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ІМУНІТЕТУ У ТЕЛЯТ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 

ІНАКТИВОВАНОЇ ВАКЦИНИ ПРОТИ 

ІНФЕКЦІЙНОГО РИНОТРАХЕЇТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ 

ХУДОБИ 

1125 – Пепко В.О. МАЛАКОЛОГІЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ БІОТОПІВ М. 

РІВНЕ ТА ОКОЛИЦЬ 

1135 – Зарицька І. В. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ХЛАМІДІОЗУ СЕРЕД КОТІВ І 

СОБАК У М. КИЇВ 

1145 – Горюк Ю. В. ПАТОГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ S. AUREUS ВИДІЛЕНИХ 

З КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ НА 

АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ 
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1155 – Калнаус О. Р. ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА КЛІТИННОГО 

МЕТАБОЛІЗМУ У КОНЕЙ З ПРИХОВАНИМ 

ПЕРЕБІГОМ ЛЕПТОСПІРОЗУ ТА ГЕРПЕСВІРУСНОЮ 

ІНФЕКЦІЄЮ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ТИПІВ 

1205 – Мазур Н. В. ПІДБІР ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ КОН’ЮГАЦІЇ 

АНТИРАБІЧНОГО ІМУНОГЛОБУЛІНУ З ФІТЦ 

1215 – Євтушенко Т. В. ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ІНСЕКТИЦИДІВ, 

ГЕРБІЦИДІВ НА МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ 

1225 – Застулка О. О. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ЩОДО 

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ БДЖОЛИНОГО 

ОБНІЖЖЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

1235 – Криленко С. Ю. ВИВЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ВАКЦИННИХ ШТАМІВ СИБІРКИ 

1245 – Пискун А. В. СЕРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЦИРКУЛЯЦІЇ LEPTOSPIRA 

INTERROGANS СЕРОВАРУ HARDJO СЕРЕД ВЕЛИКОЇ 

РОГАТОЇ ХУДОБИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

1255 – Зон І. Г. ЗМІНИ БІОХІМІЧНИХ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ У КОТІВ ЗА СУБКЛІНІЧНОГО 

ПЕРЕБІГУ МІКОПЛАЗМОЗУ 

1300 –  ПЕРЕРВА (КАВА, ЧАЙ) 

1400 – Кліщова Ж. Є. ПРОБЛЕМА РЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ 

ДО АНТИБІОТИКІВ 

1410 – Новгородова О.Ю. ІМОБІЛІЗАЦІЯ АНТИТІЛ P. AERUGINOSA НА 

ПОВЕРХНІ ІМУННОГО БІСЕНСОРА 

1420 – Радзиховський М. Л. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ 

КРОВІ У СОБАК ЗА ІНФЕКЦІЙНИХ ЕНТЕРИТІВ  

1430 – Кобилюх І. Б. ПЕРЕБІГ ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ У КОРІВ ЗА 

ВПЛИВУ НА ЇХ ОРГАНІЗМ ПРЕПАРАТУ «ФОС-

БЕВІТ»  

1440 – Козленко Т. Г. ПОШИРЕННЯ КАЛІЦИВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ КОТІВ В 

УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ 

1450 – Муравйов Ф.Г. ВИЯВЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ 

ПРЕПАРАТІВ У РИБІ ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ 

МЕТОДІВ 

1500 – Сачук Р. М. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОКСИКОЛОГІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВОЇ РАНОЗАГОЮЮЧОЇ МАЗІ 

«МАЗЬ ДЛЯ РАН» 

1510 – Коваленко І. В. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТОВАНО 

ЗАСТОСУВАННЯ НАБОРУ «САНСТИМ» 

1520– Янголь Ю. А. ФУЗАРІОТОКСИКОЗ СВИНЕЙ 

1530– Кистерна  О. С. ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ МАЗКІВ З 

ГЕМОЛІМФИ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ НА ЕТАПІ 

ФІЗІЧНОЇ ТА ХІМІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ 

1540– Кулініч О. В. ХАРАКТЕРИСТИКА КУМУЛЯТИВНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ВНУТРІШНЬОМАТКОВОГО 

ПРЕПАРАТУ «МЕТРОЗОЛ-БІО» 
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1550– Паламарчук А.М. ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК, 

ТИНКТОРІАЛЬНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛЬОВИХ ІЗОЛЯТІВ ПАСТЕРЕЛ 

ВИДІЛЕНИХ ВІД КРОЛІВ 

1600–  ПЕРЕРВА (КАВА, ЧАЙ) 

1630– Турченко О. М. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК АСОЦІЙОВАНОГО ПЕРЕБІГУ 

ЛЕПТОСПІРОЗУ ТА БАБЕЗІОЗУ У СОБАКИ 

1640– Романов О. М.  ПОШИРЕННЯ ХВОРОБИ АУЄСКІ СЕРЕД ПОГОЛІВ’Я 

СВИНЕЙ В УКРАЇНИ 

1650– Островський Д.М. ТОКСИГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ МІКРОМІЦЕТІВ 

FUSARIUM ТА ASPERGILLUS 

1700– Савченюк М. О. СТРЕПТОКОКОВА ІНФЕКЦІЯ СВИНЕЙ, АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ 

1710– Сергеєв В. І. ПЕРЕБІГ ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ У КОРІВ ЗА 

ВПЛИВУ НА ЇХ ОРГАНІЗМ ПРЕПАРАТУ «ГЕПАВЕКС 

200»  

1720– Мінцюк Є. П. СПОСІБ ПОЛІПШЕННЯ РОСТОВИХ ЯКОСТЕЙ 

ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ АНАЕРОБІВ ЗА 

ЗАСТОСУВАННЯ НАНОЧАСТИНОК МІДІ  

1730– Назаренко С. М. ВПЛИВ ВИРОЩУВАННЯ КОРМОВИХ ТРАВ НА 

САНІТАРНО-БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТУ 

ЛОЖА СТАВУ 

1740– Ворожбит Н.М. 

 

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО СІЛЬГОСПРОДУКЦІЇ В 

УКРАЇНІ 

1750– Демчишин О. В. БАКТЕРИЦИДНА АКТИВНІСТЬ КИСЛОТ ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ ПІДКИСЛЮВАЧІВ У ГОДІВЛІ КУРЧАТ 

БРОЙЛЕРІВ 

1800– Шевців М.В. ПРОБЛЕМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ БЕЗПРИТУЛЬНИХ СОБАК 

1810– Збожинська О.В. ДАКТИЛОГІРОЗ КОРОПА НА РІВНЕНЩИНІ 

1820– Шарандак П.В. ГЕПАТОДИСТРОФІЯ ВІВЦЕМАТОК СХОДУ 

УКРАЇНИ 

1830–1900  ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ, ОБРАННЯ КРАЩИХ 

РОБІТ, ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ 
 



 9 

УДК 619:618.11-(078.8) 

 

ВІДТВОРНА ФУНКЦІЯ КОРІВ ЗА ВПЛИВУ ПРЕПАРАТУ «РБС» 

 

Адамчук В. Ю. – аспірант 

Тернопільська дослідна станція ІВМ НААН, м Тернопіль 

 

Вступ. Відтворення стада великої рогатої худоби є одним з найбільш складних і 

кропітких процесів. Важливим чинником зростання виробництва молока і м’яса є 

збільшення виходу телят на 100 маток. Одним із захворювань яке призводить до зниження 

відтворення тварин є субінволюція матки яка реєструється в 32,5% корів. 

Головні причини субінволюції матки – відсутність активного моціону (особливо в 

другій половині вагітності), недостатня або одноманітна годівля, мінеральна і вітамінна 

недостатність, надмірне згодовування соковитих кормів (силосу, жому). Різні 

захворювання, які знижують резистентність організму тварин, а також інші зовнішні і 

внутрішні чинники, що призводять до порушення нервово-м’язового тонусу матки 

(В.П. Гончаров, В.А. Карлов, 1981). 

Д.Д. Логвинов (1975) вважає, що виникнення субінволюції матки можливе на тлі 

маститу, в результаті чого порушується рефлекторний зв’язок між маткою і молочною 

залозою, а також в результаті недостатнього прояву материнського інстинкту породіллею  

якщо їй не надається можливість облизати теля. 

При виборі схем лікування корів з субінволюцією матки необхідно враховувати 

ступінь тяжкості перебігу патологічного процесу. При гострій формі перебігу коровам 

вводять одночасно внутрішньом’язово естуфалан в дозі 500 мкг або клатрапростін – 2 мл, 

двічі, з 24-годинним інтервалом, внутрішньом’язово вводять масляний розчин синестролу 

по 4–5 мл 1%-ої концентрації або 2–2,5 мл 2%-ої концентрації і протягом 4–5 днів 

ін’єктують по 40–50 ОД окситоцину (пітуїтрину) або по 5–6 мл 0,02%-ого розчину 

метілергометріна (0,05%-ного розчину ерготала), або по 2–2,5 мл 0,5% розчину прозерину, 

0,1%-ного розчину карбахоліна. Поряд з цим застосовують один із засобів патогенетичної 

стимулюючої терапії: новокаінотерапію, іхтіолотерапію або гемотерапію. Найбільш 

високий терапевтичний ефект досягається при використанні гіперімунною крові, що 

містить специфічні імуноглобуліни або біологічно активного препарату БСТ-1. 

Мета роботи: вивчити вплив препарату з імуномодулюючими властивостями на 

організм корів у післяотельний період і їх відтворну функцію. 

Матеріали і методи. Досліди проведені у ТзОВ «Агрокомплекс» Тернопільського 

району та ТзОВ «Агропродсервіс-Інвест» Козівського району Тернопільської області на 

коровах української чорно-рябої молочної породи. Лабораторні дослідження проведені в 

лабораторії ветеринарного акушерства та гінекології Тернопільської дослідної станції ІВМ 

НААН.  

Клінічні дослідження з використання препарату «РБС» на організм корів у 

післяотельний період проведено за моделлю простого клінічного експерименту в 

паралельних групах тварин. 

                                                           

 Науковий керівник – д-р вет. наук Стравський Я.С. 
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Коровам дослідної групи (n=10) застосовано препарат «РБС» у дозі 1 мл на 20 кг 

маси тіла на 1, 3, 7, 14 і 24 добу після отелення. Контролем слугували корови (n=10), яким 

препарати не застосовували. 

На початку і після завершення досліду у корів обох груп відібрано кров для 

біохімічних досліджень.  

Вміст імуноглобулінів класів A, M, G визначали методом дискретного осадження за 

Badenet Ronsellet у модифікації Лоренко і Кравченко, а циркулюючих імунних 

комплексів – в 4,0 %-му розчині поліетиленгліколю [В.В. Влізло, Р.С. Федорук, І.Б. Ратич, 

2012]. 

Статистичну обробку результатів проведено з використанням стандартних 

комп’ютерних програм. Різницю між двома величинами вважали вірогідною за * – р≤0,05; 

** –  р≤0,01; *** – р≤0,001 [Г.Ф. Лакин, 1990]. 

Результати досліджень. Після застосування коровам у післяотельний період 

препарату «РБС» відбувається збільшення вмісту імуноглобулінів класу A, на 22,0 % 

(р≤0,01) та зменшення вмісту імуноглобулінів класів G на 39,0 % (р≤0,001) порівняно з 

контролем. Отримані дані дають підставу стверджувати про активацію трансцитозу 

імуноглобулінів класу A через клітини епітелію слизових оболонок статевої системи, що, в 

кінцевому результаті, запобігає розвитку запалення матки. 

Застосування коровам у післяотельний період препарату «РБС» позитивно впливало 

на перебіг у них післяотельного періоду та сприяло скороченню тривалості сервіс-періоду 

на 45 діб (р≤0,01), а індексу осіменіння – на 0,3 одиниці, порівняно з відповідними 

показниками корів контрольної групи.  

Висновок. Отримані результати досліджень свідчать, що застосування коровам 

препарату «РБС» у післяотельний період позитивно впливає на стан гуморальної ланки 

імунної системи їх організму та запобігає розвитку субінволюції матки. 

 

 

 

УДК619:[616.98+579.834] 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬБУМІНУ ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ ШТАМІВ 

ЛЕПТОСПІР 

 

Бинда А. В. – аспірант  

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

 

Вступ. Культуру лептоспір у виробничих умовах лабораторії вирощують за 

температури 28°C протягом 72–90 годин і парціального тиску розчиненого кисню в межах 

15–20% від насичення киснем повітря. Для культивування використовують метод 

культивування мікробних клітин на рідких середовищах, а саме: середовище Терських; 

сироватка крові овець (5–10%), антиген. Відносні переваги більшості мікроорганізмів, як 

біологічних об’єктів, наступні: більша «простота» організації геному; досить легка 

пристосованість (лабільність) до середовища існування у природних і штучних умовах; 

виражені швидкісні характеристики перебігу ферментативних реакцій і наростання 

клітинної маси за одиницю часу. Так як на території України кількість поголів’я овець 

стрімко знижується, то актуальним є питання пошуку нових методів культивування 

лептоспір з раціональним використанням їхньої сироватки крові. Одним з таких методів є 

застосуванням альбуміну. 
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Мета роботи. Визначити перспективи застосування альбуміну для накопичення 

біомаси лептоспір. 

Матеріали і методи. В роботі використовували стерильну овечу сироватку (300 мл), 

поліетиленгліколь 70% (ПЕГ), центрифугу, лабораторний посуд (флакони, піпетки, 

пробірки), холодильник та малий діагностичний ряд: Sejroe (polonica), Hebdomadis 

(kabura), Tarassovi, Pomona, Grippotyphosa, Canicola, Icterohaemorrhagiae, Australis 

(Bratislava). 

У сироватці крові овець при постійному перемішуванні розчиняли ПЕГ з 

розрахунком 1:10, після чого матеріал поміщали в холодильник за температури +5–10°С на 

2–10 годин. Після утворення осаду (пластівці), відбирали надосадову рідину, 

використовуючи забірні системи. Після додавання ПЕГу відразу було помічено осад у 

вигляді білих пластівців. 

Результати досліджень. В досліді ми використовували 300 мл овечої сироватки 

крові, яку поміщали в холодильник. Через 1 добу у флаконі спостерігали білий осад, при 

чому верхня фракція була без сторонніх домішок, світлуватого забарвлення.  

Верхню фракцію було декантовано та розлито у два флакони по 100мл в кожний. 

Для повторного виділення альбумінів від глобулінів сироватку крові піддавали 

центрифугуванню протягом 20 хв при 900 об/хв. Осаду не спостерігали. Для перевірки на 

ростові якості був проведений посів на малий діагностичний ряд. Для цього штами 

висівали на живильне середовище. В якості контролю використовували живильне 

середовище з вмістом 5% сироватки крові овець. Дослідним було живильне середовище з 

вмістом 5% отриманого альбуміну. Після інкубації в термостаті протягом 10 діб за 

температури 28°С нами були отримані наступні результати: в контролі ми спостерігали в 

середньому 50–60 мікроорганізмів, а в досліді на 20 одиниць більше. 

Висновок. В результаті проведених досліджень встановлено, що за використання 

альбуміну накопичення штамів лептоспір становить 70–80 мікроорганізмів в 1см3. 

 

 

 

УДК 349.42 

 

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО СІЛЬГОСПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Ворожбит Н. М. 

Болтик Н. П. 

Сеник І. І. – кандидат сільськогосподарських наук 

Тернопільська дослідна станція ІВМ НААН, м Тернопіль 

 

Вступ. На сьогоднішній день неухильно зростає увага світової громадськості до 

органічної сільгоспродукції. Таке ставлення продиктовано не лише турботою про 

навколишнє середовище, а й піклуванням про власне здоров’я. Україна не стоїть осторонь 

цієї тенденції тому у нас також збільшується популярність органічної продукції. 

Вітчизняний споживач стає обережнішим та вимогливішим при виборі продуктів 

харчування. Як наслідок, зростає чисельність фермерських господарств – виробників 

продуктів органічного походження. 

Україна за своїми природно-кліматичним та ґрунтовим потенціалом має унікальну 

можливість зайняти одне з провідних місць серед виробників органічної продукції. Родючі 
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чорноземні ґрунти займають 60% загальної площі орних земель, із них близько 8 млн 

гектарів відносно чистих. 

Метою даної статті є дослідження стану органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції в Україні.  

Матеріали і методи. Органічне виробництво в Україні повільно, але розвивається: 

за період з 2003 до 2015 рр. кількість органічних господарств зросла у 6 разів і наразі 

становить 182 одиниці; площа, зайнята органічним виробництвом збільшилася у 2,4 рази, 

що становить 400,764 тис. га. У останні роки на органічне землеробство було переведено 

десятки господарств і багато тисяч гектарів землі, головним чином на півдні (Одеська та 

Херсонська області), у центральній (Вінницька, Полтавська обл.) та західній Україні 

(Тернопільська, Чернівецька та Львівська області). За даними Федерації органічного руху 

України, площа сертифікованих сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних під 

вирощування різноманітної органічної продукції, становила у 2015 році 410,6 тис. га 

(близько 1% від загальних площ сільгоспугідь).  

З метою покращення стану здоров’я населення, збереження навколишнього 

природного середовища, раціонального використання ґрунтів та інших природних ресурсів 

у процесі сільськогосподарського виробництва, 3 вересня 2013 р. було прийнято Закон 

України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини», який набув чинності з 10 січня 2014 р. 

Україна займає почесне двадцяте місце серед світових країн-лідерів органічного 

руху та перше місце в східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої площі органічної 

ріллі, спеціалізуючись переважно на виробництві зернових, зернобобових та олійних 

культур, 90% виробленої вітчизняної органічної продукції йде на експорт; продаж 

продукції всередині країни забезпечує виробникам рентабельність із одного гектара 70%, 

тоді як реалізація до Європи 200%. 

Перехід сільськогосподарських товаровиробників на органічні методи 

господарювання стає можливим лише за умови усвідомлення переваг органічного 

виробництва порівняно з традиційним. Останнім часом значні площі родючих 

сільськогосподарських земель використовувалися без істотного застосування агрохімікатів 

і їх можна було б швидко перевести на сертифіковане органічне виробництво за умови 

наявності ринків збуту. За оцінками Федерації органічного руху України, внутрішній 

споживчий ринок органічних продуктів в Україні за останнє десятиліття зріс більше ніж у 

40 разів і у 2015 році становив 17 млн. євро (0,4 євро на одного жителя України).  

Незважаючи на існуючий прогрес у розвитку органічного виробництва в Україні, 

експерти відмічають низку факторів, які гальмують реалізацію масштабного потенціалу 

України у цьому сегменті аграрного сектору. Розвиток органічного виробництва в Україні 

можливий лише за умови державної підтримки. Державне стимулювання може бути 

реалізоване через фінансову підтримку, пільгове оподаткування, підвищення розміру 

доплат до закупівельної ціни, пільгові ціни на послуги і засоби виробництва, державне 

страхування, популяризацію органічної продукції серед виробників і споживачів, 

створення розгалуженої інфраструктури ринку органічних продуктів. У такому випадку 

вітчизняний агровиробник здатний забезпечити виробництво достатньою кількістю 

органічної продукції, що буде сприяти, з одного боку, покращенню стану навколишнього 

середовища, а з іншого, – зростанню вітчизняного сільського господарства та стане досить 

значущою складовою підвищення рівня здоров’я нації. Органічне виробництво швидше 

має переваги загалом для суспільства, а не для конкретного виробника органічної 

продукції. 
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Висновки. Таким чином проведене дослідження показує, що Україна, маючи 

значний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її 

експорту, споживання на внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо розвитку 

власного органічного виробництва.  

Розвиток органічного сільського господарства буде сприяти покращенню 

економічного, соціального та екологічного стану в Україні, комплексному розвитку 

сільської місцевості та поліпшенню здоров’я населення. 

 

 

 

УДК 636.09:612.017:616.98:57.083:591.531.2(477) 

 

ВИПРОБУВАННЯ МЕТОДУ ПЕРОРАЛЬНОЇ ІМУНІЗАЦІЇ БЕЗПРИТУЛЬНИХ 

СОБАК ПРОТИ СКАЗУ 

 

Голік М. О. – головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарії  

Управління з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Ріпкинському 

районі Чернігівської області, смт Ріпки 

Полупан І. М.– кандидат ветеринарних наук 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

 

Вступ. Дослідження ефективності методу пероральної антирабічної імунізації собак у 

контрольованому експерименті є першим етапом комплексної оцінки придатності методу. 

Наступним кроком є визначення ефективності антирабічної пероральної вакцини для собак 

у польових умовах. 

Проведення випробувань пероральної імунізації собак в польових умовах передбачає, 

як одну із основних складових, оцінку популяції безпритульних тварин. Тільки провівши 

визначення кількості безпритульних собак, у тому чи іншому населеному пункті, можна 

проводити обрахунок потреби вакцини для пероральної імунізації собак від сказу. 

Мета. Розробити методику пероаральної вакцинації собак проти сказу та провести 

дослідження ефективності вакцини «Броварабіс V-RG» для безпритульних собак в 

польових умовах. 

Матеріали і методи. Підрахунок безпритульних собак був проведений в смт. Ріпки з 

використанням всесвітньо визнаної методики, яка була розроблена Всесвітнім товариством 

захисту тварин (WSPA) і схвалена Міжнародною Коаліцією Поводження з Тваринами-

Компаньйонами (ICAM Coalition). Враховуючи невеликі розміри смт Ріпки, населений 

пункт був розділений на 6 секторів, в яких провели підрахунок безпритульних собак. 

Для пероральної вакцинації було використано 50 доз вакцини «Броварабіс V-RG», яку 

розкладали по 5 принад з вакциною в 10-и місцях секторів трьох секторів смт Ріпки 

Чернігівської області в основних зонах, де було виявлено скупчення безпритульних собак. 

Через 7 днів проведено повторне розкладання вакцини.  

Дослідження напруженості антирабічних антитіл в сироватках крові безпритульних 

собак, які були відловлені через 30 днів після проведенням розкладання вакцини, 

здійснювали в реакції нейтралізації на білих мишах. 
Результати досліджень. Дослідженнями встановлено кількість безпритульних 

собак в кожному секторі смт Ріпки: 1-й сектор – 7; 2-й – 17; 3-й – 11; 4-й – 12; 5-й – 6; 6-й 
сектор – 9. Загалом, методом обстеження міста виявлено 62 безпритульні собаки. 
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Відповідно використаної методики, похибка досліджень становить 15 %, тобто чисельність 
безпритульних собак може бути близько 72-х особин. Однак, більше 10 % підрахованих 
собак є потенційно власницькими, тому що багато громадян утримують собак не на 
прив’язі і вони можуть вільно переміщатися в межах населеного пункту.  

Основна частина безпритульних собак була сконцентрована в центральній частині 
міста недалеко від місць викидання сміття, біля парку, ринку, а також в межах 
вул. Шевченка, яка є транзитною дорогою в смт Ріпки. 

Після оцінки популяції безпритульних собак проведено розкладання принад з 
вакциною. Через 24 години проведено обстеження місць, де були розкладені принади з 
вакциною. Загалом було виявлено 32 дози вакцини (споживання становило 36 %), які були 
відібрані й поміщені в холодильник за температури 4±2 °С. Через 7 днів проведено 
повторне розкладання 50-и приманок в тих самих місцях. Аналогічно, через 24 годин при 
здійснені обліку споживання принад з вакциною виявлено 26 доз, тобто споживання 
становило 48 %. Решту доз вакцини було відібрано й поміщено в холодильник за 
температури 4±2 °С. 

Загалом із 100 принад з вакциною, які двічі були розкладені в місцях скупчення 
безпритульних собак, зниклими були 42-і дози, тобто можна вважати, що після 
двократного розкладання принад з вакциною «Броварабіс V-RG» споживання становило 
42 %. В кількох випадках були виявлені розгризені блістери, а в одному випадку 
безпосередньо спостерігали споживання безпритульними тваринами принад з вакциною. 

Враховуючи неможливість відбору проб сироваток крові від завідомо вакцинованих 
тварин для визначення напруженості антирабічного імунітету після розкладання принад з 
вакциною проведені дослідження популяційного імунітету в безпритульних собак, яких 
відловили в смт Ріпки через 30 днів після другого розкладання принад. Всього було 
відловлено 12 собак в секторах № 2 і 3 (по 6 тварин в кожному), де застосовували принади. 
В собак були відібрані проби крові, отримані сироватки, в яких досліджено рівні 
антирабічних антитіл (табл. 1). 

Таблиця 1 
Рівень антитіл до вірусу сказу в сироватках крові безпритульних собак в смт Ріпки після 

двократного розкладання принад з вакциною «Броварабіс V-RG» 

№ тварини 
Титр антирабічних антитіл, МО/см3 

Сектор № 2 Сектор № 3 

1 0 0 

2 0 0 

3 2,38 0 

4 0 3,37 

5 0 0 

6 1,37 0 

Сероконверсія, % 25,0 
 

Дослідженнями встановлено титри антирабічних антитіл в межах 1,37–3,37 МО/см3 в 

трьох пробах сироваток крові безпритульних собак, тобто рівень сероконверсії до вірусу 

сказу становив 25,0 %. У дев’яти зразках антитіл до вірусу сказу не виявлено. 

Висновок. Проведені дослідження продемонстрували принципову можливість 

застосування методу пероральної вакцинації проти сказу безпритульних собак на території 

населених пунктів. Проведені дослідження були оформлені відповідними актами та будуть 

основою для відповідних науково-методичних розробок. 
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УДК 637.065 

 

ПАТОГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ S. AUREUS ВИДІЛЕНИХ З КИСЛОМОЛОЧНИХ 

ПРОДУКТІВ НА АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ 

 

Горюк Ю. В. – кандидат ветеринарних наук  

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

Кухтин М. Д. – доктор ветеринарних наук  

Тернопільська дослідна станція ІВМ НААН, м Тернопіль 

 

Вступ. Молоко та молочні продукти слід розглядати як основне джерело 

золотистого стафілококу при виникненні харчових отруєнь у людей. Адже біля 75 % 

випадків стафілококових токсикозів припадає на інфіковані молоко і молочні продукти 

бактеріями Staphylococcus aureus. Проте, далеко не кожен вид золотистого стафілококу 

здатний бути причиною захворювання. Більшість з них є резидентною мікрофлорою шкіри 

та слизових оболонок людини і тварин, входячи до складу багатьох мікробіоценозів. 

Оскільки люди часто є носіями стафілококів, то вони можуть бути джерелом забруднення 

харчових продуктів, особливо молочних виготовлених в умовах особистих селянських 

господарств, де не завжди забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних вимог. 

Метою роботи було дослідити патогенні властивості золотистого стафілококу 

різних біотипів, виділених з кисломолочних продуктів, які реалізуються на 

агропродовольчих ринках.  

Матеріали і методи. Виділення стафілококів із кисломолочних продуктів 

проводили на агарі з 5 % крові ВРХ і 5 % натрію хлориду. До роду Staphylococcus 

відносили кокові форми бактерій, які фарбувалися за Грамом позитивно, продукували 

каталазу та ферментували глюкозу в середовищі Хью-Лейфсона. Здатність коагулювати 

плазму визначали класичним методом з використанням плазми кролика. Ідентифікацію 

стафілококів проводили на основі їх біохімічної активності з використанням комерційних 

тест-систем: «STAPHY-test 16», (LACHEMA, Чехія). Біотипування золотистих 

стафілококів проводили за Меєром. Для визначення типу стафілококових гемолізинів 

використовували метод Ілек-Леві. Фосфатазу визначали за методом, який описаний 

А.К. Акатовим і Т.М. Самсоновою. Визначення дезоксирибонуклеази (ДНК-азної 

активності) стафілококів проводили згідно з методичними рекомендаціями. 

Результати досліджень. За результатами досліджень встановлено, що з 

кисломолочних продуктів, які реалізуються на агропродовольчих ринках виділяли 

S. aureus var. bovis та S. aureus var. hominis. З усіх виділених культур золотистого 

стафілококу із сметани на частку S. aureus var. hominis припадало 64,3±4,7 %, з 

кисломолочного сиру на цей біотип припадало 91,5±4,2 %. При вивчені патогенних 

властивостей у цих біотипів золотистого стафілококу виявлено (табл. 1), що більший 

відсоток бактерії S. aureus var. hominis, які виділені з молока і молочних продуктів, 

проявляли ознаки патогенності, порівняно з S. aureus var. bovis. Так, мікроорганізмів 

S. aureus var. hominis, які мали здатність продукувати лецитиназу, виділяли у 4,2 рази (р ≤ 

0,001) більше, а фосфатазу − у 1,1 раз більше. 

Як видно з табл. 1, що бактерій S. aureus var. hominis, які проявляли 

терморезистентність, виділяли з кисломолочних продуктів у 9,2 рази (р ≤ 0,001) більше, 

ніж бактерій S. aureus var. bovis. Це свідчить про можливість кращого виживання в 

продуктах, які проходять теплову обробку. 
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Таблиця1 

Патогенні властивості бактерій S. aureus, які виділенні з кисломолочних 

продуктів на агропродовольчих ринках, %, M±m, n=122 

Ознаки патогенності 
Біотипи S. aureus 

S. aureus var. bovis S. aureus var. hominis 

Термостабільна ДНК-аза 94,9±2,2 100 

Лецитиназа 23,5±1,9 100* 

Гемолізини 95,3±2,1 96,9±1,4 

Фосфатаза 89,8±4,5 100* 

Терморезистентність 10,2±1,3 93,5±2,6* 

Примітка:  * − р ≤ 0,001 – порівняно з S. aureus var. вovis 
 

Висновки. Проведені дослідження вказують на високу продукцію ферментів 

патогенності у золотистого стафілококу, який виділений з кисломолочних продуктів. Так, 

як виробники і продавці цих продуктів є основним джерелом золотистого стафілококу, то 

державні органи з контролю за безпечністю продуктів харчування повинні постійно 

проводити моніторинг виробництва і реалізації молочних продуктів з метою профілактики 

стафілококових токсикозів у людей. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КОЛОСТРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ТЕЛЯТ 

ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНАКТИВОВАНОЇ ВАКЦИНИ ПРОТИ ІНФЕКЦІЙНОГО 

РИНОТРАХЕЇТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

 

Гулянич М.М. – аспірант 

Недосєков В.В. – доктор ветеринарних наук, професор 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

 

Вступ. Метою імунопрофілактики є не викорінення інфекційних хвороб взагалі, а 

попередження конкретного інфекційного захворювання тварин на конкретній території в 

даний період часу. Є необхідним створення та використання таких вакцин, які здатні 

забезпечити високий ступінь захисту всього поголів’я після вакцинації незалежно від віку 

та не впливаючи негативно на продуктивність тварин. 

Респіраторні хвороби є однією з основних причин економічних втрат у 

тваринництві. За широтою поширення, смертності, вимушеного забою, недоотриманням 

приростів захворювання органів дихання у молодняку ВРХ превалюють над усіма іншими. 

До 80–100 % молодняку схильні до респіраторних хвороб. 

Одним із найважливіших пунктів у системі профілактики гострих респіраторних 

вірусних інфекційних хвороб та зокрема інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби 

(ІРТ ВРХ) є вакцинація тільних корів для створення колострального імунітету в 

новонароджених телят. Цей пасивний імунітет, який створюється за рахунок отримання 

специфічних антитіл при своєчасному випоюванні молозива телятам, забезпечує захист 

телят до початку проведення їх активної імунізації. 

Мета роботи. Дослідити рівень антитіл до збудника інфекційного ринотрахеїту ВРХ 

в молозиві корів після отелу при вакцинації проти ІРТ в різні строки тільності, а також 
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вивчення формування колострального імунітету у новонароджених телят після 

випоювання молозива. 

Матеріали і методи. Нами проведено визначення вмісту антитіл до збудника 

інфекційного ринотрахеїту ВРХ в молозиві корів після отелу при вакцинації проти ІРТ в 

різні строки тільності, а також вивчення формування колострального імунітету у 

новонароджених телят при випоюванні молозива. 

Дослідження проводили в модельному господарстві №1 Київської області. Тільних 

корів було розділено на дві дослідні групи залежно від строку тільності: група №1 – 3–4-й 

місяці тільності; група №2 – 7–8-й місяці тільності. В якості контролю слугували тільні 

корови, яких не вакцинували, – група №3. Кожна група була сформована із тварин, яких 

було досліджено на відсутність антитіл до вірусу ІРТ ВРХ, та нараховувала по 20 голів. 

Вакцинацію проводили двократно з інтервалом 14 діб, однією серією інактивованої 

вакцини проти ІРТ ВРХ – «Бовімун ІРТ». 

У корів після отелу досліджували рівень антитіл до збудника ІРТ ВРХ в сироватці 

крові та сироватці молозива. У телят визначали рівень специфічних антитіл до збудника в 

сироватці крові після випоювання молозива. 

Відбирали середні проби молозива та отримували сироватку, проводили 

центрифугування проб для їх знежирення. Відбір крові у корів проводили з підхвостової, а 

у телят з яремної вени, та отримували сироватку крові.  

Для дослідження рівня антитіл до ІРТ ВРХ застосовували імуноферментний аналіз 

(ІФА), використовували набір для виявлення антитіл до вірусу ІРТ ВРХ, виробник IDEXX. 

Постановку реакції, облік та інтерпретацію отриманих даних проводили згідно 

рекомендації виробника викладених в інструкції до ІФА набору. Здійснювали розведення 

сироваток крові та молозива від 1:10 до 1:10000. 

Визначали середні титри антитіл, які виражали у вигляді десяткових логарифмів. 

Протективним титром антитіл вважали 2,6 lg і вище. Статистичну обробку отриманих 

результатів проводили з використанням MS Exсel. 

Результати досліджень. Дослідження показали, що у корів після отелу, які були 

вакциновані двократно на 3–4 місяці тільності (група №1), титр специфічних антитіл в 

сироватці крові до збудника інфекційного ринотрахеїту ВРХ склав в середньому 2,64 lg, 

що відповідає розведенню сироватки крові від 1:50 до 1:1000. В той же час у корів при 

вакцинації на 7–8-му місяці тільності (група №2) титр специфічних антитіл в сироватці 

крові склав в середньому 3,75 lg (розведення сироватки крові від 1:1000 до 1:10000), що 

майже в 13 разів вище за показники групи №2. Визначено, що сироватки крові корів групи 

№2 містили протективний рівень антитіл (2,6 lg і вище) в 100 % випадків, а тварини групи 

№1 в 65 % випадків. У тварин групи №3 (контрольна), вакцинація яких не проводилась, 

були виявлені залишкові антитіла після проведення останньої вакцинації на рівні 0,37 lg. 

