 областях: Херсонській – 54 (ВРХ – 43 

(17,2%), кози – 11 (13,8%), Донецькій – 8 (5,3%) ВРХ, Запорізькій – 34 (22,7%) ВРХ, 

Одеській – 3 (2,2%) кози, Харківській – 46 (30,9%) ВРХ та Кіровоградській – 4 (ВРХ – 

1(0.6%), кози – 3(2,0%). 

У 2019 р. з досліджених 957 сироваток крові виявлено  позитивні результати: в 

Херсонській – 23 (ВРХ – 7 (3.4%),  вівці 16 (14,3%), Запорізькій – 8 (16%) кози, 

Харківській – 26 (12.3%) ВРХ та 2 (10%) кози. 

Висновки. Наявність у тварин специфічних антитіл до вірусу CCHF впродовж двох 

етапів досліджень (2016-2019 рр.) підтверджує його циркуляцію на території України. В 

подальшому є необхідним та планується продовжувати серологічні дослідження тварин та 

молекулярно-генетичні дослідження кліщів та худоби, овець, кіз в районах з 

підтвердженою циркуляцією інфекції.  

mailto:dr.zhanna173@gmail.com
mailto:ldedok1977@gmail.com
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BA_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BA_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C_%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B6%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8
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РЕЗУЛЬТАТИ СЕРОЛОГІЧНИХ ТА ГІСТОПАТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА 

ДІАГНОСТИКИ ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ ЕНТЕРОПАТІЇ (ІЛЕЇТУ) СВИНЕЙ 

 

Єрмоленко О.М.*, e-mail: alex-dndi@ukr.net 

Інститут ветеринарної медицини, м. Київ 

*Аспірант, науковий керівник – д-р вет. наук, ст. наук. сп. Айшпур О.Є. 

 

Вступ. Ілеїт у світовому свинарстві визнають однією із найпоширеніших і 

найчастіше діагностованих кишкових хвороб у поросят груп дорощування та відгодівлі, 

які наносять значні економічні збитки. Своєчасна діагностика захворювання має важливе 

значення для розробки заходів його контролю. Перші повідомлення про наявність хвороби 

в Україні відносяться до 2008 – 2009 років (Айшпур О.Є. та співроб., Березовський О., 

Потоцький М.К.). Глибоке та фундаментальне вивчення хвороби почалось у 2011 році 

вітчизняними вченими ІВМ НААН. Були проведені епізоотологічні обстеження, клінічні, 

патологоанатомічні, цитологічні, серологічні та гістологічні дослідження на наявність 

проліферативної ентеропатії свиней, який показав, що хвороба має значне поширення 

серед свинопоголів’я України. 

Метою нашої роботи було новітні моніторингові серологічні та гістопатологічні 

дослідження щодо вивчення перебігу ілеїту в свинарських господарствах України.  

Матеріали та методи. Для серологічних досліджень використовували тест-систему 

bioScreen Ileitis Antibody Test ELISA Svanovir® Lawsonia intracellularis production 

Boehringer Ingelheim Svanova – для виявлення специфічних антитіл проти Lawsonia 

intracellularis в сироватках крові свиней. Було проведено 653 тести зразків сироваток 

свиней різних вікових груп із 17 свиноферм різних регіонів України впродовж 2019 року.  

Матеріалом для гістопатологічних досліджень слугували хворі вимушено забиті та 

загиблі поросята віком 120-150 діб у господарствах, в яких діагностувалось захворювання 

на ілеїт. 
Результати. За результатами досліджень виявлено всього 46,4% серопозитивних 

тварин щодо антитіл до Lawsonia intracellularis. В усіх досліджуваних фермах наявні 

серопозитивні свині, а саме – серед свиноматок – 74,0%, ремонтних свинок – 79,6%, 

поросят на дорощуванні 10,5% та свиней на відгодівлі – 55,3%.  

За гістологічного дослідження товстого відділу кишечнику, уражених бактерією 

Lawsonia intracellularis реєстрували десквамацію ентероцитів апікальних частин війок та 

проліферацію ентероцитів біля базальної мембрани та зменшення кількості 

келихоподібних клітин. Незначне потовщення стінки кишечнику виникає за рахунок 

накопичення клітинних проліфератів у власній пластинці слизової оболонки та 

інтенсивної інфільтрації клітинами лімфоїдного ряду. Ці процеси відбуваються на фоні 

гіпоксії (судини запустілі, містять лише поодинокі еритроцити) та пониженої активності 

лімфофолікулів кишечнику, їх центри просвітлені, спустошені. 

Висновки. 

1. Аналіз проведених досліджень дають змогу зробити висновок про збільшення 

поширення хвороби у свинарських господарствах України (46,4%) у порівнянні з 

попередніми результатами (36,5% серопозитивних тварин), особливо вона проявляється у 

період відгодівлі тварин, що і є причиною значних економічних збитків у галузі.   

2. Результати проведених гістопатологічних досліджень свідчать, що збудник ілеїту 

Lawsonia intracellularis викликає глибокі патологічні зміни в травному тракті свиней, що 

впливає на функціювання усіх органів та тканин організму тварин, які і призводять до 

тяжкого перебігу захворювання та призводить до їх загибелі. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 

САНІТАРНОЇ ОБРОБКИ МОЛОЧНОГО ОБЛАДАННЯ 

 

Кухтин М.Д. – д-р вет. наук, професор, пров. наук. спів.  

Болтик Н.П. – канд. сільськогосподарських наук, директор  

Рущинська Т.М. – заступник директора  

Климик В.Т. – канд. біол. наук, ст. наук. спів. 

Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини НААН 

вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль Тернопільського р-ну Тернопільської області, 

е-mail: terdosvet@meta.ua 

 

Вступ. Ефективність дії мийно-дезінфікуючих і дезінфікуючих засобів залежить від 

багатьох чинників, в тому числі і від складу мікрофлори та здатності нею формувати 

щільні біоплівки. Водночас, актуальною особливістю бактерій, сформованих у біоплівки є 

їх здатність проявляти підвищену стійкість до різних біоцидів. 

Мета. Метою роботи було дослідити ефективність сучасних дезінфікуючих та 

мийно-дезінфікуючих засобів для санітарної обробки молочного обладнання. 

Методи. Визначення чутливості планктонних та біоплівкових форм бактерій до 

дезінфікуючих засобів проводили на 24 годинних культурах, які були виділенні з 

молочного обладнання. 

Результати. Встановлено, що робочі розчини дезінфікуючих засобів Р3-oxonia 

active − 150, Eco chlor, Ultra circ, Maxidez проявляли бактерицидну дію на планктонні 

бактерії. Проте, бактерії, які сформовані у біоплівки, проявляли підвищену стійкість до 

даних розчинів дезінфікуючих засобів. Найбільш ефективним дезінфікуючим засобом для 

руйнування мікробних біоплівок виявився засіб Р3-oxonia active − 150 на основі пероксиду 

водню і надоцтової кислоти. Даний засіб проявляв бактерицидну дію на біоплівки 

бактерій Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis i P. fluorescens. 

Засіб зменшував кількість бактерій у біоплівках сформованих Escherichia coli, 

Lactobacillus spp., Bacillus spp. і P. аeruginosa до 500 КУО в 1 см3 змиву. Синьогнійна 

паличка виявилася найбільш стійкою до дезінфікуючих засобів. Тільки планктонні форми 

P. аeruginosa були чутливі до засобів Ultra circ і Maxidez, а біоплівкові форми були стійкі 

до усіх взятих у дослід засобів. 

Висновки. Встановлено, що дезінфікуючий засіб Argenvit виявився неефективним 

на біоплівкові і планктонні форми бактерій. Дезінфектанти: P3-ansep CIP, Eco chlor, Ultra 

circ та Maxidez проявляли бактерицидну дію на планктонні бактерії, але не діяли на 

біоплівкові форми. Найбільш ефективним дезінфікуючим засобом щодо дії на бактерії у 

біоплівках виявився засіб Р3-oxonia active – 150 на основі пероксиду водню і надоцтової 

кислоти. Таким чином, для ефективної санітарної обробки молочного обладнання 

необхідно використовувати такі дезінфікуючі засоби, які впливають на бактерії у 

біоплівках. 
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Background. Intensification of pig breeding is accompanied by the increase of the 

influence of technological and biological factors, which are manifested by the development of 

stressful conditions in animals. In case of prolonged exposure to negative environmental factors, 

the balance in the prooxidant-antioxidant system is disturbed towards the accumulation of toxic 

peroxidation products, which adversely affect the reproductive capacity of males and cause the 

development of so-called oxidative stress (OS). With the development of OS in boars the 

decrease in sperm motility and the number of motile sperm in the ejaculate is observed, due to 

the cytotoxic effect of high concentrations of LPO products. All stages of LPare controlled by 

antioxidant protection (AOP), which consists of enzymatic and nonenzymatic systems. The 

nonenzymatic system of AOP is represented by fat- and water-soluble compounds – vitamins A, 

E and C, reduced glutathione, etc. 

The aim of the research was to study the state of the nonenzymatic system of antioxidant 

protection of the organism of boar-inseminators with decreased reproductive capacity under the 

influence of oxidative stress. 

Materials and methods. The experiments were carried outon boar of Vlada rural farm of 

Yuryivsky district, Dnipropetrovsk region. Two groups with 5 animals in each were formed: 

control one – animals with normal sperm quality and experimental one – animals which 

ejaculates were characterized by low quality of motility and the number of motile sperm and 

probably higher content of OS markers (Koshevoy&Naumenko, 2020). Blood for research was 

taken after ejaculate was obtained. The content of vitamins A, E and C in blood serum was 

determinedby the method of high performance liquid chromatography (Vlizlo, 2012). Reduced 

glutathione in erythrocytes hemolysateby the Butler method using Ellman’s reagent 

spectrophotometry at a wavelength of 412 nmwas investigated. Statistical processing of the 

results by Student’s t-testwas carried out. 

Results of research. In males of the experimental group the decrease of the indexes in the 

nonenzymatic system of antioxidant protection were determined. Thus, the content of vitamin A 

was lower than in the control group by 29,2% (0,51±0,03 μmol/l, p˂0,001), vitamin E – by 

27,6% (5,5±0,19 μmol/l, p˂0,001), vitamin C – by 28,1% (8,7±0,37 μmol/l, p˂0,001), which 

indicates a negative dynamics of vitamin metabolism in the organism. The concentration of 

reduced glutathione in the erythrocytes of boars in the experimental group was lower compared 

with the animals of the control group by 13,3% (1,5±0,03 μmol/l, p˂0,001). This is the result of 

the decrease of the enzymatic system activity of AOP due to OS. The obtained data indicate the 

absence of adequate response of AOPof the organism to the OS that requires to be corrected. 

Conclusion. In boars with decreased reproductive capacity under the influence of OS the 

decrease in the main components of the nonenzymatic system of AOP– vitamin A (by 29,2%), 

vitamin E (by 27,6%), vitamin C (by 28,1%) and reduced glutathione by 13,3% were 

determined. 

 

  

                                                           
1Науковий керівник – Науменко С.В., канд. вет. наук, доцент 
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Вступ. Серед акушерських та гінекологічних хвороб одні з перших місць займають 

ендометрит та піометра. За даними літератури хронічний ендометрит реєструється у 27 – 

73% свійських тварин, а у 6 – 7% ця патологія виникає у домашніх тварин. Найважчий 

клінічний перебіг, патофізіологічні і патоморфологічні зміни в організмі виникають у сук і 

кішок. Дослідженнями Паращенко В.В. (2013) встановлено, що частина акушерських та 

гінекологічних захворювань у кішок складає 74%, у тому числі піометра – 19%, 

ендометрит – 7%. При цьому найчастіше захворювання проявлялось у безпорідних 

кішок – 64%, британської – 2%, сіамської – 17%, персидської – 7%, ангорської – 7% та 

шиншилової 2% порід. Найчастіше піометру спостерігають у кішок віком від 6 до 14 років 

(46,60%) та від 1 до 5 років (44,67%), а у кішок 5–12 місяців лише у 8,73% від загальної 

кількості хворих. 

За умови не вчасної діагностики та лікування ендометрит може ускладнюватись 

піометрою, лікування якої проходить виключно хірургічним щляхом, що приводить до 

втрати репродуктивних можливостей у високоцінних порід тварин, тому пошук нових 

препаратів для лікування ендометриту у кішок та схем їх використання є актуальним. 

Мета роботи – дослідити морфологічні показники крові у кішок за перебігу у них  

ендометриту та дії акридоноцтової кислоти. 

Визначити лікувальні властивості препарату та переваги використання. 

Матеріали і методи. Дослідження проводилися в умовах приватної ветеринарної 

клініки міста Львова,.Гематологічні аналізи крові проведені в приватній ветеринарній 

лабораторії «Неолаб» ФОП Дмитрієва І.В. Кількість лейкоцитів та еритроцитів визначали 

шляхом їх підрахунку в камері Горяєва (Kondrahin et al., 2004), вміст гемоглобіну 

гемоглобінціанідним методом (Vlizlo et al., 2014). Лейкограму виводили на основі 

підрахунку та диференціації 100 клітин лейкоцитів у мазках крові, пофарбованих за 

методикою Романовського-Гімзи. При цьому враховували розмір клітин, величину і 

форму ядра, наявність та колір зерен у цитоплазмі (Karput, 1986). Гематокритну величину 

визначали за допомогою гематокритних капілярів шляхом їхнього центрифугування у 

спеціальній центрифузі (10 хвилин при 3000 обертів за хвилину), швидкість осідання 

еритроцитів (протягом 1 години) – з допомогою піпеток Панченкова (Kozinca & Makarova, 

1997). Цифровий матеріал статистично опрацьовували за допомогою комп’ютерної 

програми Excel з пакету “Microsoft Office 2007”. Вірогідність визначали за t критерієм. 

З тварин було сформовано 3 групи –одна  контрольна  (n=7) та дві дослідні (n=7). 

Контролем слугували кішки яких лікували за загальноприйнятою схемою, а саме 

антибіотикотерапія. Перша дослідна група це кішки, які отримували терапію 

антибіотиком Цефтріаксон фірми Артеріум (Україна) в дозі 30 мг/кг маси двічі на добу. 

Шлях введення - внутрішньом'язові ін'єкції. Другу дослідну групу склали тварини, що 

разом з аналогічним прийомом антибіотика отримували акридоноцтову кислоту в дозі 

12.5 мг/кг, в/м, та 1 р/48год ін'єкційно внутрішньом'язевим шляхом введення та кратністю 

прийому 3 введення. Курс лікування тривав на протязі 14 днів.  

Результати досліджень. Акридоноцтова кислота має широкий спектр активності, 

який включає протизапальну, противірусну та імуномоделюючу дію. За умови 

використання акридоноцтової кислоти відбувається посилення активності нейтрофілів та 

пришвидшується фагоцитоз [А.В. Санин, А.Н. Наровлянский, С.В. Ожерелов и др., 2008]. 
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За результатами  дослідження встановлено, що в організмі кішок 1-ї дослідної групи, 

відбувалося зниження лейкоцитів на 35,0% (р<0,05), та збільшення кількості лімфоцитів 

на 35,0% (р<0,05), а паличкоядерних нейтрофілів в два рази (р<0,001). У тварин 2-ї 

дослідної групи, яким задавали акридоноцтову кислоту кількість лейкоцитів знизилася в 

два рази (р<0,001), на фоні зростання кількості еритроцитів в 2.2 раза (р<0,001), кількість 

лімфоцитів на 70,0% (р<0,001) сегментоядерних нейтрофілів на 18,0% (р<0,05). Необхідно 

відмітити, що ШОЕ  знижується в обох дослідних групах. За тривалості лікування кішок 

1-ї груп 5 осіб одужало, а за тривалості лікування кішок 2-ї та 3-ї груп 7 з 7 осіб одужало, 

та покращення відмічались вже на 3й день лікування. 

Висновок. Застосування, кішкам хворим на ендометрит, акридоноцтової кислоти в 

дозі 12.5 мг/кг, в/м, тричі з інтервалом 48 год внутрішньом'язево сприяє підвищенню 

резистентності організму кішок та позитивно впливає на еритропоез. 

Ключові слова: кішки, акридоноцтова кислота, імунітет, кров, лейкоцити, 

лімфоцити, нейтрофіли, ендометрит. 

  



19 

ГІСТОЛОГІЧНА КАРТИНА ШКІРИ МУРЧАКІВ ПРИ МІКРОСПОРІЇ 

 

Мартинів Ю.В. – аспірант  

Кісера Я.В. – д-р вет. наук, професор 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна 

 

Мета роботи – з’ясувати патоморфологічні зміни в шкірі мурчаків за перебігу 

мікроспорії. 

Дослідження проведені на клінічно здорових і хворих мікроспорією мурчаках за 

гострого перебігу захворювання та в період регенерації під час одужання. Забір 

патологічного матеріалу (шматки шкіри) для дослідження проводився в приватній 

ветеринарній клініці міста Львова «Імпульс» у мурчаків хворих мікроспорією в стадії 

гострого перебігу та одужання. Для контролю проведено забір шкіри здорової тварини в 

віварії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького. Гістологічні дослідження проводили у лабораторії клініко-

біологічних досліджень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок м. Львів. Утримання, 

годівлю, догляд та усі маніпуляції з мурчаками здійснювали згідно з Європейською 

конвенцією «Про захист хребетних тварин, які використовуються для дослідних та інших 

наукових цілей» (Страсбург, 1986 р.) і «Загальних етичних принципів експериментів на 

тваринах», ухвалених Першим Національним конгресом з біоетики (Київ, 2001). 

Експеримент проводили з дотриманням принципів гуманності, викладених у директиві 

Європейської Спільноти. 

Матеріал для гістологічного дослідження (шматочки шкіри) фіксували в 10-12% 

охолодженому розчині нейтрального формаліну з подальшим вливанням у парафін за 

схемою, запропонованою Г.А. Меркуловим (1969). Гістологічні зрізи товщиною 5-7 мкм 

були зроблені на мікротомі купола MC-2. Фарбування гематоксиліном та еозином 

використовували для морфологічної оцінки клітин та тканин. Мікроскопію проводили за 

допомогою мікроскопа OLIMPUS CX-41. 

Результати досліджень. Проведеними гістологічними дослідженнями було встановлено, 

що будова шкіри здорового мурчака без патологічних змін. Епідерміс представлений 

багатошаровим плоским зроговілим епітелієм. Дерма представлена пучками еластичних і 

колагенових волокон із наявністю гістіоцитів, фібробластів, побудована із сосочкового і 

сітчастого (ретикулярного) шарів. Гіподерміс представлений пухкою сполучною тканиною між 

пучками якої розміщуються фібробласти, гістіоцити та жирові клітини. 

Висновки. При мікроспорії виникають запальні процеси в епідермісі, дермі та 

гіподермі. Шкіра у хворих тварин зберігає свою структуру, але її бар'єрна функція 

втрачається внаслідок патоморфологічних змін. У шкірі хворого мікроспорією мурчака за 

гострого перебігу виявили ознаки поверхневого запалення з гіперкератозом та 

десквамацією клітин зроговілого епітелію, мікротріщини епідермісу. Візуалізуються 

ознаки запалення фолікулів та навколишніх тканин. Виявлено круглоклітинні і 

плазматичні інфільтрати сполучної тканини шкіри лімфоїдними, гістіоцитарними та 

іншими клітинними елементами. Наявна помірна лейкоцитарна інфільтрація в дермі. 

Ознаки запалення по типу інфільтрації навколо волосяних фолікулів, розширення 

кровоносних капілярів та наявність мікроабсцесів. Тривалі впливи патологічного процесу 

за перебігу мікроспорії можуть спровокувати розвиток хронічного дерматиту з явищами 

склерозу шкіри.  
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Вступ. З метою контролю недопущення заносу та поширення даних хвороб в 

Україні компетентним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

ветеринарної медицини, Держпродспоживслужбою України, щорічно затверджується 

план державного моніторингу, який здійснюється в межах заходів державного контролю 

та «Плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і 

паразитарних хвороб тварин в Україні» шляхом послідовного спостереження з подальшим 

аналізом та узагальненням отриманих результатів.  

Виходячи з цього метою нашої роботи є аналіз та узагальнення результатів 

виконання плану державного моніторингу за транскордонних хвороб (АЧС, КЧС, 

високопатогенного грипу птиці, хвороби Ньюкасла та ЗВД) в Україні. 

Матеріал і методи. Дослідження на виконання плану державного моніторингу в 

межах «Плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і 

паразитарних хвороб тварин в Україні у 2019 році» щодо виявлення збудника 

транскордонних хвороб проводяться в уповноважених лабораторіях 

Держпродспоживслужби України методами, встановленими довгостроковим планом 

державного контролю недопущення заносу та поширення даних хвороб в Україні. 

Аналіз та узагальнення проводили методами дескриптивної та аналітичної 

епідеміології (епізоотології). 

Результати досліджень. Всього за 2019 рік методом ПЛР-РЧ було проведено 

дослідження 57472 зразків патологічного матеріалу на виявлення специфічних елементів 

збудників транскордонних хвороб (АЧС, КЧС, високопатогенного грипу птиці, хвороби 

Ньюкасла та ЗВД). Отримано 3 позитивних результати (Житомирська обл.) під час 

дослідження патологічного матеріалу від домашніх свиней на АЧС. 

Серологічними методами у 2019 році було досліджено 1203999 зразків, з яких 

методом РЗГА (виявлення специфічних антитіл в сироватці крові) ‒ 1195596, РГА (якісна 

реакція виявлення аглютинуючих вірусів в патологічному матеріалі) ‒ 6441, 

ІФА (виявлення комплексу антиген-антитіло в сироватці крові) ‒ 1962. Встановлено 

випадки несформованого імунітету щодо Ньюкаслської хвороби птиці в 21-му 

птахогосподарстві Дніпропетровської (2), Житомирської (3), Закарпатської (1), 

Запорізької (2), Івано-франківської (11), Харківській (1) та Херсонській (1) областей. 