Антитіла в контрольній групі виявляли в 25 % тварин, при цьому максимальне розведення 

сироватки крові при якому виявляли специфічні антитіла становила 1:50. 

При визначенні рівня специфічних антитіл в сироватці молозива встановлено, що 

протективний рівень антитіл виявляли в 15 % проб молозива у корів, вакцинованих на 3–4 

місяці тільності, і в 95 % проб у корів, вакцинованих на 7–8 місяці тільності. При цьому 

специфічні антитіла виявляли в сироватці молозива в 100 % випадків у корів обох груп, але 

середній титр антитіл був вищим на 30 % при вакцинації корів в останній триместр 

тільності, в порівнянні з тваринами, вакцинованими на 3–4 місяці тільності. Відповідно в 

тварин контрольної групи було виявлено залишкові антитіла на рівні 0,2 lg. 

Встановлено, що в сироватці крові телят, які отримували молозиво від корів 

вакцинованих на 7–8 місяці тільності, виявляли антитіла до інфекційного ринотрахеїту в 
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титрах 3,07 lg, при цьому рівень антитіл в молозиві, що було їм випоєне дорівнював 3,2 lg. 

В сироватці крові телят першої групи, корів якої вакцинували в 1–2 триместри тільності 

виявлено специфічні антитіла на рівні 2,45 lg. При цьому лише у 40 % телят було виявлено 

протективний рівень антитіл (2,6 lg та вище) в сироватці крові. 

У телят групи №3 (контрольна) специфічні антитіла були відсутні у 90 % випадків, а 

в 10 % виявлялись на рівні 1 lg, що відповідає розведенню сироватки крові 1:10. 

Висновки. Таким чином, при вакцинації корів інактивованою вакциною проти 

інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби «Бовімун ІРТ» на 7–8 місяці тільності у 

більшого числа тварин відзначаються високі титри специфічних антитіл до інфекційного 

ринотрахеїту великої рогатої худоби в сироватці крові та молозиві, що може забезпечувати 

високий колостральний імунітет у новонароджених телят при його своєчасному 

випоюванні. Показана ефективність вакцинації тільних корів, оскільки надалі при 

випоюванні молозива новонародженим телятам, у них формувався колостральной імунітет 

до ІРТ, який зумовлює захист тварин до проведення першої вакцинації. На підставі 

проведених досліджень можна рекомендувати господарствам не нехтувати імунізацією 

тільних корів перед отеленням з наступним контролем процесу своєчасного випоювання 

молозива телятам.  

 

 

 

УДК 637.5:637.5.04/07 

 

БАКТЕРИЦИДНА АКТИВНІСТЬ КИСЛОТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПІДКИСЛЮВАЧІВ 

У ГОДІВЛІ КУРЧАТ БРОЙЛЕРІВ 

 

Демчишин О. В. − аспірант 

Кухтин М. Д. – доктор ветеринарних наук 

Тернопільська дослідна станція ІВМ НААН, м. Тернопіль 

 

Вступ. Застосування підкислювачів є одним із пріоритетних напрямків у годівлі 

птиці як природних стимуляторів продуктивності та альтернатива кормовим антибіотикам. 

Підкислювачі – це препарати, які у своєму складі містять органічні і неорганічні кислоти 

та інші речовини. В Україні в кормові раціони для птиці найчастіше застосовують 

органічні кислоти або закордоні препарати на їх основі таких країн, як Бельгія, Німеччина, 

Голландія, Франція, США, Англія та ін. Ринок вітчизняних підкислювачів для птиці є 

досить обмеженим. 

Підкислювачі у годівлі сприяють розвитку бажаної мікрофлори у шлунково-

кишковому тракті на стартовому етапі розвитку курчат, тим самим очищають травний 

канал від Salmonella spp., Campylobacter spp. та ін. патогенних бактерій, сприяють 

профілактиці інфекційних захворювань, підвищенню загальної резистентності організму 

курчат і збереженості поголів’я. Також вони пригнічують ріст і розвиток збудників 

плісняви в кормах і кормовій сировині, поліпшують перетравність і засвоєння поживних 

речовин, підвищують продуктивність птиці та зменшують затрати корму на одиницю 

виробленоїпродукції. Довготривале використання органічних кислот у годівлі не 

призводить до адаптації до них мікроорганізмів. 

Метою роботи було визначити бактерицидні властивості органічних і неорганічних 

кислот для створення нового вітчизняного підкислювала у годівлі курчат бройлерів. 
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Матеріали та методи. Визначення мінімальної бактерицидної концентрації кислот 

проводили з використанням тест-культур мікроорганізмів E. сoli (№ 078) та S. аureus 

(№ 209-Р). Культури попередньо перевірили на стійкість до температури, фенолу, 

хлораміну згідно з методичними рекомендаціями. 

Результати досліджень. У підкислювачах з кислот найчастіше використовують 

мурашину, пропіонову, лимону, оцтову, аскорбінову, янтарну, масляну, молочну, яблучну, 

бензойну, фумарову, лауринову та їх солі. Для відгодівлі курчат бройлерів у склад 

підкислювачів включають оцтову, лимону, молочну та аскорбінову кислоти, а в склад 

лікувально-профілактичних підкислювачів – мурашину, пропіонову, янтарну, 

ортофосфорну, молочну та аскорбінову кислоти. 

При дослідженні мінімальної бактерицидної концентрації розчинів кислот 

встановлено, що найкращу бактерицидну дію на тест-культури бактерій проявляли 

ортофосфорна та мурашина кислоти. Мінімальна бактерицидна концентрація 

ортофосфорної кислоти на бактерії S. aureus становила 0,19 %, для мікроорганізмів 

E. Coli − 0,37 %, а мурашиної кислоти на бактерії S. aureus становила 0,27 %та на E. coli − 

0,76 %. 

Янтарна та молочна кислоти проявляли майже у 3–5 разів (р≤0,001) меншу 

бактерицидну дію на тест-культури бактерій. Мінімальна бактерицидна концентрація 

янтарної і молочної кислот на бактерії S. aureus становила 1,01 % та для мікроорганізмів 

E. coli − 2,0 %. Оцтова і пропіоновакислоти проявляли бактерицидну дію лише на бактерії 

S. aureus у концентрації 2,0 %, тест-культури E. coli виявилися нечутливими до цих кислот 

у даних концентраціях. 

Лимона та аскорбінова кислоти не володіють вираженими бактерицидними 

властивостями до тест-культур мікроорганізмів і у досліджених концентраціях не 

проявляли бактерицидного ефекту на бактерії. 

Підкислювачі для птиці застосовують переважно з розрахунку 1–2 л (або кг) на 1 т 

води, тобто у концентрації 0,1–0,2 %. За даної концентрації лише підкислювач з умістом 

ортофосфорної кислоти буде проявляти бактерицидний вплив на бактерії S. aureus, в 

інших випадках, очевидно, буде проявляти бактеріостатичний. Використання 

підкислювачів, в першу чергу, застосовують в якості природних стимуляторів 

продуктивності. 

Отже, при створенні лікувально-профілактичних підкислювачів для годівлі курчат 

бройлерів найкраще у склад вводити ортофосфорну та мурашину кислоти, решту кислот 

добре використовувати для розробки підкислювача для відгодівлі курчат. 

Висновки: 1. Встановлено, що найкращу бактерицидну дію на тест-культури 

бактерій проявляли ортофосфорна та мурашина кислоти. Мінімальна бактерицидна 

концентрація ортофосфорної кислоти на бактерії S. aureus становила 0,19 %, для 

мікроорганізмів E. coli − 0,37 %, а мурашиної кислоти на бактерії S. aureus становила 

0,27 % та на E. coli − 0,76 %. 

2. При створенні лікувально-профілактичних підкислювачів для годівлі курчат 

бройлерів найкраще у склад вводити ортофосфорну та мурашину кислоти, а молочну, 

янтарну, оцтову, лимонну, аскорбінову і пропіонову кислоти добре використовувати для 

розробки підкислювачів для відгодівлі курчат. 
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Вступ. У сучасних умовах ведення тваринництва в Україні різко скоротилася 

кількість великих господарств, натомість виникло чимало приватних ферм, що 

позначилося на формуванні та стабілізації якісно нових паразитоценозів, в яких домінуючу 

роль відіграють зоофільні та синантропні мухи. Вони є найбільш розповсюдженими 

паразитами тварин, що мають велике епізоотологічне, епідеміологічне значення та 

спричиняють значні економічні збитки у господарствах з різними формами власності. 

Епізоотологічне значення обумовлено тим, що мухи своєю докучливістю 

позбавляють відпочинку тварин, викликають стреси, висмоктують багато крові, наносять 

болючі укуси тощо. Особливо небезпечна їх роль у розповсюдженні збудників 

інфекційних та інвазійних хвороб. Зоофільні мухи є проміжними хазяями гельмінтів 

(телязій, парабронем, габронем, сетарій, стефанофілярій), а також значно підвищують 

бактеріальне обсіменіння продуктів тваринництва. Епідеміологічне значення пов’язане з 

можливістю розповсюдження ними збудників антропозоонозів (сибірки, туберкульозу, 

бруцельозу) і яєць гельмінтів людини. Економічні збитки виражаються у зниженні якості 

продуктів, відставання у рості і розвитку молодняку та у додаткових фінансових затратах 

на проведення санітарних заходах по боротьбі з мухами. 

Особливістю поліських та лісостепових областей України є тривалість (до 180–200 

днів на рік) сприятливого періоду для розвитку і активності двокрилих з травня до кінця 

жовтня. У роки коли зими теплі, зоофільні мухи не втрачають активності у тваринницьких 

приміщеннях навіть у грудні.  

Метою роботи було вивчення сезонного ходу чисельності та добових ритмів 

домінуючих мусцид в умовах типових тваринницьких господарств молочного 

спрямування. 

Матеріали та методи. Дослідження проводили на базі господарств Рівненського 

району Рівненської області на коровах чорно-рябої породи, які протягом цілої доби 

утримувалися у кошарах, а на дійку переходили у приміщення. У цілому на території ферм 

і поблизу, створені сприятливі умови з виплоду великої кількості зоофільних мух. Облік 

комах на тваринах проведено за допомогою цифрової фотокамери з послідовним 

переглядом кадрів у збільшеному форматі. (Деклараційний патент на корисну модель 

69220 Україна). 

Результати досліджень. На території обстежених ферм виявлено наступні види 

мусцид: Stomoxys calcitrans,  Haematobia stimulans, Lyperosia irritans, Musca  domestica,  

M. tempestiva, M. autumnalis, Muscina  stabulans, M. assimilis, M. pasquorum, Fannia  

canicularis, Ophyra capensis, O. leucostoma, Hydrotaea dentipes, Orthellia caesarion.  

На базі тваринницьгого комплексу «Зірка» Рівненського району вивчали сезонну 

динаміку домінуючих мусцид проводячи протягом 30хв. відлов імаго на стандартній 

площі. Домінували: кімнатна муха (ІД-32,5), домова муха (ІД-29,9), мала муха (ІД-15,0). 
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Відмічено чередування піків чисельності справжніх мух з потенційним антагоністом – 

O. Leucostoma: зниження чисельності мусцид співпало з ростом числа офір, який припав на 

липень-серпень. Графічна викладка кількісних показників наведена на рисунку 1.  

 

 
Рис. 1 Сезонна динаміка мусцид 

 
Добову динаміку нападів на тварин вивчали на базі ПСП «Волинь» Рівненського 

району Рівненської області, де на початку вересня зареєстровано активний напад 

зоофільних мух, серед яких переважали мухи-жигалки (Stomoxys calcitrans L.). Їх напад був 

пов’язаний з великою рогатою худобою і складав близько 90% серед усіх ектопаразитів. 

На другому місці займала кімнатна муха – близько 10%. Особливістю екології зоофільних 

мух у даному господарстві є те, що вони мали можливість інтенсивно розмножуватися 

усередині приміщень, використовуючи в ролі кормового личинкового середовища залишки 

кормів у різних технологічних нішах, а також гній у гнійних транспортерах та в 

гноєсховищі, яке розташоване поблизу ферми. Важливу роль у масовій активності мух 

відіграли сприятливі сезонно-погодні умови. Адже денна середньодобова температура 

повітря у цей період у регіоні складала 23–26°С, а нічна – 10–16°С. Цим можна пояснити 

велику чисельність мух в господарстві за порівняно дотриманої санітарної культури 

території ферми. 

Добовий ритм активності мух-жигалок розпочинався з появою світлового дня. 

У ранковий час (7–8 год.) відзначався лише поодинокий виліт комах і їх напад на тварин 

(1–3 екз. на корову). З підвищенням температури зовнішнього середовища і посиленням 

освітлення активність нападу мух посилювалась. Особливо це проявлялось вдень при ясній 

погоді та сприятливих кліматичних факторах: відносній вологості і атмосферному тиску 

повітря. Максимальна чисельність мух-жигалок на контрольних тваринах припадала на 

17 год. і становила в середньому 30,2 екз./облікову площу з коливаннями в межах від 22 до 

37 екз./облікову площу (рис. 2). У вечірній час літ мух поступово послаблювався і тривав 

до 21 год. 
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Крім тваринницького приміщення імаго жигалок можна було зустріти й у вигульних 

кошарах, де вдень перебувала рогата худоба. При достатньому освітленні літ починався 

при температурі 10°С, а ссання крові при 15°С, однак особливо інтенсивно при 25°С.  

Висновки. Вивчено видовий склад та окремі біоекологічні параметри домінуючих 

мусцид в умовах тваринницьких господарств регіону. Встановлено, що в умовах Західного 

Полісся  України, у масових видів мух переважає подвійна зміна генерацій проротягом 

пасовищного сезону, з піками у середині червня і серпні-вересня, що повинно бути 

врахованим при організації захисних заходів. 
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Пасічникування – досить важка і кропітка робота, задля досягнення певного 

результату потрібно пройти шлях далеко не один рік, і на цьому шляху трапляється безліч 

різноманітних перешкод. Одним із каменів спотикання є отруєння бджіл пестицидами, або 

хімічний токсикоз. 

У більшості випадків отруєння бджіл відбувається через несвоєчасне попередження 

бджолярів про час, місце та характер хімічних обробок, порушення правил застосування 

пестицидів, використання свідомо небезпечних для бджіл препаратів, авіаопилення та 

обприскування за швидкості вітру більше, ніж 5 м/с. В боротьбі проти шкідників зростає 

асортимент та об’єми застосування інсектицидів. Щоб запобігти проблемі знищення бджіл, 

необхідно використовувати малотоксичні для них інсектициди та правильно вибирати час і 

період обробки поля. Правильно вибраний період обробки – це найважливіша умова, 

оскільки бджоли збирають нектар сезонно (з кінця квітня до середини жовтня). При тому 

літають вони тільки вдень при теплій сонячній погоді коли температура повітря не нижче 

+10°С. Тому для обробки посівів краще вибирати вечірній час, що дозволить запобігти 

контакту бджіл зі шкідливими препаратами. 

Всі пестициди, які використовуються в сільському господарстві по відношенню до 

бджіл поділяють на чотири класи: 1 клас – високонебезпечні, 2 клас – середньонебезпечні, 

3 клас – малонебезпечні, 4 клас – практично безпечні для бджіл. В 95% випадків хімічний 

токсикоз викликають інсектициди, в 4% – гербіциди і 1% припадає на інші препарати. При 

роботі з препаратами тих груп існують різні регламенти їх застосування. Всі інсектициди, 

які використовуються аграріями відносяться до однієї з трьох груп: фосфорорганічні 

(ФОС), піретроїди, неонікотиноїди; або комбінацією діючих речовин різних груп, 

наприклад циперметрин+хлорпірифос, лямбда – цигалотрин+імідаклопрід тощо. Більшість 

ФОС є високотоксичні для бджіл, хлорпірифос проявляє досить тривалу дію. Тому 

нетоксичний рівень для бджіл настає не менше як через п’ять днів після обробки. 
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Піретроїди мають виражені відлякуючі властивості, тому бджоли уникають оброблені 

ділянки. Найбільш токсична дія піретроїдів на медоносних бджіл проявляється за 

температури +25°С, а на більшість шкідників за +20°С. Тому при обробці рослин за 

температури +10°С– +15°С ризик для бджіл значно зменшується. Препарати на основі 

циперметрину проявляють свою токсичну дію тільки в момент обробки, хоча обробка 

ріпаку цим препаратом визиває 80% загибелі бджіл. Альфа – циперметрин вважають 

небезпечним для бджіл, можуть визивати 17% загибелі бджіл, проте при застосуванні його 

в нормі 0,15 л/га через добу вони не проявляють ніякої дії на бджіл. Препарати на основі 

імідаклопріду негативно впливають на бджіл, які контактують з обробленими рослинами, 

але при використанні препарату у вечірній час, негативна дія препарату значно 

скорочується. 

Отже, враховуючи токсичність пестицидів для бджіл, важливо дотримуватись всіх 

правил та норм використання препаратів. Пестициди рекомендовано використовувати у 

вечірній час та при відносно низькій температурі. Асортимент агрохімікатів та сфера їх 

застосування повинні відповідати переліку пестицидів, які дозволенні до використання в 

Україні. Для встановлення причин загибелі бджіл, враховуючи використання препаратів 

різних груп з різними діючими речовинами лабораторії повинні бути забезпеченні 

рідинними та газовими хромато-мас-спектрометрами (LC/MS/MS,GC/MS/MS) та 

акредитованими методиками досліджень. 
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Вступ. Молюски – цікавий і специфічний тип тварин, що вивчений недостатньо. 

Недооцінено і значення багатьох видів для господарської діяльності людини: приносячи 

безумовну користь у ролі природніх «очисних систем», як сапрофіти і біофільтратори, 

водночас багато видів є проміжними чи резервуарними господарями інвазійних 

захворювань, або шкідниками сільськогосподарських культур, чи запасів. Навчальна та 

довідкова література оперує даними про 5–10 видів молюсків. У той же час 

малакологічний фонд Державного природознавчого музею репрезентуює 293 види 

черевоногих і 84 види двостулкових молюсків, зібраних на території України. А фауна 

наземних молюсків лише Західної України налічує 156 видів з 211 виявлених в Україні 

слимаків. Тому таке видове різноманіття молюсків вимагає поглиблених досліджень у 

площині ветеринарної паразитології та постійного контролю  в умовах агровиробництва. 

Метою досліджень було вивчити видовий склад та значення молюсків з природніх 

біотопів, розміщених у межах пасовищ великої та дрібної рогатої худоби та дослідити їх 

роль у поширенні гельмітозних інвазій. 
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Матеріали і методи. Збір молюсків проводили в межах пасовищ околиць Рівного та 

прилеглих сіл Городище, Біла криниця, Олексин, Шпанів. 

Видовий склад молюсків визначали по В.І. Жадіну (1933) та Сверловій Н.В., 

Р.І. Гураль (2005). Дослідження інтенсивності ураження молюсків личинковими формами 

трематод проводили за методикою В.І. Здуна (1957), компресорним методом, з наступною 

мікроскопією. Підраховували виявлені редії та церкарії. 

Результати досліджень. Визначення локацій для відбору зразків було не 

випадковим. Оскільки Рівненська область знаходиться у межах двох фізико-географічних 

зон і межує з шістьма регіонами України та Білорусії. Тут відтворено усі типові 

екосистеми Західного регіону. У контрольних пунктах вивчалися асоціації факультативних 

та облігатних паразитів та склад супутньої синантропної фауни безхребетних.  Із загальної 

кількості виявлених постійних паразитів 18% мають складні цикли розвитку що 

включають проміжних, дефінітивних чи додаткових живителів.  

За результатами трирічних обстежень нами на визначеній території виявлено 57 

видів молюсків, з них у лабораторії паразитології обстежено 27 видів. Для частини видів 

паразитоносійство достеменно встановлено, для ряду споріднених видів потрібно 

проводити детальніші дослідження. Крім того виявлено 6 видів слизнів – шкідників 

сільськогосподарських культур, що віднесені до карантинних видів, а саме: Arion  

subfuscus, Deroceras reticulatum, Deroceras caucasicum, Deroceras laeve, Limax  maximus, 

Limax  cinereoniger. 

Безпосередньо на території природніх та культурних пасовищ виявлено 15 видів 

наземних (Zebrina cylindrical, Teneba fructosum, Helicella candicans, Helicella sp., Jaminia 

potaniniana, Helix vulgaris, Helix pomatia, Helix lutescens, Succinea putris, Cochilcapa lubrica, 

Agriolimax agrestis, Arion subfuscus, Cepaea nemoralis, Monacha carthusiana, Chondrulla 

tridens)  та 12 видів водних (Lymnea truncutula, Lymnea stagnalis, Lymnea auricularia, Galba 

palustris, Planorbis (Anisus) vortex, Planorbis planorbis, Planorbis (Anisus) lencostoma, Radix 

ovata, Bithynia leachi, Вithynia tentaculata, Coretus corneus, Viviparus contectus) молюсків 

проміжних живителів. З них для 9 видів доведена участь у поширенні гельмінтозних 

інвазій: Helicella candicans, Helicella sp., Succinea putris, Monacha carthusiana, Chondrulla 

tridens – проміжні господарі Dicrocoelium lanceatum; Lymnea truncutula, Lymnea stagnalis, 

Lymnea auricularia – проміжні господарі Fasciola hepatica та Fasciola gigantica; Planorbis 

(Anisus) vortex, Planorbis planorbis, Planorbis (Anisus) lencostoma, Radix ovate – проміжні 

господарі парамфістом р. Leorchys, а. Bithynia leachi, Bithynia tentaculata – проміжні 

господарі Opistorhis felineus, Prosthogonimus ovatus.  

Усі види – постійний компонент неконтрольованих пасовищ регіону (щільність 

розселення від 8 до 15 молюсків на квадратний метр, ЕІ від 0,2 до 65%). Із обстежених 9 

постійних біотопів малі ставковики знайдені в усіх.  

Аналіз екстенсивності інвазування молюсків показав, що найбільш сприйнятливим 

до зараження збудником фасціольозу є L. truncutula, який, у залежності від пори року 

інвазований личинками фасціол на 3–40%. Так у травні – червні показник інвазування 

сягав 3–20%, а з липня зростав до 40%. На цьому рівні величини зберігають значення до 

завершення пасовищного сезону – у жовтні. Показово, що показник екстенсивності 

інвазування великої рогатої худоби, що випасалася на баному біотопі, на піку інвазії сягав 

80%.  

Екстенсивність зараження личинковими формами парамфістом планорбід виявляє 

стабільну динаміку: з травня по червень приблизно 40% молюсків є джерелом інвазії, а 

далі різко знижується. 
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Для домінуючого P. рlanorbis вивчено біо-екологічні особливості природньої 

популяції біотопу с. Олексин. Відмічено початок активності при температурі +6–8°С, 

початок спарювання при +15°С і вище, завершення сезонного розмноження в 1 декаді 

серпня. В дослідних умовах відмічено завершення  активного яйцекладіння  при +3–4°С, за 

нижчих температур молюски опускались на дно водойми. В умовах біотопу в березні-

квітні встановлено швидкість ембріонального розвитку кладок яка становила 24 діб, а в 

умовах лабораторії при фіксованій температурі +30°С – 5–6 діб. Отримані результати 

дозволять ефективніше профілактувати антигельмінтні заходи за рахунок корекції термінів 

випасу поголів’я ВРХ. 

Враховуючи стан сучасного тваринництва, економічні умови  та зростання 

техногенного навантаження на природні угіддя, що фактично виключають можливість 

застосування молюскоцидних препаратів, із схеми профілактування повністю випадає 

ланка заходів, направлена на зниження чисельності проміжних господарів – молюсків. 

Протягом звітного періоду на жодному з обстежених пасовищ, що знаходились у 

приватній чи комунальній власності не проводили жодних молюскоцидних заходів.  

Висновки. Розпочаті фауністичні дослідження є складовою ланкою системи 

науково-обґрунтованого інтегрованого захисту тварин від ендопаразитів. Отримані 

результати дозволять ефективніше планувати профілактичні та  антигельмінтні заходи за 

рахунок корекції термінів випасу поголів’я ВРХ. 

 

 

 

УДК : 619:616:98;07.084.7/8  

 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ХЛАМІДІОЗУ СЕРЕД КОТІВ І СОБАК У М. КИЇВ 

 

Зарицька І. В. – аспірант 

Розумнюк А. В. – кандидат ветеринарних наук 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

 

Вступ. Хламідіоз у дрібних домашніх тварин є маловивченим захворюванням. 

Вагому роль у зараженні домашніх тварин хламідіями відіграють птахи, особливо голуби. 

Обнюхуючи кал останніх, собаки і коти часто уражуються збудником (Chlamydia psittaci). 

Першим етапом будь-якого дослідження є визначення сприйнятливості тварин різних 

видів, вікових груп, статей тощо. Важливими питаннями також залишаються зони 

найбільшого концентрування зареєстрованих випадків хламідіозу та лікування хворих 

тварин.  

Мета. Вивчити структуру сприйнятливих щодо хламідіозу тварин за видом, статтю, 

віком та розповсюдженість у м. Київ. Застосовуючи різні схеми лікування тварин, знайти 

найбільш ефективну. 

Матеріали та методи. Були досліджені титри Ig G в сироватках крові собак і котів 

методом ІФА. Дослідження проводилося за період з листопада 2016 по травень 2017 у всіх 

районах м. Київ, окрім Печерського. Для дослідження були використані як домашні, так і 

безпритульні тварини (71, у т.ч. 14 собак і 57 котів). 

Результати дослідження. Протягом кінця 2016 – початку 2017 рр. в лабораторіях 

ветеринарної медицини було досліджено матеріал від 71 домашньої тварини (собаки, коти) 

з підозрою на хламідіоз. Виявлено антитіла до цього захворювання у 14 собак та 51 кота, 

що вказує на більшу ураженість останніх у 4 рази (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Видова та сезонна залежності виявлення хламідіозу 

Місяць 
Загальна кількість 

досліджених тварин 
В т.ч. собак В т.ч. котів 

Листопад 2016 13 – 13 

Грудень 2016 13 2 11 

Січень 2017 13 2 11 

Лютий 2017 5 1 4 

Березень 2017 14 5 9 

Квітень 2017 10 4 6 

Травень 2017 3 – 3 

Всього 71 14 57 

 

Частіше ураження котів відбувалося в період з листопада по січень. У собак такої 

залежності не відмічали. 

Стосовно віку, виявлено, що самці котів хворіють, переважно, у період від 4-х до 6-и 

місяців, самки – від 1-го до 4-х років (табл. 2). Причому, в останніх, антитіла до збудника 

хламідіозу виявляли у 1,5 рази частіше. 

Таблиця 2 

Вікова та статева динаміка хламідіозу собак і котів 

Вік тварин 
Собаки Коти 

самці самки самці самки 

0–2 місяці – – – – 

2–3 місяці – 1 – 2 

3–4 місяці – – 1 – 

4–6 місяці – – 7 3 

6–8 місяці 2 – 4 3 

8–10 місяці – 2 1 2 

10–12 місяці 3 – 1 3 

1–2 роки – 2 2 7 

2–3 роки – – 3 5 

3–4 роки – – 1 3 

4–6 років – – 2 1 

6 років і старше 3 1 2 4 

Всього 8 6 24 33 

 

У собак відзначали незначно більшу кількість випадків захворювання, ніж у самок – 

лише в 1,3 рази. 

Проведене районування виявлення хламідіозу в домашніх улюбленців вказувало, що 

найбільшого ураження зазнали північно-західні (Оболонський, Подільський, 

Святошинський, Шевченківський) та Дарницький райони м. Київ (табл. 3). 

Слід зауважити, що у вищезгаданих районах мешкає більше 80 % усіх уражених 

хламідіозом тварин (із собак – 93 %). 

Найбільш ефективною, як в терапевтичному, та і в економічному випадках 

виявилась наступна схема: неовір (стимулятор імунітету) – 5 мг/кг, в/м, 5 ін’єкцій з 

інтервалом 48 год та доксициклін (антибіотик тетрациклінового ряду) – 5 мг/кг, в/м, 1 раз 

на добу 3тижні поспіль. Зникнення клінічних ознак захворювання (кон’юнктивіт і риніт) 

відмічали на 6-ту добу лікування. 
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Таблиця 3 

Аналіз випадків хламідіозу в собак і котів, залежно від району мешкання 

 

Висновки. Ураження хламідіозом котів відбувається в 4 рази частіше, ніж собак. 

Кішки займають близько 50 % усіх випадків, половина з яких належить віковому діапазону 

від 1 до 4 років. Найбільш загрозлива ситуація в Києві стосується північно-західних 

районів. Застосування імуностимуляторів і антибіотиків тетрациклінового ряду, в 

комплексі з іншими зоотехнічними заходами, є ефективним для лікування собак і котів, 

хворих на хламідіоз. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ЩОДО ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ 

КРАЇНАХ 

 

Застулка О. О. – аспірант 

Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ 

 

Вступ. Бджолине обніжжя є біологічно активним продуктом бджільництва і 

застосовується як інгредієнт біологічно активної добавки (БАД), тому вимоги до її 

екологічної чистоти повинні бути високими і такими, які б відповідали міжнародним 

стандартам, що нині є актуальним для всієї галузі бджільництва України. 

Мета. Порівняти державні стандарти різних країн щодо фізико-хімічних вимог 

бджолиного обніжжя. 

Матеріали і методи. Для аналізу використанні нормативні вимоги щодо фізико-

хімічних показників бджолиного обніжжя України, Російської Федерації, Польщі, 

Швейцарії, Бразилії.   

Результати дослідження. Фізико-хімічні показники обніжжя України та Російської 

Федерації дещо перекликаються (табл. 1). 

Згідно польського нормативу із фізико-хімічних показників, вміст вологи в 

бджолиному обніжжі повинен бути не більше 6%. Значення рН обніжжя знаходиться в 

                                                           

 Науковий керівник – д-р вет. наук, професор Якубчак О.М. 

Райони м. Київ Собаки Коти Загальна кількість 

Голосіївський – 2 2 

Дарницький 3 8 11 

Деснянський 1 6 7 

Дніпровський – 3 3 

Оболонський 6 12 18 

Подільський 1 8 9 

Святошинський 3 8 11 

Солом'янський – 1 1 

Шевченківський – 9 9 

Всього 14 57 71 
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діапазоні від 4,3 до 5,4. Число омилення бджолиного обніжжя – від 208 до 222 мг КОН на 

1 г обніжжя, а йодне число від 31,9 до 36,7 г йоду на 100 г обніжжя. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика фізико-хімічних показників бджолиного обніжжя 

України та Російської Федерації 

Назва показника 
Характеристика і 

норма України 

Характеристика і 

норма Російської 

Федерації 

Масова частка механічних домішок (частинки 

тіла бджіл, вуликове сміття), % не більше 
0,1 0,1 

Масова частка води, % не більше ніж 10 Від 8 до 10 

Концентрація водневих іонів (рН) 2%-го водного 

розчину продукту 
4,3–5,3 4,3–5,3 

Масова частка флавоноїдних сполук, % не менше 

ніж 
4,5 2,5 

Показник окислюваності (справжності), сек, не 

більше ніж 
22 23 

Масова частка сирого протеїну, %, не менше ніж 22 21 

Масова частка сирої золи, %, не більше ніж ─ 4,0 

Масова частка мінеральних домішок, %, не 

більше ніж 
─ 0,6 

 

Зола даного продукту в діапазоні 1,5–4,4%. Згідно швейцарських вимог, в 

бджолиному обніжжі досліджують лише вміст вологи та золи, сфокусувавши більшу увагу 

на хімічний склад обніжжя.  

Загалом, висушування пилку до <8% є достатньою, однак для більшої надійності 

пилок сушать до ≤ 6% води /100 г пилку. Значні зміни  з обніжжям за такого вмісту води не 

відбудуться протягом 1 ½ років. Вміст золи нормується від 2 до 6%. 

Таблиця 2 

Основні вимоги до фізико-хімічних показників бджолиного обніжжя згідно проекту 

міжнародного стандарту 
Назва показника Норма на 100г 

Вміст вологи, не більше ніж 6 % 

Вміст золи, не більше ніж 6 г 

Вміст загального протеїну, не менше ніж 15 г 
 

В нормативному документі Бразилії щодо бджолиного обніжжя відзначаються такі 

фізико-хімічні показники, як вміст вологи так і вміст золи, що повинні становити не 

більше 4%, а концентрація водневих іонів (рН) від 4 до 6. В 2004 році на засіданні 

Міжнародної Медової Комісії в місті Удіне (Італія), група експертів з таких країн, як 

Швейцарія, Бразилія, Португалія, Уругвай і Польща, під керівництвом М. Кампос із 

Португалії представили проект світового стандарту бджолиного обніжжя. Його основні 

вимоги щодо фізико-хімічних показників бджолиного обніжжя представлені в таблиці 2. 

Крім цього до основних вимог входять дослідження на вміст загального цукру та ліпідів, 

норма яких повинна становити не менше 40 г і 1,5 г відповідно на 100 г обніжжя. 

Висновки. Порівнюючи вищезазначені міжнародні нормативи, постає питання щодо 

значної різниці у вмісті вологи міжнародного обніжжя та українського. Відомо, що 

свіжозібране бджолине обніжжя містить 20-30 г води. Така вологість є ідеальним 

середовищем для розвитку мікроорганізмів. Згідно технології виробництва бджолиного 

обніжжя, розробленої ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І.Прокоповича» зібране 
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бджолине обніжжя повинне одразу ж сушитись у сушильній шафі при температурі 40±1°С 

не більше 3 діб до досягнення вмісту вологи 10 г. Європейські науковці ж рекомендують 

для попередження псування і збереження максимальної якості обніжжя забирати його із 

пилковловлювачів щодня і як можна швидше помістити у морозильну камеру на 2 дні. 