Також, випадки несформованого імунітету щодо Ньюкаслської хвороби птиці було 

виявлено в господарствах приватного сектору 250-ти населених пунктах у Донецькій (3), 

Закарпатській (1), Запорізькій (200), Івано-франківській (1), Сумській (22) та 

Тернопільській (23) областях. Циркуляція збудника АЧС у диких кабанів на території 

України виявлена в Житомирській (1), Полтавській (4), Рівненській (2) та Черкаській (1) 

областях. Отримано 23 позитивних результати щодо циркуляції збудника КЧС у диких 
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кабанів на території Вінницької області (ДП «Тульчинське ЛМГ» ‒ 14, урочище 

Медвідська дача ‒ 3 та лісництво Тульчинського р-ну ‒ 6). 

Висновки. Даний метод контролю передбачає швидке реагування на спалахи 

хвороб; визначення пріоритетів у боротьбі з хворобами і профілактиці (ефективний 

розподіл ресурсів); оцінку ефективності програм боротьби із хворобами; надання 

інформації для планування і проведення дослідження (розробка дослідницької гіпотези); 

підтримка планування, розробки і реалізації політик щодо охорони здоров'я людей і 

тварин. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЕХІНОКОКОЗ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ – ЗАПОРУКА 

ЗДОРОВОЇ НАЦІЇ 

 

Морозов Б.С. – аспірант 

Сумський Національний Аграрний Університет. м. Суми 
 

Вступ. Ехінококоз (Echinococcosis) – гельмінтозне захворювання багатьох тварин і 

людини, що викликається личинкою цестоди Echinococcus granulosus та E.multilocularis 

родини Taeniidae підряду Taeniata. Цестода дрібних розмірів, довжиною 2-6мм. Статево 

зрілі паразити локалізуються в тонких кишках собак, котів, лисиць, вовків, песців.  

Мета роботи – визначення показників безпечності та якості продуктів забою свиней, 

уражених ларвоцистами ехінококів, що надходять на ринки м. Суми; систематизація 

матеріалів з профілактики та заходів боротьби з ехінококозом мультилокулярним для 

попередження зараження людей. 

Матеріали та методи досліджень. Експериментальну частину досліджень 

проводили в умовах лабораторії «Інноваційні технології та безпеки і якості продуктів 

тваринництва» Сумського НАУ. Предмет досліджень – туші та органи клінічно здорових і 

уражених ларвоцистами ехінокока свиней, об’єкт – показники якості та безпеки продуктів 

забою цих тварин. Дослідження проводили стандартизованими методами впродовж 2017 

року. Доведено, що продукти забою уражених тварин - потенційне джерело харчових 

отруєнь людей, тому не обґрунтованим є зачистка уражених ларвоцистами ехінокока 

ділянок печінки і реалізація без обмеження інтактних частин такого органу (згідно з 

правилами ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів), що не 

відповідає європейським вимогам  безпеки продуктів харчування.  На підставі отриманих 

даних розроблено науково обґрунтовані шляхи вдосконалення ветеринарно-санітарної 

оцінки продуктів забою тварин при ехінококозній інвазії, яка полягає в проведенні 

бактеріологічних досліджень для виключення контамінації патогенною мікрофлорою.   

Результати досліджень та їх обговорення. Туши свиней на ринок надходять з 

приватного сектору районів Сумської області. За результатами звітної документації 

встановлено, що з року в рік кількість випадків ураження печінки свиней ларвоцистами 

ехінокока збільшується. Через наявність ехінококових міхурів, деструктивних змін, що 

характеризуються атрофією, переродженням та цирозом печінкової паренхіми, 

проводиться зачищення і вибракування значної її кількості. В 2017 році у середньому в 

32,7% випадків печінка свиней була ураженою ларвоцистами ехінокока, із них у 28% 

випадків (за інтенсивності інвазії 5–6 ларвоцист діаметром до 5–6 см) вона частково 

зачищалася, а у 4,5% (за наявності міхурів діаметром 10–15 см або у вигляді горошин по 

всій поверхні печінки) – утилізувалася. Сезонність у виявленні уражених ехінококами 

свиней не проявлялася, але спостерігали збільшення їх восени та взимку, що пояснюється 

більшою кількістю забійних тварин, які надходили на підприємство в цей період року.  

Висновки. Встановлено, що безпечність і  якість продуктів забою свиней хворих на 

ехінококоз залежить від інтенсивності інвазії. Основну загрозу людині й тваринам у 

зараженні ехінококозною інвазією (гідатідозом) представляють м’ясоїдні, в першу чергу 

собаки, уражені імагінальними цестодами. Комплекс профілактичних заходів з 

використанням біоциду «Дезсан» та антигельмінтику забезпечую зниження рівня 

ехінококової інвазії 
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ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ СКРИНІНГ-МЕТОДУ ІФА ДЛЯ КІЛЬКІСТНОГО 

ВИЗНАЧЕННЯ НЕОМІЦИНУ У ЗРАЗКАХ МЕДУ 

 

Мягка К.С. – науковий співробітник, e-mail: katerina_miagka@meta.ua 

Костюк М.В. – провідний лікар 

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-

санітарної експертизи, м. Київ 

Меженська Н.А. – канд. вет. наук, доцент 

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів 

(ДНКІБШМ), м. Київ 

 

Вступ. Згідно з ISO/ІЕС 17025:2005 усі методи випробувань, що використовуються у 

лабораторіях, повинні бути оцінені на придатність для вирішення конкретної аналітичної 

похибки. 

Тому, метою нашої роботи є оцінка придатності скринінг-методу ІФА для 

кількісного визначення неоміцину у зразках меду. 

Матеріали та методи. Матеріалом для дослідження слугували тест-системи для 

конкурентного імуноферментного аналізу EuroProxima Neomycin ELISA (Cat. № 5111NEO) 

(Нідерланди), 20 контрольних зразки меду, що не містили цільового аналіту та 20 зразків 

меду, збагаченого стандартним розчином неоміцину до рівня цільової концентрації – 

30,0 мкг/кг. 

Дослідження проводили методом ELISA на імуноферментному аналізаторі 

«Tecan Sunrise» (виробництво «Sunrise», Австрія)  

Придатність методу оцінювали відповідно до критеріїв, зазначених у рекомендаціях 

референс-лабораторій ЄС в галузі контролю залишкових кількостей (CRLs) № 20/1/2010, у 

різні дні, різними співробітниками, з урахуванням цілого можливого діапазону 

експлуатаційних режимів, які можуть мати вплив на хід виконання методу. 

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою пакету 

«Статистика» Microsoft Excel. 

Результати. Отримані результати свідчать про те, що жодна з відповідей для 

збагачених зразків не збігається з діапазоном відповідей контрольних зразків: найвища 

відповідь, визначена для контрольних зразків становить 11,3 мкг/кг, а найнижча відповідь, 

визначена для збагачених зразків – 25,7 мкг/кг. 

Таким чином, здатність виявлення (CCβ) даного скринінг-методу менша або 

дорівнює 30,0 мкг/кг (β-помилка < 5%), рівень відсічення – 25,7 мкг/кг. 

Висновки. 1) За результатами проведених досліджень встановлено валідаційні 

характеристики щодо визначення залишків неоміцину у зразках меду для конкурентного 

імуноферментного аналізу EuroProxima Neomycin ELISA (Cat. № 5111NEO) (Нідерланди): 

здатність виявлення (CCβ) ‒ 30,0.мкг/кг, рівень відсічення – 25,7мкг/кг.  

2) У зв’язку з широким використанням неоміцину при лікуванні інфекційних хвороб 

бджіл в Україні додати даний антибіотик з максимально допустимим рівнем визначення 

30,0 мкг/кг скринінг-методом ІФА до переліку показників безпечності, що 

регламентуються ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний. Технічні умови». 
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THE STATE OF OXYGEN METABOLISM SYSTEM IN MALES WITH 

GONADALDYSTROPHY OF THE TOXIC TYPE 

 

Naumenko S.V. – PhD, associate professor2 

Kharkiv State Zooveterinary Academy, Kharkiv, 

ORCID: 0000-0002-7340-5186 

e-mail: frolka001@gmail.com 

 

Introduction. Common toxic environmental factors, such as accumulation of heavy metals 

in air and water, the effects of radiation, excess of chemical fertilizers, especially nitrates 

accumulating in feed, cause gonadaldystrophy of the toxic type. Such pathological conditions of 

the male reproductive system are accompanied by disorders of homeostasis, in particular of the 

system of oxygen metabolism. It is known that an early diagnostic test for the development of 

hypoxic conditions in various pathologies is an increase in the concentration of 2,3-

diphosphoglycerate (2,3-DPHG) in erythrocytes of animals. In chronic conditions its significant 

decrease is indicated. 

The aim of the research was to study the state of oxygen metabolism system in males with 

gonadaldystrophy of the toxic type (chronic nitrate-nitrite toxicosis). 

Materials and methods. The experiments were performed in the laboratory of the 

Department of Veterinary Reproductology at KhSZVA. The control group included clinically 

healthy animals; the experimental group animals had gonadaldystrophy of the toxic type. 

Gonadaldystrophy of the toxic type was diagnosed by clinical manifestation using developed 

method by Koshevoy V.P. (Koshevoy V.P. et al., 2017). The materials for the research 

wereblood serum samples of rabbits (n=10), boars (n=10) and bulls (n=10). Indicators of oxygen 

metabolism were determined: the number of erythrocytes by photocolorimetric registration of the 

studied samples optical density on KFK-3 at a wavelength of 670 nm, the hemoglobin 

concentration was investigated by hemoglobin cyanide method followed by photocolorimetry at 

an optical path of 540 nm, the content of 2,3-DPHG in the erythrocyte suspension was 

determined spectrophotometrically (Dyce method modified by L.I. Apukhovska, 1980). 

Statistical processing of the results was conducted by Student’s t-test. 

Research results. It was found that the number of erythrocytes in males of the 

experimentalgroup was lower in rabbitsby 34,7% (4,7±0,03 T/l, p˂0,001),in boars by 35,5% 

(4,9±0,21 T/l, p˂0,001), in bulls by 22,6% (5,8±0,03 T/l, p˂0,001). The hemoglobin content 

decreased by 25% in rabbits (84±2,14 g/l, p˂0,001) by 25,45% in boars (82±2,3 g/l, p˂0,001) 

and by 17,9% in bulls (96±2,27 g/l, p˂0,001). At the same time the concentration of 2,3-DPHG 

was lower by 64,2% in rabbits (0,48±0,04 mmol/l, p˂0,001), by 67,5% in boars (0,51±0,03 

mmol/l, p˂0,001) and by 90,55% in bulls (0,24±0,02 mmol/l, p˂0,001) compared with the 

control group of animals. The obtained data indicates that in the pathogenesis of 

gonadaldystrophy of the toxic type a negative balance in the system of oxygen metabolism was 

determined, which leads to the decrease of oxygen supply to the damaged testes. 