Таким чином будуть вбиті комахи-шкідники. Після відтаювання пилок повинен бути 

перероблений далі якомога швидше. Висушування обніжжя проводиться до тих пір, поки вміст 

води буде не більше 6 г. Виходячи з цього, подальші дослідження, щодо зменшення 

допустимого вмісту вологи в обніжжі є досить перспективними і актуальними у нашій країні.  

 

 

 

УДК 619:616.995.1:639.3.03 

 

ДАКТИЛОГІРОЗ КОРОПА НА РІВНЕНЩИНІ 

 

Збожинська О. В. – кандидат ветеринарних наук 

Воловик Г. П. – кандидат ветеринарних наук 

Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН, м. Рівне  

 

Вступ. Захворювання коропових риб, викликанні ектопаразитами є одними із 

найнебезпечніших патологій гідробіонтів, що спричиняють значні економічні збитки. У 

сучасних екологічних умовах різко збільшився рівень захворюваності риб на 

моногеноїдози. Почастішали випадки загибелі значної кількості риб. Важливими 

елементами у боротьбі із цими захворюваннями є прогнозування епізоотичної ситуації, яка 

вимагає регулярного моніторингу щодо їх збудників. Особливу небезпеку для рибництва 

становлять дактилогіруси. Серед 150 видів моногеней, які уражують коропів найбільш 

небезпечними є Dactylogurus vastator, Dactylogurus extensus, Dactylogurus anchoratus.  

Екстенсивність інвазії риби цими гельмінтами може досягати від 80 до 100 % при 

інтенсивності інвазії від десятків до сотень паразитів на одну рибу. У разі виникнення 

хвороби може гинути до 60 % ураженої риби.  

Метою досліджень було вивчення екстенсивності та інтенсивності інвазії збудників 

дактилогірозу коропа при обстеженні ставків рибницьких господарств Рівненщини. 

Матеріали і методи. Паразитологічну ситуацію щодо дактилогірозу вивчали у п’яти 

рибницьких господарствах Рівненщини різних форм власності та різних систем і типів 

вирощування риби (повносистемні, неповносистемні нагульні господарства). Рибу для 

досліджень відбирали під час контрольних виловів у різні сезони року (впродовж березня-

вересня 2016 р.). Об’єктом досліджень був короп різновікових груп (мальок, цьогорічка та 

дворічка). Паразитологічні дослідження риб проводили за методиками І.Є. Биховської-

Павловської (1985) та К.В. Секретарюка (2003). При цьому обчислювали екстенсивність 

інвазії (ЕІ,%) та інтенсивність інвазії (ІІ,екз), видову належність визначали за 

«Определителем паразитов пресноводных рыб фауны СССР» 

Результати дослідженн. У 2016 році із п’яти обстежених рибницьких господарств 

Рівненщини, два були благополучні щодо дактилогірозу. В інших трьох господарствах 

риба була уражена моногенетичними присиснями. У результаті проведеного дослідження 

було встановлено ураження молоді риби моногенетичними сисунами Dactylogyrus extensus. 

Під час компресорного дослідження зябер було виявлено дактилогірусів, розміри яких 

коливалися: ширина від 0,08 до 0,35 мм, довжина – від 0,9 до 1,3 мм. 
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У двох господарствах, які закуповували рибопосадковий матеріал у рибницьких 

господарствах інших областей екстенсивність інвазії дактилогірусів у малька коропа 

становила 70 % та 85 %, а інтенсивність – 10–30 екз./рибу. При дослідженні риби, яка 

загинула у даних господарствах, екстенсивність інвазії становила 100 % за інтенсивності 

інвазії від 50 до 75 екз./ рибу. Риба починала хворіти через 3 тижні після посадки у 

виростні ставки, відмічалися ознаки задухи, риба піднімалась у поверхневі шари води, 

збиралась біля притоку свіжої води; близько підходила до берега та слабо реагувала на 

зовнішні подразники.  

Проведений аналіз результатів досліджень показав, що найбільший спалах 

дактилогірозу серед однорічок у садках даних рибницьких господарств спостерігався у 

травні. Середня екстенсивність інвазії (ЕІ) однорічок коропа дактилогірусами у цьому 

місяці становила 35 %, а інтенсивність інвазії (ІІ) – 12 екз. на одну рибу, у липні дещо 

нижча 27 % і при ІІ – 8 екз./рибу та у вересні – 23 % і 6 екз./рибу. Середня екстенсивність 

інвазії дактилогірусів у однорічок впродовж вегетаційного періоду у садках рибницьких 

господарств становила 28,3 %, середня ІІ – 8,6 екз./рибу.  
При дослідженні товарної риби у даних двох господарствах, екстенсивність ураження 

становила від 4 до 8% за інтенсивності інвазії. 1–2 екз./ на рибу. 

Дослідження однорічок коропа у господарстві власного вирощування виявило 

ураженість їх дактилогірусами з екстенсивністю інвазії (ЕІ) – 12 % при інтенсивності 

інвазії – 4–12 екз./рибу, у товарної риби ці показники становили відповідно 4 % та 3–

4 екз./рибу. 

Висновок. Встановлено, що із обстежених п’яти рибницьких господарств у трьох були 

виявлені збудники дактилогірозу коропа. Найбільш чутливими до дактилогірозу були 

мальки, загибель яких наступала при інтенсивності інвазії дактилогірусів від 50 до 

75 екз/рибу. Найменш ураженою була товарна риба. 

Аналізуючи проведені дослідження, можна сказати, що в обстежених господарствах 

існує постійна загроза виникнення епізоотій , причиною яких є безконтрольні перевезення 

риби для вирощування, та неналежний і несвоєчасний ветеринарний облік з діагностики, 

лікування та профілактики хвороб риб. 

Перспективи подальших досліджень. Продовження вивчення інвазованості 

коропових риб збудниками дактилогірозу у рибницьких господарствах Рівненщини 

впродовж вегетаційного періоду 2017 року.  
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Гемобартонельоз (інфекційна анемія котів, мікоплазмоз) – інфекційне захворювання, 

що характеризується розвитком анемії та може становити загрозу життю пацієнта, що 

спричиняється мікроорганізмом з роду Micoplasma. Основним видом мікоплазм, що 

викликають гемобартонельоз у котів, є Micoplasma haemofelis (більш тяжка форма) та 
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M. haemominutum (менш тяжка форма). Коти найбільш сприйнятливий вид тварин до 

гемобартонельозу. Собаки теж можуть заразитися Micoplasma haemofelis, але хвороба 

рідко проявляється клінічно. Збудники мало стійкі у зовнішньому середовищі, 

пристосувавшись до внутрішньоклітинного існування, зберігаючи більшість ферментних 

систем, втратили здатність протистояти несприятливим змінам навколишнього 

середовища. 74,42% котів є прихованими носіями даного збудника. Захворювання, 

здебільшого, протікає субклінічно. Відхилення від норми встановлюють тільки за 

допомогою гематологічних досліджень (H.C. Carney, J.J. England, 2002). 

Хворіють тварини будь-якого віку, але більш схильні до неї молоді коти (50% 

випадків припадає на вік від 1 до 3 років). Передача збудника частіше відбувається при 

укусах, подряпинах, а також трансмісивним шляхом через бліх і кліщів. Не виключено 

механізм внутрішньоутробного зараження кошенят від інфікованої матері. Гомогенаткрові, 

що містить тканини від хворих тварин, може викликати інфекцію при парентеральному 

введенні будь-яким шляхом. Хвороба виникає, як правило, унаслідок зниження 

резистентності організму котів під впливом різноманітних факторів: інших інфекційних, 

паразитарних та онкологічних захворювань, вагітності або несприятливих умов утримання. 

Серед собак тварини, які мають тяжкі імунологічні розлади. Таку залежність від 

іммунологічного статусу пов’язують з низькою вірулентністю штаму. Також 

прискорюється розвиток клінічної стадії інфекції при лікуванні собак і кішок 

глюкокортикоїдами. Припускають, що у котів віруси FeLV або FIV також є сприятливим 

фактором інфікування. За даними Н.А. Колабского, А.Д. Мельникової (1996), хвороба 

реєструється протягом усього року, проте найбільш часто в літньо-осінній період. Їх 

дослідження показали, що інфікованих котів виявляють переважно з травня по жовтень. Це 

ймовірно пов’язано також з більш частими контактами з носіями і активністю комах-

переносників в цей період. За даними С.В. Grindemetal. (2006), захворювання частіше 

зустрічається серед котів, віком до трьох років. Багато ознак гемобартонельозу, які 

виявляються під час загально терапевтичного обстеження і при аналізі даних анамнезу, 

мають неспецифічний характер, хоча і відображають патологічні зміни в організмі. 
Метою наших досліджень було встановити біохімічні та гематологічні зміни за 

субклінічного перебігу захворювання, яке найчастіше має перебіг в нашому регіоні. Для 
цього провели аналіз даних 28 тварин без виражених клінічних ознак захворювання, у яких 
було виявлено наявність збудника за допомогою мікроскопії мазків крові та в ПЛР. Усі 
тварини спостерігалися у клініці ветеринарної медицини «Ветсервіс», м. Суми. Отримані 
результати біохімічних та гематологічних показників порівнювали з відповідними 
константами здорових. Враховували значення гемоглобіну (hB), ШОЕ, гематокрит, 
кількість еритроцитів, АЛаТ, АСаТ, ЛФ, білірубін (прямий/непрямий). 

За результатами дослідження з 28 тварин у 8 (28,57%) спостерігалися значні зміни, у 
9 (32,15%) помірні, у решти пацієнтів (11 – 39,29%)встановлені незначні зміни біохімічних 
профілю (табл. 1).  

За результатами досліджень виявлено, що у всіх тварин спостерігаються зміни 

основних показників крові за гемобартонельозу навіть за відсутності клінічного прояву 

захворювання. Найчастіше змінювалися показники кількості еритроцитів (у 42.86 % 

пацієнтів) та гематокриту (у 75 % пацієнтів), а також спостерігалася різна ступінь 

підвищення активності печінкових ферментів (57.14 % пацієнтів). У 6 тварин (23,43%) 

відзначали підвищення концентрації непрямого білірубіну у крові та верхню межу норми 

показників кількості еритроцитів та гемоглобіну за відсутності інших змін біохімічного 

профілю.  
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Таблиця 1 

Мінімальні та максимальні показники за субклінічного перебігу гемобартонельозу 

котів, n=28 

Показник 
Одиниці 

виміру 
Норма 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість еритроцитів 1012х/л 5,5–8,5 2,34 8.25 

Гемоглобін г/л 120–170 89 200 

Гематокрит % 30–45 22 40 

ШОЕ мм/год 0–12 1 34 

АЛаТ МЕ/л 10–100 17 261 

АСаТ МЕ/л 10–60 9 128 

ЛФ МЕ/л 10–156 90 482 

Білірубін: мг/л 0–7 5 15 

прямий мг/л 0–3 6 3 

непрямий мг/л 0 1 12 

 
Таблиця 2 

Визначення достовірності отриманих показників 

Достовірність 
Показники 

Hb Еритр. ШОЕ Біл. пр. 
Біл. 

непр. 
АЛаТ АСаТ ЛФ 

tЭмп = 0,20 1,60 0,00 0,10 0,40 0,20 1,00 1,00 

p≤0.05 2,06 2,16 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

p≤0.01 2,78 3,01 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 
 

На даний момент дослідження субклінічного перебігу гемобартонельозу котів 

продовжуються.  

Висновки. Через високу розповсюдженість захворювання в м. Суми та області та 

велику імовірність субклінічного перебігу лікарям ветеринарної медицини рекомендується 

проводити періодичні скрінінгові дослідження популяції котів з метою виявлення та 

зменшення розповсюдження збудника. 
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Вступ. В даний час, в деяких кінних заводах діагностується прихований сумісний 

перебіг лептоспірозу та герпесвірусної інфекції першого та другого типів. Сумісний 

латентний перебіг цих хвороб наносить значні економічні збитки високоелітним 
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племінним господарствам в країнах з розвиненим конярством. Згідно повідомлень 

Каньовського А.І. (2004) у клінічно хворих лептоспірозом коней відмічається тенденція до 

зниження кількості еритроцитів (р < 0,05–0,01), гемоглобіну, гематокриту, абсолютної 

кількості лімфоцитів (р < 0,05), каротину (р < 0,05), підвищення кількості лейкоцитів до 

11–13 Г/л, нейтрофільний зсув вправо. Титр протилептоспірозних антитіл у таких тварин в 

РМА перевищує 1:200. Courtay B. (2012) відмічає, що у собак хворих лептоспірозом 

встановлена анемія, лейкопенія на стадії бактеримії, лейкоцитоз та тромбопенія. 

Нікітін О.А. (2011) встановив, що у крові собак, хворих на лептоспіроз, достовірно 

(Р<0,05 – Р<0,001) знижена кількість еритроцитів, тромбоцитів, уміст гемоглобіну, 

достовірно підвищені (Р<0,05) показники гематокриту та ШОЕ. Кривда М.І. (2016) 

повідомляє, що у кобил які абортували встановлено достовірне зниження кількості 

еритроцитів та загального білку в крові за латентного перебігу ринопневмонії та 

лептоспірозу. Оксид азоту належить до факторів антимікробного захисту організму 

(Звенигородская Л.А., Нилова Т.В., 2008). Він знищує чи зупиняє ріст багатьох патогенних 

мікроорганізмів – вірусів, бактерій, грибів, найпростіших. Церулоплазмін – основний 

антиоксидант екстрацелюлярних рідин. Механізми антиоксидантної дії церулоплазміну 

пов’язані з його фероксидазними властивостями та здатністю інгібувати стимульоване 

іонами заліза та міді перекисне окислення ліпідів (ПОЛ) у мембранах клітин. Встановлено, 

що при фізіологічній концентрації церулоплазмін інгібує на 50% процеси ПОЛ у плазмі 

крові (Бобырев В.Н. и др., 1989). Розчинний фібрин (sFn) є маркером дисемінованої 

внутрішньо судинної коагуляції і, можливо, має вирішальне значення, особливо за 

метастазування. Проведені  дослідження Д.Д. Білим (2011) свідчать про появу в значній 

кількості у дрібних тварин з неоплазіями молочної залози розчинного фібрину (його рівень 

становив 14,18±4,19 мг% за доброякісних та 19,23±5,13 мг% за злоякісних пухлин, 

р ≤ 0,05), який є показником активації згортання крові, а виходячи з цього – можливого 

розвитку розсіяного внутрішньо судинного згортання або тромбозу.  

В доступних нам літературних джерелах не зустріли повідомлень щодо стану 

показників крові та клітинного  метаболізму за сумісного латентного перебігу 

лептоспірозу та ринопневмонії у коней. 

Мета роботи. Дослідити основні показники крові та клітинного  метаболізму у 

коней за латентного перебігу лептоспірозу та ринопневмонії з метою виявлення 

додаткових маркерів, які можуть мати прогностичне значення.  

Матеріали та методи. Дослідження проведені у 158 коней в одному з кінних 

господарств. Гематологічні дослідження крові коней та сироватки проводились на базі 

наукової лабораторії кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології Житомирського 

національного агроекологічного університету.  

Загальну кількість еритроцитів і лейкоцитів визначали меланжерним методом, 

величину гематокриту – мікрометодом, вміст гемоглобіну – гемоглобінціанідним методом 

(Левченко В. І. та спів., 2002). Наборами фірми „Реагент” (м. Дніпропетровськ) у сироватці 

крові визначали вміст таких гострофазних білків як церулоплазмін методом Равіна, 

гаптоглобін за реакцією з риванолом, загальний білок за біуретовою реакцією, альбумін за 

реакцією з бромкрезоловим зеленим. У плазмі крові визначали вміст α1-інгібітора 

протеїназ (α1-ІП) та α2-макроглобуліну (α2-М) за методами К.М. Веремєєнка зі співавт. 

(1988). Концентрацію нітритів визначали внаслідок взаємодії нітритів плазми з реактивом 

Гріса утворений кольоровий комплекс колориметрирували за допомогою 

спектрофотометра при довжині хвилі 540 нм.методом Grand F. et. al. (2001) у модифікації 

Голікова П.П. (2004). Постановку та облік РМА і лізису проводили у відповідності з 
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методичними рекомендаціями по діагностиці лептоспірозу в сільськогосподарських тварин 

(ДСТУ 6078:2009). 

Результати досліджень. По результатах проведених комплексних клінічних, 

серологічних і гематологічних досліджень коні були розділені на групи. Першу групу 

(контрольну) представляли 49 клінічно здорових серологічно негативних в реакції 

мікроаглютинації (РМА) та реакції дифузійної преципітації (РДП) щодо лептоспірозу та 

герпесвірусної інфекції першого та другого типів. В другу групу з латентним перебігом 

лептоспірозу ввійшли 51 коней. В третю групу з латентним перебігом лептоспірозу та 

герпесвірусної інфекції першого та другого типів ввійшли 41 коней. В четверту групу з 

латентним перебігом герпесвірусної інфекції першого та другого типів ввійшли 17 коней. 

За результаттами досліджень за латентного перебігу лептоспірозу та сумісному перебігу 

лептоспірозу з герпесвірусною інфекцією коней 1-го та 2-го типів в порівнянні із 

здоровими тваринами відмічається тенденція до збільшення кількості еритроцитів до 

7,96±1,30 та 7,72±1,10 Т/л та лейкоцитів до 6,60±0,58 та 6,71±0,42 Г/л, вмісту гематокриту 

до 42,94±7,23 та 44,18±4,87 л/%, гемоглобіну до 103,10±15,36 та 111,11±15,27 г/л, 

загального білку до 64,21±0,84 та 65,63±0,81 г/л, імуноглобулінів до 10,25±2,82 та 

12,64±2,84 г/л. У коней з латентним перебігом герпесвірусної інфекції коней 1-го та 2-го 

типів відмічається зниження  кількості еритроцитів до 7,34±0,87 Т/л, вмісту гематокриту та 

гемоглобіну до 41,76±8,57 л/% та 106,53±18,89 г/л при одночасному збільшенні вмісту 

імуноглобулінів до 12,44±3,13 г/л в порівнянні із тваринами із сумісним перебігом 

лептоспірозу та герпесвірусної інфекції коней 1-го та 2-го типів.  

Встановлено достовірне збільшення (Р<0,05*-0,01**) оксиду азоту до  65,73±4,43**, 

55,86±2,71** та 44,87±1,32* мкмоль/л в 2–4 групах в порівнянні зі здоровою 39,1±0,82 

мкмоль/л. Також встановлено достовірне збільшення церулоплазміну (Р<0,01**–0,001***) 

216,35±11,43**, 243,15±19,34**, 360,85±20,11***мг/л в 2–4 групах в порівняні зі здоровою 

150,67±4,031 мг/л. Вміст гаптоглобіну навпаки знижується до 0,61±0,03, 0,52±0,04*, 

0,47±0,03* в 2–4 групах в порівнянні зі здоровою 0,67±0,02 г/л. Вміст альбумінів 

достовірно не розрізнявся в досліджуваних групах тварин і був в межах 40,15±1,23 –

43,26±0,72 г/л. Разом з тим, встановлено достовірне зменшення фібриногену (Р<0,01**–

0,001***) до 1,23±0,09***, 1,22±0,08**, 1,15±0,09**г/л в 2–4 групах в порівнянні зі 

здоровою 2,51±0,04г/л. При цьому достовірно зростає вміст розчинного фібрину 

(Р<0,001***) до 16,05±0,31***, 21,22±0,71***, 23,15±0,72*** мг% в 2–4 групах в 

порівнянні зі здоровою 3,04±0,21 мг%. 

Висновки: 1. У коней з латентним перебігом лептоспірозу та герпесвірусної 

інфекції першого та другого типів встановлено достовірне збільшення в сироватці крові 

вмісту оксиду азоту (Р<0,05-0,01), церулоплазміну (Р<0,01–0,001), розчинного фібрину  

(Р<0,05–0,001) та достовірне зниження вмісту фібриногену (Р<0,01–0,001) і гаптоглобіну 

(Р<0,05). 

2. За сумісного латентного перебігу лептоспірозу та герпесвірусної інфекції першого 

та другого типів у коней в якості маркерів для оцінки стану імунобіологічної  реактивності 

організму доцільно визначати в сироватці крові вміст оксиду азоту, церулоплазміну, 

розчинного фібрину, фібриногену та гаптоглобіну. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ МАЗКІВ З ГЕМОЛІМФИ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ НА 

ЕТАПІ ФІЗІЧНОЇ ТА ХІМІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ 

 

Кистерна О. С. – кандидат ветеринарних наук, доцент 

Мусієнко О. В. – кандидат ветеринарних наук, доцент 

Сумський національний аграрний університет, м. Суми 

 

Вступ. Аргументовано оцінити стан гемолімфи в організмі медоносних бджіл 

лабораторними методами, як це проводиться при аналізі крові різних видів тварин, є 

непростим завданням. На відміну від відпрацованих методик цитологічних досліджень 

крові моніторинг змін в клітинному стані гемолімфі медоносних бджіл є маловивченим 

питанням. Серед можливих біохімічних та фізичних змін, що відбуваються у гемолімфі 

бджіл, окрему увагу потрібно приділяти кількісним і якісним характеристикам гемоцитів. 

Як і у будь-якому організмі, зміни цитологічного профілю здатні розширити 

діагностичний спектр. Тому метою наших досліджень стало удосконалення методики 

виготовлення мазків з гемолімфи медоносних бджіл та подальше її впровадження для 

розширення можливостей діагностики хвороб та отруєнь бджіл. 

Матеріали і методи. Для досліджень використали гемолімфу бджіл весняної 

генерації. Виготовлення мазків з гемолімфи проводили за класичними методиками 

О. Ф. Гробова (1968 р.) та О. З. Злотіна (2005 р.). Спочатку провели аналіз методик на усіх 

етапах виготовлення мазківі виявили моменти, які впливають на їх якість (табл.). Для 

контролю підготували серію мазків з модифікацією одного із етапів (фізичної і хімічної 

фіксації мазків). Візуальну оцінку мазків провели під світловим мікроскопом (×1000), 

використовуючи електронний пристрій – цифрову насадку – DELTAOPTICAL 2.0 МР. Для 

збереження зображень застосували комп’ютерну програму ToupView. 

Результати досліджень. Встановили, що всі етапи обох методик на перший погляд 

схожі (табл. 1), але експериментальним шляхом було встановлено, що кожний із них 

потребує детального аналізу і відпрацювання (1-4 та 6етапи). П’ятий етап – фіксація та 

висушування мазків є основним, який забезпечує можливість подальшого збереження і 

оцінки отриманих результатів. Так тривалість і якість висихання гемолімфи на 

предметному склі залежить від об’єму краплі, що потрапила на скло, температури 

приміщення, тривалості перебування бджіл у неприродних для них умовах та їх доступ до 

кормів і води перед забором гемолімфи. В експерименті, гемолімфа на мазках, що 

висихали 5-15 хвилин залишалася липкою і при подальшій фіксації у спирті клітини 

змивалися (рис. 1, а). Гемолімфи на мазках, які висихали 24 години, залишалося більше, 

але тривале висихання та фіксація спиртом впродовж 5-15 хвилин погіршувала структуру 

клітин (рис. 1, б). При модифікації даного етапу якість збереження клітин гемолімфи у 

мазках підвищувалась (рис. 1, в). 
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Таблиця 1 
Аналіз етапів виготовлення мазків з гемолімфи медоносних бджіл 

№ Етап 
Порівняння методик 

за Гробовим за Злотіним 

1 
Відбір 

бджіл 

гемолімфа від бджіл, що отримані шляхом 

інкубації або живі бджоли, взяті 

безпосередньо з бджолосім’ї 

личинки останнього віку або лялечки та 

імаго після виходу з чарунки 

2 
Фіксація 

бджіл 

живих бджіл, механічно фіксують 

пінцетом за грудку або попередньо 

анестезують ефіром 

етап не уточнюється 

3 
Одержання 

гемолімфи 

проколювання серцевого синусу або із 

синусу, що розташований у ділянці 

четвертого терги та черевця бджоли 

шляхом уколу у тіло комахи гострою 

ентомологічною шпилькою 

4 
Нанесення 

на скло 

гемолімфу набирають у капіляр і 

видувають на предметне скло 

під краплю гемолімфи, що виступила з 

місця проколу підставляють предметне 

скло та торкаються крапель гемолімфи 

5 Фіксація 

мазки висушують 24 години; 

фіксують у метиленовому спирті або 

спирт-ефірі 15–20 хвилин 

мазки висушують 5–15 хвилин; фіксують 

спиртом-сирцем  

10–20 хвилин 

6 Фарбування 60 хвилин гематоксилін-еозином 30 хвилин  гематоксилін-еозином 

 

Таким чином встановлено, що першою умовою поліпшення якості мазків є ретельне 

висихання гемолімфи на склі та її адгезія з предметним склом. Для цього пропонуємо 

висушувати мазки впродовж 30–60 хв за кімнатної температури з подальшою їх 

фіксацією10 хв перед інфрачервоним обігрівачем на відстані відчуття рукою «приємного 

тепла». Другою умовою є корекція тривалості хімічної фіксації мазків. Так достатнім є 

використання метанолу та 96 % етилового спирту впродовж 5 хвилин, спирт-ефіру – 2 

хвилини (рис. 2, а-б). Збільшення часу хімічної фіксації призводить до зниження якості 

візуалізації структури клітин у мазках гемолімфи (рис. 2, в). 

 

   

Рис. 1,а. Візуалізація 

клітин гемолімфи у 

мазку за висихання 15 

хв 

Рис. 1,б. Візуалізація 

клітин гемолімфи у 

мазку за висихання 

24 год 

Рис. 1,в. Візуалізація 

клітин гемолімфи у 

мазку за 30 хв 

висихання та 10 хв 

інфрачервоного 

опромінення 
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Рис. 2,а. Фіксація 

96 % спиртом 5 хв 

Рис. 2,б. Фіксація 

метанолом 2 хв 

Рис. 2,в. Фіксація 96 % 

спиртом 15 хв 

 

Висновки. Аналіз мазків гемолімфи шляхом удосконалення методики на етапі 

фізичної фіксації демонструє доцільність корекції часу висихання мазків за умов кімнатної 

температури впродовж 30 хвилин з подальшою адгезією гемолімфи на склі за допомогою 

інфрачервоного випромінювача впродовж 10 хвилин та хімічної фіксації мазків у 96 % 

етиловому спирті до 5, а спирт-ефірі – до 2 хвилин. 
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ПРОБЛЕМА РЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО АНТИБІОТИКІВ 

 

Кліщова Ж. Є. – аспірант 

Сумський національний аграрний університет, місто Суми  

 

Вступ. Проблема резистентності мікроорганізмів не нова, вона існувала ще до 

відкриття першого антибіотика. У зв'язку з широким і часто неправленим застосуванням 

антибіотиків останнім часом особливо помітно зросла кількість штамів, резистентних до 

одного, або до декількох антибіотиків. Найбільш частою причиною набутої резистентності 

є широке застосування якого-небудь антибіотика, а наслідком цього стає те, що раніше 

чутливі штами стають резистентними. Феномен стійкості – це дуже специфічне явище, 

тому дані по окремих країнах, можуть значно відрізнятися в залежності від застосування 

антибіотиків.  

З 1950 року спостерігається збільшення частоти стійкості бактерій до антибіотиків у 

більшості класів антибіотиків, які застосовувалися для лікування широкого спектру дії. У 

1967 році перший пеніцилін стійкий стрептокок був виявлений в Австралії, а через 7 років 

у США був зафіксований інший випадок пеніцилін резистентного стрептокока пневмонії у 

людини з пневмококовим менінгітом. У 1980 році було підраховано, що 3–5% 

стрептококів пневмонії були пеніциліностійкими і до 1998 року стійкість збільшилася до 

34%. Тетрациклінова стійкість Escherichiae coli з 1950–1990 роки змінилася від 2% до 80%.  

Канаміцин, антибіотик, який використовується з 1950 року став клінічно марним в 

результаті переважання канаміцино стійких бактерій. Збільшення стійкості серед цих 

організмів ясно вказує на зміну частоти стійких до антибіотиків генів. Ця стійкість є 

результатом того, що бактерії «еволюціонували». нові гени у відповідь на антибіотики вже 
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мають заздалегідь сформований гени стійкості до антибіотиків. Також рибосомо захисні 

протеїни (РЗП) є іншим шляхом стійкості, який використовують бактерії, щоб захистити 

себе від антибіотиків.  

Ці протеїни захищають рибосоми шляхом зв’язування їх і змінюючи їх форму або 

структуру. Виходить, що бактерії не виробляють нові гени, вони отримують раніше 

закладений ген стійкості шляхом латерального генного переходу.  

Мета дослідження. Провести епізоотологічний моніторинг птахогосподарств 

північно-східного регіону України з подальшим вивчення чутливості виділених 

мікроорганізмів до обраних антибактеріальних препаратів енрофлоксацина 10% та 

сарофлокса 10%. 

Матеріали і методи Дослідження проводилися на базі кафедри ветсанекспертизи, 

мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського НАУ. 

Відбір проб для мікробіологічних досліджень проводили з птахогосподарств північно-

східного регіону України. Для визначення мінімальної інгібуючої концентрації препаратів 

енрокфлоксацина 10% та сарофлокса 10% використовували метод десятикратних та 

двократних серійних розведень. 

Результати досліджень. При проведенні мікробіологічних досліджень змивів нами 

було ізольовано культури родів Escherichia, Streptococcus, Staphylococcus, Proteus, 

Pseudomonas, Klebsiella, Clostiidium, Salmonella, Campylobacter, що були ізольовані від 

птиці та повітряного середовища пташників. Дані умовно-патогенні мікроорганізми за 

несприятливих умов, ряду стрес-факторів та порушення ветеринарно-гігієнічних умов 

утримання птиці сприяють утворенню постійно циркулюючої синантропної мікрофлори у 

самому пташнику. Також це призводить до зміцнення стійкості мутагенних клонів 

мікроорганізмів, які є вкрай резистентними та здатні до тривалого зберігання у трупах, 

кормах та воді. Виходячи із вищенаведеного випливає, що тривале, кількарічне 

застосування одних і тих же антибактеріальних засобів в умовах птахогосподарств при 

профілактиці бактеріальних хвороб не дають очікуваного ефекту.  

Тому вирішенням проблеми є виключення антибіотикостійкості на даному етапі є 

застосування нових антибактеріальних препаратів, до яких патогенна мікрофлора здатна 

проявляти чутливість.  

З цією метою було вивчено ефективність двох препаратів енрофлоксацина 10%, із 

ряду фторхінолонів 3-го покоління, та нового препарату широкого спектру дії сарофлокса 

10%. Для цього використовували метод десятикратних та двократних серійних розведень. 

Встановлено, що сарофлокс 10% пригнічує ріст усього спектра досліджуваних 

мікроорганізмів у розведенні 1:105 і не пригнічував ріст жодної культури у розведенні 

1:107. У порівнянні з енрофлоксацином 10%, встановлено, що препарат пригнічував ріст 

усього спектра досліджуваних мікроорганізмів у розведенні 1:104, а у розведенні 1:106 

пригнічував тільки S. pullorum, E. сoli O2, Y. еnterocolitica та A. fumigatus. Всі інші 

культури були не чутливі до даного розведення 10% енрофлоксацину. Для більш точного 

визначення мінімальної інгібуючої концентрації 10% препарату сарофлокса 10% ми 

використали метод двократних серійних розведень. Встановлено, що мінімальна інгібуюча 

концентрація препарату для більшості досліджуваних мікроорганізмів перебуває на рівні 

0,49 мг/см3. Винятком були культури сероварів (S. aureus, S. fecalis, S. pullorum, 

S. enteritidis ), для яких мінімальна інгібуюча концентрація 10% препарату сарофлокса 10% 

становила 0,24 мг/см3. А до енрофлоксацина 10 % максимальна інгібуюча концентрація 

препарату для більшості досліджуваних мікроорганізмів становила 98 мкг/см3. Винятком 

були культури сироварів (S. pullorum, E. Coli O2, Y. еnterocolitica та A. fumigatus ), для 

яких мінімальна інгібуюча концентрація 10% препарату енрофлоксацина становила 
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49 мкг/см3, що майже в 4 рази більша ніж в порівнянні з сарофлоксом 10%, а це свідчить 

про те що на даному етапі використання енрофлоксацину з лікувальною метою при 

бактеріальних хвороб птиці не є ефективним через звикання та формування резистентних 

штамів мікроорганізмів та генів стійкості, які передаються імунологічною пам’яттю через 

постійне використання даного препарату 

Висновок. При проведенні мікробіологічного моніторингу у птахівничих 

господарствах північно–східного регіону України нами було виділено культури родів 

Escherichia, Streptococcus, Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Clostiidium, 

Salmonella, Campylobacter. Доведена чутливість ізольованих культур до 10% сарофлоксу. 
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ПЕРЕБІГ ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ У КОРІВ ЗА ВПЛИВУ НА ЇХ ОРГАНІЗМ 

ПРЕПАРАТУ «ФОС-БЕВІТ» 

 

Кобилюх І. Б. – здобувач 

Тернопільська дослідна станція ІВМ НААН, м Тернопіль 
 

 

Вступ. Тенденція поширення післяродових ускладнень молочного стада в сучасних 

умовах диктує необхідність використання нових засобів та схем профілактики акушерської 

патології у корів.  

Враховуючи знижену імунореактивність організму корів при гінекологічних 

хворобах, доцільним є застосування імуностимуляторів. З вітамінних препаратів 

запропоновано вводити тривіт, тетравіт, вітаміни А і Е. Інші автори одержали позитивний 

ефект від застосування телицям полівітамінів з гормональними препаратами для 

стимуляції статевої охоти. Ефективним є використання мінеральних добавок при гіпоплазії 

яєчників телиць, а саме: селеніт натрію, ацетат кобальту, сульфат магнію, сульфат цинку, 

сульфат марганцю, хлорид літію, калію йодиду. 

Введення коровам у матку 20 %-го розчину вініліну в суміші з 0,2 г етакридину 

лактату з першого дня післяродового періоду з інтервалом 48 годин та внутрішньом'язово 

2,0 мл 0,1 %-го розчину карбохоліну, прозерину профілактує розвиток післяродового 

метриту. Лігофол, екстракт плаценти введений парантерально в дозі 5,0 мл за 10-15 діб до 

родів, в день отелення та під час статевої охоти забезпечував нормальний перебіг 

післяродового періоду і сприяє у 57,5 % осіменіння корів з першого разу; селемаги,  

екстракт сапропелю, введений внутрішньоматково в дозі 300 мл у 100 % випадків 

запобігає затриманню посліду. Добавки янтараскорбіну, тетравіту, селену, вітаміну Е, 

комплексне використання плаценти денатурованої емульгованої, 7,0 % стерильного іхтіолу 

дифура, синестролу окситоцину, використанні у післяродовому періоді запобігають 

субінволюції матки, профілактують ендометрит, скорочують період від отелення до 

осіменіння та знижують індекс осіменіння. Внутрішньовенні введення коровам суміші 

40,0 % глюкози і 5,0 % аскорбінової кислоти впершу стадію отелення активізує перебіг 

отелення та інволюцію матки. 

                                                           

 Науковий керівник – доктор вет. наук  Я.С. Стравський 
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Метою роботи було вивчити влив препарату «Фос-Бевіт» на організмі корів та 

перебіг у них післяотельного періоду. 

Матеріали і методи. Досліди проведені на коровах української чорно-рябої 

молочної породи ТзОВ «Агропродсервіс-Інвест» Козівського району Тернопільської 

області. Лабораторні дослідження проведені в лабораторії ветеринарного акушерства та 

гінекології Тернопільської дослідної станції ІВМ НААН. У часі сформовано  дослідну 

(n=10) і контрольну (n=10) групи тварин. Корови у групи відібрано відповідно до 

технології рандомізації. 

Для дослідження нами використано «Фос-Бевіт». Препарат вводили 

внутрішньом’язово по 0,3 мл на 10 кг маси тіла на у 1-5 добу після отелення. 

На початку і після завершення досліджуваного періоду у корів контрольних і 

дослідних груп відібрано кров для біохімічних досліджень. 

Вміст імуноглобулінів класів A, M, G визначали методом дискретного осадження за 

Badenet Ronsellet у модифікації Лоренко і Кравченко, а циркулюючих імунних 

комплексів – в 4,0 %-му розчині поліетиленгліколю, вміст загального холестеролу 

визначали ферментативно, а концентрацію сечової кислоти вимірювали фотометрично при 

довжині хвилі 590–700 нм. 

Контроль за перебігом післяотельного періоду проведено відповідно до методики 

акушерської та гінекологічної диспансеризації корів і телиць. 

Статистичну обробку результатів проведено з використанням стандартних 

комп’ютерних програм. Різницю між двома величинами вважали вірогідною за * – р≤0,05; 

** –  р≤0,01; *** – р≤0,001. 

Результати досліджень. Після введення коровам препарату «Фос-Бевіт» в сироватці 

крові вміст імуноглобулінів класу А зростає на 69,64 % (р≤0,001), вімуноглобулінів 

класу М зменшувався на 8,41 % (р≤0,05), а імуноглобулінів класу G на 13,19 % (р≤0,01) 

порівняно з початком досліду. 

В організмі  корів дослідної групи зменшувався рівень ЦІК на 26,72 % (р≤0,01), тоді 

як у контрольній групі ці зміни несуттєві. Спостерігалась тенденція до зростання вмісту 

холестеролу на 10,69 % (р≤0,05) порівняно з початком досліду, що може свідчити про 

посилення у них обміну речовин, а також збільшення залозистої тканини молочної залози 

на початку лактаційного періоду. 

Концентрація сечової кислоти у їх крові зменшилася на 14,27 % (р≤0,05), у 

порівнянні з початком дослідного періоду, що свідчить про активацію антиоксидантної 

системи організму тварин.  

Збільшення імуноглобулінів класу А та зниження вмісту імуноглобулінів класу М, G 

та ЦІК свідчить про те, що в організмі корів дослідної групи відбувається активація фагоцитозу 

макрофагами мікробів і створюються умови активного захисту слизової статевої системи, 

стимулюється ліпідний обмін речовин та антиоксидантна система їх організму. 

Введення коровам у ранній післяотельний період препарату «Фос-Бевіт» в 

рекомендованій дозі, сприяло скороченню тривалості сервіс-періоду на 75 діб (р≤0,01) та 

зменшенню індексу осіменіння на 0,4 одиниці, порівняно з відповідними показниками корів 

контрольної групи, у яких діагностовано субклінічний ендометрит та субклінічний мастит.  

Висновок. Застосування препарату «Фос-Бевіт» на 1–5 добу після отелення 

нормалізує гуморальну ланку імунної системи організму, активізує антиоксидантну 

систему та профілактує розвиток післяродових ускладнень у корів, що є підставою для 

його включення у технологічну схему профілактичних заходів у післяотельний період. 
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ПОШИРЕННЯ КАЛІЦИВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ КОТІВ В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ 

 

Козленко Т. Г. – аспірант  

Недосєков В. В. – доктор ветеринарних наук., професор 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

 

Вступ. Вірусологічні дослідження вчених різних країн показали, що каліцивірусна 

інфекція є панзоотією і розповсюджена в популяціях свійських та диких тварин родини 

котячих у всьому світі. 

В останні десятиріччя каліцивірозу котів приділяється досить значна увага серед 

науковців ветеринарної медицини, але окремі аспекти цього захворювання і до сьогодні 

залишаються нез’ясованими. 

Необхідність вивчення епізоотичних особливостей каліцивірозу котів, моніторинг за 

виникненням, розповсюдженням і загибеллю тварин, аналіз маніфестації, необхідність 

своєчасної вакцинації та ревакцинації котів, з метою попередження виникнення 

каліцивірозу пов’язана з широким поширенням цієї хвороби.  

Отже, метою наших досліджень було встановити рівень поширення каліцивірозу 

котів й вивчити особливості його прояву в умовах міста Києва. 

Матеріали і методи. Для оцінки поширення каліцивірусної інфекції кішок було 

проведено аналіз даних, отриманих під час клініко-епізоотологічного обстеження, 

клінічного огляду котів та збору анамнезу при опитуванні їх власників, які проводились в 

5-ти клініках міста Києва впродовж 2012–2016 років. Всього було клінічно обстежено 2085 

котів, з яких у 174 тварин був лабораторно виявлений вірус каліцивірозу котів. 

Результати досліджень. Із 174 котів, інфікованих каліцивірусом, були: коти та 

кішки російської голубої (5,7% ), перської (7,5%), британської (16,1%), сіамської (3,4%) 

порід, а також мейн кун (1,1%), російський сфінкс (20,1%), скотішфолд (5,2%), корнішрекс 

(2,9%), курильські бобтейли (1,7%), безпородні тварини (36,2%), у віці від 1–3 місяців до 5 

років і старше, яких утримують індивідуально і групами рівномірно протягом 

аналізованого періоду часу. 

Найчастіше хворіють молоді тварини віком від 1 до 6 місяців (48,8%). Найменшу 

частку хворих на каліцивіроз складають дорослі тварини від 2-х років і старше (6,9%). 

Перебіг інфекції багато в чому залежить від умов утримання тварин. Гостро, з великим 

відсотком летальності, вона протікає у кошенят 2–6-місячного віку. У дорослих кішок, 

особливо при скупченому їх утриманні, гострий перебіг хвороби часто переходить у 

латентний або хронічний. 

Каліцивіроз у місті Києві виявляється практично круглий рік у вигляді ензоотій з 

весняними та осінніми підйомами цієї хвороби. Найбільшу кількість хворих тварин 

реєстрували у осінній період – 37% та восени – 29%. 

За нашими дослідженнями перебіг інфекції варіював від безсимптомної форми або 

хвороби з помірно вираженими ознаками ураження верхніх дихальних шляхів (серозний 

риніт, кон’юнктивіт, виразковий стоматит) до глибоких уражень респіраторного тракту, 

які залучають легені і плевру з наступною загибеллю тварини.  

Основною найбільш ранньою клінічною ознакою за гострого перебігу хвороби є 

серозний кон'юнктивіт – 60%, та риніт. За хронічного – катаральний трахеїт і бронхіт, а 

іноді – пневмонія (20% тварин). 
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Висновки: У результаті клініко-епізоотологічного, вірусологічного методів 

досліджень встановлено широке поширення (26,8%) каліцивірусної інфекції серед кішок 

м. Києва при індивідуальному і груповому їх утриманні. Підтверджено наявність як 

гострої так і хронічної форм інфекції. Захворюваність залежить від концентрації тварин. 

Відзначена велика чутливість до хвороби молодих тварин: захворюваність кошенят 

1–6-місячного віку при їх індивідуальному утриманні склала 48,8% . Найчастіше хворіють 

коти британської (16,1%), персидської (7,5%) порід та російський сфінкс (20,1%). 

Захворювання реєструється практично круглий рік у вигляді ензоотій з весняними та 

осінніми підйомами цієї хвороби. 

Каліцивірусна інфекція протікає частіше з виразками в ротовій порожнині, 

ураженнями очей і верхніх дихальних шляхів. 

 
 

 

УДК 616.981.51:616.9-093 

 

ВИВЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВАКЦИННИХ 

ШТАМІВ СИБІРКИ 

 

Криленко С. Ю. – аспірант 

Бабкіна М. М. – інженер 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ  

 

Вступ. Сибірка є одним з найбільш поширених антропозоонозних інфекційних 

захворювань, яке викликає значні економічні збитки та являє собою значну небезпеку 

здоров’ю людей.  

Вивчення молекулярно-генетичних особливостей збудника є актуальним для 

створення високочутливих, специфічних діагностичних тест-систем. Важливим є 

розроблення методів контролювання генетичної варіабельності вакцинних штамів, що має 

прямий вплив на якість засобів специфічної профілактики. 

Мета дослідження. Вивчити генетичну варіабельність генома вакцинних штамів 

Bacillus anthracis.  

Підібрати специфічні праймери для ампліфікації фрагментів геному збудника 

сибірки, які дозволять диференціювати вакцинні штами від сапрофітних бацил. 

Оптимізувати умови постановки ПЛР для диференціювання штамів В. аnthracis та 

сапрофітних мікроорганізмів роду Bacillus. 

Матеріали та методи. В дослідах були використані вакцинні штами B.anthracis СН-

05, UA-07, UA-M, а також спороутворюючі сапрофіти роду Bacillus: B. anthrаcoides 96, 

B. cereus ATCC 10702, B. subtilis.  

Для досліджень використовували добову бульйонну культуру кожного штаму. 

Виділення ДНК, постановку ПЛР та реєстрацію результатів проводили за стандартним 

протоколом.  

В дослідах  використали розраховані нами  дві пари специфічних праймерів  

довжиною 20–22 нуклеотидів: 5'-CGA AAG CGG CTT ACT GGC TT-3' і 5'-

TTGAGATTAGCTCCCCTT С ACAG-3' та 5 -TTCTAAATTAGTTACTCGTGCA-3' і  5 -

AATAAACTGTATTCT СТА GCCA-3' 
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Результати досліджень. В результаті проведених досліджень нами було 

оптимізовано режим проведення ПЛР, а саме: денатурація ДНК (94°С–1 хв.), відпал (33–

55°С, 3 хв.) ампліфікація (72°С – 3 хв.), всього 35–45 циклів.  

Розраховані праймери ампліфікували набір мажорних та мінорних фрагментів  у 

вигляді 3–5 смужок розміром від 800 до 2800 н.п. Набір ПЦР-фрагментів за мажорними 

смугами був однаковий для всіх досліджених штамів збудника сибірки та складав 1,0; 1,5; 

1,9; 2,3; 2,8 тис. н.п. В той же час спороутворюючі сапрофіти значно відрізнялись за 

ампліфікованими фрагментами (В. сеrеus – 0,8; 1,2;1,4; 1,5; 1,7 тис. н.п.; 

B. anthracoides 96 – 0,8; 1,2; 1,5; 2,8 тис н.п.; B. subtilis – 1,2; 1,5; 1,7; 1,9 тис. н.п.). За 

порівняння електрофореграм виявлено один загальний для всіх досліджених штамів 

фрагмент розміром 1,5 тис. н.п. Спороутворюючі сапрофіти (В. сеrеus, B. subtilis) мали два 

подібних фрагмента розміром 1,2 и 1,7 тис. н.п., фрагмент розміром 1,2 тис. н.п. був 

виявлений у всіх трьох досліджених сапрофітів, але був відсутній у вакцинних штамів. 

Висновки: В результаті проведених досліджень нами підібрано дві пари 

специфічних праймерів, що дозволяє отримати штамоспецифічні картини 

електрофореграм.  

1. Кожний досліджений штам характеризувався наявністю як загальних, так і 

індивідуальних фрагментів ДНК, що відрізнялись за молекулярною масою та 

специфічністю. 

2. Фрагменти ДНК вакцинних штамів збудника сибірки специфічно ампліфікуються 

з праймерами, комплементарними гіперваріабільним послідовностям інсерційного 

елемента хромосомної ДНК, розташування якої має родову та видову специфічність. Цей 

метод може бути використаним для диференціювання вакцинних штамів від сапрофітних 

бацил та для контролювання варіабельності штамів в процесі культивування.  

 
 

 

УДК 619:616.98:579.852.11 

 

ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

КУЛЬТУР В. ANTHRACISUA-07, В. ANTHRACISCH-05 

 

Криленко С. Ю. – аспірант 

Бабкіна М. М. – інженер 

Інститут ветеринарної медицини НААН 

 

Вступ. Майже до середини XX століття сибірка була однією з найбільш поширених 

особливо небезпечних інфекційних хвороб. В даний час, незважаючи на успіхи, досягнуті 

в боротьбі з сибіркою, захворювання тварин і людей як і раніше реєструються на територіях 

різних країн, в тому числі в Україні. Тому проблема сибірки досі залишається актуальною. 

Метою досліджень було вивчення культурально-морфологічних  властивостей 

культур Bacillus, які зберігаються в колекції лабораторії. 

Матеріали і методи. Для досліджень ми використовували вакцинні штами 

В. anthracis UA-07 та В. anthracis CH-05.  

Також для порівняння використовували штами спороутворюючих мікроорганізмів 
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Bacillus cereus var 96. Bacilluss аnthracoides, Bacillus cereus ATCC 10702, Bacillus cereusvar. 

Mycoides 537, Bacillus subtilis varmesentericus1228, Bacillus megaterium ГІСК 01030.  

Морфологічні та культуральні властивості штамів В. anthracis UA-07 та В. anthracis 

CH-05 вивчалися за загальноприйнятими методиками  

Результати досліджень. B. Anthracis UA-07 та B. Anthracis СН-05 – при 

культивуванні на СМБ, СТБ, БХ, КТ та ГМФ реєструється утворення пухкого білого осаду 

у вигляді вати, бульйон прозорий, пристінкове кільце й плівка відсутні. При струшуванні 

осад підіймається у вигляді муарових хвиль і розбивається. 

На щільних живильних середовищах (СТА, МПА) бацили ростуть у вигляді 

шершавих сірувато-білих, дрібнозернистих колоній R – форми, діаметром 3 – 4 мм. 

На КА через 24 год. культивування за температури 370С формуються круглі шершаві 

сірувато-білі колонії діаметром 2–4 мм без ознак гемолізу. 

Ріст обох культур B. anthracis на ЕСА – відсутній. 

При мікроскопії бацил у препараті «висяча крапля» з добової бульйонної культури 

спостерігаємо нерухомі палички, що з’єднані у ланцюжки. 

Bacillus cereus var. mycoides 537. Ріст на СМБ – бульйон мутний, на поверхні 

середовища плівка, на дні пробірки осад, який при струшуванні не розбивається.  

У пробірках із СТБ Bacillus cereus var. mycoides реєструється прозорість середовища, 

плівка на поверхні бульйону з пластівцями, при струшуванні плівка розбивається, осад 

відсутній. 

Bacillus cereus var 96.При культивуванні на СМБ фіксуємо помутніння бульйону, на 

дні пробірки осад, який при струшуванні не розбивається. У пробірках із СТБ антракоїд 

утворює осад у вигляді хмаринки, що легко розбивається при струшуванні. 

Bacillus cereusATCC 10702. При культивуванні на СМБ спостерігається помутніння 

середовища, осад і плівка – відсутні. У СТБ реєструється помутніння середовища, на дні 

пробірки осад у вигляді пластівців, при струшуванні погано розбивається. 

Bacillus megaterium ГІСК 01030. При культивуванні на СМБ спостерігається 

помутніння середовища, осад у вигляді пластівців і при струшуванні не розбивається. У  

СТБ реєструється незначне помутніння середовища, осад має вигляд вати і погано 

розбивається при струшуванні. Плівка згори культури – відсутня. 

Bacillus subtilis var. mesentericus 1228 росте на СМБ з утворенням осаду, що схожий 

на пластівці, середовище над осадом прозоре, плівка – відсутня. Осад при струшуванні 

легко розбивається. При культивуванні на СТБ Bacillus subtilis лишає середовище 

прозорим, утворює осад, який має вигляд хлоп’їв і при струшуванні – не розбивається. 

На ЕСА росте тільки Bacillus subtilis var. mesentericus1228. На МПА та СТА усі 

антракоїди мали вигляд дрібних, сірувато-білих колоній з нерівними краями. Після 

культивування на КА протягом 24 години спостерігається ріст культур з утворенням 

гемолізу, тоді як культури збудника сибірки не викликають гемоліз. 

Дослідні культури бацил висівали на строкатий ряд. Як показав дослід, 

B. anthracis UA-07 та B. anthracis СН-05 ферментують з утворенням кислоти без газу 

глюкозу, мальтозу, сахарозу, трегалозу, фруктозу та декстрин. На середовищах з 

гліцерином і саліцином можливе слабке кислотоутворення. Арабінозу, рамнозу, галактозу, 

манозу, рафінозу, інулін, маніт, дульцит, сорбіт, інозит не зброджує. Виділяють аміак. 

Редукують метиленовий синій і відновлюють нітрати в нітрити.  

Висновки. Біохімічні дослідження дозволили встановити, що культури B. anthracis 

UA-07 та B. anthracis СН-05 ферментують з утворенням кислоти без газу глюкозу, 

мальтозу, сахарозу, трегалозу, фруктозу та декстрин. На середовищах з гліцерином і 

саліцином можливе слабке кислотоутворення. Арабінозу, рамнозу, галактозу, манозу, 
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рафінозу, інулін, маніт, дульцит, сорбіт, інозит не ферментують. Виділяють аміак. 

Редукують метиленовий синій і відновлюють нітрати в нітрити. 

 

 

 

УДК 619:615.256 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУМУЛЯТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ВНУТРІШНЬОМАТКОВОГО ПРЕПАРАТУ «МЕТРОЗОЛ-БІО» 

 

Кулініч О. В. – аспірант 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ  

 

Вступ. Для профілактики і лікування післяродових внутрішньоматкових інфекцій у 

корів, кобил, свиней, овець і кіз ПП «Біофарм», спільно з Дослідною станцією 

епізоотології ІВМ НААН, розроблено новий аерозольний внутрішньоматковий препарат 

«Метразол-біо», до складу якого входить хлоргексидину біглюконат. Обов’язковою 

умовою застосування нових лікарських препаратів є попередні доклінічні та клінічні 

випробування, у першу чергу токсикологічні дослідження на лабораторних тваринах. Ця 

умова знайшла своє відображення в Гельсінкській декларації Всесвітньої медичної 

асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта 

дослідження» і в Законі про ветеринарну медицину України. На результати досліджень, у 

тому числі щодо токсичного впливу речовин на організм, можуть суттєво впливати і 

супутні чинники, такі як стан та утримання тварин, їх статево-вікові особливості та ін. 

Тому першим етапом дослідження має стати одержання інформації щодо дії досліджуваної 

речовини в умовах короткотривалого експерименту та визначення перспектив подальших 

випробувань. 

Метою дослідження було визначити параметри кумулятивних властивостей 

аерозольного внутрішньоматкового препарату «Метразол-біо» на лабораторних тваринах.  

Матеріали і методи. В роботі використано нову розробку – аерозольний 

внутрішньоматковий препарат «Метразол-біо», який містить хлоргексидину біглюконат, 

декспантенол і ефірну олію полину таврійського, які мають синергічну дію. Аерозоль 

застосовують для профілактики та лікування післяродових внутрішньоматкових інфекцій у 

корів, свиней, овець і кіз (ендометритів, пірометри, цервіцитів, вагінітів, затримки посліду, 

спричинених чутливими до хлоргексидину мікроорганізмами), після надання 

рододопомоги, кесаревого розтину та післяродової санації матки. Препарат застосовують 

згідно настанови, після його застосування продукцію тваринництва використовують без 

обмежень. Препарат проходить передреєстраційні доклінічні випробування. 

Вивчення кумулятивних властивостей препарату проводилися з використанням 

тесту субхронічної токсичності за К. С. Лімом зі співавторами у модифікації 

К. К. Сидорова (1961). Залежно від дози препарату, вираховували коефіцієнт кумуляції за 

формулою: Ккум = ЛД50n / ЛД50, де Ккум –коефіцієнт кумуляції; ЛД50n і ЛД50 – середні 

смертельні дози за багаторазового та одноразового введення відповідно. У досліді 

використали 80 білих мишей масою 18–25 г, розділених на 2 групи по 40 в кожній. 

Тваринам дослідної групи препарат вводили перорально: в перші 4 доби – 1/10 від ЛД50, 

потім кожні наступні 4 доби дозу збільшували в 1,5 рази. Тваринам контрольної групи 

вводили фізіологічний розчин в дозі 0,5 мл. Спостереження за мишами проводили 

протягом 28 діб. При цьому враховували: стан (збудження, пригнічення), характер, ступінь 
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активності та координацію рухів, реакцію тварини на орієнтовні, тактильні і больові 

реакції, наявність тремору, судом, паралічів, виділень з очей, носових та сечовивідних 

шляхів. Одночасно з показником виживання, спостерігали за станом та поведінковими 

реакціями тварин, здатністю вживати корм та воду, проявами шлунково-кишкової 

діяльності, диханням, станом шерстного покриву та ін. 

Результати досліджень. Результати досліджень із визначення коефіцієнта кумуляції 

препарату «Метразол-біо» представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Визначення коефіцієнта кумуляції препарату «Метразол-біо» на білих мишах з 

використанням тесту субхронічної токсичності 

Кумулятивна 

доза в мг/кг 

Доба 

введення 

Кількість 

мишей 

Падіж за 

період 

введення 

Сумарний 

падіж по 

періодам 

Відсоток 

смертності 

10038,4 9–12 40 – – – 

17171,6 13–16 40 5 5 12,5 

27870,8 17–20 40 10 17 42,5 

43919,6 21–24 40 19 30 75,0 

67992,8 24–28 40 22 40 100,0 

Ккум= ЛД 50n : ЛД50=39015,8:5283=7,4 
 

Аналізуючи отримані результати, необхідно відмітити, що при щоденному 

пероральному введенні білим мишам аерозольного препарату в сумарній дозі 10038,4 мг/кг 

маси тіла не відбувається загибель тварин. Початок загибелі мишей було відмічено при 

сумарній дозі – 17171,6 мг/кг. Загибель тварин у наступні дні тривала при сумарних дозах 

введеного лікарського засобу 27870,8 мг/кг, 43919,6 мг/кг і 67992,8 мг/кг живої маси. 

Коефіцієнт кумуляції (Ккум) препарату склав 7,4. Відповідно до методичних рекомендацій 

із визначення токсичних властивостей препаратів, які застосовуються у ветеринарії 

(Косенко М.В. та ін., 1997), якщо Ккум>1, то препарат відносять до групи лікарських 

засобів, у яких відсутні кумулятивні властивості. Відповідно до методичних рекомендацій 

з вивчення загальнотоксичної дії фармакологічних речовин, якщо Ккум<1, то це акумуляція, 

якщо Ккум>1, то звикання (Косенко М.В. та ін., 1997; Сидоров К. К., 1967). 

Висновок. Визначений коефіцієнт кумуляції препарату «Метразол-біо» становить 

7,4, що дозволяє віднести його до препаратів, у яких відсутні кумулятивні властивості 

(якщо Ккум >1). 
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Вступ. В умовах клімату України для більшості продуктів тваринного походження, 
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м’ясних і молочних для збереження їх якості і безпечності необхідно використовувати 

холодильне оброблення за різних температур Під час зберігання м’яса і м’ясопродуктів 

вони піддаються впливу факторів навколишнього середовища, і як наслідок в хімічному 

складі продукту проходять небажані для споживача зміни. Частіше всього зміни 

відбуваються під дією ферментів мікроорганізмів. Застосувавши ту чи іншу температуру 

для зберігання м’яса і м’ясопродуктів можна загальмувати або сповільнити діяльність 

мікрофлори. Так в неохолоджених м’ясі і продуктах буде переважати мезофільна аеробна і 

факультативно анаеробна мікрофлора. В той же час, при їх зберіганні в охолодженому 

стані буде домінувати психротрофна (холодолюбива) мікрофлора і саме вона буде 

спричиняти технологічні вади та мати санітарно-гігієнічне значення. У Регламенті комісії 

ЄС №2073/2005 та ДСТУ 6030:2008 м’ясо яловичини та телятина в тушах, півтушах і 

четвертинах наведено параметри і строки холодильного зберігання яловичини та телятини, 

мікробіологічні нормативи безпечності м’яса перевищення яких вказує на необхідність 

удосконалення гігієни забою худоби та перегляду заходів з контрою технологічного 

процесу. Проте, навіть у межах стандартних температур холодильного зберігання м’яса 

відбувається різна інтенсивність розмноження певних груп мікрофлори. Тому на початку 

охолодження, примороження чи замороження м’яса мікробіологічні показники 

відповідають стандартним вимогам, а в кінці терміну зберігання можуть перевищувати ці 

вимоги. 

Метою роботи було дослідити зміну мікробіологічних показників яловичини при її 

зберіганні в охолодженому та примороженому стані. 

Матеріали та методи. Мікробіологічні дослідження м’яса і зберігання проводили 

згідно з ГОСТ 21237, ДСТУ 6030 та Регламенту комісії ЄС №2073/2005. Кількість 

мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАнМ) 

визначали за температури 30ºС інкубація посівів протягом 72 год. на середовищі Mueller 

Hinton Agar, кількість психротрофних мікроорганізмів (ПсхМ) на цьому ж середовищі − за 

температури 6,5 ºС інкубація посівів протягом 10 діб. Наявність бактерій родини  

Enterobacteriaceae визначали на середовищі Endo Agar. Біохімічні дослідження проб 

яловичини на визначення ступеня свіжості проводили згідно ГОСТ 23392-78. 

Результати досліджень. Встановлено, що під час зберігання охолодженої за 

температури 0±0,5ºС яловичини, мікрофлора на її поверхні активно розмножується і 

проникає у товщу м’яса. Проте, найінтенсивнішу динаміку розвитку проявляли 

психротрофні мікроорганізми. Темпи, яких  протягом 8 діб зберігання були в 21 раз 

швидші, порівняно з мезофільною мікрофлорою. Розвиток мікрофлори на поверхні півтуш 

зумовив ще активніше її проникнення в глибину, і на 16 добу зберігання з товщі м’язової 

тканини виділяли, в середньому, 5,4×105 КУО/г м’яса, що в 40 разів (р≤0,001) більше, 

порівняно з восьмиденним терміном зберігання. Аналогічну тенденцію щодо розвитку 

відмічали і з бактеріями родини Enterobacteriaceae. Проте, інтенсивне проникнення їх у 

товщу яловичини відбувалося до восьмої доби. За цей термін зберігання їх кількість 

збільшилася і становила 103 КУО/г м’яса. 

Виникнення біохімічних змін у яловичині під час зберігання в охолодженому стані 

заочною мірою залежить від інтенсивності розвитку мікрофлори, особливо психротрофної, 

так як вона становлять домінуючу мікрофлору на поверхні і в товщі охолодженого м’яса. 

Яловичина, яка має початковий вміст мікрофлори 7,0–8,0×104 КУО/см2 поверхні, не може 

зберігатися в охолодженому стані за температури 0±0,5 ºС довше 8 діб, так як зміни 

мікробіологічного походження відбуваються не тільки на поверхні, а й на глибині 5−7 см. 

При дослідженні яловичини, яка зберігалася примороженому стані виявлено, що 

інтенсивність розмноження мікрофлори була набагато нижча, порівняно з охолодженою 
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яловичиною. Так, мезофільна мікрофлора на поверхні примороженого м’яса не 

розмножувалася, а навіть дещо зменшувалася в 1,3 рази (р≤0,05) протягом 10 діб 

зберігання. У той же час, упродовж цього періоду відмічаємо проникнення мікрофлори в 

товщу м’яса і їх кількість на 10 добу на глибині 5−7 см становила 82 КУО/г м’яса. У 

наступні 10 днів зберігання відмічали зростання мікрофлори в товщі м’яса у 3,0 рази 

(р≤0,001) до 242 КУО/г. Проникнення мікрофлори в товщу примороженого м’яса також 

пояснюється тим, що протягом перших 1−2 доби, внаслідок ще недостатньої кристалізації 

води м’язового соку, психротрофні мікроорганізми за рахунок здатності до рухливості, а 

також під впливом дифузії проникають в товщу тканини. Надалі зберігання за температури 

-2 – -3 ºС призводить до кристалізації м’язового соку, що запобігає подальшому 

проникненню мікроорганізмів у товщу.  

Таким чином, проведені дослідження дають підставу вважати, що для запобіганню 

виникненню органолептичних і біохімічних вад яловичини під час холодильного зберігання 

необхідно зупинити розвиток психротрофної  протеолітичної і ліполітичної мікрофлори. 

Висновки: 1. В охолодженій і примороженій яловичині мікрофлора розмножується 

на її поверхні та активно проникає у товщу. Найінтенсивнішу динаміку розвитку 

проявляли психротрофні мікроорганізми, темпи, яких  протягом 8 діб зберігання були у 

21 раз швидші, порівняно з мезофільною мікрофлорою. 

2. Яловичина, яка має початковий вміст МАФАнМ 7,0 – 8,0×104 КУО/см2 поверхні, 

не може зберігатися в охолодженому стані за температури 0±0,5ºС довше 8 діб, так як 

зміни мікробіологічного походження відбуваються не тільки на поверхні, а й на глибині 

5−7 см. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА ГЕОГРАФІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ГЕНЕТИЧНИХ 

КЛАСТЕРІВ ВІРУСУ СКАЗУ В УКРАЇНІ 
 

Мазур М. В. – аспірант 

Полупан І. М. – кандидат ветеринарних наук 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

 

Вступ. Незважаючи на більш ніж віковий період боротьби зі сказом, хвороба була і 

залишається однією із важливих проблем для України і світу в цілому.  

Аналіз літературних джерел вказує на необхідність проведення постійного вивчення, 

ідентифікації й типування вуличних ізолятів вірусу на основі вірусологічних і 

молекулярно-генетичних методів. Також за дослідження генетичних варіантів ізолятів 

вірусу сказу існує можливість встановлення приуроченості циркуляції ізолятів вірусу сказу 

до певної географічної зони. 

Мета досліджень. Провести визначення та розподіл генетичних кластерів вірусу 

сказу з території України із зазначенням точних географічних координат та характеристик 

ізолятів. 

Матеріали і методи. В роботі використано 82 патологічних матеріали, які були 

отримані від 12 видів тварин (кіт, собака, лисиця, єнотовидний собака, борсук, щур, вовк, 

лось, куниця, ВРХ, кажан, рись) і двох людей з 20 областей України (за виключенням 
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Волинської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Одеської області) в період з 2009 по 

2013 рік.  

Філогенетичний аналіз виконано за допомогою програми MEGA 6.06. 

Нанесення точних географічних координат досліджуваних зразків відбувалося з 

використанням пакету електронних програм Fusiontables. 
Результати досліджень. За результатами філогенетичного аналізу, нами було 

встановлено, що на території України циркулює 4 генетичні кластери. Спираючись на 
проведене дослідження, було проведено розподіл ізолятів за певними географічними 
зонами та областями, відповідно розміщення кластерів на дендрограмі: 

1 кластер – Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Київська, Черкаська, Івано-
Франківська та Тернопільська області; 

2 кластер – Закарпатська, Львівська, Рівненська, Івано-Франківська, Тернопільська, 
Чернівецька, Рівненська та Миколаївська області; 

3 кластер – Миколаївська, Черкаська, Запорізька, Херсонська, Київська, Харківська, 
Дніпропетровська, Автономна Республіка Крим, Чернігівська, Донецька та Луганська області; 

4 кластер – Автономна Республіка Крим та Чернівецька область. 
Отриманні результати вказують на існування вираженого географічного розподілу 

генетичних варіантів вуличних ізолятів вірусу сказу. На правобережній Україні 
переважають ізоляти вірусу сказу, які відносяться до 1-го та 2-го кластеру, а на 
лівобережній – 3-го та 4-го кластерів.  

Ізолят , отриманий від кажана, за своїми генетичними характеристиками близький 
до 3-го та 4-го кластерів. Побудова філогенетичного дерева підтвердила приналежність 
зразку до першої філогрупи п’ятого генотипу ліссавірусів тварин (EBLV-1).  

Так, 48 із 82 досліджуваних вуличних ізолятів вірусу сказу було віднесено до 
першого та другого кластерів, які зосереджені на території правобережної України, 
головним чином на територіях Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Київської, 
Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Рівненської та Чернігівської областей. На 
території лівобережної України, спостерігається циркуляція третього та четвертого 
кластерів вірусу сказу. Однак, та територіях окремих областей відмічається  наявність 
ізолятів, які належать до двох різних кластерів вірусу сказу, а саме: 

- 1 та 2 кластер на території Тернопільської та Івано-Франківської області; 
- 1 та 3 кластеру на території Київської та Черкаської області; 
- 2 та 3 кластера на території Миколаївської області; 
- 2 та 4 кластера на території Чернівецької області; 
- 3 та 4 на території Автономної Республіки Крим. 
Дану ситуацію можна пояснити сусіднім розташуванням областей у випадку 

Тернопільської та Івано-Франківської,  Київської та Черкаської областей та міграцією 

тварин з однієї області в іншу. Що ж стосується Автономної Республіки Крим, 

Миколаївської та Чернівецької області циркуляція різних кластерів можлива за умови 

перевезення тварин або міграції з інших країн. 