Conclusion: the development of gonadaldystrophy in males is accompanied by disorders 

in oxygen metabolism system characterized by the decrease of the number of erythrocytes, 

hemoglobin concentration and the content of 2,3-DPHG in erythrocytes. 

 

 

 

  

                                                           
2Науковий консультант – Скляров П.М., д-р вет. наук, професор 
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ФІНАНСУВАННЯ ПРОТИЕПІЗООТИЧНИХ ЗАХОДІВ В КРАЇНАХ ЄС. 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Недосєков В.В. – д-p вет. наук, проф.  

Жуковський М.О. – асистент 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 
 

Вступ. На сьогодні в окремих регіонах країни виникають вогнища захворювань 

тварин на африканську чуму свиней, туберкульоз, лейкоз, бруцельоз та інші хвороби, 

небезпечні для людей і тварин. Тому, необхідне проведення комплексного дослідження 

державного регулювання проведення протиепізоотичних заходів, механізму компенсації 

наслідків спалаху інфекційних хвороб, а також компенсація власникам тварин у разі їх 

знищення. Недостатньо дослідженими залишаються питання державного регулювання 

ефективності та фінансування протиепізоотичних заходів.  

Мета дослідження – проаналізувати механізм фінансування і результативність 

протиепізоотичних заходів в Україні та систему державного і недержавного фінансування 

проведення протиепізоотичних заходів в країнах ЄС. Запропонувати зміни до системи 

фінансування протиепізоотичних заходів для забезпечення епізоотичного благополуччя 

України. 

Матеріали і методи. В дослідженні використано методи: аналізу, узагальнення, 

системний, моделювання. Було проаналізовано міжнародний досвід.  

Результати. Заходи щодо профілактики, локалізації, ліквідації хвороб тварин, 

лабораторно-діагностичні дослідження, створення необхідного резерву біологічних, 

дезінфікуючих препаратів та інше, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету 

України. Розпорядником коштів державного бюджету є Держпродспоживслужба.  

Критичним по фінансуванню протиепізоотичних заходів став 2016 рік, було 

виділено всього 52,86 млн грн. Поступово ситуація починає поліпшуватись, так у 2017 

році фінансування вже склало 113,65 млн грн (31,43% потреби). В 2018 році для 

виконання плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і 

паразитарних хвороб тварин в Україні виділено 687,195 млн грн., рекордна сума для 

нашої країни. На 2019 рік фінансування склало 678 млн грн. Нажаль, видатки бюджету 

2020 року для цих потреб заплановані на рівні 578 млн грн, що на 15% менше, ніж 

попереднього року.  

В цілому, позитивні зрушення в питаннях фінансування протиепізоотичних заходів 

суттєві, але аналіз даних щодо співвідношення бюджетних витрат на здійснення 

протиепізоотичних заходів із вартістю української продукції тваринництва в ринкових 

цінах за період 2013-2018 роки включно свідчить, що обсяг фінансування склав усього 

0,06%. Для порівняння слід зауважити, що відповідний показник в Євросоюзі становить 

0,74%. 

Висновки. За три останні роки фінансування протиепізоотичних заходів в Україні 

було збільшено майже в 10 раз. Це свідчить про те, що в країні є розуміння проблеми та 

потенційних загроз від недофінансування заходів з боротьби з захворюванням тварин. 

Держпродспоживслужба поступово переймає досвід інших країн. Але всі ці зміни лише 

початок переходу до дієвої і ефективної системи фінансування протиепізоотичних заходів, 

тому, досвід європейських країн, зокрема Німеччини, та Нідерландів є досить дієвою 

альтернативою, де фінансове навантаження рівномірно розподіляється між державою та 

власниками тварин, що забезпечує більш якісне і у повному обсязі виконання 

протиепізоотичних заходів.  
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ЗАБРУДНЕННЯ МЕДУ БДЖОЛИНОГО ПЕСТИЦИДАМИ З ГРУПИ 

СИНТЕТИЧНИХ ПІРЕТРОЇДІВ В УКРАЇНІ 
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Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-

санітарної експертизи, м. Київ 

Шевченко Л.В. – д-р вет. наук, професор 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

 

Вступ. Сьогодні Україна займає перше місце з виробництва меду серед країн Європи 

та третє місце серед всіх країн світу. Бджільництво як галузь відіграє важливу роль в 

економіці країни і забезпечує виробництво меду та додаткових продуктів бджільництва – 

воску, квіткового пилку, прополісу, маточного молочка, бджолиної отрути, які 

використовуються для потреб харчової, медичної, парфумерно-косметичної й інших галузей 

промисловості. Також важливим є забезпечення запилення ентомофільних культур. Однак 

останнім часом частішають випадки загибелі бджіл від отруєння пестицидами, тобто 

хімічного токсикозу. Особливо це спостерігається у весняно-літній період, коли проводиться 

обробка польових культур засобами захисту рослин, найчастіше таких медоносів як ріпак і 

соняшник. Серед пестицидів, що мають найвищу небезпеку для бджіл є інсектициди, які 

застосовуються як засоби захисту сільськогосподарських культур від шкідників.  

Мета роботи: встановлення причин загибелі бджіл та рівнів забруднення продуктів 

бджільництва залишками інсектицидів. 

Матеріали та методи. Дослідження проведено в період з 2017 по 2019 рр. в 

Державному науково - дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-

санітарної експертизи. У бджолиному підморі та меді бджолиному визначали залишки 

інсектицидів з групи синтетичних піретроїдів (біфентрин, перметрин, альфа-циперметрин, 

фенвалерат, лямбда-цигалотрин, есфенвалерат, дельтаметрин), використовуючи для 

проведення аналізу метод газової хроматографії з електронно-захватним детектуванням 

(ГХ/ДЕЗ) (газовий хроматограф «Varian CP-3800», США). 

Результати досліджень. В 2017 році при проведенні досліджень зразків загиблих бджіл 

на залишки пестицидів з групи синтетичних піретроїдів позитивних резкльтатів не виявлено. У 

2018 році з досліджених 110 проб з різних регіонів України в 37 випадках підтверджено 

наявність залишків лямбда-цигалотрину, вміст якого коливався від 10,12 до 74,32 мкг/кг 

підмору, в трьох випадках виявлено альфа-циперметрин в концентраціях 9,5 –14,7 мкг/кг. 

Аналогічні дослідження проведені у 2019 році показали, що в 4 пробах загиблих бджіл було 

встановлено наявність лямбда-цигалотрину у кількості 7,9–23,6 мкг/кг і в двох пробах виявлено 

альфа-циперметрин у межах від 21,1 до 22,4 мкг/кг. Разом із зразками загиблих бджіл були 

відібрані зразки рослин і грунту з оброблених пестицидами угідь, в яких також виявлені ті ж 

самі аналіти. Особливо масовою загибель бджіл спостерігалась в Дніпропетровській, 

Миколаївській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Волинській, Кіровоградській та Київській 

областях. За період 2017–2019 р.р. було досліджено 3642 проби продуктів бджільництва, у тому 

числі меду натурального, на залишки пестицидів групи синтетичних піретроїдів, однак 

позитивних випадків не виявлено. Це свідчить про те, що синтетичні піретроїди, що 

використовуються як засоби захисту рослин, являють значну небезпеку в першу чергу для 

популяції бджіл різних регіонів України. При цьому не виключено ризик забруднення 

продуктів бджільництва небезпечними пестицидами групи синтетичних піретроїдів. 

Висновки. Для запобігання масової гибелі бджіл в Україні необхідно ввести суворий 

контроль за використанням інсектицидів групи синтетичних піретроїдів. Під час обробки 

польових культур пестицидами, що являють небезпеку для бджіл, здійснювати оповіщення 

виробників продуктів бджільництва через засоби масової інформації для попередження 

потрапляння бджіл на посіви оброблених рослин-медоносів чи пилконосів. 
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РІВЕНЬ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ ЗА ВПЛИВ TREPONEMA CUNICULI 

Прус М.П.1 – д-р вет. наук  

Дуда Ю.В.2 – канд. вет. наук  

Шевчик Р.С.2 – канд. вет. наук 

Корейба Л.В.2 – канд. вет. наук 
1 Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ 
2 Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро 

 

Вступ. До хвороби статевих органів кролів відносять андрогенні та гінекологічні 

патології, що виникають зазвичай у дорослих особин. Серед заразних захворювань 

репродуктивної системи найчастіше зустрічається спірохетоз. Це захворювання стало 

актуальним нині в Україні у зв’язку із завезенням батьківського стаду з європейських 

країн, де воно поширене та вражає в окремих кролівничих господарствах від 3-5% до 30%, 

а іноді навіть до 90% тварин. Наявність збудника Treponema cuniculi може бути 

встановлено за допомогою виявлення в крові хазяїна антитіл.  

Тому метою наших досліджень було визначення впливу збудника Treponema cuniculi 

на рівень імуноглобулінів в сироватці крові кролів. 

Методи. Робота виконувалась впродовж 2016–2019 рр. Для проведення дослідження 

використовували кролів-самців 3-4 місячного віку, масою тіла 3,5–4,0 кг каліфорнійської 

породи, відібраних за принципом аналогів у кролівничому господарстві: ТОВ «Олбест» 

Дніпропетровської області. З метою визначення рівня ураженості Treponema cuniculi 

кролів, їх екскременти досліджували за методом Мак-Мастера. Протестовані тварини 

були поділені на дві групи: здорові (контрольна група) та хворі (дослідна група). У 

сироватці крові кролів визначали рівень імуноглобулінів А (IgA), G (IgG), М (IgM) 

методом дискретного осадження за М. Костиною (1983). 

Результати. Дослідженнями встановлено, що рівень ураження кролів спірохетами 

склав 1960,00±247,81 збудників в 1 г фекалій. Відомо, що в імунному захисті при 

гельмінтозах беруть участь антитіла, які відносяться до усіх п'яти класів імуноглобулінів, 

проте найбільш важлива роль належить IgA, IgG, IgM, IgE, якісний і кількісний вміст яких 

залежить від виду і стадії розвитку гельмінтів. Спірохетоз у кролів-самців спричинив 

істотні зміни рівнів IgA та IgG у крові хворих тварин. Так, у крові уражених Treponema 

cuniculi кролів у порівнянні зі здоровими виявили: вірогідно високий вміст IgA в 

2,28 рази (p<0,001) та IgG – 1,86 рази (p<0,001). Рівень IgM.у крові хворих кролів був 

вищим лише у 1,20 рази порівняно зі здоровими. 