Висновки: 1. За результатами філогенетичного аналізу, визначено, що на території 

України циркулює 4 генетичні кластери. 

2. Проведено розподіл ізолятів за певними географічними зонами та областями, 

відповідно розміщення кластерів на дендрограмі. 

3. Проведено картографію генетичних кластерів вірусу сказу з території  України 

враховуючи результати молекулярно-генетичних досліджень. 
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ПІДБІР ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ КОН’ЮГАЦІЇ АНТИРАБІЧНОГО 

ІМУНОГЛОБУЛІНУ З ФІТЦ 

 

Мазур Н. В. – аспірант 

Полупан І. М. – кандидат ветеринарних наук 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

Недосєков В. В. – доктор ветеринарних наук, професор 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

 

Вступ. Найбільш швидким та доступним методом діагностики сказу є реакція 

прямої імунофлуоресценції (РПІФ), в основі якої використано метод флуоресціюючих 

антитіл (МФА).  

МФА визнано ВООЗ як «золотий стандарт» в діагностиці сказу, метод базується на 

мікроскопічному дослідженні під люмінесцентним мікроскопом мазків-відбитків мозкової 

тканини після інкубації з антирабічним поліклональним глобуліном або моноклональними 

антитілами, які кон’юговані з флуоресцеїнізотіоціанатом (ФІТЦ). Запорукою достовірності 

встановленого діагнозу на сказ за допомогою МФА є високоактивний і специфічний 

антирабічний флуоресціюючий імуноглобулін. 

Мета досліджень. Підбір оптимальних умов для кон’югації імуноглобуліну з 

сироватки крові гіперімунізованих кролів із флуоресцеїнізотіоціанатом (ФІТЦ).  

Матеріали і методи. Для мічення використовували концентрований антирабічний 

імуноглобулін із сироватки крові гіперімунізованих кролів, вміст білку в якому становив 

28,2 мг/см3 та ФІТЦ із розрахунку 1; 1,5 і 2 мг на 100 мг білку. Необхідну наважку 

флуоресцентного барвника розчиняли в мінімальному об’ємі 0,05 М карбонатно-

бікарбонатного буферу. В розчин імуноглобуліну поступово додавали отриманий розчин 

ФІТЦ. Після перемішування доводили рН до 9,0 за допомогою 0,5 М розчину карбонату 

натрію (Na2CO3). Кон’югацію проводили за температури 4°С впродовж 18 год за 

постійного перемішування на магнітній мішалці. 

Вимірювання рН розчину імуноглобулінів з ФІТЦ проводили рН-метром через 10 

хв, 30 хв, 6 та 12 годин після початку мічення. Коригування концентрації водневих іонів 

здійснювали 0,5М розчином карбонату натрію до 9,0. Очистку від незв’язаного 

флуорохрому проводили гель-фільтрацією на колонках із сефадексом G-25. Кількість 

розчину ФІТЦ-імуноглобулінів для гельфільтрації брали із розрахунку 15–25 % від об’єму 

колонки. Елюцію проводили стартовим буферним розчином (0,01 М ФБР, pH 7,2 – 7,4) зі 

швидкістю потоку 30–60 см3 на годину.  

Активність зразків флуоресціюючого імуноглобуліну визначали в РПІФ, для цього 

досліджували двократні розведення від 1:2 до 1:128. В якості контрольного діагностичного 

препарату застосовували флуоресціюючий антирабічний глобулін – ФАГ (м. Казань, 

Республіка Татарстан) в робочому розведенні 1:16.  

Позитивним і негативним контролем в реакції були мазки-відбитки з головного 

мозку попередньо зараженої референс-штамом вірусу сказу CVS і здорової білої миші. 

Люмінесцентну мікроскопію проводили за допомогою мікроскопу ZEISS Axio 

Lab.A1 за збільшення х10–40 та х100 під імерсійною системою. 

Результати досліджень. Відомо, що приєднання ФІТЦ до білку відбувається в 

лужному середовищі. За рекомендаціями наведеними в Методах лабораторної діагностики 

сказу (WHO, 1996 р.), рН реакційної суміші має становити 9,0, тому для початку ми 
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проводили вивчення динаміки зміни концентрації водневих іонів під час реакції 

кон’югації, застосовуючи рекомендоване співвідношення білку до ФІТЦ (1 мг/100 мг). 

В ході дослідження було помічено, що через 10 хвилин після додавання 

флуорохрому до розчину імуноглобуліну відбувалося зниження pH середовища на 1–1,2, 

через 30 хв після початку реакції pH знизилось ще на 0,3–0,5. На 6-у та 12-у годину 

кон’югації рівень рН залишався сталим. Тому, для нас становило науковий інтерес 

визначення якості кінцевого препарату за коригування pH середовища під час кон’югації 

(на 10-у та 30-у хв реакції) та без нього. 

Після очистки від незв’язаного флуорохрому, нами було отримано два зразки 

флуоресціюючого антирабічного імуноглобуліну – виготовлений за стандартною схемою та з 

коригованим pH. Для порівняння якості отриманих кон’югатів проводили постановку РПІФ.  

Дослідження кон’югатів в реакції прямої імунофлуоресценції показало, що більш 

активним виявився зразок, під час виготовлення якого використовували коригування рівня 

водневих іонів, оскільки найвищим розведенням, за якого спостерігали наявність 

характерних для вірусу сказу яскравих жовто-зелених включень в нейронах та поза їх 

межами, було 1:16. Інший досліджуваний зразок мав на порядок нижчу активність. Це 

свідчить про те, що за відсутності коригування pH в перші хвилини реакції, значна частина 

барвника не реагує з білком. 

Наступним етапом досліджень був підбір оптимальної кількості флуорохрому. Для 

мічення використовували розчин імуноглобуліну з концентрацією білку 28,2 мг/см3 та 

ФІТЦ із розрахунку 1; 1,5 і 2 мг на 100 мг білку, кон’югацію проводили за температури 

4°С впродовж 18 год за постійного перемішування на магнітній мішалці та коригуванням 

рН середовища в перші 30 хв реакції. 

Після реакції кон’югації, нами було отримано 3 зразки флуоресціюючого 

антирабічного імуноглобуліну, дослідження яких проводили шляхом постановки РПІФ. 

За фарбування позитивних на сказ препаратів діагностичним кон’югатом із 

концентрацією ФІТЦ 1 мг/100 мг білку, найвищим розведенням за якого встановлювали 

позитивний результат було 1:16. 

Люмінесцентна мікроскопія мазків-відбитків головного мозку білих мишей, 

інфікованим стандартним штамом CVS вірусу сказу, які були фарбовані дослідними 

зразками флуоресціюючого імуноглобуліну з концентрацією ФІТЦ 1,5 і 2 мг/100 мг білку, 

в розведенні 1:32 показала виражені включення характерного розміру та форми в клітинах 

та за їх межами з яскравим жовто-зеленим світінням в чотири хрести, однак за розведення 

1:64 були виявлені лише поодинокі включення зі специфічним світінням. 

Висновки: 1. Підтримання рН середовища на рівні 9,0 в перші 30 хвилин кон’югації 

антирабічного імуноглобуліну з ФІТЦ дозволяє отримати максимально активний 

діагностичний препарат.  

2. Оптимальна концентрація ФІТЦ для реакції кон’югації з антирабічним 

імуноглобуліном складає 1,5 мг/100 мг білку, оскільки за кон’югації специфічного білку з 

вищою концентрацією флуорохрому, в результаті, отримали аналогічний за якістю препарат. 
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Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК НУБіП України, м. Київ 

 

Вступ. Африканська чума свиней (АЧС) – висококонтагіозне вірусне захворювання 

свійських і диких свиней, що перебігає у вигляді епізоотій, завдаючи величезних 

економічних збитків свинарству. Засоби лікування та специфічної профілактики хвороби 

досі нерозроблені, тож швидка і своєчасна діагностика є визначальним фактором 

комплексу ветеринарно-санітарних заходів боротьби з епізоотією АЧС.  

У зв’язку із складною епізоотичною ситуацією щодо АЧС в Україні, науковцями 

ІВМ НААН було вирішено розробити вітчизняну тест-систему для діагностики АЧС. В 

основу розробленого діагностикума покладено метод гніздової (nested, двостадійної) 

полімаразної ланцюгової реакції в реальному часі (ПЛР-РЧ), що, в порівнянні зі звичайною 

односадійною ПЛР, характеризується вищою чутливістю і специфічністю.  

Мета дослідження ‒ провести комісійне випробування діагностичного набору для 

виявлення ДНК вірусу АЧС методом ПЛР-РЧза показниками чутливості, специфічності та 

збіжності. 

Матеріали і методи. Панель позитивних та негативних щодо АЧС зразків 

патологічного матеріалу; зразків із сторонніми збудниками вірусних хвороб свиней: 

класичної чуми свиней (КЧС), респіраторно-репродуктивного синдрому свиней (РРСС), 

цирковірозу свиней 2-го типу (ЦВС-2), хвороби Ауєскі; та плазмідну ДНК з фрагментом 

нуклеїнової кислоти вірусу АЧС (1,0×107 копій/см3). Виділення ДНК проводили за 

допомогою комерційного комплекту реагентів «РИБО-сорб» (AmpliSens, Росія). 

Ампліфікацію проводили за допомогою Rotor-Gene Q (виробник «QIAGEN Hilden») та 

iQCycler (BioRad). Валідацію проводили згідно OIE Validation Guidelines 2014 – 3.6.3 

«Development and optimisation of Nucleadacid detection assays».  

Результати досліджень. Визначення аналітичної чутливості аналізу проводили 

шляхом тестування серії 10-кратних розведень контрольної плазмідної ДНК у DNAse-free 

воді. Детекцією флуоресценції здійснювали по каналу Green(барвник FAM). За даними Ct 

визначали мінімальну концентрацію аналіту. Усі зразки зі значенням Ct < 30 вважали 

позитивними. Встановлено, що довірчий інтервал аналітичної чутливості діагностичного 

набору за концентрації 1,0×107–1,0×101 копій/см3 складає 100 % (див. табл. 1). Межа 

виявлення (LОD) валідованої тест-системи становить 10 копій вірусної ДНК. 

Специфічність тест-системи визначали шляхом проведення ампліфікації виділеної з 

патологічного матеріалу ДНК вірусу АЧС, а також РНК та ДНК вірусів, що викликають 

подібні з АЧС симптоми. Встановлено відсутність хибних результатів і неспецифічних 

реакцій із сторонніми вірусами. При дослідженні матеріалу, що містив віруси КЧС, РРСС 

ЦВС-2, хвороби Ауєскі кривих ампліфікації та значення по Ct виявлено не було (див. табл. 1). 

З метою оцінки збіжності результатів, отримуваних при застосуванні діагностичного 

набору, дослідження проб було проведено в трьох повторах. 
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Таблиця 1 

Оцінка збіжності результатів виявлення ДНК вірусу АЧС методом ПЛР-РЧ 

№ 
п/
п 

Опис зразка 
Ct1, 

канал 
FAM 

Ct2, 
канал 
FAM 

Ct3, 
канал 
FAM 

Ctсер % SD % CV 
% 

CVV 

1 
Суспензія селезінки свині, що містить 
ДНК вірусу АЧС 

11,27 11,30 11,33 11,30 0,03 0,27 4,42 

2 
Суспензія лімфовузлів свині, що містить 
ДНК вірусу АЧС 

12,23 12,22 12,11 12,19 0,07 0,57 4,10 

3 
Суспензія селезінки свині, що не містить 
ДНК вірусу АЧС 

- - - 0 0 0 0 

4 
Суспензія лімфовузлів свині, що не 
містить ДНК вірусу АЧС 

- - - 0 0 0 0 

5 РНК вірус КЧС (штам "Вашингтон") - - - 0 0 0 0 
6 РНК вірус  РРСС  (штам "Lelystad") - - - 0 0 0 0 
7 ДНК вірус ЦВС-2 (штам "Stoon 1010") - - - 0 0 0 0 

8 
ДНК вірус хвороби Ауєскі  (штам 
"Петріківський-2006") 

- - - 0 0 0 0 

9 
Плазмідна  ДНК із фрагментом гену 
вірусу АЧС у конц. 1,0×106 копій/см3 

10,16 10,34 10,06 10,19 0,14 1,37 4,91 

10 
Плазмідна  ДНК із фрагментом гену 
вірусу АЧС у конц. 1,0×105 копій/см3 

13,09 12,56 13,25 12,97 0,36 2,76 3,86 

11 
Плазмідна  ДНК із фрагментом гену 
вірусу АЧС у конц.1,0×104 копій/см3 

17,01 17,01 16,48 16,83 0,31 1,84 2,97 

12 
Плазмідна  ДНК із фрагментом гену 
вірусу АЧС у конц.1,0×103 копій/см3 

22,00 22,09 21,25 21,78 0,46 2,11 2,30 

13 
Плазмідна  ДНК із фрагментом гену 
вірусу АЧС у конц.1,0×102 копій/см3 

25,76 25,88 25,46 25,70 0,22 0,86 1,95 

14 
Плазмідна ДНК із фрагментом гену 
вірусу АЧС у конц.1,0×101 копій/см3 

28,56 28,73 28,32 28,54 0,21 0,74 1,75 

 

Як видно із предствлених в табл. 1 результатів, валідоване значення стандартного 

відхилення (SD) в наших дослідах було нижче від максимально допустимого рівня 

прийнятного значення стандартного відхилення для методу (SD≤0,5). Значення 

коефіцієнту варіації (% CV) при  постановці досліду також було нижче від прийнятного 

значення коефіцієнту варіації для методу (CVv). Отримані дані свідчать про високу 

збіжність результатів якісного виявлення ДНК вірусу АЧС. 

Висновки: 1. Довірчий інтервал аналітичної чутливості діагностичного набору за 

концентрації 1,0×107–1,0×101 копій/см3 становить 100 %. Отже, межа виявлення складає 10 

копій вірусної ДНК. 

2. Специфічність діагностикуму складає 100% для досліджуваних зразків. 

Встановлена відсутність хибних результатів і неспецифічних реакцій зі штамами сторонніх 

вірусів. 

3. Встановлено високу збіжність результатів даного діагностичного набору за 

дослідження проб у трьох повторах, яка відповідала прийнятному значенню стандартного 

відхилення для методу (SD≤0,5). При виявленні ДНК вірусу АЧС в зразках у трьох 

повторах статистично значимих розбіжностей результатів не спостерігалось.  

 

 

 



 54 

УДК 636.09:[616.98+579.834]:636.2 

 

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ЕНЕРГОЄМНОСТІ ПРОЦЕСІВ ТА 

ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ В ЛАБОРАТОРІЇ ЛЕПТОСПІРОЗУ З МУЗЕЄМ 

МІКРООРГАНІЗМІВ. 
 

Мишастий В. М. – аспірант 

Кучерявенко О. О. – кандидат ветеринарних наук 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

 

Вступ. Лептоспіроз належить до найпоширеніших зоонозних захворювань, він 

зустрічається на всіх континентах. Саме тому, що основним джерелом інфекції є гризуни, 

меншою мірою – свійські тварини, формуються важко контрольовані міські й природні 

осередки. Нагляд тим більше ускладнюється, що тварини можуть тривало, іноді місяцями, 

виділяти лептоспіри із сечею, залишаючись зовні здоровими. Навіть вакциновані тварини 

можуть бути стійкими носіями лептоспір, виділяючи їх у великій кількості в навколишнє 

середовище. Висока сприйнятливість до інфекції людей та легкість інфікування створюють 

небезпеку зараження та захворювання людини під час перебування її в природних 

осередках лептоспірозу, а також за наявності інфікованих гризунів у житлових 

приміщеннях, на складах, фермах тощо, під час контактування з хворими та інфікованими 

свійськими тваринами. 

Актуальність проблеми. Лептоспіроз, за даними ВООЗ, належить до 

найпоширеніших зоонозних захворювань у всьому світі характеризується тяжким 

перебігом і високою летальністю, спостерігається на всіх континентах, крім Антарктиди 

особливо широко розповсюджений в тропічних країнах. 

В Україні лептоспіроз реєструється практично в усіх областях. У багатьох країнах 

лептоспіроз фігурує як професійне захворювання і завдає значного економічного і соціального 

збитку. Враховуючи особливості епідеміології та епізоотології хвороби до груп населення з 

підвищеним ризиком інфікування відносять сільськогосподарських робітників, шахтарів, 

працівників вугільних шахт, рибної промисловості. У літературі наводяться лише одиничні 

повідомлення про використання системного підходу для прогнозування епідеміологічної 

ситуації з лептоспірозу з метою ухвалення управлінських рішень. 

Разом з тим, без оптимізації епідеміологічного нагляду неможливі управлінські 

заходи для профілактики і лікування лептоспірозу, які розроблені лише у загальних рисах. 
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Немає відомостей про використання методів системного аналізу великої кількості 

змінних, що беруть участь в реалізації епідпроцесу при лептоспірозі. Контроль за 

епідемічним та епізоотичним процесами при лептоспірозі потребує вдосконалення, в тому 

числі у напрямку лабораторної діагностики та системи санітарно-епідеміологічного 

нагляду. Усе це і визначає значущість роботи та актуальність теми дослідження. 

Матеріали і методи. З метою аналізу  коефіцієнту матеріальних затрат лабораторії 

та порівняння з світовими витратами країн  фінансово матеріально та економічного 

показника, було проведено аналіз інформації всесвітньої мережі інтернет. Проаналізовано 

відсоток витрати часу на проведення виробничих процесів в лабораторії, а саме витрати 

часу на проведення операцій з виробництва вакцини, підтримання національного надбання 

(штамів), витраченого часу на проведення досліджень, а також підготовчі процеси. 

Результати досліджень. Було встановлено що значна частина робочого часу 

матеріальних коштів  витрачається на:  

1. Підтримання музею штамів лептоспір. 

2. Затрати часу на проведення досліджень. 

3. Підготовчі процеси. 

Висновки (перспективи розвитку).З метою зниження собівартості виробництва 

однієї дози вакцини необхідно: 

1. Витрата коштів на заміну морально застарілого обладнання. 

2. Створення  методів діагностики лептоспірозів в режимі Реал тайм. 

3. Створити методики які дозволять зберігати музейні штами та культури з меншими 

енергозатратами та зменшення енергоємності процесів.  

4. Розробка нових видів дієвих  та більш ефективних препаратів та вакцин проти 

лептоспірозу (дешевших з більшою ефективністю, по типу гіперимунних сироваток, тощо). 
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Вступ. Біотехнологія виробництва сучасних імунологічних засобів потребує нових 

підходів до технологічних прийомів для підвищення якості та здешевлення вакцинних 

препаратів. Одним із пріоритетних напрямків є поліпшення ростових якостей живильних 

середовищ, які використовують для виготовлення вакцинних антигенів, за допомогою 

наночастинок металів. 

Метою роботи було вивчити мінімальну концентрацію наночастинок міді (CuNP), 

які б найліпше стимулювали метаболічні процеси у C. perfringens типи А, В, С, Д та 

сприяли накопиченню найбільших об’ємів бактеріальної маси.  



 56 

Матеріали і методи. Робота виконана у лабораторії анаеробних інфекцій ім. 

В Риженка. Наночастинки міді синтезовані в Інституті біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. 

Овчаренка НАН України у вигляді колоїдного розчину з вихідною концентрацією 32,0 

мг/мл за металом та розмірністю 20 нм. Нанопрепарат має паспорт безпеки з тестами на 

відсутність цитотоксичності, генотоксичності і мутагенності наночастинок міді на живі 

об’єкти.  

Для постановки досліду виготовляли по три робочих розведення: 0,080; 0,040 і 

0,008 мг/мл. Для посіву на живильне середовище із відповідними робочими 

концентраціями CuNP використовували суспензію добових культур C. perfringens типів А, 

В, С, Д у концетрації 2,0×109 КУО/см3. Для перевірки контролю росту збудника суспензію 

добових культур різних типів C. perfringens висівали на стандартне живильне середовище 

без додавання наночастинок міді. Для створення умов близьких до анаеробних, за інкубації 

бактеріальних клітин, на поверхню усіх посівів нашаровували стерильну вазелінову олію 

завтовшки 8,0–10,0 мм. Вимірювання об’ємів бактеріальної маси C. perfringens у досліді і 

контролі проводили через 6, 12, 24 і 36 год. культивування за температури 37 0С за 

оптичним стандартом каламутності. 

Використані методи досліджень: мікробіологічний, варіаційно-статистичний. 

Результати досліджень. Результати досліджень показали, що додавання 

наночастинок міді до складу рідкого живильного середовища для вирощування анаеробів 

сприяє активізації метаболічних процесів та стимулює ріст бактеріальних клітин 

C. perfringens типи А, В, С, Д. Уже через 6 год його культивування у присутності CuNP, 

незалежно від її концентрації, об’єм бактеріальної маси збільшувався вірогідно у 1,7 разів 

(р>0,001), порівняно із показниками контролю, де анаеробні клітини культивували у 

традиційному середовищі. Через 12 год. інкубації C. perfringens типи А, В, С, Д за 

присутності CuNP у концентрації 0,008 мг/мл був виявлений найвищий рівень росту 

анаеробних бактерій. При цьому, об’єми його бактеріальної маси вірогідно у 1,9 разів 

(р>0,001) перевищували показники контролю і також були вищими відповідно на 15,8 та 

5,3 % за кількісний вміст бактеріальних клітин збудника, які культивували у присутності 

інших концентрацій CuNP – 0,080 і 0,040 мг/мл. Результати досліджень з визначення 

кількісних показників вмісту бактерій за 24- і 36-годинного інкубування C. perfringens у 

присутності CuNP, незалежно від її концентрації у складі живильного середовища, 

засвідчували інгібування росту клітин, оскільки спостерігалося зменшення об’ємів 

бактеріальної маси, порівняно із показниками, одержаними через 12 год культивування 

збудника. 

Висновки: 1. Доведена доцільність застосування CuNP у живильних середовищах 

для культивування анаеробів, оскільки наночастинки міді активізують 

метаболічні процеси у клітинах C. perfringens та стимулюють їхній ріст. 2. Встановлена 

оптимальна стимулююча доза CuNP, яку необхідно вводити до складу рідкого живильного 

середовища для анаеробів, яка складає 0,008 мг/мл, що підтверджено об’ємами 

бактеріальної маси C. perfringens типи А, В, С, Д, які за період культивування від 12 до 24 

год. зростали вірогідно у 1,9 разів (р>0,001), порівняно із ростом збудника у традиційному 

середовищі без CuNP. 

Перспективи подальших досліджень. Розробка та апробація рідких і твердих 

живильних середовищ для вирощування бактерій з введенням до їхнього складу композиту 

наночастинок міді, заліза, золота і срібла для підвищення ростових якостей.  
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Вступ. Для контролю за наявністю залишків антибактеріальних препаратів у 

продукції тваринного походження використовують такі методи, як мікробіологічні, фізико-

хімічні, імунологічні, біологічні та інші. Найбільш розповсюдженими є мікробіологічні 

методи контролю, які доволі дешеві, прості у використанні й забезпечують отримання 

результату упродовж коротких термінів. Вони дають можливість встановити наявність у 

продукції антимікробних речовин на рівні максимально допустимих рівнів (МДР) або 

рівнях, що перевищують МДР. Найбільш поширеним є метод дифузії в агар із 

використанням однієї з паспортизованих тест-культур мікроорганізмів Sar. lutea, St. aureus, 

Вас. subtilis. В основі методу дослідження продуктів забою тварин на наявність 

антибіотиків лежить здатність багатьох видів антибіотиків затримувати ріст 

мікроорганізмів. Недоліком названого методу є достатньо тривалий час для постановки, 

проведення та обліку реакції (20-24 години). 

Мета досліджень. Впровадженні експрес-методу «Premi®Test» виявлення 

антибактеріальних препаратів у рибі. 

Матеріали і методи. У наших дослідах були використані препарати, які найбільш 

поширені в рибництві й застосовуються для лікування та профілактики хвороб риби, – 

сульфадимезин, оксітетрациклін, тілозин, амоксицилін і гентаміцин. Для порівняння 

ефективності визначення залишків антибактеріальних препаратів у рибі стандартним 

дифузійним методом та експрес-методом «Premi®Test» нами було сформовано 5 груп 

коропів, віком два роки, вагою 240±14 г по 30 особин (n=30); кожній особині був наданий 

номер за допомогою бирки. Кожній групі риб уводили п’ять різних антимікробних 

препаратів згідно з таблицею 1.  

Таблиця 1 
Схема введення препаратів для проведення досліду, n=30 

Препарат 
№ особини в групі 

Спосіб та кратність введення 
МДР 

мг/кг 1–10 11–20 21–30 

Сульфадимезин 50 мг/кг 100 мг/кг 200 мг/кг 
2 рази на добу п/о з 1% 

крохмальним клейстером 
100 мг/кг 

Оксітетрациклін 50 мг/кг 100 мг/кг 200 мг/кг 1 раз на добу в/м 100 мг/кг 

Тілозин 50 мг/кг 100 мг/кг 200 мг/кг 1 раз на добу в/м 100 мг/кг 

Амоксицилін 25 мг/кг 50 мг/кг 100 мг/кг 1 раз на добу в/м 50 мг/кг 

Гентаміцин 25 мг/кг 50 мг/кг 100 мг/кг 1 раз на добу в/м 50 мг/кг 

 

Через добу риб забивали, а м’ясо використовували для проведення досліджень 

дифузійним методом та  експрес-методом «Premi®Test». 

Для постановки реакції дифузійним методом попередньо, перед дослідженням, тест-

культуру Вас. subtilis вирощували на МПБ 37 оС. На пластинчастий МПА пастерівською 

піпеткою наносили 2–3 краплі бульйонної тест-культури мікроорганізмів і ретельно 

розподіляли на його поверхні. Потім на поверхню агару на однаковій відстані один від одного 
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та від країв чашки Петрі вміщували три досліджувані проби м’яса, масою 2–3 г, і паперовий 

диск, що містить 0,25 ОД пеніциліну. Чашку ставили спочатку в холодильник за температури 

4–5 °С на 5 год. (для дифузії антибіотиків із м'яса риби в поживне середовище), а потім – у 

термостат за температури 37°С на 15–20 год. При наявності антибіотиків у пробі навколо 

шматочка м’яса риби виявляли зону затримки росту мікроорганізмів.  

Для постановки реакції експрес-методом «Premi®Test» водну витяжку (1:10) із 

фаршу м’яса риби поміщали в готові до використання пробірки, давали настоятися 20 хв. 

Після цього пробірку поміщали в термостат при температурі 64оС протягом 3 годин. Для 

врахування результатів реакції порівнювали колір індикатору. 

Через добу після введення препаратів риба була виловлена, а зразки м’яса 

використані для дослідження в них залишкових кількостей антибактеріальних препаратів 

методом дифузії в агар та експрес-методом «Premi®Test». 

Результати досліджень. У результаті досліджень залишків антибактеріальних 

препаратів у м'ясі коропа були отримані дані, що відображені в таблиці 2. 

За наявності в м’ясі риби препаратів у половинній кількості від максимально допустимих 

рівнів дифузійним методом не виявлявся сульфадимезин та гентаміцин; у половині випадків 

визначався тілозин та амоксицилін; у 20 % випадків визначавсь оксітетрациклін. При наявності 

сульфадимезину на рівні МДР лише в 50 % випадків названий метод виявляв препарати в м'ясі 

риби; оксітетрациклін та тілозин визначалися зі 100 % ефективністю; гірше визначавсь 

амоксицилін – у 70 % випадків; і найгірше визначався гентаміцин – лише в 20 % випадків був 

отриманий позитивний результат. Витрата часу за умови проведення дослідження щодо 

виявлення залишків антибактеріальних препаратів дифузійним методом, становила одну добу. 

«Premi®Test» ефективно виявляв наявність антибактеріальних препаратів у м’язах при 

половинній концентрації МДР у пробах м’язової тканини риби: оксітетрацикліну (50 %), 

тілозину (70%), амоксициліну (100 %); тест був нечутливий до сульфадимезину та гентаміцину. 

«Premi®Test» ефективно виявляв наявність у м’язах риби на рівні 1,0×МДР таких препаратів, як 

оксітетрациклін (100 %), тілозин (100 %) та амоксицилін (100 %); сульфадимезин виявляв лише 

в половині випадків, а гентаміцин лише в 20 % випадків. 

Таблиця 2 
Визначення в рибі залишків антибактеріальних препаратів за допомогою, n=30 

Препарат 

Метод дифузії в агар 

№ особини в групі 

1–10 11–20 21–30 

кількість позитивних результатів / усього проб (%) 

Сульфадимезин 0/10 (0%) 5/10 (50%) 10/10 (100%) 

Оксітетрациклін 2/10 (20%) 10/10 (100%) 10/10 (100%) 

Тілозин 5/10 (50%) 10/10 (100%) 10/10 (100%) 

Амоксицилін 5/10 (50%) 7/10 (70%) 10/10 (100%) 

Гентаміцин 0/10 (0%) 2/10 (20%) 2/10 (20%) 

 експрес-метод «Premi®Test» 

№ особини в групі 

1–10 11–20 21–30 

кількість позитивних результатів / усього проб (%) 

Сульфадимезин 0/10 (0%) 5/10 (50%) 10/10 (100%) 

Оксітетрациклін 5/10 (50%) 10/10 (100%) 10/10 (100%) 

Тілозин 7/10 (70%) 10/10 (100%) 10/10 (100%) 

Амоксицилін 10/10 (100%) 10/10 (100%) 10/10 (100%) 

Гентаміцин 0/10 (0%) 2/10 (20%) 7/10 (70%) 

 0,5×МДР 1,0×МДР 2,0×МДР 
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На рівні двократного перевищення максимально допустимих рівнів експрес-тест виявляв 

усі зазначені препарати на рівні 100 %, крім гентаміцину, його рівень виявлення становив 70 %. 

Витрата часу за умови проведення дослідження експрес-методом становила чотири години. 

Висновки. Таким чином, можемо сказати, що експрес-метод визначення залишків 

антибактеріальних препаратів у рибі «Premi®Test» виявився ефективним. При 

використанні названого методу значно скорочується час на проведення досліджень, він 

простий у використанні, і не поступається за своєю чутливістю методу дифузії в агар. 
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Вступ. Літування ставів – комплекс рибоводно-меліоративних і ветеринарно-

санітарних заходів у рибогосподарських водоймах. Організовують для знищення збудників 

заразних хвороб, шкідників риб, а також проведення рибоводно-меліоративних і 

ремонтних робіт на літувальних ставках (профілактичне літування ставків); для 

оздоровлення рибоводних ставків і в цілому при неблагополуччі їх щодо аеромонозу 

коропів і лососевих, бранхіомікозу та інших заразних хвороб. Відомий спосіб 

оздоровлення ложа ставів шляхом літування з використанням посівів різних 

сільськогосподарських культур: буряків, моркви, капусти, вико-вівсяної суміші, проса 

тощо. Також, відомий спосіб знезараження ложа ставів шляхом висушування під час 

профілактичного літування через кожні 5–6 років шляхом заморожування, залишаючи на 

зиму без води. Крім того, дезінфекція ложа ставків ведеться негашеним вапном із 

розрахунку 25 ц/га, хлорним вапном 3–5 ц/га. 

Недоліком способу оздоровлення ложа ставів шляхом літування з використанням 

посівів зазначених вище сільськогосподарських культур є те, що вони не володіють в 

достатній кількості бактерицидними властивостями по відношенні до умовно-патогенних 

мікроорганізмів. Недолік знезараження ложа ставів висушуванням полягає в тому, що 

знезараження поверхні ложа лише поверхневе, яке в свою чергу не забезпечує належного 

знезараження глибоких шарів ґрунту ложа ставу. Під час заморожування мікроорганізми 

не завжди втрачають свою патогенність.  

Мета роботи. Дослідити сануючі властивості сільськогосподарських рослин, та 

використання їх посівів при літуванні ставів. 

Матеріали і методи. Дослідження проводились на базі кафедри ветсанекспертизи, 

мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського 

національного аграрного університету, рибогосподарства Сумської області.  

Щоб встановити бактерицидні властивості сільськогосподарських рослин, було 

використано 4 види кормових трав, які можна використовувати не лише для санації ґрунту 

ложа ставка, а й для годівлі сільськогосподарських тварин. Для проведення досліду 

кормові трави висівали на ботанічному майданчику (БМ), ложа ставка під час його 

літування. Насіння трав згідно норм висівали у ґрунт чотирьох БМ весною на початку 

вегетаційного періоду. Контролем служила ділянка БМ, на якій рослини не висівали. 
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Проби ґрунту відбирали під час посадки, на 30, 60, 90 і 150 добу дослідження стерильним 

буром на глибині 20–22 см у період вегетації сільськогосподарських культур у 5 точках за 

типом «конверту». 

Для вивчення процесів самоочищення ґрунту були проведені порівняльні 

дослідження санітарно-бактеріологічного стану ґрунту ложа ставка до і після 

використання посівів кормових трав. Контролем служили ділянки грунту без використання 

посівів. Проби ґрунту відбирали щомісяця стерильним буром на глибині 20–22 см в період 

вегетації сільськогосподарських культур. 

Результати досліджень. Встановлено, що через 30 діб після посадки рослин рівень 

мікробної контамінації ділянок ґрунту ботанічного майданчика зменшився. 

Причому інтенсивність обсіменіння мікрофлорою ґрунту в цей період на ділянках з 

багаторічними травами була менше, ніж з однорічними. Так, КМАФАнМ на ділянках 

ґрунту при культивуванні канаркової трави і буркуну білого зменшилася порівняно з 

початковим значенням відповідно на 60,0 і 51,7 % і дорівнювала, а при вирощуванні трави 

амаранту та ріпаку – на 44,8 та 37 %. 

Більш висока активна сануюча здатність ґрунту в початковий період вегетації – через 

30 діб при вирощуванні багаторічних трав можна пояснити краще сформованою мережею 

кореневої системи зазначених рослин – ризосферою та особливостями її впливу на 

мікробоценоз прилеглої ділянки ґрунту. 

Разом з тим слід зазначити, що, незважаючи на характерне зменшення ступеня 

мікробної забрудненості ґрунту в початковий період вегетації, колі-титр та титр ентерококів 

залишався високим і становив 0,001. У пробах ґрунту на всіх ділянках культивування 

рослин у цей період вегетації були виділені патогенні E. coli (сероваріанти O4, O8). 

Результати вирощування сільськогосподарських культур через 90 діб після спуску 

води засвідчили, що на процеси самоочищення ґрунту ботанічного майданчика впливає їх 

ризосфера – ділянка грунту, що безпосередньо прилягає до коренів рослин і на яку 

кореневі виділення і ґрунтові мікроорганізми чинять свою дію. 

Причому, інтенсивність зменшення КМАФАнМ у ґрунті залежала від виду 

сільськогосподарської культури. Через 90 діб після спуску води найбільшу активність на 

процеси санації забрудненого ґрунту чинили канаркова трава та буркун. Порівняно з 

вихідним значенням, мікробна контамінація ґрунту за цей період зменшилася відповідно 

на 79,6 (p≤0,001) і 78,3 (p≤0,001) %. Колі-титр і титр ентерококів становив 0,01. 

Найменшу активність на процеси самоочищення чинили однорічні рослини – амарант 

і ріпак. Після 90 діб досліду у ґрунті ложа ставу КМАФАнМ зменшилася відповідно на 

61,3 (p≤0,001) і 55,7 (p≤0,001) %, а колі-титр і титр ентерококів знизився до 0,01. 

В кінці вегетаційного періоду від початку літування спостерігали подальше 

зменшення мікробного обсіменіння ґрунту. Причому інтенсивність деконтамінації була в 

прямій залежності від виду кормових трав. Порівняно з початковим рівнем, через 150 діб 

після посадки рослин зі ставу в ґрунті його ложа, де вирощували буркун і амарант, 

КМАФАнМ зменшилася відповідно на 96,4 (p≤0,001) і 95,3 (p≤0,001) %, а колі-титр і титр 

ентерококів – з 0,001 до 0,1. Патогенних мікроорганізмів при цьому виділено не було. 

За показниками санітарного стану, забрудненим вважається ґрунт, що містить у 1 г 

більше 1 млн. бактерій, а слабо забрудненим – менше 1, тис. бактерій. За показниками 

колі-титру його оцінюють: забруднений – 0,01–0,001; слабо забруднений – 1,0–0,01 і 

незабруднений – 1,0 і вище. З даних таблиць видно, що ґрунт БМ ложа ставу з категорії 

«забруднений» за умови вирощування сільськогосподарських трав (амаранту і буркуну) у 

кінці вегетаційного періоду (через 150 діб) відновився до категорії «слабо забруднений», 
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що вказує на високу сануючу здатність сільськогосподарських культур, що поліпшує 

санітарний стан ґрунту.  

Висновки: 1. Застосування посівів буркуна білого (Melilotus albus) позитивно 

вплинуло на санітарно-бактеріологічний стан ґрунту і сприяло зниженню КМАФАнМ 

ґрунту на 96,4 % ложа ставу, що вказує на високу сануючу здатність сільськогосподарської 

культури.  

2. Після закінчення вегетаційного періоду при вирощувані буркуну нами не були 

ідентифіковані патогенні мікроорганізми. 
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Introduction. Biorisk generally refers to the risk associated with biological materials and/or 

infectious agents. An international Laboratory Biorisk Management Standard developed under 

the auspices of the European Committee for Standardization, defines biorisk as the combination 

of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm where the source of harm is 

a biological agent or toxin. 

The goal of the work was to conduct analysis potential biorisks of spreading of rabies virus 

in laboratory and their prevention. 

Materials and methods. In our research we used the standard of rabies vaccine – 

International Working Standard (IWS) of Rabies Vaccine I.P. and commercial rabies vaccine 

Rabistar. For direction rabies virus in pathological materials on bioassay method and serological 

testing of rabies vaccines we used white mice weighing 9–15 g. For the detection of antibodies to the 

rabies virus used test device BIO RAD Platelia Rabies Kit II. 

Results of research. In article are presented main requirements of organization biosafety 

system in laboratory during work with infection of rabies virus written main methods that are 

used in laboratory during diagnostics, testing of vaccines, making screening, monitoring and 

molecular-genetic researches. as a result of using model (opinion, reduction, productivity) for 

decreasing of influence biosecurity factor, authors proposed to make changes in working process 

without low affectivity under testing serum blood, definition potency of inactivated rabies 

vaccines, getting brain material  and identification of rabies virus. 

This work provide testing of serum blood, was ejected risk factor (ejected virus of rabies in 

work) by changing work in vivo for in vitro. 

Article showed, that serological analysis is fast method for testing potency of inactivated 

rabies vaccines. Thanks to this test length of examination decline to 14 days and used less amount 

of mice that makes it effective and not expensive. To it need to include safe work staff of the 

laboratories, because test don't use alive rabies virus. Presented method can be alternative for 

classic method NIH for testing potency rabies vaccines, as in production, as after it. 
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Using of developed scheme, that based on three time defrost-melt of brain material, gives an 

opportunity to get brain suspension of rabies virus with maximum high titer of infection activity after 

ejection of contamination laboratory equipment and instruments for minimizing danger for life of staff. 

Results of RT-PCR in 100 % replied to results of biotest. That point of on ability of using RT-

PCR method as diagnostic and screening test for identification isolates to make the collection of it. 

Conclusions. Proposed methodic are simple, express by making them and decrease biorisk level 

in laboratory during scientific researches with rabies virus. 
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Вступ. Проаналізовано ефективність іммобілізації антитіл P. aeruginosa на поверхні 

трансдюсера, вкритій різними хімічними агентами (додекантіолом, поліелектролітами та 

білком А Staphylococcus aureus) для створення функціонально стабільних уніфікованих 

чутливих елементів оптичного імунносенсора на основі поверхневого плазмонного 

резонансу. 

У попередніх дослідженнях була показана ефективність імунного біосенсора на 

основі ППР для реєстрації специфічної взаємодії антиген–антитіло, а також доведена 

можливість його використання для індикацї P. aeruginosa. Виявилось, що результати 

аналізу істотно залежать від того, яким чином підготовлено шар золота на скляній 

поверхні, у який спосіб цю поверхню попередньо обробляли та який стан іммобілізованого 

біологічного матеріалу на поверхні трансдюсера. В даній статті наведено 

експериментальні дані щодо порівняльного використання поліелектролітів та білку А 

Staphylococcus aureus для іммобілізації антибактеріальних антитіл з метою забезпечення 

ефективності процесу та функціональної стабільності підготовленої поверхні трансдюсера. 

Мета роботи. дослідити використання поліелектролітів і білку А Staphylococcus 

aureus для іммобілізації антитіл P. aeruginosa на поверхні трансдюсера. 

Матеріали і методи. Вимірювальний пристрій імуносенсор «Плазмон – 6» на основі 

поверхневого плазмонного резонансу (ППР). Трансдюсер імуносенсора у вигляді 

попередньо хромованої (3–5 нм шару Cr) скляної пластинки з напиленим шаром золота 

товщиною 45 нм поєднується з призмою оптичного приладу за допомогою імерсійної 

рідини з коефіцієнтом заломлення 1,6. Для досліджень імунним біосенсором на основі 

ППР готували різні розведення антитіл у 1 мМ трис HCl буфері, рН 7,4, що містив 140 мМ 

хлористого натрію (ЗФР). 1%й розчин бичачого сироваткового альбуміну (БСА), 

отриманого від фірми Sigma (США), готували, використовуючи ЗФР. Для модифікації 

поверхні трансдюсера застосовували додекантіол, білкок А Staphylococcus aureus та 

поліелектроліти: поліаліламін гідрохлорид (ПАА) та полістирен сульфат (ПСС). Розчин 

білку А Staphylococcus aureus було приготовано в трис HCl буфері (рН 7,4) концентрацією 

1 мг/мл. Нанесення здійснювали протягом 30 хв за температури 25оС, після чого 
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здійснювали промивання комірки 0,9% фізіологічним розчином (ФР). Тестування 

проводили, як описано раніше.  

Результати досліджень. Дослідження продемонстрували, що підготовка чутливої 

поверхні дозволяє значно підвищити чутливість аналізу, яка в даному разі становила 10 

кл/см3 (рис.1).  

 

  
Рис. 1 Відгук ППР біосенсора на внесення розчину антигену до P. aeruginosa в концентрації 

10 кл / см 3  при використанні різних варіантів чутливої поверхні поверхні:1 –невкрите золото, 

2 – золото, вкрите шаром ПАА+Білок А; –золото, вкрите шаром ПСС+Білок А. 

 

Отже модифікацією поверхні ППР імуносенсора для покращення стабільності та 

чутливості вимірів є використання поліаліаміну гідрохлориду (ПАА) і орієнтації антитіл за 

допомогою білку А Staphylococcus aureus. Встановлено, що чутливість відгуку знаходилась 

в межах 101 – 103 кліт/см3 . 

Висновки. Досліджено ефективність іммобілізації антитіл P. aeruginosa на поверхні 

перетворювача ППР, попередньо вкритій ПАА і орієнтації антитіл за допомогою білку А 

Staphylococcus aureus для створення функціонально стабільних уніфікованих чутливих 

елементів оптичного імунного біосенсора на базі ППР та оптимізації функціональних 

параметрів ППР біосенсора.  

Встановлено, що чутливість відгуку знаходилась в межах 101–103 кліт/см3 .У 

подальших дослідженнях планується експериментально перевірити ефективність 

використання розробленої імунобіосенсорної тест-системи для експрес-індикації 

P. aeruginosa в об’єктах довкілля.  
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Вступ. Нині в науковій літературі та всесвітній мережі Інтернет з’являється значна 

кількість матеріалів досліджень випадків отруєнь мікотоксинами або виявлення їх у 

зернових кормах та харчових продуктах. Так, за повідомленнями департаменту харчування 

та сільського господарства ООН ФАО, на початку XXI століття 25 % зернових було 

забруднено мікотоксинами, з’явились повідомлення про забруднення навіть 80 % світового 

врожаю зерна. На сьогодні відомо понад 400 видів мікотоксинів. До родів цвілевих грибів, 

що продукують мікотоксини, відносяться: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Claviceps, 

Neotyphodium, Myrothecium, Stachybotrys, Trichoderma, Trichothecium.  

За останні 10 років в Україні та в інших країнах, в яких виробляються основні 

зернові культури, спостерігається значне зростання зараження мікотоксинами. Все це 

виводить товарне зерно не тільки з категорії продовольчого, але і робить його 

непридатним для використання на корм. 

Зернові культури вражають близько 20 видів фузарієвих грибів, але основна увага у 

зв’язку з небезпекою забруднення зерна мікотоксинами, приділяється Fusarium 

graminearum, F. culmorum, F. sporotrichioides, F. avenaceum, F. poae, F. Sambucinum. Вони 

відрізняються один від одного за морфологічними ознаками макро- та мікроконідій, за 

наявністю або відсутністю хламідоспор.  

Метою наших досліджень було визначення токсигенного потенціалу грибів 

Fusarium та Aspergillus виділених із зерна пшениці. 

Матеріали і методи. Мікотоксикологічному дослідженю підлягали 39 грибів роду 

Fusarium та 22 штами Aspergillus flavus. Штами грибів були отримані із зерна пшениці, для 

цього зерна розкладали у чашки Петрі на поверхню середовища Чапека по 6–7. Матеріал з 

кожного зразка висівали в 4 чашки дві з яких культивували за температури 24 °С а інші дві 

за 37 °С. Чисті культури отримували шляхом пересіву грибів у пробірки на скошений агар 

Чапека і для визначення виду враховували культуральні властивості та проводили їх 

мікроскопію. 

Для визначення здатності продукувати мікотоксини культури фузаріїв, 

культивували на зволоженому зерні пшениці за температури 28 °С протягом 24 діб. 

Екстрагування проводили розчином ацетонітрил:вода (3:1). Екстракт фільтрували через 

паперовий фільтр і очищали від коекстрактивних речовин колонковою хроматографією. 

Вміст токсинів в екстракті виявляли методом ТШХ. Для цього його розчиняли в 200 мкл 

ацетонітрилу і на стартову лінію пластини Sorbfil за допомогою мікрошприца наносили 20 

мкл досліджуваного розчину і поруч наносився стандартний розчин мікотоксину 

виробництва r-biopharm в метанолі (100 мкг/см3). Після розподілу в камері для ТШХ 

пластини обприскували різними реагентами з наступними прогріванням для виявлення 

мікотоксинів.  

22 штами Aspergillus flavus досліджували на здатність продукувати афлатоксини, 

коєву, аспергілову і пеніцилову кислоти. Для цього штами гриба вирощували на цукрово-
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дріжджовому середовищі протягом 10 діб за температури 25 °С. Мікотоксини 

екстрагували гарячим хлороформом і екстракт фільтрували через папір із зневодненим 

сульфатом натрію і наявність токсинів визначали методом ТШХ. Для цього екстракти 

наносили на пластини Sorbfil і розподіл проводили в системі розчинників 

толуол:етилацетат:мурашина кислота (6:3:1). Хімічними реагентами визначали наявність 

афлатоксинів, коєвої, пеніцилової та аспергілової кислот. 

Результати досліджень показали, що із грибів виділених з зерна пшениці, три 

штами F. culmorum 1256/4, F. sporotrich. var. tricinctum 1241/3 та F. sporotrich. var. poae 

1210/5 продукували зеараленон, один F. graminearum 1273 – ДОН, три штами 

F. moniliforme. var. lactis 1210д/2, F. moniliforme. var. lactis 1208/5 та F. oxysporum. var. 

orthoceras1206д/3 – фумонізин В1. Із 39 штамів грибів Fusarium – дванадцять штамів 

продукували Т-2 токсин серед них 8 F. sporotrichiella var. poae, 3 F. sporotrichiella var. 

tricinctum та 1 Fusarium spp., п’ятнадцять штамів утворювали – невизначені трихотеценові 

мікотоксини і жоден штам не продукував моніліформін.  

Ще п’ятнадцять штамів грибів продукували не визначені нами трихотеценові 

мікотоксини серед них F. oxysporum var. orthoceras – 4 штами, F. moniliforme var. lactis – 3, 

F. sporotriciella var. tricinctum – 4, F. graminearum – 2 та F. culmorum – 1.  

Аналізуючи отримані результати можна вказати, що продуценти Т-2 токсину були 

виявлені в Київській – (7), Вінницькій – (2), Закарпатській – (1), Одеській – (1) областях і 1 

штам-продуцент був виділений із зерна пшениці з Німеччини. Зеараленон синтезували 

штами виділені у Київській та Закарпатській областях, а продуценти фумонізину В1 

виявлені у Київській та Одеській областях. Не ідентифіковані трихотеценові мікотоксини 

синтезували штами із Вінницької, Чернігівської, Закарпатської, Харківської, Київської, 

Одеської областей та із Німеччини. 

Висновок. Проведеними дослідженнями, продуцентів афлатоксинів серед 22 грибів 

Aspergillus flavus не виявлено, 8 штамів гриба Aspergillus flavus продукували коєву кислоту, 

20 штамів – аспергілову і лише один – пеніцилову кислоту. 

Із зерна пшениці виділено ряд грибів, що потенційно здатні виробляти мікотоксини. 

Це вказує на те, що вони широко розповсюджені у ґрунті, і за певних умов можуть вражати 

зернові культури. 
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БІОХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛЬОВИХ ІЗОЛЯТІВ ПАСТЕРЕЛ 

ВИДІЛЕНИХ ВІД КРОЛІВ 

 

Паламарчук А. М. – аспірант 

Інститут ветеринарної медицини НААН, Київ 

 

Вступ. Пастерельоз кролів спричиняється P. multocida – мікроорганізмом із роду 

Pasteurella. Це грамнегативна бактерія, яка в мазках-відбитках має добре виражену 

капсулу і біполярне зафарбування. 
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За капсульним антигеном розрізняють 5 серологічних груп Р. multocida, зокрема: A, 

B, D, E та F.  

Пастерели, що відносяться до серогруп А і D, є збудниками пастерельозу різних 

видів тварин і мають панзоотичне розповсюдження. Пастерели серогруп В і Е викликають 

геморагічну септицемію великої рогатої худоби і диких жуйних тварин і поширені  

переважно у країнах із тропічним кліматом. Пастерел серогрупи F було виділено від 

індички в США у 1987 році; пастерели цієї групи виділяють, як правило, від птахів у 

Північній Америці, рідше – в інших частинах світу. 

Мета роботи. Описати характеристики низки польових ізолятів пастерел, які можна 

було використати як виробничі для конструювання вакцин проти пастерельозу кролів та 

виготовлення діагностикумів для ідентифікації пастерел в патологічному матеріалі. 

Матеріали і методи. Матеріалом для наших досліджень слугували польові ізоляти 

пастерел, виділених нами із патологічного матеріалу від кролів, всього 30 ізолятів. 

Культуральні властивості пастерел вивчали на м’ясо-пептонному бульйоні (МПБ), 

м’ясо-пептонному агарі (МПА), кров’яному агарі (КМПА), агарах Мак-Конкі і Хотінгера. 

Культивування проводили за 37±0,3˚С протягом 24 год. 

Морфологічні ознаки і тинкторіальні властивості вивчали у препаратах: а) для 

звичайної світлової мікроскопії, які фіксували на полум’ї і фарбували за Грамом і Гінсом; 

б) для фазово-контрастної мікроскопії – препарат «роздушена крапля». 

Із біохімічних показників визначали здатність утворювати індол та уреазу, наявність 

орнітиндекарбоксилази, а також цукролітичну активність до глюкози, лактози, сахарози, 

мальтози і маніту на середовищі Гісса із вказаними цукрами. Утворення індолу визначали 

за допомогою індикаторних папірців, просочених розчином щавлевої кислоти. 

Приналежність пастерел до серогруп визначали двома методами – з допомогою 

модифікованого КАМП-тесту та реакцією флокуляції із водним розчином акріфлавіну.  

Постановку КАМП-тесту з використанням агару Хотінгера і β-гемолітичного 

Staphylococcus aureus проводили у наступному порядку. Штами, які в зоні росту 

стафілокока (до 5 мм) утворювали дрібніші колонії, ніж колонії, що розташовані 

віддаленіше від цієї зони, відносили до серогрупи А. Крім того, колонії P. multocida 

серогрупи А, що росли поблизу стафілокока, мали інше забарвлення у порівнянні з 

віддаленими колоніями.  

Розмір колоній пастерел серогруп В та D є незмінним як у безпосередній близькості 

до зони росту S. aureus, так і на значній віддалі. 

Як додатковий метод визначення серогрупи пастерел була проведена реакція 

флокуляції з акріфлавіном. Пастерели серогруп В і F дають негативну реакцію флокуляції. 

У роботі використовували мікроскопічний та культурально-біохімічний методи 

досліджень. 

Результати досліджень. З метою відбору перспективних штамів, які можна було б в 

подальшому використати як виробничо-контрольні штами, попередньо комплексно було 

дослідженню 30 ізолятів пастерел, виділених впродовж 2015–2016 рр. від трупів кролів, що 

загинули з ознаками пастерельозу.Їх висівали на МПБ, МПА, КМПА та агар Мак–Конкі, 

інкубували за температури 37±0,3˚С протягом 24 год. 

Польові ізоляти пастерел утворювали однакові колонії округлої форми опуклі з 

рівними краями та напівпрозорого кольору, що мають вигляд дрібних крапель роси. Ріст 

P. multocida на МПБ характеризується утворенням рівномірної каламуті та слизистого 

осаду, який при струшуванні піднімається у вигляді косички. На КМПА усі пастерели 

утворюють дрібні росинчасті колонії, на агарі Мак–Конкі, ріст. 
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Серед досліджених тридцяти ізолятів пастерел, виділених від кролів із різною 

патологією, ми не ідентифікували жодного ізоляту як P. haemolytica, що свідчить про те, 

що останній є рідкісним патогеном для кролів. 

Морфологічно усі ізоляти пастерел мали однакові тинкторіальні властивості 

(фарбувалися грамнегативно, мали виражене біполярне зафарбування, що було добре 

помітним навіть за умови фарбування мазків за Грамом), подібну будову – дрібні 

поліморфні біполярно зафарбовані овоїди, з добре вираженою капсулою (фарбування за 

Гінсом). У свіжо виділених ізолятів капсулу добре видно навіть за умови фарбування 

мазків за Грамом та у препаратах «роздушена крапля» (фазово-контрастна мікроскопія).  

Досліджені штами та ізоляти пастерел були рухливі (фазово-контрастна мікроскопія). 

Майже усі польові ізоляти P. multocida мали однакові біохімічні властивості 

(утворювали індол, володіли орнітиндекарбоксилазною активністю, не мали уреази, 

зброджували з утворенням кислоти глюкозу, сахарозу і маніт і не зброджували мальтозу за 

винятком трьох ізолятів). За результатами модифікованого КАМП-тесту з використанням 

агару Хотінгера та гемолітичного золотистого стафілококу встановлено, що колонії з 19 

ізолятів, які виросли у безпосередній зоні росту S. aureus, були значно меншими, мали 

більш щільну консистенцію (були непрозорими), ніж ті, що виросли на віддалі від зони 

росту стафілокока, що характерно для збудників серогрупи А. Колонії з 11 ізолятів мали 

однаковий діаметр незалежно від відстані до зони росту стафілокока. 

При змішувані суспензії бульйонних культур пастерел із 11 ізолят з акріфлавіном 

утворювався флокулят у вигляді крупних пластівців, що не розбивалися при струшуванні, 

тоді як пастерели з 19 ізолятів (що мали позитивний результат з S. aureus) не дали 

позитивної реакції флокуляції з розчином акріфлавіну. Це і було підставою для віднесення 

цих 11 ізолятів  до P. multocida серогрупи D.  

Отримані результати дають нам підставу стверджувати, що типізація пастерел з 

допомогою модифікованого КАМП-тесту та реакції флокуляції із акріфлавіном є 

достовірною, значно дешевшою і безперечно більш доступною у виконанні в умовах 

рутинних досліджень діагностичних лабораторій. Такої думки щодо первинної типізації 

ізолятів пастерел дотримуються й інші дослідники. 

Висновки: 

1. За культуральними і біохімічними властивостями можна легко 

диференціювати ізоляти P. haemolytica від P. multocida.  

2. За відсутності типоспецифічних аглютинуючих пастерельозних сироваток, 

можна провести достовірну  типізацію пастерел з допомогою модифікованого КАМП-

тесту та реакції флокуляції із акріфлавіном. 

3. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення у відібраних нами 

польових ізолятів пастерел вірулентних, антигенних та імуногенних властивостей.  
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Вступ. Мікроорганізми у природі можуть перебувати у двох формах існування – це 

поодинокі клітини (планктонні бактерії або вільно плаваючі утворення) і у біоплівці. 

Встановлено, що там де виявлено одну планктону бактерію, там є близько 1000 

мікроорганізмів сформованиху біоплівки. Мікробні біоплівки, які утворюються на 

поверхнях доїльного устаткування, негативно впливають на якість сировини і безпечність 

готової молочної продукції. 

Однією з важливих умов у системі одержання безпечного та якісного молока сирого 

екстра-ґатунком згідно з вимогами ЄС та ДСТУ 3662-97, є проведення ефективної санітарної 

обробки доїльного устаткування та молочного інвентаря мийно-дезінфікуючими засобами. 

При розробці нових вітчизняних мийно-дезінфікуючих засобів бактерицидну дію 

(мінімальну інгібуючу і мінімальну бактерицидну концентрацію) у лабораторіях визначають 

на планктонних (вільно плаваючих) мікроорганізмах. Ці дослідження визначають тільки 

концентрацію антибактеріальної речовини необхідну для пригнічення росту чи загибелі 

планктонних бактерій. Для того, щоб досягти бактерицидної дії засобу на мікроорганізми, які 

сформовані у біоплівки, концентрація антибактеріальної речовини може бути у десятки, сотні, 

а іноді в тисячі разів більшою, ніж та, яка ефективна для планктонних бактерій. 

Метою роботи було дослідити бактерицидну дію мийно-дезінфікуючих засобів, які 

використовуються для санітарної обробки доїльного устаткування, на планктонні та 

біоплівкові форми бактерій. 

Матеріали та методи. Вивчення чутливості мікроорганізмів до мийно-

дезінфікуючих проводили на тест-культурах, які були виділенні з доїльного устаткування. 

Дослідження чутливості планктонних мікроорганізмів до засобів проводили згідно з 

загальноприйнятими методами. Добові мікробні біоплівки тест-культур вирощували на 

стерильних одноразових пластикових чашках Петрі діаметром 5 см. Після 24 год. інкубації 

культур, чашки триразово відмивали від планктонних (неприкріплених) мікроорганізмів 

стерильним фосфатним буфером та вносили 5 см3 0,5 % робочих розчинів мийно-

дезінфікуючого засобу за температури + 60±5 ºС на 20 хв. Після експозиції засіб зливали, 

чашки триразово промивали стерильним фосфатним буфером, вносили 5 см3 стерильного 

0,9 % розчину натрію хлориду і стерильним тампоном ретельно відмивали зі стінок та дна 

мікробну біоплівку. Із чашок відбирали 1,0 см3 суспензії, готували ряд десятикратних 

розведень і проводили посів для визначення кількості бактерій. 

Результати досліджень. Нами було проведено вивчення чутливості 

мікроорганізмів, які сформовані у біоплівки, до чотирьох мийно-дезінфікуючих засобів 

наявних на ринку України, що використовуються для санітарної обробки доїльного 

устаткування і молочного інвентаря. Контролем був метод визначення чутливості 

планктонних бактерій до даних засобів. 
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З лужних мийно-дезінфікуючих засобів у дослідженнях використали засоби «Ecochlor» 

(Бельгія), «Hyprochlor» (Франція) і «SanAlcalin» (Бельгія), які у своєму складі містять 

дезінфікуючу хлорвмісну речовину, та засіб «Сандез» (Україна, ТДС ІВМ) на основі 

дезінфікуючої речовини бензалконію хлориду, що належить до четвертинних амонієвих солей. 

Встановлено, що усі робочі розчини мийно-дезінфікуючих засобів «Ecochlor», 

«Hyprochlor», «SanAlcalin» і «Сандез» проявляли бактерицидну дію на планктонні 

мезофільні бактерії у зазначених концентраціях (табл. 1).  

Таблиця 1 

Чутливість планктонних та біоплівкових форм мікроорганізмів до мийно-

дезінфікуючих засобів для санітарної обробки доїльного обладнання, n=30 

Вид 

бактерій 

Форми 

бактерій 

Кількість бактерій у 1 см3 зависі або змиву 

контроль Eco chlor 
Hypro-

chlor 

San 

Alcalin 
Сандез 

S. aureus 
планктонні 1,0×107 0 0 0 0 

біоплівкові 2,3×108 2,1×103 2,2×102 3,8×102 4,1×101 

E. coli 
планктонні 1,0×107 0 0 0 0 

біоплівкові 3,8×108 6,1×102 9,0×102 4,9×102 1,2×102 

P.aeruginosa  
планктонні 1,0×107 7,3×103 5,0×103 6,0×103 0 

біоплівкові 5,0×105 9,9×103 5,8×103 6,9×103 2,0×103 

 

Мікроорганізми, які сформовані у біоплівки проявляли підвищену стійкість до 

даних розчинів мийно-дезінфікуючих засобів. Після дії засобів у змивах з поверхонь 

біоплівки виділяли від 41 до 2100 КУО/см3. 

Pseudomonas aeruginosa виявилися найбільш стійкими до усіх мийно-дезінфікуючих 

засобів. Так, планктонні і біоплівкові мікроорганізми P. aeruginosa були стійкі майже до 

усіх засобів, лише 0,5 % робочий розчин засобу «Сандез» проявляв бактерицидний ефект 

до планктонних бактерій та знижував кількість бактерій у біоплівці до 2,0 тис. в 1 см3 

змиву з чашки Петрі. 

Результати наших досліджень підтверджують дані багатьох дослідників, що 

дезінфікуючі засоби, які проявляють бактерицидну дію на планктонні мікроорганізми в 

лабораторних дослідженнях, можуть бути не ефективними в природних або виробничих 

умовах. 

Висновок. При розробці мийно-дезінфікуючих засобів для санітарної обробки 

доїльного устаткування та молочного інвентаря необхідно підбирати таку робочу 

концентрацію засобу, яка діє не тільки на планктонні культури мікроорганізмів, а й на 

бактерії, які перебувають у сформованих біоплівках. 
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СЕРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЦИРКУЛЯЦІЇ LEPTOSPIRA INTERROGANS 

СЕРОВАРУ HARDJO СЕРЕД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ НА ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ 

 

Пискун А. В. – кандидат ветеринарних наук 

Уховський В. В. –доктор ветеринарних наук 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

 

Вступ. Актуальність проблеми лептоспірозу пов’язана в першу чергу з тим, що ця 

хвороба є зоонозом і становить значну загрозу для здоров’я людини. Лептоспіроз 

характеризується глобальним поширенням (реєструється на всіх континентах крім 

Антарктиди), природною вогнищевістю, багаточисельнісю відомих сероварів лептоспір 

(більше 250 сероварів, об’єднаних у 26 антигенозалежних серогруп) та їх хазяїв у природі 

(вражає близько 150 видів ссавців), варіабельністю симптомів хвороби тощо. Всі ці ознаки 

на фоні постійного зростання кількості сероварів та серогруп лептоспір у зв’язку з 

ізолюванням та ідентифікацією нових штамів (екзотичних), виділених від тварин, людей та 

із навколишнього середовища, що раніше не реєструвалися на певних територіях, 

сприяють складності лабораторної діагностики лептоспірозу. 

За повідомленнями іноземних дослідників, тваринницькі ферми є основними 

факторами професійного ризику інфікування лептоспірозом по всьому світу. Найбільший 

же ризик пов’язаний з молочним скотарством та асоціюється із L. Interrogans сероваром 

hardjo (серогрупи Sejroe), що у середині минулого століття був завезений разом з ВРХ із 

Нової Зеландії, де збудник циркулював у популяціях ендемічного виду лисячих – кузу, до 

США. У теперішній час ВРХ вважається основним господарем цього серовара і 

розповсюджує лептоспіри з сечею та виділеннями зі статевих шляхів. W.A. Ellis, що є 

одним із основоположників та фундаторів вчення про лептоспіроз, ще у 1986 році відводив 

даному серовару провідну роль у лептоспірозі ВРХ та ДРХ. Так, наприклад, нині відсоток 

інфікованого ним поголів’я дійного стада в Англії становить близько 80 % від загальної 

кількості серопозитивних на лептоспіроз тварин. 

Оскільки повідомлення щодо реєстрації L. Interrogans серовару hardjo серед 

вказаного виду тварин на території України були відсутніми, нами вперше у 2014 році 

було прийнято рішення дослідити його можливу циркуляцію. 

Матеріали і методи. Для досліджень використовувались сироватки крові від великої 

рогатої худоби, які були відібрані із 42 неблагополучних господарств 11 областей України у 

кількості 573 проб та передані до лабораторії лептоспірозу сільськогосподарських тварин з 

музеєм мікроорганізмів ІВМ НААН протягом 2014–2016 рр. 

Дослідження проводили методом реакції мікроаглютинації (РМА) з використанням 

антигенів 8 серологічних груп лептоспір, рекомендованих для дослідження у державних 

лабораторіях ветеринарної медицини України. Крім того, до цього ряду був включений 

штам L. Interrogans hardjo praijtno, серовар hardjo, серогрупа Sejroe, отриманий із 

Королівського тропічного інституту (м. Амстердам) у 1997 році. РМА ставили у 4-х 

розведеннях: 1:50, 1:100, 1:500та 1:2500. 

Результати досліджень. У ході дослідної роботи було діагностовано антитіла до 

серовару hardjo у тварин із усіх 11 областей України, із яких досліджувалися проби сироваток 

крові. У таблиці 1 наведено систематизовані результати порівняння показників інфікованості 

ВРХ сероварами hardjo та polonica, що є гостальними для вказаного виду тварин, по областях. 
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Таблиця 1 

Показники інфікованості великої рогатої худоби лептоспірами сероварів hardjo і 

polonica у неблагополучних господарствах різних областей України 
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 Виявлено антитіла до серогруп 

лептоспір, РМА 

Sejroe 

(hardjo) та 

інші 

серогрупи 

крім Sejroe 

(polonica) 

Sejroe 

(polonica) 

та інші 

серогрупи 

крім Sejroe 

(hardjo) 

обидва 

серовари 

разом та 

інші 

серогрупи 

гол. % гол. % гол. % гол. % 

Хмельницька 3 38 31 81,6 3 9,7 13  41,9 14  45,2 

Чернігівська 6 86 41 47,7 6 14,6 14 34,1 9 22 

Київська 5 73 45 61,6 4  8,9 23 51,1 13 28,9 

Волинська 3 33 29 87,9 1 3,4 8 27,6 7 24,1 

Донецька 2 12 9 75 1 11,1 4 44,4 5 55,6 

Полтавська 3 53 31 58,5 3  9,7 5 16,1 5 16,1 

Харківська 7 106 71 67 11 15,5 33 46,5 26 36,6 

Вінницька 4 65 57 87,7 8 14 18  31,6 9 15,8 

Одеська 3 40 25 62,5 2  8 16 64 5 20 

Дніпропетровська 3 32 10 31,3 – – 4 40 3 30 

Черкаська 3 35 20 57,1 4 20 5 25 4 20 

Всього: 42 573 369 64,4 39 10,6 143 38,7 100 27,1 
 

Інфікованими обома сероварами разом виявилися 100 голів із 369 позитивно реагуючих 

(27,1 %). Позитивні реакції до Sejroe (hardjo) та інших серогруп, крім Sejroe (polonica) 

реєструвалися у 39 голів (10,6 %). Загалом, антитіла у сироватках крові ВРХ до серовару 

hardjo були діагностовані у 139 тварин із 369 позитивно реагуючих, що склало 37,7 %. Від 

загальної кількості досліджених тварин він діагностувався у 24,3 % (у 139 із 573 голів). 

У всіх випадках були виявлені невисокі діагностичні титри антитіл у межах 1:50–

1:100. Ці результати корелюють з даними МЕБ, за якими титр антитіл у РМА до серовару 

hardjo1:100 розглядається як значний, а інфекція, спричинена ним, має хронічний перебіг. 