 
Висновки. В цілому отримані результати досліджень показали, що наявність 

паразитів Treponema cuniculi у фекаліях кролів в кількості 1960,00±247,81 збудників в 1 г 

фекалій супроводжувалась збільшенням в крові вмісту IgA та IgG, що свідчить про імунну 

відповідь за паразитування спірохет. 
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ М’ЯСНИХ КОНСЕРВІВ ПРОДОВОЛЬЧОГО 

РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ 

Родіонова K.О. – канд. вет. наук, доцент 

Луганський національний аграрний університет, м. Слов’янськ, Донецька обл., Україна 

 

Актуальність досліджень. Забезпечення харчового статусу військовослужбовців є 

першочерговою задачею Озброєних сил України та харчової промисловості. М'ясні 

консерви є стратегічним продуктом. Несумлінне дотримання виробниками вимог 

національних стандартів призводять до погіршення їх показників безпечності та якості.  

Мета ‒ встановити відповідність м'ясних консервів нормативним документам за 

органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками. Провести 

апробацію експрес-тесту для визначення токсичності з використанням інфузорії 

Tetrahymena рyriformis.  

Матеріали та методи. Робота виконувалась у 2018-2019 рр. на базі ННЦ «ІЕКВМ» 

та Інституту тваринництва НААН України. Було проведено 347 експертизи 14 м’ясних 

консервів із яловичини вищого сорту виготовлених за ДСТУ 4450:2005 від виробників, які 

претендують на участь у державних тендерних закупівлях. Застосовували аналітичні, 

ветеринарно-санітарні та токсикологічні методи.  

Результати досліджень. За результатами органолептичних досліджень лише один 

зразок (№7) що становить 7,14% від загальної кількості зразків отримав 24,9 балів з 25. 

Мінімальний поріг у 15 балів не подолали п’ять зразків (№ 1, 2, 4, 5, 9) ‒ 35,7%. Значення 

рН не відповідає показникам доброякісного м’яса у чотирьох зразках (№1, 2, 4, 12) ‒ 

28,57%. Масова частка м’яса з жиром була нижчою за норму у двох зразках (№6 на 0,2%, 

№9 – на 1%) ‒ 14,28%. Масова частка м’яса з жиром перевищувало норму у трьох зразках 

(№ 2 – на 14,5%, № 3 – на 17%, № 5 – на 18,1%) ‒ 21,42%., перевищення рівня масової 

частки жиру виявлено в п’яти зразках (№ 1 – на 12,9%, № 2 – на 6%, № 5 – на 5,1%, № 7 – 

на 2,1% та № 9 – на 1%) ‒ 35,7%. Доведено, що 35,7% зразків (під № 1, 2, 4, 5 та 9) були 

слаботоксичними за результатами експрес-тесту (відсоток живих інфузорій Tetrahymena 

рyriformis був у межах від 65,9 до 79,6%).  

Висновки. Доведено, що м’ясні консерви 5 дослідних виробників з 14 відповідають 

вимогам ДСТУ 4450:2005. Експрес-метод визначення токсичності консервів з 

використанням інфузорії Tetrahymena рyriformis дає змогу визначити ступінь токсичності 

продукту з метою попередження виникнення харчових отруєнь.  
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УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ПОЛІКІСТОЗУ ЯЄЧНИКІВ У КОРІВ 
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С.3. Ґжицького, вул. Пекарська, 50, м. Львів,79010, Україна 

 

Вступ. Полікістоз яєчників у корів є досить розповсюдженим захворюванням. Це 

патології в структурі та функціях яєчників, що виникають на тлі нейрогуморальних і 

обмінних порушень. Внаслідок даного захворювання спостерігаються характерні 

структурні зміни яєчників, які проявляються в: 

 - збільшенні розмірів яєчників в кілька разів; 

 - наявності великої кількості кістозно-атрезирующихся фолікулів; 

 - потовщенні капсули яєчників. 

Тому ультразвукова діагностика несе велику інформаиивність при полікістозі у 

корів.  
Мета дослідження – аналіз і впровадження власного досвіду ультразвукової 

діагностики з приводу полікістозу яєчників корів. 

Матеріали та методи досліджень. Ультразвукові дослідження (УЗД) яєчників корів 

проведені в умовах фермерського господарства «Мрія» (с. Велика Омеляна) Рівненського 

району Рівненської області переносним УЗД апаратом KX5200 Kaixin для ВРХ. Робота 

апарата здійснювалася в режимі В Mode – візуалізація в реальному часі, при цьому 

використовувався ректальний зонд (датчик) з частотою 7,5 МГц.  

Результати досліджень та їх обговорення. У корів ФГ «Мрія» діагностували 

клінічні випадки полікістозу яєчників, які часто підтверджувалися УЗ дослідженнями 

(рис.1 та 2).  

 

 

Рис. 1. Ультрасонограма. Полікістоз яєчника Рис. 2. Ультрасонограма. Полікістоз яєчника  

Примітка Рис.1. Стрілками вказані множинні анехогенні утворення в яєчнику, 

лініями ++ та ×× вказані сагітальні розміри яєчника 6,3 та 4,5 см відповідно. 

Примітка Рис.2. Суцільними стрілками вказані множинні анехогенні утворення в 

яєчнику, широкою стрілкою – перегородки в середині кіст, лініями ++ та ×× вказані 

сагітальні розміри яєчника 4,3 та 3,8 см відповідно. 

На рис. 1 видно, що у корови корови з інвентарним номером UA 8015259901 

паренхіма яєчників ущільнена (видима гіперехогенність), яєчник збільшений в об’ємі 

mailto:sachuk.08@ukr.net
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(більше 6 см). Жовте тіло відсутнє. На наступному рисунку при УЗ дослідженні яєчників у 

корови з інвентарним номером UA 8014618241 ми діагностували яйцеподібну форму 

правого яєчника, щільну консистенцію його паренхіми та спостерігали видимі кісти з 

множинними перегородками (рис. 2). 

Корови із полікістозом яєчників по 2 роки були неплідними, число безрезультатних 

осіменінь становило більше десяти раз. У тварин з даною патологією останні три місяці 

відсутня охота. За період досліджень дві тварини з такою патологією приходили в охоту, 

але не запліднювалися і цикли були анестральними. 

Висновок. Полікістоз яєчників корів потребує індивідуального диференційованого 

діагностичного підходу з огляду на ультразвукову семіотику патологічного процесу.  
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ВМІСТ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ ПІСЛЯ ОТЕЛУ ТА 

ПЕРЕБІГ У НИХ ПІСЛЯОТЕЛЬНОГО ПЕРІОДУ ЗА ВПЛИВУ БУРШТИНОВОЇ 

КИСЛОТИ 

 

Сергеєв В.І.1 – аспірант 

Стравський Я.С.2 – д-р вет. наук 
1Тернопільскька дослідна станція ІВМ НААН України 
2Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України 

 

Вступ. Результати багатьох досліджень і дані ветеринарної практики свідчать, що у 

значної кількості тварин процес інволюції матки значно затягується, що вказує на 

необхідність його стимуляції, як важливого заходу в системі профілактики післяродових 

ускладнень.  

Застосування імуномодуляторів ізамбену і регенераторного біостимулятора коровам 

до і на 1‒2-у добу після отелу дозволило ефективно коригувати в позитивному напрямі 

імунодефіцитний стан організму та стимулювати перебіг інволюції геніталій . 

Здавалось би, простий спосіб – утримання по 20 корів у боксах на відміну від 50 

корів сприяло скороченню на 30 діб тривалості перебігу післяотельного періоду, а при 

використанні белотину і преміксу П60-3 скорочувалася тривалість післяотельного періоду 

на 22 доби ; інтраабдомінальне застосування в кінці післяотельного періоду каплаестролу 

та клалагоніну забезпечило скорочення тривалості періоду від отелу до прояву першої 

стадії збудження статевого циклу на 40 та 34,4 доби, відповідно. 

Поряд з цим дані в літературі, щодо впливу Бурштинової кислоти на перебіг 

інволюції матки  після отелу, відсутні, а зміни які відбуваються в організмі корів при 

цьому залишається ще нез’ясованим. 

Мета з’ясувати вміст імуноглобулінів в організмі корів після отелу та перебіг у них 

післяотельного періоду за впливу Бурштинової кислоти. 

Матеріали і методи. Дослід проведено в ТзОВ «Агропродсервіс-Інвест» с. Дмухівці 

Козівського району Тернопільської області на коровах української чорно-рябої молочної 

породи. Біохімічні дослідження проведені в лабораторії ветеринарного акушерства та 

гінекології Тернопільської дослідної станції ІВМ НААН. 

Коровам 1 дослідної групи водили внутрішньом’язево Бурштинову кислоту у дозі 

10,0 мл на тварину в день отелу та три рази поспіль з інтервалом 48 годин. 

Корови 2 групи слугували контролем тому їм внутрішньом’язево водили 

фізіологічний розчин у дозі 10,0 мл на тварину в день отелу та три рази поспіль з 

інтервалом  48 годин. Вміст імуноглобулінів класу А, М, G визначали методом 

дискретного осадження за BadenetRonsellet у модифікації Лоренко і Кравченко, 

циркулюючі імунні комплекси–в 4% розчині поліетиленгліколю (Haskova V., KaslikJ., 

1978). 

Статистичну обробку результатів проводили з використанням стандартних 

комп’ютерних програм з визначенням середньої арифметичної (М), статистичної похибки 

середньої арифметичної (m), вірогідності різниці (р) між середніми арифметичними двох 

варіаційних рядів за довірчим коефіцієнтом для різниці середніх (t), коефіцієнта кореляції 

(r). Різницю між двома величинами вважали вірогідною за * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – 

р≤0,001. 

Результати досліджень. Імуноглобуліни – це білки, які продукують В- лімфоцитами 

і плазматичними клітинами. Імуноглобуліни є основою гуморального імунітету та 

утворюються у відповідь на чужорідні агенти. Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) 

відіграють важливу роль в активації факторів захисту організму. Їх значне зростання 

вказує на розвиток патологічного процесу, а зниження про його згасання.  

З даних, наведених у таблиці 3.3 видно, що після застосування коровам Бурштинової 

кислоти в їх крові підвищувався вміст імуноглобулінів класу А на 13,0% (р≤0,05) та 
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знижувалися імуноглобуліни класу М на 11,0% (р≤0,05) і ЦІК на 11,0% (р≤0,01). В цей же 

час в організмі корів контрольної групи, після отелу, вміст імуноглобулінів класу А 

зменшився на 29,0% (р≤0,001) на фоні підвищення імуноглобулінів класу М і G на 10,0% 

(р≤0,05) та ЦІК на 55,0% (р≤0,001). 

Після застосування коровам Бурштинової кислоти тривалість сервіс-періоду була 

коротшою на 41 добу (р≤0,01), а індекс осіменіння зменшився на 40,0% (р≤0,05) проти 

відповідних показників корів контрольної групи.  

Необхідно відмітити, що після застосування Бурштинової кислоти,   в організмі 

корів, відбувається активація гуморальної ланки імунної системи. Так, підвищення вмісту 

імуноглобулінів класу А запобігає проникненню в організм корів, через слизові оболонки 

статевої системи, різних антигенів та інгібує колонізацію епітелію бактеріями, вірусами  в 

кооперації із неспецифічними факторами захисту (лізоцимом, комплементом, 

інтерфероном, муцином).  