На нашу думку, такий високий відсоток реєстрації цього серовару пов’язаний, у 

першу чергу, із занесенням лептоспір на територію України внаслідок імпорту тварин з 

інших держав. До того ж, найбільший відсоток позитивних реакцій до нього відмічався у 

тварин з прикордонних областей (Харківська, Донецька). 

Для з’ясування етіологічної ролі серовару hardjo за лептоспірозу великої рогатої 

худоби, нами було досліджено 20 проб сироваток крові, що містили в РМА діагностичні 

титри антитіл до серологічних груп, які відіграють провідну роль у лептоспірозі 

зазначеного виду тварин, в реакції імуноадсорбції. 

В результаті постановки реакції було з’ясовано, що збудником лептоспірозу у 14 

голів були лептоспіри серовару hardjo (серогрупи Sejroe). 

Висновки: 1. Результати наших досліджень свідчать про циркуляцію L. hardjo серед 

поголів’я великої рогатої худоби на території України. У зразках сироваток крові із усіх 11 

досліджених областей були виявлені антитіла до цього серовару. 

2. Доведено роль серовару hardjo як етіологічного чинника лептоспірозу у великої 

рогатої худоби на території України. 



 72 

УДК 619:616.9-036 

 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У СОБАК ЗА 

ІНФЕКЦІЙНИХ ЕНТЕРИТІВ 

 

Радзиховський М. Л. – кандидат ветеринарних наук, доцент 

Дишкант О. В. – кандидат ветеринарних наук,, ст. викладач 

Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир  

 

Вступ. В останні роки в Україні інтенсивно розвивається службове, декоративне та 

мисливське собаківництво. Щорічно збільшується поголів’я собак, сприйнятливих до 

різних інфекційних захворювань, серед яких особливе занепокоєння викликають хвороби 

змішаної етіології, що перебігають з нетиповим проявом клінічних ознак для відповідних 

інфекцій 

Вірусні ентерити призводять до тяжких розладів таких систем, як шлунково-

кишкової, серцево-судинної та дихальної. Дорослі собаки рідко хворіють на ентерити такої 

етіології і в більшості випадків з благоприємним прогнозом. Смертельну небезпеку 

ентерити вірусної етіології створюють для цуценят. Невакцинований молодняк, отриманий від 

неімунних собак в умовах розплідників, хворіє важко зі значною летальністю від 30 до 80%. 

Комплексна діагностика цієї патології у собак розроблена недостатньо. Висока 

варіабельність клінічних ознак за парво- та коронавірусного ентериту, складність апеляції 

великим числом якісних показників, ускладнюють постановку діагнозу на це 

захворювання для практичного ветеринарного лікаря. 

Таким чином, комплексне вивчення клінічних змін і показників крові у собак, хворих на 

вірусні ентерити, є актуальним і потрібним для покращення комплексу діагностичних маркерів. 

Метою роботи було виявити морфологічні та біохімічні зміни крові собак хворих на 

парво- та коронавірусний ентерит. 

Матеріали і методи. Матеріалом для роботи були результати досліджень породних та 

безпородних собак хворих на ентерити інфекційної етіології, за період з 2014 по 2016 роки. 

Діагностичні дослідження на підтвердження парво- і коронавірусного ентериту проводили 

за допомогою експрес тестів VetExpert та в приватній ветеринарній лабораторії ТОВ 

«Бальд» (м. Київ). Гематологічні і біохімічні дослідження проводили по 

загальноприйнятим методикам та за допомогою біохімічного аналізатора BioChem SA із 

застосуванням реактивів фірми High Tehnology, Inc. (США).  

Для дослідження були відібрані собаки з характерними клінічними ознаками 

хвороби та обов’язковим підтвердженням діагнозу одним із методів: експрес-тест або 

лабораторно – шляхом ПЛР або ІФА, на виявлення антигену.  

За 2014–2016 рр. було виявлено та підтверджено діагноз на парвовірусний ентерит 

(ПВЕ) у 288, а коронавірусний (КВЕ) у 10 собак. Встановлено, що температура тіла при 

ПВЕ була в межах норми – 38,7±0,05°С, а при КВЕ – 38,9±0,05°С. 

У хворих собак відзначали зниження кількості еритроцитів. Причиною цього був 

інфекційний агент у крові хворих, що викликав гемоліз червоних кров’яних клітин 

(табл. 1). Гематокритна величина в інфікованих тварин була в межах норми. У хворих 

собак відмічали виражену лейкоцитопенію. Цей факт пов’язаний з тим, що вірус 

розмножується швидким діленням в клітинах кісткового мозку, а саме – лейкоцитах. 

Частка еозинофілів і моноцитів в межах норми. Відмічали зниження лімфоцитів, що є 

характерним для гострих інфекційних процесів. Швидкість осідання еритроцитів в крові 

інфікованих збудником парво- та коронавірусним ентеритом тварин була вище норми. 
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Гематокритна величина у інфікованих КВЕ тварин була дещо нижче норми, що 

відповідало стану собак у яких відмічали дегідратацію внаслідок проносу (табл. 1).  

Таблиця 1 

Морфологічні показники крові собак інфікованих вірусними ентеритами 
Показники Норма КВЕ ПВЕ 

Еритроцити 5,5–8,5 Т/л 5,20 ± 1,34 5,0±0,08 

Гематокритна величина 37–55 % 35,2 ± 5,4 41,1±0,50 

Лейкоцити 8,5–10,5 Г/л 4,606 ± 0,98 6,1±0,21 

Нейтрофіли С. 40–70 % 73,6 ± 5,77 73,3±1,29 

Еозинофіли 2–9 % 3,0 ± 0,81 2,9±0,20 

Моноцити 1–5 % 1,75 ± 0,95 3,9±0,30 

Лімфоцити 21–40 % 18,4 ± 4,22 19,8±0,81 

ШОЕ 2,0–5,0 мм/год. 7 ± 1,41 8,7±0,77 

 

Концентрація гемоглобіну, вміст кальцію, фосфору, глюкози, сечовини й креатиніну 

у хворих тварин не виходили за межі фізіологічних коливань. Вміст загального білка, за 

парвовірусного ентериту у собак знижувався, оскільки у хворих  відмічали зниження 

апетиту. Підвищена активність АсАТ за ПВЕ свідчить про порушення структури клітин 

печінки і розвитку цитолізу. Визначено, що активність лужної фосфатази була 

підвищеною, що також свідчить про ушкодження жовчних протоків печінки, оскільки 

вміст в сироватці крові загального кальцію та неорганічного фосфору були в межах 

фізіологічних величин (табл. 2). 

Зміни біохімічних показників не є неспецифічними, проте, відображають глибину 

патологічних процесів, які ускладнюють перебіг ентеритів вірусної етіології. 

 

Таблиця 2 

Біохімічні показники у собак інфікованих вірусними ентеритами  
№ з/п Показники Норма КВЕ ПВЕ 

1 Гемоглобін 120–180 г/л 131,04 ± 27,15 145,5±2,00 

2 Заг. білок 51–78 г/л 39,55 ± 12,37 47,6±0,70 

3 АсАТ 5–55 од/л 26,7 ± 6,08 61,4±3,90 

4 АлАТ 9–75 од/л 36,75 ± 6,43 58,8±4,40 

5 Сечовина 3,5–9,2 ммоль/л 4,205±0,41 5,1±0,25 

6 Креатинін 26–120 мкмоль/л 48,8±27,15 49,9±3,00 

7 Загальний кальцій 1,87–2,8 ммоль/л 2,52 ± 0,056 2,2±0,03 

8 Неорг. фосфор 0,68–2 ммоль/л 1,45 ± 0,07 1,6±0,05 

9 Лужна фосфатаза 10–150 од/л 310,8 ±  63,35 179,2±9,10 

10 Глюкоза 3,4–6 ммоль/л 3,39 ± 0,57 5,0±0,12 
 

Проведені комплексні дослідження вказали, що у собак, хворих на ентерити, 

характерними є зміни морфологічного та біохімічного складу крові. Було встановлено 

еритроцитопенію, лейкоцитопенію, лімфоцитопенію, гіпопротеїнемію, збільшення ШОЕ та 

гіперактивністю лужної фосфатази. 

Висновки: 1. ПВЕ у собак характеризується зменшенням кількості лейкоцитів на 

28 % і лімфоцитів на 6 %, а за КВЕ зменшенням кількості лейкоцитів на 46 %, 

еритроцитів – 5% та лімфоцитів – 13 % та зменшенням гематокритної величини на 5 % 

нижче мінімальної межі норми.  
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2. За ПВЕ у собак вражається печінка, про що свідчить зменшення рівня загального 

білка на 7 %, гіперактивністю АсАТ на 12 % та лужної фосфатази – 20 %, а за КВЕ 

зменшення рівня загального білка на 23 % порівняно з мінімальними значеннями норми. 

Перспективним є подальше вивчення стану крові, а саме – лейкоцитарного профілю 

для більш глибокого дослідження патологічних процесів в організмі собак, хворих на 

коронавірусний ентерит. 
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Вступ. Мікотоксикози – це поширені специфічні захворювання тварин та птиці, 

етіологічними факторами яких є токсиноутворюючі мікроскопічні гриби та продукти їх 

метаболізму – мікотоксини. Їх широкому розповсюдженню на території України сприяє 

географічне розташування та кліматичні умови. Особливо небезпечними вважають гриби 

родів Aspergillus, Fusarium, Penicillium. Вони відзначаються високою загальною 

токсичністю, імуносупресивною дією, а також мутагенними властивостями. За 

сприятливих для їх росту умов (вологість, відповідна температура і таке інше), гриби 

уражують корми, продукти харчування, промислову сировину та продукують мікотоксини. 

Споживання кормів і продуктів харчування, контамінованих мікотоксинами, призводить 

до отруєння тварин та людей. Навіть невеликі концентрації мікотоксинів у кормах за 

довгострокового надходження до організму знижують імунітет тварин, впливають на 

метаболічні процеси, викликають дермальні та нервові патології, спричиняють 

канцерогенну, гонадо- та ембріотоксичну дії. 

Метою даної роботи був підбір температурного режиму для вивчення біосинтезу 

фумонізинів грибом-продуцентом F. moniliforme.  

Матеріали та методи. В роботі було використано зерно жита та кукурудзи. Відбір 

зерна для мікологічного дослідження та проведення досліду проводили керуючись 

«Методичними вказівками за санітарно-мікологічної оцінки і поліпшення якості кормів», 

затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерством АПК 

України (№ 15-14-73 від 06.03.1998 р.). 

Результати досліджень. У процесі вивчення основного температурного режиму 

було проведено два досліди із зерном жита і кукурудзи. Один дослід відбувався за 

температури  24°С протягом одного тижня й потім за температури  4, 10 і 37 °С, а другий – 

за постійної температури  4, 10 і 24 та 37 °С (табл. 1). 

Установлено, що культивування посівів за постійно низьких температур 

зумовлювало найбільше накопичення фузаріотоксинів в усіх субстратах. Так, температура 

4°С була оптимальною для обох зернових субстратів, але найкращий вихід був на 

кукурудзі. 
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Таблиця 1 

Біосинтез фузаріотоксинів грибом F. moniliforme за різних температур, мг/кг 
Температурний режим 

культивування гриба 

Рівень токсиноутворення, мг/кг 

Жито Кукурудза 

4°С – 28 днів 150 700 

10°С – 28 днів 130 300 

24°С – 28 днів 300 150 

37°С – 28 днів 50 110 

24°С – 14  

4°С – 14  
400 300 

24°С – 14 

10°С – 14  
450 300 

24°С – 14 

37°С – 14  
300 250 

 

Виявлено закономірність біосинтезу токсину, коли посіви вирощували при 24 °С, а 

потім за температур від 4 до 37 °С підвищена температура в початковий період сприяла 

утворенню великої міцеліальної маси гриба, що забезпечувало продукування більшої 

кількості токсину за короткий період. 

Висновок. В результаті проведеної роботи було встановлено, що використання 

різних температурних режимів дає можливість за коротший час одержати більше токсину з 

нижчим вмістом коекстрактивних речовин. 
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Вступ. У зв’язку із зміною умов утримання у дрібних домашніх тварин виникають 

раніше не властиві їм захворювання, зокрема: ожиріння, хронічна ниркова недостатність, 

сечокам’яна хвороба та ін. (Локес П.І., 2003; Сімпсон Д., 2003). Порушення правил годівлі 

сухими кормами призводить до багаторазового збільшення концентрації солеутворювальних 

речовин у сечі  домашніх кішок і дає поштовх до утворення каменів різноманітного 

походження. Сукупність цих факторів призводить до щорічного зростання кількості 

летальних випадків від сечокам’яної хвороби (СКХ), тоді як методи діагностики, терапії та 

профілактики уролітіазу в кішок розроблені недостатньо. Відтак тема нашого дослідження 

«Особливості перебігу сечокам’яної хвороби у домашніх кішок» є актуальною і 

своєчасною. 

Метою роботи було дослідити статево-вікові особливості захворюваності на 

уролітіаз різних порід кішок м. Рівне та визначити оптимальні заходи терапії і 
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профілактики. 

Виконуючи дане дослідження ми використовували наступні методи досліджень, а 

саме: лабораторні, клінічні; біохімічні, методи статистичного аналізу. Діагноз 

«сечокам’яна хвороба» ставиться на підставі комплексного обстеження тварини. Для того 

щоб поставити діагноз, ветеринарний лікар звичайно враховує всі клінічні симптоми, 

інформацію, отриману від господаря кішки, результати лабораторного дослідження сечі, а 

також дані ультразвукового дослідження та рентгена. 

Результати досліджень. Об’єктами досліджень були домашні кішки (Felix 

domesticus) з симптомами сечокам’яної хвороби. Контрольну групу складали клінічно 

здорові домашні кішки.  

Для проведення огляду та лабораторних досліджень хворої тварини необхідні 

відповідна лабораторія і обладнання. У ветеринарній клініці «Ветдопомога» проводили 

клінічне, лабораторне та ультразвукове дослідження хворих тварин. За час проведення 

роботи було обстежено 182 кішки із захворюваннями сечовидільної системи, серед яких 54 

тварин, хворих на уролітіаз.  

При дослідженні враховували анамнестичні дані, показники габітусу, термометрії, 

проводили аускультацію серця, пальпацію і перкусію ділянки нирок, пальпацію сечового 

міхура.  

Таким чином, об’єктом клінічних і лабораторних досліджень були домашні коти, як 

різного віку так і породи, в загальній кількості 182 голови (клінічне обстеження тварин), з 

яких було сформовано дослідну групу з 54 тварин, з лабораторно підтвердженим 

діагнозом – уролітіаз (лабораторний аналіз сечі). 

Серед 54 обстежених хворих тварин, 37 становили коти і 17 тварин були самками, 

різного віку та породи. Залишається відкритим та викликає значний інтерес питання щодо 

статевої схильності до уролітіазів серед тварин.  

За результатами обстежень можна стверджувати, що самці (68,5%) хворіють більш 

ніж вдвічі частіше від самиць (31,5%) незалежно від їх віку та породи тварини. На нашу 

думку, це пов’язано з особливостями анатомічної будови сечостатевої системи у самців та 

самиць (довжина та діаметр просвіту й анатомічні вигини уретри).  

Наступним кроком наших досліджень було визначення рівня захворюваності на 

уролітіаз серед котів, господарі яких звернулись за допомогою до ветеринарної клініки. 

Так, з цих тварин, нами були сформовано групи в залежності від породи та статі. Нами 

було проаналізовано амбулаторні картки тварин й визначено 8 найбільш поширених порід 

котів, що утримуються в домашніх умовах міста на змішаному раціоні (сухі корми та 

м’ясні продукти) та з значним обмеженням фізичного навантаження. При цьому, більшість 

тварин, яким було поставлено діагноз – уролітіаз були кастровані й мали надлишкову масу 

тіла. Отже, найчастіше розвиток сечокам’яної хвороби спостерігається у таких порід котів: 

британська короткошерстна – 20,4% випадків, скоттіш фолд (шотланська висловуха) – 

16,6% та у перських – 14,8%. 

Аналіз вікової динаміки прояву уролітіазу виявив, що дана патологія спостерігається 

у всіх вікових групах. Так, серед наших пацієнтів були тварини віком від 2 років і коти 

старше 14 років. Зокрема, розвиток СКХ спостерігався в самців у віці від 3 місяців до 4 

років та в 13 років, а в самок від 4 до 10 місячного віку та у віці 4 і 15 років. Найбільша 

кількість тварин хворіє на уролітіаз у таких вікових групах: самці – з 5 до 12 років, а 

самки – з 1 до 3 років та з 5 до 14 років. 

Відповідно з аналізу статистичних даних, наступним етапом нашої роботи було 

вивчення рівня захворюваності на уролітіаз залежності від віку тварини. Як було зазначено 

вище, серед дослідної групи, були тварини віком від 2 до 14 років і старше. Для 



 77 

визначення рівня захворюваності серед цих 54 дослідних тварин нами було сформовано 5 

груп в залежності від віку, а саме: перша група тварин, вік яких був у межах 2-4 роки; 

другу групу становили тварин віком від 5 до 7 років; 3 група – тварини віком у межах 8-10 

років; четверта група тварин віком від 11 до 13 років і до п’ятої групи ми віднесли тварин 

віком старше 14 років.  

Отже, найвищий рівень захворюваності на СКХ спостерігається у віковій групі 2-4 

роки (майже 39%). З віком рівень захворюваності знижується, що пояснюється 

сповільненням процесів обміну речовин і поступовим згасанням репродуктивної функції. 

Висновок. За результатами досліджень найбільшу кількість випадків СКХ 

зареєстровано серед котів – самців віком від 2 до 4 років, що жили в міських квартирах і 

отримували змішані раціони (сухі корми та м’ясопродукти) – 40,5%, або 27,8% від загальної 

кількості обстежених котів з СКХ. Якщо у молодших вікових групах розвиток уролітіазу 

спостерігається частіше у самців, то у старших вікових групах (з 8-ми річного віку) – у самок. 

Перспективи подальших досліджень. Результати дослідження можуть бути 

використані ветеринарними лікарями для розробки ефективних лікувально-

профілактичних заходів з метою профілактики виникнення і запобігання рецедивам 

сечокам’яної хвороби. 
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Свинарство є однією із перспективних галузей сучасного тваринництва, воно 

набуває надзвичайно швидких темпів розвитку і в нашій країні. В умовах сьогодення існує 

значна кількість мікроорганізмів які спричинюють захворювання й призводять до значних 

економічних збитків. Streptococcus suis має зоонозний потенціал, й призводить у свиней до 

виникнення артритів, ендометритів, менінгітів, сепсису, пневмоній, системних інфекцй, 

маститів. Тварини уражаються під час контактів із хворими тваринами і клінічно 

здоровими тваринами-носіями. Перебування збудника в мигдалинах здорових тварин 

підтверджено багатьма науковцями. Люди уражаються внаслідок контакту із хворими 

тваринами та споживанні контамінованого м’яса (Alais Maria DallA gnoletal.,2014).  

Цей збудник дуже поширений у всьому світі. Нині виділяють 35 типів останнього, 

проте 2 тип вважається найбільш патогенним (Thomas R. Shryocketal., 1992). 

Стрептококоз у свиней поширений і в Україні. Наявність збудника стрептококозу у 

підсвинків досягає майже 100% всього через три тижні після відлучення. Уразі 

захворюваності 60–75%, летальність може становити 65% (Тарасов О.А. і ін., 2015). 

Широке використання антибіотиків у тваринництві є безперервним селективним 

тиском щодо сприяння обміну генів між бактеріями і селекції стійкості до антибіотиків.  

Забезпечити таку стійкість можуть плазміди, транспозони, інтегрони, геномні острови і 
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асоційовані елементи, які грають важливу роль в поширенні резистентності до 

антибіотиків в популяції бактерій. Швидка адаптація і еволюція бактерій безперервно 

сприяє появі нових механізмів стійкості до антибіотиків, що кидає виклик програмі 

спостереження і ставить під загрозу лікування інфекційних захворювань, як у ветеринарії 

так і в медицині (Taíssa Cook Siqueira Soaresetal., 2014). Резистентні до антибіотиків 

мікроорганізми можуть відрізнятись від своїх чутливих варіантів за деякими біологічними 

властивостями: швидкістю росту, продукцією ферментів, зміненою вірулентністю. Стійкість 

мікробів до антибіотиків забезпечується генами, які локалізуються або в хромосомі, або в 

позахромосомних елементах спадковості (плазмідах). Хромосомні мутації є найчастішою 

причиною зміни рецептора, мішені, з якою взаємодіють ліки (Farid ElG archetal., 2016). 

Нині відомі наступні механізми набутої резистентності мікроорганізмів: –

модифікація мішені дії; – інактивація антибіотика; – активне виведення антибіотика з 

мікробної клітини; – порушення проникності зовнішніх структур мікробної клітини; – 

формування метаболічного шунта (Emily Rose Arndt, March, 2017). Поява стійкості до 

макролідів і лінкозамідів і використання цих протимікробних препаратів у тваринництві 

були пов’язані вперше в Данії, де поширеність стійкості до протимікробних препаратів 

серед Streptococcus suis збільшилася від 0 до 20% протягом 15 років. На противагу цьому, 

макроліди або лінкозаміди, наприклад, у Швеції, де використання антибіотиків як 

стимуляторів росту потрапило під заборону 1986 року, виявились доволі ефективними. 

Після введення тилозину в данське свинарство в 1982 році, останній став найбільш широко 

використовуваним стимулятором росту свиней в Данії. Тетрациклін добре впливає на 

Streptococcussuis і це добре відомо в усьому світі. 

Але у Данії, частка ізолятів, резистентних до цього антибіотика збільшилася на 39% 

між 1981 і 1997, у той же час значно нижчий рівень резистентності був серед ізолятів зі 

Швеції, де використання тетрацикліну в домішках для худоби було заборонено з 1986 року.  

В недавніх дослідженнях повідомлено про зростання рівня опору тетрацикліну серед 

ізолятів Streptococcussuisз Європи, в межах від 52% до 55% в Данії, до 85% в Іспанії. У 

Північній Америці, рівні стійкості до тетрацикліну від 80%, в деяких регіонах Канади до 

82%. В Азії, стійкість до тетрацикліну в Streptococcussuis виділених від  хворих і здорових 

свиней є також поширеною, до 92%. На відміну від цього, звіт 1992 показав, що тільки 8% 

Streptococcussuis виділених від людей в Нідерландах, були стійкі до тетрацикліну (Farid El 

Garch et al., 2002).  

У випадках, коли супутня мікрофлора не виділяється, Streptococcussuis, може 

вважатися провідним інфекційним агентом, що спричиняє захворювання тварини. Однак, 

якщо збудник стрептококозу виділений із легень, то захворювання, ймовірно, спричинене 

асоціацією мікроорганізмів, тобто участь Streptococcussuis у розвитку цього типу 

захворювання вторинна. Однак, незважаючи на це, Streptococcussuis здатний підвищувати 

смертність та захворюваність серед поголів’я свиней та спричиняти значні економічні 

втрати через недоотримання приросту маси тіла тварин. Відомо, що  Streptococcussuis 

спричинював захворювання у вигляді гострої моноінфекції у 45% випадків, супутні 

інфекції, в асоціації з E. сoli збудника виявляли у 23%, Pasteurella multocida у 17%, трьох і 

більше збудників вдавалось виділити у 15% випадків (Norma P. Varela et al., 2013). 

Проблема резистентності є багатогранною і тяжкою для вирішення. Причини 

виникнення і швидкого розповсюдження резистентності мікроорганізмів нині не до кінця 

з’ясовані. Резистентність умовно-патогенних мікроорганізмів, збудників захворювань 

внутрішніх органів молодняку великої рогатої худоби та свиней має численний 

характер.Рівень опірності до дії антибіотика є різним як для окремо взятого 

антимікробного агента, так і конкретного штаму мікроорганізму. Моніторинг чутливості 
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мікроорганізмів, збудників бактеріальних захворювань  внутрішніх органів молодняку  

продуктивних тварин, до антибактеріальних препаратів не лише допоможе у виборі 

ефективного антибактеріального засобу, але й дозволить розробити певні заходи з 

попередження розвитку антибіотикорезистентності та управління ризиком її 

розповсюдження в конкретному господарстві, регіоні та Україні в цілому. Хоча деякі види 

Streptococcus suis капсульні, як видається, незмінно стійкі або помірно чутливі до 

антимікробних препаратів, ніж інші серотипи, необхідні подальші дослідження, щоб 

встановити істотну кореляцію між стійкістю до антибіотиків і типів капсульних 

мікроорганізмів (Norma P. Varela et al., 2013). 

Нині у разі приймання рішення щодо застосування антибіотиків необхідні 

лабораторні дослідження чутливості мікроорганізмів до їх впливу. Може бути прийняте 

рішення щодо заміни антибіотика, до якого “розвинулась” резистентність, на інший 

антимікробний препарат, часто іншого фармацевтичного класу (JobkevanHoutetal., 2016).  

Велика частка протимікробних препаратів, котрі використовуються у ветеринарній 

медицині належать до тих же класів, антимікробних препаратів, які використовуються для 

лікування людей. Невдале лікування також може ініціювати потребу в нових, як правило, 

дорожчих, антибіотиках, щоб замінити ті, які стають неефективними (Benedicte F. Callens 

et al., 2013). Антибіотикорезистентність нині виходить за рамки суто медичної і 

ветеринарної проблем, має величезне соціально-економічне значення, й у розвинених 

країнах розглядається як загроза національної безпеки. Контроль та зменшення рівня 

резистентності клінічно значимих патогенів до найбільш часто застосовуваних 

антибактеріальних препаратів можливі лише за комплексного підходу до вирішення 

проблеми (Henning Sorum, Marianne Sunde, 2001). 

Виходів із ситуації, що склалася, на даний момент є лише два: інтенсифікувати 

розробку і впровадження нових антимікробних препаратів або знаходити методи контролю 

розповсюдження резистентності мікроорганізмів до препаратів, що вже існують і 

використовуються (Norma P. Varela et al., 2013; Alais Maria Dall Agnol et al., 2014; 

P.L. Turgeon et al., 1994). 
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Вступ. В останні десятиріччя велику увагу вчених привертають ефірні олії, такі як 

сосна сибірська, евкаліпт, гвоздика, кедр, чайне дерево, які проявляють високу біологічну 

активність і є перспективною сировиною для створення нових лікувальних та 

профілактичних препаратів. Ефірна олія сосни сибірської проявляє загальнозміцнюючу, 

антимікробну, протизапальну, кровоспинну, імуномодулюючу, антиоксидантну дію. 

Підсилює захисні властивості шкіри, підвищує опірність до несприятливих зовнішніх 

факторів, покращує кровообіг і пружність її, є ефективним репелентом. Ефірна олія 

евкаліпту регенерує уражені ділянки шкіри після опіків, ран, обморожень, має 

антисептичні та протизапальні властивості. Ефірна олія гвоздики володіє високою 
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антисептичною, протизапальною, спазмолітичною дією. Ефірна олія кедра володіє 

багатьма цілющими властивостями: заспокійливими, тонізуючими, протизапальними, 

антисептичними, противірусними, бактерицидними, імуномодулюючими, 

антиоксидантними, регенеруючими, антиалергічними, протигрибковими, інсектицидними і 

т.д. Терапевтичний ефект перерахованих компонентів підсилено хлорофіліптом – 

екстрагованою сумішшю хлорофілів листя евкаліпту, які проявляють протимікробну дію, 

особливо відносно пеніциліностійких стафілококів. Хлорофіліпту притаманна 

антисептична, бактерицидна та протизапальна дії. 

Лікарською формою обрано мазь, яка має ряд переваг, а саме: відносну простоту 

застосування; поєднання місцевої і резорбтивної дії; меншу кількість системних побічних 

ефектів; тривале забезпечення високої концентрації діючих речовин у місці нанесення 

препарату, а також можливістю поєднати лікарські субстанції різноспрямованої дії. 

Обов’язковою умовою застосування нових лікарських препаратів є попередні доклінічні 

дослідження  на лабораторних тваринах. 

Метою досліджень було визначення параметрів гострої токсичності 

експериментального препарату для зовнішнього застосування «Мазь для ран» на 

лабораторних тваринах. 

Матеріали та методи. Гостру токсичність препарату «Мазь для ран» при 

одноразовому нашкірному нанесенні вивчали на трьох видах тварин (щурах, мишах та 

кролях), вирощених на стандартному раціоні в розпліднику віварію Дослідної станції 

епізоотології ІВМ НААН. У тварин проводили відповідну підготовку шкіри. На 

депільовану ділянку шкіри, що складала для кролів 4×7,5 см, а для мишей і щурів більше 

50% від загальної площі шкіри, наносили препарат «Мазь для ран» із розрахунку 6 г/кг 

тварини. Спостереження за тваринами проводили протягом 2 тижнів.  

З метою відтворення клініки гострого отруєння та для знаходження 

середньолетальних доз (ЛД50) гостру токсичність препарату «Мазь для ран» вивчали при 

більш біологічно доступному шляху введення — пероральному, за стандартною 

методикою викладеною у «Токсикологічний контроль нових засобів захисту тварин" 

(1997) та виданні «Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів» (2006). 

Досліди проводили на білих нелінійних щурах обох статей 4-х місячного віку масою 180–

220 г. Протягом 14 днів реєстрували клінічний стан дослідних тварин: активність, 

загибель, відношення до їжі і води, стан шкіри.  

Вивчення алергізуючої дії препарату «Мазь для ран» проводили на 10 морських 

свинках білої масті обох статей масою 540-700 г, розділених на 2 групи. Для одержання 

контактної сенсибілізації на вистрижену ділянку шкіри тварин розміром 4×4 см протягом 

20-ти діб наносили мазь дослідній групі та основу мазі – контрольній. Стан шкіри тварин 

оцінювали в балах по вираженості гіперемії після 20-ти діб нанесення препарату на ділянці 

інтактної та скарифікованої шкіри. Крім того, з метою оцінки вираженності запальної 

реакції, до початку та на 20-ту добу експерименту лабораторним термометром визначали 

температуру шкіри, за допомогою штангенциркуля вимірювали товщину шкірної складки, 

підраховували кількість лейкоцитів в крові тварин.  

Вивчення можливого місцевоподразнюючого впливу препарату «Мазь для ран» на 

слизову оболонку проводили на 3 кролях. «Мазь для ран» вносили у кількості 50 мг в 

кон’юктивальний мішок правого ока одноразово і на 1 хв притискали сльозово-носовий канал 

у внутрішнього кута ока та проводили спостереження за слизовою оболонкою ока тварин. 

Ліве око служило контролем. Оцінку ушкоджуючої дії проводили за бальною шкалою.  

Хронічну токсичність препарату «Мазь для ран» вивчали на двох видах тварин: на 

білих щурах обох статей та на кролях. Щурам препарат наносили на депільовану ділянку 
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шкіри, що складає 5% від загальної площі, у кількості 0,5 г на тварину. Кролям мазь 

наносили у кількості 1 г на тварину на вистрижену ділянку шкіри розміром 5×5 см. Доза 

препарату обумовлена тим, що вона є достатньою для вказаної площі, і, крім того, 

препарат «Мазь для ран» є нетоксичним і не встановлено дозу, яка викликає 

місцевоподразнюючу дію, що не вносить додаткових обмежень. Контролем слугувала 

група тварин, яким на депільовану ділянку шкіри наносили основу мазі «Мазь для ран». 

Препарат та його основу наносили щоденно протягом 1-го та 4-х міс щурам і 3-х міс 

кролям. Строки дослідження токсичних ефектів були обумовлені строками 

передбачуваного застосування у клініці (15–30 днів) та вимогами «Доклінічні дослідження 

ветеринарних лікарських засобів» (2006) до вивчення хронічної токсичності.  

Результати досліджень. Після одноразового нашкірного нанесення «Мазь для ран» 

протягом 2-тижневих спостережень не виявлено інтоксикації у щурів, мишей та кролів. Усі 

тварини були активні. При одноразовому пероральному введенні «Мазь для ран» загибелі 

тварин не спостерігали. LD50 препарату для щурів була більше 5000 мг/кг. Таким чином 

мазь «Мазь для ран» є відносно нешкідливою.  

При вивченні алергізуючої дії препарату протягом 20 днів нашкірних аплікацій явищ 

сенсибілізації у дослідних тварин не виявлено. Маса тварин до кінця експерименту практично 

не змінилась. На шкірних покровах не спостерігали явищ гіперемії та інфільтрації, що 

свідчить про відсутність місцево-подразнюючої дії мазі «Мазь для ран». Температура шкіри, 

товщина шкірної складки, число лейкоцитів також практично не змінились як у контролі, так і 

в досліді, що свідчить про відсутність алергізуючої дії препарату.  

При вивченні можливого місцевоподразнюючого впливу мазі «Мазь для ран» не 

виявлено іритативної дії препарату при його контакті зі слизовою оболонкою ока. 

Протягом усього періоду хронічних досліджень мазі «Мазі для ран» (1 та 4 міс – щури; 

3 міс – кролі) тварини були активними, охоче поїдали корм, у них збільшувалась маса тіла. 

Тестування методом «відкрите поле» не виявило порушень рухової, орієнтовно-дослідної 

та емоційної активності щурів, на підставі чого можна зробити висновок про відсутність 

впливу препарату «Мазь для ран» на функціональний стан ЦНС.  

Висновки: 1. «Мазь для ран» є відносно нешкідливою при пероральному введенні 

щурам та мишам не проявляє токсичних властивостей при одноразовому нашкірному 

нанесенні на 3-х видах тварин (миші, щури, кролі).  

2. Досліджувана мазь не проявляє місцевоподразнюючої та алергізуючої дії.  

3. Згідно вимог СОУ 85.2-37-736:2011 та ГОСТу 12.1.007-76 результати досліджень 

дозволяють віднести препарат «Мазь для ран» до четвертого класу небезпеки.  
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УДК 619:615.015.35:615.326 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВОГО 

ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ «ЕНЕРГОЛІТ» 

 

Сачук Р. М. – кандидат ветеринарних наук, директор 

Жигалюк С. В. – заступник директора 

Лук’яник І. М. – молодший науковий співробітник 

Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН, м. Рівне 

Сус Г. В. – кандидат ветеринарних наук 

Кацараба О. А. – кандидат ветеринарних наук 

Магрело Н. В. – кандидат ветеринарних наук 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. 