Динаміка імуноглобулінів в організмі корів контрольної групи після отелу свідчить 

про порушення процесу інактивації антигенів із організму, їх персистенцію в крові і стан 

постійної активації гуморальної ланки імунної системи. Все це призводить до формування 

імунних комплексів, відкладанню в їх тканинах, шо у подальшому призводить до 

пошкодження самих тканин і органів. 

Висновок. Бурштинова кислота, застосована коровам після отелу активує 

гуморальну ланку імунної системи організму корів, запобігає  розвиту запалення статевої 

системи та сприяє відновленню відтворної функції,  що скорочує тривалість сервіс 

періоду до 80,0±2,0 діб, а індексу осіменіння до 1,3.  
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АКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТІВ «ПОЛЬОДОКСИН» ТА «ТИЛМОКС 25%» ДО 

ЗБУДНИКА ОРНІТОБАКТЕРІОЗУ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ 

Тишківська А.М. – аспірант, e-mail: annatyshkivska@gmail.com 

Кафедра  фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

 

Вступ. Однією із найбільших біологічних загроз сьогодення є розвиток 

резистентності мікроорганізмів. Причинами її є неконтрольоване використання 

антибіотиків без попередньої постановки реакції чутливості, неправильно обраний 

препарат без урахування параметрів фармакокінетики.  

Фармакокінетичні та фармакодинамічні параметри – найважливіші критерії, що 

визначають ефективність антимікробної терапії і є основою для встановлення граничних 

концентрацій ліків та побудови схеми лікування. Активність антибіотика визначається 

такими показниками, як мінімальна інгібуюча концентрація (МІК), мінімальна 

бактеріцидна концентрація (МБК).  

Мінімальна інгібуюча концентрація (MIC/МІК) – мінімальна концентрація 

антибіотика в поживному середовищі, за якої відсутні ознаки розмноження виділеного 

штаму мікроорганізму.  Вона характеризує ступінь чутливості збудника до антибіотику: 

чим нижча МІК, тим вища чутливість. Для отримання лікувального ефекту концентрація 

антибіотика в крові і в тканинах повинна в два рази перевищувати МІК. Визначення 

загальної чутливості мікроорганізмів до антибіотиків проводять диско-дифузійним 

методом, або з використанням спеціальних комерційних плашок. Визначення мінімальної 

інгібуючої концентрації проводять методом серійних розведень.  

Ornithobacterium rhinotracheale – грамнегативна анаеробна бактерія, яка спричиняє 

захворювання дихальних шляхів птиці – орнітобактеріоз. Вона може бути як самостійний 

патоген, так і ускладнювати перебіг інших бактеріальних та вірусних хвороб птиці. 

Зазвичай Ornithobacterium rhinotracheale локалізується у легенях та повітряносних 

мішках. Більшість препаратів погано накопичуються у цих органах, не досягаючи у них 

бактеріостатичних та бактеріцидних концентрацій, що призводить до розвитку 

резистентності бактерії та переходу хвороби у хронічну форму.  

Метою роботи був аналіз чутливості виділеної культури орнітобактерій до 

антибіотиків доксицикліну і тилмікозину, які застосовували у формі препаратів 

«Польодоксин» та «Тилмокс 25%», і визначення цих антибіотиків у легенях курчат-

бройлерів. 

Матеріалом для дослідження були 150 клінічно здорових курчат-бройлерів кросу 

КОББ-500 віком 17 діб, які утримувались в умовах віварію Білоцерківського НАУ. Птицю 

розподілили на дві групи, по 75 курчат-бройлерів у кожній. Курчатам першої дослідної 

групи застосовували розчин препарату «Польодоксин» торгової марки INVESSA (діюча 

речовина доксицикліну гіклакт), який у кількості 1 мл змішували з 1 л питної води. Птиця 

другої дослідної групи отримувала розчин препарату «Тилмокс 25%» торгової марки 

AVICO (діюча речовина тилмікозину фосфат), який у кількості 0,3 мл змішували з 1 л 

питної води. Розчини антибіотиків курчатам-бройлерам дослідних груп випоювали 

впродовж 4 діб, що відповідає схемі лікування запропонованої виробниками. Перед 

проведенням дослідження, було здійснено постановку реакції чутливості до антибіотиків 

культури Ornithobacterium rhinotracheale та визначення МІК методом серійних розведень. 

Збудника було виділено з легень клінічно хворих курчат-бройлерів одного із господарств 

Київської області та ідентифіковано за допомогою методу Maldi Tof мас-спектометрії. 

Кількість антибіотиків у легенях визначали впродовж чотирьох діб за допомогою методу 

високоефективної рідинної хроматографії з мас-детектуванням (LC MS/MS).  

Результати дослідження. Запорукою успішної антибіотикотерапії є визначення 

чутливості мікроорганізмів до антибіотиків та вибір найбільш ефективного з них. Для 
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цього потрібно постійно визначати чутливість мікроорганізмів до антибіотиків та 

проводити пошук нових сполук з антибактеріальною активністю. 

Таблиця 1. 

Чутливість Ornithobacterium rhinotracheale до доксицикліну та тилмікозину за 

диско-дифузійного методу визначення. 

Антибіотик 

Кількість 

антибіотику 

у диску 

Інтерпретація розмірів зон затримки росту 
Зона 

затримання 

росту, мм 

2MIК / 

результат R, резистентна 
I, помірно 

чутлива 
S, чутлива 

Доксициклін 30 мкг/мл ≤ 12 13 – 15 ≥ 16 20 Чутлива 

Тилмікозин 15 мкг/мл ≤ 13 14 – 20 ≥ 21 21 Чутлива 

Як видно з табл.1, Ornithobacterium rhinotracheale є чутливою як до доксицикліну, 

так і до тилмікозину.  

Таблиця 2. 

Мінімальна інгібуюча концентрація доксицикліну та тилмікозину для 

культури Ornithobacterium rhinotracheale. 

Антибіотик 
Концентрація антибіотику, (мкг/мл) МІК 

0,12 0,25 0,5 1 2 4 

Доксициклін  * * * * * ≥0,25 –  4≤ 

Тилмікозин   * * * * ≥0,5 –  4≤ 

Отже, мінімальна інгібуюча концентрація доксицикліну і тилмікозину для 

Ornithobacterium rhinotracheale складає 0,25 мкг/мл та 0,5 мкг/мл відповідно. 

Таблиця 3. 

Уміст доксицикліну та тилмікозину у тканинах легень курчат-бройлерів. 

 

Висновки.  

1. Ornithobacterium rhinotracheale є чутливою як до доксицикліну, так і до 

тилмікозину за досліджуваної кількості у дисках 30 та 15 мкг/мл відповідно.  

2. Мінімальна інгібуюча концентрація доксицикліну та тилмікозину для культури 

Ornithobacterium rhinotracheale становить 0,25 та 0,5 мкг/мл відповідно. 

3. Польодоксин та тилмокс 25%, за застосування курчатам-бройлерам у 

рекомендованих дозах, створюють високі концентрації доксицикліну та тилмікозину у 

тканинах легень, які значно перевищують мінімальні інгібуючі.  

4. Середня концентрація тилмікозину у легенях, протягом 4 днів лікування 

складала – 14,77 мкг/гр, що в середньому у 12 разів перевищує мінімально інгібуючу 

концентрацію для тилмікозину. Середня концентрація доксицикліну протягом 4 днів 

складала – 6,6 мкг/гр, що перевищує мінімально інгібуючу концентрацію для 

доксицикліну у 5 разів. 

  

Доба 

досліду 
Доксициклін, мкг/г Тилмікозин, мкг/г 

1 6,22±0,49 14,19±0,06 

2 6,36±1,10 14,23±0,12 

3 6,49±0,40 15,21±0,49 

4 7,36±0,35 15,47±0,73 
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СТАН ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У КРОЛІВ ЗА ІМПЛАНТАЦІЇ 

ГІДРОКСИАПАТИТНОЇ КЕРАМІКИ, ЛЕГОВАНОЇ ГЕРМАНІЄМ,  

ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ КІСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ 

 

Тодосюк Т.П. – аспірантка 

Науковий керівник – Рубленко М.В., д-р вет. наук, академік НААН 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

Вступ. Серед скелетних травм велику частку займають осколкові переломи, що 

потребують заміщення дефектів для оптимізації репаративного остеогенезу. З цією метою 

використовують остеозаміщувальні матеріали з різними фізико-хімічними характе-

ристиками. Одним із таких матеріалів є гідроксиапатитна кераміка, до якої додають різні 

мікроелементи (Si, Ge, Ag, Cu) з вираженими остеоіндуктивними характеристиками. 

Мета – визначити стан гематологічних показників у кролів за імплантації 

гідроксиапатитної кераміки, легованої германієм. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження у відповідності до біоетичної 

експертизи (протокол № 6, від 28 січня 2020 р.) проводили на клінічно здорових кролях 

віком 6 міс. Після проведення загальної анестезії моделювали дірчасті дефекти діафіза 

променевої кістки та метафіза стегнової свердлом діаметром 3 та 4,2 мм, відповідно. У 

дослідній (n=12) групі дефект заповнювали гідроксиапатитним композитом, легованим 

германієм, а у контрольній (n=12) – гідроксиапатитом. Гематологічне дослідження 

проводили до та на 7-у, 14-у, 30-у, 60-у і 90-у добу після імплантації. 

Результати досліджень. Встановлено зміни щодо кількості лейкоцитів і 

тромбоцитів (рис. 1). Починаючи з 7-ї доби спостерігаються поступове збільшення вмісту 

в крові лейкоцитів у дослідній і контрольній групах у 1,2 (р<0,01) та 1,1 раза (р<0,05), 

відповідно. Його пік припадав на 14 добу і становив у дослідній групі 9,6±0,18 Г/л, що в 

1,1 раза (р<0,01) вище, порівняно з контрольною групою (8,8±0,2 Г/л) та в 1,4 раза 

(р<0,001) – з клінічно здоровими тваринами (6,9±0,09 Г/л). В подальшому відмічалася 

тенденція до нормалізації кількості лейкоцитів.  

  

(А) (Б) 

Рис. 1. Динаміка кількості лейкоцитів (А) та тромбоцитів (Б) у кролів за 

використання гідроксиапатитного композиту, легованого германієм. 

В обох групах відмічали виражений тромбоцитоз. Так, на 7-у добу реєстрували 

підвищення вмісту в крові тромбоцитів у 1,3 раза (р<0,001) в дослідній групі та 1,2 раза 

(р<0,001) – у контрольній. Його пік встановлено на 14-у добу в дослідній групі, коли кількість 

тромбоцитів була вищою в 1,8 раза (р<0,001), а контрольній – у 1,6 раза, порівняно із їх рівнем 

до операції. Проте на 30 добу показники тромбоцитів прийшли до норми. 

Висновки. 1. Незалежно від імплантаційного матеріалу репаративний остеогенез 

супроводжується фізіологічним лейкоцитозом і вираженим тромбоцитозом.  

2. Гідроксиапатитний композит, легований германієм, не викликає побічних реакцій. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНАКТИВАНТУ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ АКТИВНОСТІ 

ВІРУСУ ХВОРОБИ НЬЮКАСЛА ШТАМУ «ЛА-СОТА» 

 

Чегринець А.І.1,2, Салій О.О.1 – канд. фарм. наук, Вабіщевич Ф.Ф.1 
1ТОВ «БІОТЕСТЛАБ», м. Київ 
2Національний університет харчових технологій, м. Київ 

 

Вступ. Питання підбору інактиванту є актуальною задачею при розробці 

високоефективної інактивованої вакцини для птахівництва, оскільки саме цей компонент 

відіграє ключову роль в збереженні активності вірусу та здатність при введені в організм 

птиці у складі вакцини, викликати стійкий та напружений імунітет. Науково-

обгрунтований підхід до вибору інактиванту є запорукою успіху у питанні захисту 

сектору птахівництва від інфекційних захворювань. 

Метою роботи є визначення впливу різних інактивантів на збереження інфекційної 

активності вірусу хвороби Ньюкасла штаму «Ла-Сота» у складі вакцини.  

Матеріали і методи. Дослідження проводили з використанням антигену вірусу 

хвороби Ньюкасла штаму «Ла-Сота», виробництва ТОВ «БІОТЕСТЛАБ». У якості 

інактивантів застосовували формалін та димер етиленіміну (ДЕІ). Режим інактивації 

матеріалу – 24 години при температурі 24–25ºС в умовах термостату. 

Визначення активності вірусу проводили у реакції гемаглютинації (РГА) за 

стандартною методикою. Готували двохкратні розведення досліджуваних зразків з 

використанням 96-ти луночних мікропланшет від 1:2 до 1:4096 на фосфатно-сольовому 

буфері. В кожні лунку вносили 1% суспензію еритроцитів півня. Мікропланшети з 

матеріалом витримували при кімнатній температурі 25 хвилин, та проводили облік реакції 

по титру активності вірусу в гемаглютинуючих одиницях (ГАО) та log2. 

Інактивований антиген зберігали при 2–8°С, відбір проб  проводили через визначені 

проміжки часу, а саме через 7, 14, 21, 36 та 90 днів. 

Результати. Отримані значення титру вірусу у досліджуваному антигені до 

інактивації та після інактивації протягом зберігання до 90 діб представлено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Титр вірусу в досліджуваних зразках антигену, виготовленого з вірусу хвороби 

Ньюкасла штаму «Ла-Сота» 

Матеріал 
Визначення активності вірусу вРГА (log2/ГАО) 

0 днів 7 днів 14 днів 21 день 36 днів 90 днів 

Антиген до 

інактивації 

8 log2 - - - - - 

256 ГАО - - - - - 

Антиген 

інактивований 

формаліном 

8 log2 8 log2 8 log2 7 log2 7 log2 5 log2 

256 ГАО 256 ГАО 256 ГАО 128 ГАО 128 ГАО 32 ГАО 

Антиген 

інактивований 

димером 

етиленіміну 

(ДЕІ) 

8 log2 8 log2 9 log2 7 log2 7 log2 7 log2 

256 ГАО 256 ГАО 512 ГАО 128 ГАО 128 ГАО 128 ГАО 

 

Висновки. Результати досліджень свідчать, що різниця відносно титру активності 

вірусу у двох досліджуваних зразках складає 2 логарифма на точку 90 днів зберігання 

(термін спостереження), тому використання димеру етиленіміну (ДЕІ) в якості 

інактиванту доцільно, титр вірусу стабільний на всіх точках відбору. Застосування 

лінійної моделі для вивчення стабільності активності вірусу проти хвороби Ньюкасла 

дозволяє обґрунтовано прогнозувати термін придатності вакцини. 
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ДИНАМІКА ІЛ-1β У СОБАК ЗА ОСКОЛКОВИХ ПЕРЕЛОМІВ ТРУБЧАСТИХ 

КІСТОК ТА ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОКСИАПАТИТНОЇ КЕРАМІКИ,  

ЛЕГОВАНОЇ КРЕМНІЄМ 

Чемеровський В.О. – аспірант 

Науковий керівник – Рубленко М.В., д-р вет. наук, академік НААН 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

Вступ. Лікування складних осколкових переломів включає вибір оптимального 

способу остеосинтезу із заміщенням дефектів композитним матеріалом. Перша стадія 

репаративного остеогенезу супроводжується надмірною запальною реакцією із 

підвищенням рівня білків гострої фази під впливом інтерлейкін-1бета (IL-1β) як 

прозапального цитокіна. Однак роль IL-1β за певних нозоологічних форм переломів, 

особливо за використання різноманітних композитних матеріалів, маловідома. 

Мета роботи – визначити динаміку ІЛ-1β за репаративного остеогенезу осколкових 

переломів кісток у собак при використанні кераміки, легованої кремнієм. 

Матеріали і методи. Проект досліджень був схвалений Етичним комітетом 

Білоцерківського НАУ від 31.05.18р., протокол № 1. 

Анестезіологічне забезпечення включало медитомідин, буторфанолу тартрат, 

епідуральну анестезію 2% розчином лідокаїну та підтримання анестезії тіопенталом 

натрію. Після інтрамедулярного чи екстракортикального остеосинтеза у собак дослідної 

(n=7) і контрольної (n=7) груп дефекти у першій заміщали гранулами гідроксиапатиту з 

30% β-трикальційфосфату, легованого кремнієм (ГТлКг-3), а у другій – залишали під 

кров’яним згустком. Імуноферментним методом визначали вміст у сироватці крові IL-1β 

після травми та на 3-ю, 12-у, 21-у, 42-у та 60-ту добу. 

Результати дослідження. Рівень IL-1β (таб.1) у зв’язку з переломом збільшився в 

1,2 раза (р<0,001). В контрольній групі він мав піки на 12-у та 42-у добу репаративного 

остеогенезу.  

Таблиця 1 

Динаміка вмісту IL-1β (ум.од/мл) в сироватці крові собак за репаративного 

остеогенезу 
Клінічно 

здорові 

(n=7) 

Після 

травми 

(n=7) 

Групи 
3-я  

доба 

12-а  

доба 

21-а  

доба 

42-а  

доба 
60-а доба 

2,93±0,016 3,54±0,102 

Дослідна 

(n=4) 
3,9±0,07* 3,76±0,254 3,2±0,012* 3,51±0,10* 3,49±0,05* 

Контроль-

на (n=4) 
2,7±0,018 4,37±0,145 4,25±0,06 5,23±0,022 4,01±0,022 

Значення р: * – <0,001 

 

Лише на 3-ю добу після остеосинтезу рівень ІЛ-1β не мав вірогідної різниці з 

показником здорових собак, а на 60-у залишався підвищеним в 1,4 раза (р<0,001), що 

свідчить про перманентну прозапальну цитокінемію. За використання кераміки його 

рівень з 12-ї доби був меншим, ніж у контрольній групі, а його пік на 3-ю добу виявився 

більшим за показник клінічно здорових у 1,3 раза (р<0,001), тобто цитокінемія виявлялася 

помірною і двохфазною.  

Висновки. 

1. У собак за осколкових переломів має місце перманентна прозапальна цитокінемія, 

яка триває протягом усього терміну репаративного остеогензу.  

2. Заміщення кісткових дефектів супроводжується помірною і двохфазною 

цитокінемією. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ФІБРИНУ, ЗБАГАЧЕНОГО ТРОМБОЦИТАМИ, 

НА РЕПАРАТИВНИЙ ОСТЕОГЕНЕЗ У КРОЛІВ 

 

Шевченко С.М. – аспірантка 

Науковий керівник – Рубленко М.В., д-р вет. наук, академік НААН 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

Вступ. Як відомо, фібрин, збагачений тромбоцитами (PRF), відносять до другого 

покоління тромбоцитарних концентратів, що виконує функцію каркасу та містить 

підвищену концентрацію тромбоцитів – джерело факторів росту, які здатні ініціювати 

хемотаксис, проліферацію, диференціювання стовбурових клітин за репаративних 

процесів у різних типах тканин. 

Мета роботи – обгрунтувати вплив PRF на репаративний остеогенез у кролів. 

Матеріали і методи. Згідно з біоетичною експертизою (протокол № 1, від 23 січня 

2019 р.) моделювали свердлом (d=3 мм) дірчасті дефекти у двох типах кісткової тканини – 

губчастій та компактній, із використанням ацепромазин-тіопенталової загальної анестезії 

та місцево – 0,5% лідокаїну. 

В контрольній групі (n=10) дефекти загоювалися під кров’яним згустком, а у 

дослідній (n=10) – їх заміщували PRF, який готували за 3000 об/хв протягом 10 хв. 

Гематологічне та рентгенологічне дослідження проводили до та на 3-ю, 7-у, 14-у, 21-у і 

42-у добу репаративного остеогенезу. Також вивчали макроскопічні та гістологічні зміни 

у кісткових регенератах після еутаназії тіопенатом (50 мг/кг). 

Результати дослідження. На 21-у добу на рентгенограмах контрольної групи у 

променевих кістках кролів візуалізувалися кістковий дефект і хмароподібна тінь, яка 

поширювалася від місця травми, що є свідченням наявності масивного хрящово-

кісткового мозоля. За використання PRF виявили чітко окреслене незначне потовщення 

кістки в межах періосту. На гребенях великогомілкових кісток контрольної групи добре 

візуалізувалося місце дефекту, а по периметру проксимально та дистально підвищену 

рентгенологічну щільність. У губчастій кістці групи PRF місце дефекту мало низьку 

щільність, а по периметру – підвищену.  

Макроморфологічно у променевих кістках у період 21-ї доби у групі PRF кістковий 

мозоль був у вигляді незначного потовщення, а у контрольній – у вигляді кратера. У 

контрольних зразках губчастої кістки регенерат підвищувався над місцем дефекту, а в 

групі PRF він був помірним. 

Кількість тромбоцитів на 7-у добу в групі PRF була у 1,7 раза (p˂0.001) вищою, 

порівняно з контролем, що може бути результатом впливу факторів росту на гемопоез. 

Висновки. 1. Макроморфологічно та рентгенологічно суттєвих відмінностей 

внаслідок застосування PRF у різних типах кісткової тканини не виявлено. 

2. PRF зумовлює менший прояв запальної реакції та сприяє формуванню 

оптимального кісткового мозоля. 
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ВПЛИВ НАНОПРЕПАРАТУ СРІБЛА НА ВМІСТ МІНЕРАЛЬНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ У КРОВІ ТЕЛЯТ 

 

Шевченко Л.В.1, Шуляк С.В.2, Міцевський М.О.1, Михальська В.М.1 

e-mail: dia_sveta_@ukr.net 
1 Національний університет біоресурсів і природокористування України 
2 Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-

санітарної експертизи 

 

Вступ. Збереження здоров’я тварин в умовах відмови від застосування антибіотиків 

як стимуляторів продуктивності тварин – одна з найгостріших проблем сьогодення. Для 

вирішення цієї проблеми виникла необхідність розробки нових високоефективних 

альтернативних препаратів, які повинні володіти бактерицидною, бактеріостатичною, 

віруліцидною та фунгіцидною дією на патогенні та умовно патогенні мікроорганізми. 

До таких засобів відносяться препарати срібла, одержані з використанням 

нанотехнологій. 

На даний час є дані щодо позитивного впливу наносполук срібла на клінічний 

стан, метаболічний та імунний статус телят, тому їх використання з профілактичною 

метою є актуальним і потребує детального і всебічного аналізу.  

Мета. Дослідити динаміку вмісту мікроелементів у крові телят за дії різних доз 

наносрібла. 

Матеріали і методи. Дослідження проведено з 2018 по 2019 рр. в умовах 

приватного господарства Полтавської області, що спеціалізується на виробництві молока. 

Для експерименту використано 30 новонароджених телят породи чорно-рябий голштин, 

яких поділили на 3 групи: контрольну та дві дослідні по 10 голів у кожній. Телятам 

першої дослідної групи випоювали кoлoїдне сріблo з молозивом (молоком) в концентрації 

1,0 мг/л, а другої групи – 2,0 мг/л з 1-ї до 10-ї дoби щoдoбoвo, з 11-ї до 30-ї дoби – oдин 

раз у декаду, тоді як телятам контрольної групи препарат не застосовували. Проби крові 

відбирали у телят контрольної та дослідних груп до вранішньої годівлі на 3-ю, 10-ту та 30-

ту добу. В крові визначали вміст срібла, міді, цинку та заліза методом (Атомно-

абсорбційний спектрофотометр Varian 240 G, Z(Австралія), Thermo Solar (США). 

Результати. Випоювання телятам нанопрепарату срібла в концентрації 1,0 мг/л 

молозива (молока) не впливало на вміст міді, цинку та заліза у крові телят на 3-ю, 10-ту та 

30-ту добу, тоді як у концентрації 2,0 мг/л нанопрепарат срібла сприяв збільшенню вмісту 

цинку у крові телят на 3-тю добу в 1,5 раза, а також заліза на третю добу – на 12,4%, на 

10-ту та 30-ту добу – на 7% порівняно з контролем (р<0,05). Таким чином, застосування 

наносрібла з молозивом (молоком) сприяє поліпшенню засвоєння цинку і заліза як 

важливих есенціальних елементів для організму телят. 

Висновки. Випоювання нанопрепарату срібла телятам в концентраціях 1,0 та 2,0 

мг/л (молозива) молока сприяє збільшенню його надходження в кров і залежить від дози. 

Нанопрепарат срібла в концентрації 2,0 мг/л (молозива) молока стимулює надходження в 

кров телят цинку та заліза, що може бути допоміжним засобом в профілактиці не лише 

інфекційних захворювань, а й порушень мінерального обміну у тканинах телят. 
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МІКОТОКСИНАМИ 
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Вступ. У сільському господарстві, в тому числі в тваринництві, значні втрати 

пов’язані з ураженням кормів мікроскопічними пліснявими грибами, адаптованими до 

певних умов біоценозу, що розрізняються за біологічними властивостями. Багато видів 

цих грибів можуть утворювати високотоксичні вторинні метаболіти – мікотоксини, які 

здатні викликати інтоксикації у всіх видів сільськогосподарських тварин та птиці. 

Мікотоксини накопичуються в рослинах в процесі вегетації, що робить зерно токсичним і 

непридатним для виготовлення кормів вже на момент збору урожаю. При зберіганні зерна 

з підвищеною вологістю (більше 16%) також відбувається значне їх накопичення, а 

поєднання мікотоксинів може викликати набагато сильніші отруєння порівняно з 

потраплянням в організм окремого мікотоксину. 

Токсигенні плісняві гриби та їх метаболіти (мікотоксини), уражуючи корми, 

викликають у тварин та птиці комплексні отруєння різного ступеня важкості – від гострих 

до хронічних 

Метою нашої роботи було вивчення заспореності мікроскопічними пліснявими 

грибами та мікотоксинами кормів в господарстві Черкаської області, встановлення 

видової приналежності виділених грибів та здатності їх продукувати мікотоксини. 

Матеріали та методи досліджень. У роботі використовували корми, що надходили 

з господарства Київської області. За 2019 рік було досліджено 109 проб пшениці, 

кукурудзи, висівок пшеничних, шроту соняшникового, комбікорми. Зразки надходили від 

початку збору врожаю та в період його зберігання. Для встановлення загальної 

заспореності кормів мікроміцетами та визначення їх видового складу, досліджуваний 

матеріал розкладали на чашки Петрі з агаризованим середовищем Чапека й інкубували 

при температурі 24оС. Паралельно використовували метод серійних розведень для 

підрахунку вмісту діаспор грибів в 1 г корму. Кількість колоній підраховували на 7-й день 

культивування. Вміст діаспор розраховували за І.П Ашмариним та А.А. Воробйовим. 

Колонії грибів пересівали на скошений агар Чапека та проводили ідентифікацію культур 

на основі культурально-морфологічних властивостей з використанням визначників грибів. 

Токсигенні властивості ізольованих мікроміцетів вивчали шляхом дії їхніх 

культуральних рідин на тест-мікроорганізмі Tetrachimena piriformis за ДСТУ 3570-97. 

Результати досліджень та їх обговорення. Проводячи дослідження на загальну 

заспореність кормів мікроміцетами було встановлено перевищення граничних значень 

кількості діаспор в 1 г корму всіх дослідних зразків. Найбільш засміченими були 

кукурудза – 820 тисяч діаспор в 1 г корму, комбікорми –710, висівки – 490, а найменше 

ячмінь – 240 тисяч діаспор в 1 г корму. 

При мікотоксикологічному дослідженні зразків кормів було ізольовано та 

ідентифіковано 87 токсичних штамів, серед них гриби роду Penicillium (23,1%), Fusarium 

(22,1%), Aspergillus (20,7%), Alternaria (10,9%), Mucor (9,1%), Cladosporium (3%) та інші 

(11,2%). 

Серед виділених штамів грибів роду Fusarium токсичними виявились 45%, 

Aspergillus – 36%, Penicillium – 23%, Alternaria – 7%, Mucor – 3,1%, Сladosporium – 0,8%, 

інші – 1,9%. Встановлено, що найбільше активних штамів було серед грибів роду 

Fusarium – Т-2 токсин продукувало – 54%, зеараленон – 26%, а гриби роду Aspergillus 

найбільше продукували афлатоксин В1 – 56%. 

Найбільшу кількість мікотоксинів виявляли в кукурудзі та комбікормах, майже всі 

досліджувані проби кормів містили по декілька мікотоксинів одночасно. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Встановлено видовий склад 

виділених грибів у кормах: Penicillium (23,1%), Fusarium (22,1%), Aspergillus (20,7%), 

Alternaria (10,9%), Mucor (9,1%), Cladosporium (3%) та інші (11,2%). 

Ізольовані штами грибів роду Fusarium одночасно продукували Т-2 токсин – 54%, 

зеараленон – 26%, а гриби роду Aspergillus найбільше продукували афлатоксин В1 – 56%. 

Найбільшу кількість мікотоксинів виявляли в кукурудзі й комбікормах, та майже у 

всіх досліджуваних зразках кормів виявлено по декілька мікотоксинів одночасно.  

Проведення токсикологічного контролю кормів дає змогу захистити тварин від 

отруєння і зменшити шкідливий вплив токсичних речовин на тварин. 
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е-mail: terdosvet@meta.ua 

 

Вступ. Кризові явища, що склалися за останні роки в економіці агропромислового 

комплексу, особливо відчутно вплинули на розвиток молочного скотарства, де відбулося 

масове скорочення поголів’я худоби та зниження продуктивності і генетичного 

потенціалу, особливо у громадському секторі. Виникла надзвичайно актуальна проблема 

відродження та подальшого ефективного розвитку молочного скотарства, яку необхідно 

вирішувати шляхом комплексних заходів в цілісній системі ведення цієї галузі.  

Мета. Провести аналіз генеалогічної структури маточного поголів’я української 

чорно-рябої молочної породи у племінних господарствах Тернопільської області. 

Методи. Зоотехнічні; біометричні.  

Результати. На основі оцінки селекційної ситуації у племінних господарствах 

Тернопільської області з розведення української чорно-рябої молочної породи 

встановлено, що якісне покращення корів доцільно проводити у напрямку підвищення 

жирномолочності, збільшення живої маси та покращення конституційної міцності тварин. 

На даний час обстежувана популяція представлена дочками від 106 бугаїв-плідників, 

тобто, в середньому у розрахунку на одного бугая припадає лише 43 корови при 

можливому навантаженні на бугая кілька сотень і навіть тисяч голів. Компанії, які 

поставляють сперму імпортних бугаїв, реалізують її у господарства переважно дрібними 

партіями. Насамперед це зумовлено прагненням показати різноманітність пропозиції та 

уникнути випадків не контрольованого інбридингу, але надмірна кількість 

використовуваних бугаїв і короткий час їх використання ускладнює оцінку і робить 

неможливою направлену роботу з лініями. Так, у племзаводі ТОВ «Україна» протягом 10 

років використовувалося 18 бугаїв плідників. Всього у популяції наявні дочки бугаїв 13 

ліній, з них 11 представлено дочками-коровами, а 9 дочками-телицями.  

Висновки. Встановлено, що для оптимізації генеалогічної структури популяції 

української чорно-рябої молочної породи в Тернопільській області доцільно скоротити 

чисельність ліній з 13 до 6, зменшити кількість бугаїв-плідників у парувальній сітці у три 

рази при збільшенні навантаження у розрахунку на одного бугая-плідника. 

На основі оцінки селекційної ситуації в стадах встановлено, що якісне покращення 

корів у племінних господарствах Тернопільської області доцільно проводити у напрямку 

підвищення жирномолочності, збільшення живої маси та покращення конституційної 

міцності тварин. 

Враховуючи, що використання плідників американської селекції направлене на 

значне збільшення удоїв, як правило, супроводжується відсутністю належного прогресу за 

жирно- та білковомолочністю і часто призводить до "зниження" конституційного типу 

тварин, пропонується більш широко використовувати бугаїв європейської та вітчизняної 

селекції, оцінених за якістю нащадків з продуктивністю дочок на рівні 8,0 тис. кг молока з 

високою племінною цінністю за вмістом молочного жиру і білка.  

mailto:terdosvet@meta.ua


43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 18.06.2020р. 

Зам № 111 Формат 60*90 1/16. Папір офсетний. 

Друк – цифровий. Наклад 300 прим. 

Ум.друк.арк.4,9. Друк ЦП «КОМПРІНТ». 

Свідоцтво ДК 24131 від 04.08 2011р 

м. Київ вул. Предславинська, 28 

528-05-42, 067-209-54-30 

Email: komprint@ukr.net 