С.З. Ґжицького, м. Львів 

 

Вступ. Для задоволення потреб ринку ветеринарних препаратів з метою 

імпортозаміщення, ПП «Біофарм», спільно з Дослідною станцією епізоотології ІВМ 

НААН, розроблено новий вітамінно-мінеральний препарат «Енерголіт», застосування 

якого дозволятиме оптимізувати вартість і терміни виконання лікувальних процедур та 

спростить терапевтичні маніпуляції. До складу препарату входить глюкоза, сорбітол, 

натрію ацетат, натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид, магнію хлорид, вітаміни В1, 

В2, В3, В5, В6, В12, аргінін, глютамінова кислота, лізин і метіонін. «Енерголіт» 

рекомендовано для лікування  порушень обміну речовин різної етіології, у тому числі при 

кетозі та ацидозі; при гепатитах і токсикозах, а також у період одужання після перенесених 

захворювань; при зневодненні організму від проносу, блювоти та крововтрати. Препарат 

застосовують ослабленим та виснаженим тваринам для нормалізації обміну речовин при 

вагітності та у період лактації, для підвищення стійкості при фізичних навантаженнях і 

стресі, а також  коням і собакам – перед інтенсивною роботою, змаганнями та тривалим 

транспортуванням.  

Обов’язковою умовою застосування нових лікарських препаратів є попередні 

доклінічні та клінічні випробування, у першу чергу токсикологічні дослідження на 

лабораторних тваринах. Ця умова знайшла своє відображення в Гельсінкській декларації 

Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини 

у якості об’єкта дослідження» і в Законі про ветеринарну медицину України. На 

результати досліджень, у тому числі щодо токсичного впливу речовин на організм, можуть 

суттєво впливати і супутні чинники, такі як стан та утримання тварин, їх статевовікові 

особливості та ін. Тому першим етапом дослідження має стати одержання інформації щодо 

дії досліджуваної речовини в умовах короткотривалого експерименту та визначення 

перспектив подальших випробувань. 

Метою роботи було визначення параметрів гострої токсичності вітамінно-

мінерального препарату «Енерголіт» на лабораторних тваринах. 

Матеріали та методи. В роботі використано нову розробку – вітамінно-

мінеральний препарат «Енерголіт». Вивчення гострої токсичності препарату проводили на 

35 мишах (Mus musculus, родинa Muridae) масою тіла 18–20 г і 20 нелінійних білих 

(альбіносні і мішані форми) щурах (Rattus) з масою тіла 180–200 г, які знаходилися в 

умовах віварію Дослідної станції епізоотології ІВМ НААН. Для досліду використовували 

клінічно здорових тварин, яких утримували за температури 18–25 °С, вологості 50–60%, 

звичайному світловому режимі «день-ніч» на стандартному раціоні з необмеженим 



 83 

доступом до води. Підбір та утримання тварин для гострих і хронічних експериментів 

здійснювали відповідно до вимог, поданих у посібнику «Науково-практичні рекомендації з 

утримання лабораторних тварин» (1983). Для проведення токсикологічних досліджень 

використано 1 флакон (250 мл) препарату серії 001, виготовленого 02.09.2015 р. ТОВ 

«ДЕВІЕ». Випробуваний препарат вводили внутрішньошлунково за допомогою 

модифікованого інсулінового шприца, канюля якого продовжена латексною трубочкою 

діаметром 2 мм. Препарат «Енерголіт» при внутрішньошлунковому введенні мишам 

вивчали в діапазоні доз від 0,42 г/кг до 7,1 г/кг /кг живої маси. Лабораторним щурам також 

препарат вводили в діапазоні від 0,42 до 7,1 г/кг живої маси. Перерахунок введеної дози 

препарату і рослинного масла в грами проводили, виходячи із щільності 0,921 г/мл. 

Розрахунок ЛД50 здійснювали методом Літчфілда і Уїлкоксона в модифікації З. Рота та 

методиками, викладеними у відповідності з методичними рекомендаціями 

«Токсикологічний контроль нових засобів захисту тварин» (1997) та виданні «Доклінічні 

дослідження ветеринарних лікарських засобів» (2006).  

Спостереження за лабораторними тваринами проводили протягом 144 годин. При 

цьому враховували: стан (збудження, пригнічення), характер, ступінь активності та 

координацію рухів, реакцію тварини на орієнтовні, тактильні і больові реакції, наявність 

тремору, судом, паралічів, виділень з очей, носових та сечовивідних шляхів. Одночасно з 

показником виживання, спостерігали за станом та поведінковими реакціями тварин, 

здатністю вживати корм та воду, проявами шлунково-кишкової діяльності, диханням, 

станом шерстного покриву та ін. 

Дослідження гострої подразнювальної дії препарату проведено на 4 морських 

свинках, які знаходилися в умовах віварію Дослідної станції епізоотології ІВМ НААН. 

Тваринам за 24 години до нанесення досліджуваного препарату на дорзальній поверхні 

тіла ножицями ретельно вистригали шерсть. Підготовлена поверхня була розділена на 2 

сектори, на які наносили досліджуваний препарат та негативний контроль (ділянка 

інтактної шкіри). Препарат наносили в нерозведеному вигляді по 0,1 г на марлеву пов’язку 

з наступною аплікацією на шкіру. Після завершення 24-годинної експозиції ділянка 

нанесення на шкіру мазі промивалася водою. Спостереження за шкірою проводили на 25, 

48 та 72 години після аплікації. Визначали наявність струпу, еритеми, набряку. 

Результати досліджень. При вивченні параметрів гострої токсичності дослідну 

партію препарату «Енерголіт» дослідним щурам вводили внутрішньошлунково в дозах від 

0,42 г/кг до 7,1 г/кг живої маси тіла. Перерахунок введеної дози препарату і рослинного 

масла в грами проводили, виходячи із щільності 0,921 г/мл.  

При вивченні параметрів хронічної токсичності «Енерголіт» на щурах досліджували 

дози 1/10 та 1/20 від максимального введення (7,1 г/кг живої маси тіла). В результаті 

проведених досліджень було встановлено, що «Енерголіт» у використовуваних дозах не 

викликав токсичної дії на організм тварин. В проведених дослідах не виявлено загибелі 

мишей. В результаті проведених досліджень встановлено, що однократне введення 

«Енерголіту» в дозах від 420 до 7100 мг/кг маси тіла не викликає клінічної картини 

токсикозу у щурів, загибелі тварин не відмічалося. Це дозволило віднести препарат 

«Енерголіт» до четвертого класу небезпеки, мало небезпечні речовини (відповідно до СОУ 

85.2-37-736:2011 та ГОСТ 12.1.007-76). Дослід проведено у двох повторностях. 

При проведенні досліджень гострої подразнювальної дії зразка препарату 

«Енерголіту» на шкіру морських свинок за весь період спостережень у жодної з тварин не 

було зафіксовано еритеми, струпу чи набряку. Таким чином, індекс прямого подразнення 

шкіри склав 0 балів для досліджуваного об’єкту.  
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Висновок. За результатами експериментальних досліджень проведено кількісну 

оцінку параметрів гострої токсичності препарату «Енерголіт» із визначенням величини 

напівлетальної дози (ЛД50) при внутрішньошлунковому введенні білим мишам та щурам. 

Доза не перевищувала перевищувати 5000 мг/кг живої маси тіла. Дослідження гострої 

подразнювальної дії показали, що препарату «Енерголіт» не викликає прямого 

подразнення шкіри у тварин. Згідно вимог СОУ 85.2-37-736:2011 та ГОСТу 12.1.007-76 

результати досліджень дозволяють віднести аерозольний препарат «Енерголіт» до 

четвертого класу небезпеки.  
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ПЕРЕБІГ ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ У КОРІВ ЗА ВПЛИВУ НА ЇХ 

ОРГАНІЗМ ПРЕПАРАТУ «ГЕПАВЕКС 200»  
 

Сергеєв В. І. – аспірант 

Тернопільська дослідна станція ІВМ НААН, м Тернопіль 

 

Вступ. Стимуляція інволюції статевої системи є одним із важливих заходів зі 

зниження інтоксикації організму корів та профілактиці післяродових ускладнень. 

Застосування імуномодуляторів ізамбену і регенераторного біостимулятора коровам до і 

на 1–2 добу після родів ефективно коригує імунодефіцитний стан організму та стимулює 

перебіг інволюції. Утримання по 20-ть корів в боксах на відміну від 50-ти корів на 30 діб 

скорочує тривалість перебігу післяродового періоду, а використання белотину і преміксу 

П60-3 скорочує тривалість післяродового періоду на 22 доби. Інтраабдомінальне 

застосування каплаестролу та клалагоніну в кінці післяродового періоду, скорочує 

тривалість періоду від родів до прояву першої стадії збудження статевого циклу на 40 та 

34,4 діб, відповідно. 

Введення коровам у матку 20 %-го розчину вініліну в суміші з 0,2 г етакридину 

лактату з першого дня післяродового періоду з інтервалом 48 годин та внутрішньом'язово 

2,0 мл 0,1 %-го розчину карбохоліну, прозерину профілактує розвиток післяродового 

метриту. 

Лігофол, екстракт плаценти введений парантерально в дозі 5,0 мл за 10-15-ть діб до 

родів, в день отелення та під час статевої охоти забезпечував нормальний перебіг 

післяродового періоду і сприяє у 57,5 % осіменіння корів з першого разу [6]; селемаги, екстракт  

сапропелю, введений внутрішньоматково в дозі 300 мл у 100 % випадків запобігає затриманню 

посліду. Добавки янтараскорбіну, тетравіту, селену, вітаміну Е. 

Мета роботи: Розробити схему використання препарату «Гепавекс 200» для 

дезінтоксикації організму корів у післяотельний період 

Матеріали і методи. Досліди проведені у ТзОВ «Агрокомплекс» Тернопільського 

району та ТзОВ «Агропродсервіс-Інвест» Козівського району Тернопільської області на 

коровах української чорно-рябої молочної породи. Лабораторні дослідження проведені в 

лабораторії ветеринарного акушерства та гінекології Тернопільської дослідної станції ІВМ 

НААН.  

                                                           

 Науковий керівник – д-р вет. наук  Я.С. Стравський 
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Клінічні дослідження з використання препарату для дезінтоксикації організму корів 

у післяотельний період проведено за моделлю простого клінічного експерименту в 

паралельних групах тварин. Коровам дослідної групи (n=10) застосовано препарат 

«Гепавекс 200» протягом 5-ти діб після отелення peros у дозі 10,0 мл на тварину. 

Контролем слугували корови (n=10), яким препарати не застосовували. На початку і після 

завершення досліду у корів обох груп відібрано кров для біохімічних досліджень. Вміст, 

глюкози і загального холестеролу визначали ферментативно, а концентрацію сечової 

кислоти вимірювали фотометрично при довжині хвилі 590-700 нм. 

Статистичну обробку результатів проведено з використанням стандартних 

комп’ютерних програм. Різницю між двома величинами вважали вірогідною за * – р≤0,05; 

** – р≤0,01; *** – р≤0,001. 

Результати досліджень. Після застосування коровам у післяотельний період 

препарату «Гепавекс 200» встановлено, що рівень глюкози у сироватці крові корів обох  

груп у період досліду знаходився в межах фізіологічної норми (2,5–3,5 ммоль/л), а до кінця  

досліджуваного періоду спостерігалась тенденція до її зростання у тварин дослідної групи 

на 11,11 % (р≤0,05) порівняно з початком досліду.  

Вміст холестеролу у сироватці крові корів обох груп у досліджуваний період був 

дещо нижчий за фізіологічну норму (2,3–4,5 ммоль/л). Після застосування коровам у 

післяотельний період препарату «Гепавекс 200» вміст холестеролу збільшився на 13,23 % 

(р≤0,05), а вміст сечової кислоти у їх крові зменшився на 28,47 % (р≤0,01) порівняно з 

початком досліду. 

Висновок. Отримані результати досліджень свідчать, що застосування коровам 

препарату «Гепавекс 200» у післяотельний період активізує вуглеводний, ліпідний обмін 

речовин, сприяє зменшенню вмісту кінцевих продуктів обміну пуринових основ, які 

входять доскладу нуклеїнових кислот і сприяє скороченню тривалості сервіс-періоду на 72 

доби (р≤0,01), а індексу осіменіння – на 0,4 одиниці, порівняно з відповідними 

показниками корів контрольної групи.  
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КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК АСОЦІЙОВАНОГО ПЕРЕБІГУ ЛЕПТОСПІРОЗУ ТА 

БАБЕЗІОЗУ У СОБАКИ 

 

Турченко О. М. – аспірантка 

Сумський національний аграрний університет, м. Суми 

 

Вступ. Лептоспіроз - природно-осередкова хвороба усіх теплокровних тварин, а 

також людини, що проявляється гарячкою, жовтяницею, гемоглобінурією, некрозом 

слизових оболонок та шкіри, абортами. Збудниками хвороби є патогенні лептоспіри, які за 

антигенними властивостями розподілені на 26 серологічних груп, що включають 226 

сероварів. У собак захворювання найчастіше спричинюють L.canicola, 

L.icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa, L. pomona, L. sejroe та L. haebdomadis. Внаслідок 

інфікування лептоспірами у собак виникає гостра ниркова недостатність. Перебіг хвороби 

                                                           

 Науковий керівник – канд. вет. наук, професор, завідуючий кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці СНАУ 

Г.А. Зон  
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може бути гострим, підгострим або хронічним. Лептоспіри спричинюють гепатит, гемоліз 

еритроцитів, анемію, накопичення у крові гемоглобіну і утворення білірубіну, який 

відкладається в тканинах і зумовлює жовтяницю. Гемоглобін частково виводиться із 

сечею, забарвлюючи її в червоний колір. Розвивається інтоксикація організму, порушення 

функцій печінки, нирок та інших органів. 

Бабезіоз (піроплазмоз) - кровопаразитарне захворювання теплокровних тварин і, в 

рідких випадках, людини, що перебігає гостро та хронічно і характеризується 

інтоксикацією, лихоманкою, анемією та жовтяницею. За бабезіозу, в першу чергу, 

страждають система крові, печінка та серце. Внаслідок деструкції еритроцитів бабезіями 

до плазми крові потрапляє гемоглобін, який разом з паразитами спричиняє інтоксикацію 

тварини, а через недостатню кількість еритроцитів і гемоглобіну виникає кисневе 

голодування мозку. Збудниками хвороби є Babesia canis та її підвиди: B. canis canis, 

B. canis rossi, B. canis vogeli, а також B. gibsoni та B. conradae. Перебіг хвороби - гострий, 

підгострий і хронічний. Гострий перебіг характеризується значним пригніченням тварини, 

поверхневим диханням, ниткоподібним пульсом, анемією та жовтяничністю шкіри і 

слизових оболонок, іноді - проносом, гемоглобінурією. 

Лептоспіроз та бабезіоз як моноінфекція часто реєструються серед собак м. Суми, а 

їх асоційований перебіг – рідше. Більшість таких випадків виникає за вологої теплої 

погоди, зокрема, навесні та восени. Вивчення такого асоційованого перебігу є актуальним, 

оскільки постановка діагнозу у даному випадку має певні складнощі, адже чітко 

віддиференціювати симптоматику лептоспірозу від бабезіозу досить важко. Часто лікарі 

встановлюють діагноз тільки на одну хворобу, наприклад, бабезіоз, оскільки наявними є 

всі її характерні клінічні ознаки. І тільки через декілька днів, за ускладнення стану собаки 

та появи певної симптоматики, виникає підозра, що тварина хвора не тільки на бабезіоз.  

Тому, метою наших досліджень є формування алгоритму діагностики 

асоційованого перебігу бабезіозу та лептоспірозу у собак на підставі нюансів такого 

клінічного перебігу, що дозволить у майбутньому швидше встановлювати діагноз та 

вчасно призначати необхідне лікування. 

Матеріали і методи. Дослідження проводились на базі клініки ветеринарної 

медицини «Ветсервіс» м. Суми та серологічного відділу Сумської філії Державного 

науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної 

експертизи. Об’єктом дослідження була хвора на бабезіоз та лептоспіроз собака. Методи 

дослідження – клінічний, гематологічний, біохімічний, серологічний, мікроскопічний.  

Результати досліджень. Черговий клінічний випадок відбувся 1 травня 2017 року: 

до приватної клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» м. Суми надійшла на лікування 

собака породи бульмастиф, віком 4 роки, вагою 45 кг, не вакцинована впродовж останніх 

років. Власники скаржилися на дводенне пригнічення та слабкість тварини, відмову від 

їжі, потемніння кольору сечі та слабкість задніх кінцівок. За 4 дні до виникнення ознак 

хвороби власники видалили з тіла тварини іксодового кліща, який вже насмоктався крові.  

При обстеженні собаки було виявлено підвищення температури тіла до 39,3°С, 

блідість слизових оболонок, поверхневе дихання, тахікардію.  

У мазках крові, пофарбованих за Романовським, виявили внутрішньоеритроцитарні 

бабезії.  

Спираючись на клінічні ознаки та результати лабораторних досліджень, тварині 

було поставлено діагноз «бабезіоз» та призначено відповідне лікування – інфузійну 

терапію розчинами електролітів, глюкози, вітамінів, гепатопротекторів та підшкірне 

введення препарату етіотропної дії – Піростопу. Після зазначеного лікування ректальна 

температура тварини знизилася до 38,3˚С, але стан її залишався тяжким. Інфузійну терапію 
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з першого дня лікування проводили двічі на добу (розчинами 0,9 % хлориду натрію в 

суміші з 40 % глюкозою, 5 % аскорбіновою кислотою, Аспаркамом, а також розчином 

Рінгера). Внутрішньом’язово застосовували серцеві препарати-Кокарбоксилазу та 

Сульфокамфокаїн. У якості гепатопротектора внутрішньовенно струменево вводили 

Ессенціале на 5 % глюкозі. За результом клінічного аналізу крові було встановлено 

підвищення рівня моноцитів до 14% (при нормі 1-7%), решта показників була у межах 

норми. Результати біохімічного аналізу сироватки крові свідчили про підвищення рівня 

печінкових трансаміназ: так, АСаТ становив 62 (норма – до 50), АЛаТ – 120 (норма – 

до 74). Рівень лужної фосфатази становив 352 (норма – до 160), білірубіну – 23,2 (норма – 

до 7), прямого білірубіну – 9,6 (норма – до 7). Різко зріс рівень креатиніну – до 906 

(норма – до 100) та сечовини – до 89 (норма – до 8,3).  

Стан тварини невпинно погіршувався, незважаючи на комплексну інтенсивну 

терапію. Враховуючи відсутність вакцинації проти лептоспірозу та ускладнення стану 

тварини за умов інтенсивного лікування, було вирішено провести лабораторну діагностику 

лептоспірозу, в результаті чого в РМА у сироватці крові собаки було виявлено антитіла до 

L. canicola у титрі 1:100. Одразу ж було розпочато антибіотикотерапію Цефтріаксоном у 

дозі 1 грам на тварину двічі на добу внутрішньовенно струменево. Разом з цим 

продовжували вводити вищеперераховані засоби патогенетичної та симптоматичної 

терапії. Незважаючи на застосовуване лікування, на п’яту добу у тварини з'явилися 

геморагії на слизових оболонках та кривава блювота, що є класичною ознакою гострого 

каніколярного лептоспірозу. При розпаді лептоспір вивільняється ендотоксин, що порушує 

цілісність судин та зумовлює масивні внутрішні кровотечі. Погіршення клінічного стану та 

несумісні з життям зміни в організмі собаки призвели до її загибелі на шосту добу після 

початку лікування.  

Висновок. Даний клінічний випадок спонукає до заглиблення вивчення проблеми 

асоційованого перебігу бабезіозу та лептоспірозу у собак. Складним, з нашої точки зору, є 

етап ранньої діагностики хронічного перебігу лептопірозу на фоні маніфестуючих ознак 

бабезіозу та розуміння сумісного патогенезу обох хвороб в організмі тварини. Також, на 

фоні цього виникає проблема вибору першочерговості хіміотерапевтичних засобів та їх 

одночасного застосування.  

Слід підкреслити, що інформування населення про необхідність обов’язкової 

вакцинації собак проти зооантропонозної інфекції - лептоспірозу, залишається важливим 

аспектом роботи ветеринарного лікаря. У даному випадку, власник собаки, маючи освіту 

лікаря, не проводив щеплення своїй тварині проти будь-яких інфекцій впродовж останніх 

років, у тому числі і лептоспірозу. Аналізуючи даний випадок, ми бачимо, що зараження 

собак бабезіозом підвищує імовірність активізації у них інших інфекційних хвороб та 

значно ускладнює їх асоційований перебіг, не зважаючи на застосування засобів 

інтенсивної терапії та засобів етіотропної дії. 
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БАКТЕРІАЛЬНІ АНТРОПОЗООНОЗИ ТВАРИН ТА СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ 

БІОБЕЗПЕКИ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Уховська Т. М. – кандидат ветеринарних наук 

Горбатюк О. І. – кандидат ветеринарних наук 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ  

 

Вступ. У сучасному світі за впливу комплексу негативних факторів, як зовнішніх 

так і внутрішніх постають біологічні загрози для людини через контакт з хворими 

тваринами та тваринницькою продукцією. 

Метою роботи було провести моніторинг найбільш поширених бактеріозів свиней, 

вивчити видовий спектр асоціацій збудників, оцінити вплив дослідної вакцини проти 

антропозоонозних збудників для біозахисту тварини і людини.  

Матеріали і методи.  Робота виконана у лабораторії анаеробних інфекцій Інституту 

ветеринарної медицини НААН та у корпорації «Украгротех» Черкаській обл. На основі 

одержаних результатів досліджень виготовлено експериментальний зразок асоційованої 

вакцини «Вельшіколісан» проти основних бактеріозів. Вакцина включає в себе: 

корпускулярні антигени, метаболіти збудника, компоненти тваринного, рослинного 

походження, продукти бджільництва за прописом професора В.П. Риженка.  

Результати досліджень. За статистичними даними бактеріологічного моніторингу 

щодо ураженості поголів’я свиней патогенами за період 2011–2016 рр. встановлено, що у 

інфекційній патології тварин провідну роль відіграють збудники колібактеріозу (36,7), 

набрякової хвороби (19,5), інфекційної ентеротоксемії (5,6), дизентерії свиней (12,5), 

бешихи (6,5), сальмонельозу (5,8), пастерельозу (3,2), псевдомонозу (3,1), стафілококової 

інфекції (2,8), диплококозів (1,7), стрептококозів (1,6), лістеріозу (1,4), патогенного протею 

(0,4 %). За результатами мікробіологічних досліджень біоматеріалу від свиней, 

підтверджено асоційований перебіг бактеріозів. Основний видовий склад асоційованих 

патогенів представленийC. perfringens,E. coli, P. multocida, S. aureus, L. monocitogenes, 

Streptococcus spp., Klebsiella spp.,C. septicum, C. oedematiens, F. necrophorum, які 

створюють небезпеку для тварин і людини, в т. ч. і за вживання тваринницької продукції. 

Аналіз результатів епізоотологічого обстеження господарств після вакцинації 

свиней засвідчив, що у корпорації упродовж двох років показник загибелі поросят 

зменшився на 43,0 %. Було відмічено зростання середньої живої ваги у щеплених поросят 

на 21,0 %. Дворічне застосування асоційованої вакцини для профілактичних щеплень 

свиней сприяло зниженню середнього показника захворюваності по господарству на 

31,0 %, загибелі поросят – на 12,0%, порівняно із показниками попереднього року. 

Застосування вакцинного препарату значно скоротило витрати на лікування, при цьому 

загальний економічний ефект у корпорації складав в середньому 240 тис. грн. 

Висновок. Застосування виготовленого зразка асоційованої вакцини проти 

анаеробної дизентерії, інфекційної ентеротоксемії, набрякової хвороби, колібактеріозу 

тварин сприяло підвищенню стійкості поголів’я свиней одночасно проти кількох 

збудників, попереджуючи розвиток антропозоонозних інфекцій та підвищувало рівень 

безпеки тваринницької продукції.  
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ПОШИРЕННЯ ХВОРОБИ АУЄСКІ СЕРЕД ПОГОЛІВ’Я СВИНЕЙ В УКРАЇНИ 

 

Уховський В. В. –доктор ветеринарних наук 

Романов О. М. – аспірант 
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Вступ. Хвороба Ауєскі (псевдосказ) – це гостро перебігаюче контагіозне 

захворювання що протікає у вигляді епізоотій і спорадичних випадків. Воно завдає 

значних економічних збитків тваринництву, особливо в країнах з інтенсивно розвиненим 

свинарством і хутровим тваринництвом. Захворювання викликається вірусом хвороби 

Ауєскі (Suid Herpesvirus 1), що належить до сімейства Herpesviridae, підродини 

Alphaherpesvirinae, роду Varicellovirus. 

На сьогоднішній день, завдяки чисельним науковим дослідженням цього 

захворювання, стають зрозумілими питання патогенезу, клінічних і патолого-анатомічних 

ознак, специфіки імунітету та загального комплексу профілактичних заходів. Але у той же 

час на думку більшості провідних фахівців з вивчення хвороби Ауєскі, для ефективної 

боротьби з цим захворюванням, необхідно постійно проводити моніторингові дослідження 

як у сільськогосподарських тварин, так і диких кабанів, синантропних гризунів та мешканців 

природних вогнищ.  

На сучасному етапі одним із основним напрямків епізоотологічного моніторингу за 

природно-вогнищевими інфекціями є визначення ензоотичних територій циркуляції 

збудників хвороб, зокрема хвороби Ауєскі. 

Мета роботи. Провести ретроспективний епізоотологічний моніторинг щодо 

хвороби Ауєскі свиней на території України за 2010–2015 роки. 

Матеріали і методи.Аналіз був проведений за даними офіційної ветеринарної 

звітності Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів за період з 2010 по 2015 рік.  

Візуальне відображення та статистичний аналіз виконано з використанням ГІС-

технології за допомогою програмного забезпечення «ESRIArcGIS 10.1». 

Дослідження щодо наявності специфічних гуморальних антитіл проти хвороби 

Ауєскі у сироватках крові домашніх свиней проводили методом імуноферментного аналізу 

з використанням тест-системи «ІФАgE-ВХА» та IDEXX Herd®PRVgIAntibodyTestKit. Ці тест-

системи є дискрімінуючими – за їхньою допомогою розрізняють інфікованих і латентно 

інфікованих тварин серед вакцинованих тварин за використання маркованої gЕ-негативної 

вакцини проти хвороби Ауєскі. 

Результати досліджень. За період з 2010 по 2015 рік включно державними 

ветеринарними лабораторіями було досліджено 298536 проб сироваток крові свиней та 

отримано 19511 позитивних реакцій щодо хвороби Ауєскі свиней, що складає 6,5 % від 

дослідженого поголів’я цього виду тварин. 

Серопозитивність свиней до хвороби Ауєскі за аналізований період була найвищою 

у 2010 році – 8,5 %, а найменшою у 2015 році – 1,0 %. У 2011 році спостерігалось незначне 

зниження кількості позитивнореагуючих свиней, їх кількість у порівнянні з попереднім 

роком знизилсь на 1,5 %. У наступні два роки 2011 і 2012 серопозитивність була на 

однаковому рівні – 7,0 %. У 2013 році кількість позитивнореагуючих свиней істотно 

знизилась – на 2,1 %  порівнянно з попереднім 2012 роком. У 2013–2014 роках 

серопревалентність була на приблизно однаковому рівні – коливання показнику від 4,9 до 
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4,5 %. У 2015 році спостерігалось стрімке зниження кількості позитивнореагуючих 

свиней – на 3,5 %  порівнянно з попереднім 2014 роком. Загалом за аналізований період, з 

2010 по 2014 роки, спостерігається стійка тенденція до зменшення випадків 

серопозитивності свиней до хвороби Ауєскі. 

За період 2010–2015 років найбільша кількість зразків сироваток крові від свиней 

була досліджена у двох областях: Полтавській (26715 проб) та Київській (23753 проби). 

Найменшу кількість досліджень спостерігали у наступних областях: Херсонська (7623 

проб), Волинська (7219 проб), Кіровоградська (6531 проб), Рівненська (6432 проб), 

Тернопільська (6429 проб), Івано-Франківська (5497 проб) та Закарпатська(4957 проб). На 

нашу думку, слід наголосити на тому, що за аналізований період істотно знизились об’єми 

серологічних досліджень, майже у 20 разів (зі 103205 досліджених проб сироватки крові у 

2011 році до 5364 проб у 2015 році). 

За результатами досліджень встановлено, що найвищі показники серопревалентності 

свиней до хвороби Ауєскі були виявлені у трьох областях: Запорізькій – 25,58 %, 

Херсонській – 19,07 % та Вінницькій – 15,30 %. У таких областях, як: Чернігівська, 

Житомирська, Харківська, Тернопільська, Київська, Черкаська, Хмельницька, Донецька, 

Львівська, Закарпатська, Полтавська та Луганська відсоток позитивних сироваток до 

досліджених складав 11,69 %, 11,54, 11,16, 10,61, 10,36, 6,08, 5,25, 5,21, 4,47, 4,18, 2,6 та 

2,17 % відповідно. Незначний відсоток позитивно реагуючого поголів’я спостерігався у 

Івано-Франківській – 0,87, Сумській – 0,73, АР Крим – 0,71, Волинській – 0,28, 

Рівненській – 0,27, Кіровоградській – 0,2 та Миколаївській – 0,10 % області. У таких 

областях як Дніпропетровська, Одеська та Чернівецька антитіла до хвороби Ауєскі не були 

виявлені. 

Висновки: 1. За результатами шестирічного серологічного моніторингу свиней в 

Україні щодо хвороби Ауєскі встановлено, що показник серопревалентності складає 6,5 % 

від дослідженого поголів’я цього виду тварин.  

2. Встановлено, що епізоотична ситуація щодо хвороби Ауєскі свиней в різних 

областях України не одноманітна і має свої особливості, так найбільша кількість 

серопозитивних свиней була виявлена у трьох областях: Запорізькій (25,58 %), 

Херсонській  (19,07 %) та Вінницькій (15,30 %). 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НАБОРУ 

«САНСТИМ» 

 

Фотіна Г. А. – доктор ветеринарних наук 

Коваленко І. В. – аспірант 

Сумський національний аграрний університет, м. Суми 

 

Вступ. Галузь птахівництва України динамічно розвивається та здатна вирішити 

завдання щодо створення умов продовольчої безпеки країни завдяки економічному 

зростанню птахівничих підприємств на основі розвитку науково-технічного потенціалу. 

Зараз більш поширені промислові птахо господарства у своїй структурі мають власне 

батьківське стадо птиці, інкубаторій і промислове стадо. Найуразливішим місцем на 

птахофабриках є інкубаторій: мікроорганізми здатні переживати весь період інкубації, 
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проникати через шкаралупу яєць, бути джерелом зараження ембріонів, впливати на 

зниження відсотку отримання кондиційного молодняку птиці та пригнічувати ріст та 

розвиток у перші дні вирощування. Мікробіологічний контроль виводу курчат є основою 

прогнозування епізоотичної ситуації в птахо господарствах стосовно бактеріальних 

інфекцій птиці. Актуальним є дослідження та контроль чутливості патогенної мікрофлори 

до дезінфікуючих засобів. У технології інкубації курячих яєць в Україні для 

передінкубаційної обробки яєць використовують формалін, який проявляє бактерицидні 

властивості. Собівартість цього препарату також є відносно низькою, але він є токсичною 

речовиною та офіційно визнаний канцерогеном для людини. Оцінка дезінфікуючих та 

сануючих засобів і удосконалення методів дезінфекційної обробки свідчать про 

необхідність пошуку сучасних препаратів, які володіють широким спектром 

бактерицидної дії, зручні у застосуванні, відповідають екологічній безпеці та економічно 

вигідні. Дезінфікуючий засіб повинен ефективно сприяти стимулюючому впливу 

неспецифічної резистентності та постембріонального розвитку молодняку птиці для 

підвищення стійкості організму до несприятливих дій навколишнього середовища. 

Мета досліджень – створення комплексного екологічно безпечного дезінфікуючого 

засобу з імуноактивуючими властивостями та вивчення ефективності застосування набору 

«СанСтим» для передінкубаційної обробки яєць. 

Результати досліджень. Експериментально обґрунтовано застосування набору 

технології інкубації яєць застосування набору «СанСтим» для передінкубаційної обробки 

курячих інкубаційних яєць, який володіє сануючими та сприяє імуноактивуючим 

властивостям за рахунок діючих речовин препарату.Встановлено та досліджено 

ефективність препарату щодо спектру умовно-патогенної мікрофлори виділеної з поверхні 

шкаралупи інкубаційних яєць. На поверхні шкаралупи візуально чистих інкубаційних яєць 

показник колонії утворюючих одиниць становить 323,35±10,05 КУО, після обробки 

поверхні шкаралупи з використанням «СанСтим» № 1 (експозицією 40 хв) показник 

знижується до 1,13±0,05 КУО, відсоток знезараження поверхні шкаралупи інкубаційних 

яєць становить 99,6±0,2 %. На 18 добу інкубації перед проведенням повторної заключної 

обробки ріст мікроорганізмів збільшується в 1,5 рази, загальна кількість колонії 

утворюючих одиниць становить 1,64±0,02 КУО, незначне збільшення вказує на 

пролонговану дію досліджуваного розчину № 1 з набору «СанСтим». Після проведення 

заключної санації поверхні шкаралупи розчином органічних кислот «СанСтим» № 2, було 

відмічено зниження кількості патогенних мікроорганізмів. 

При дослідженні морфології E. coliдо та після обробки 0,3 % робочим розчином 

«СанСтим» № 1 встановили, що клітинна стінка бактерії під дією дезінфектанту 

порушується, відмічається лізис клітин (експозиція 40 хв) (рис. 1, рис. 2).Застосування 

набору «СанСтим» є ефективним для знезараження поверхні шкаралупи курячих 

інкубаційних яєць від E. coli, за умови експозиції 40 хв. 

У результаті проведення морфологічних досліджень отриманих добових курчат нами 

було встановлено збільшення маси тіла отриманого молодняку в дослідній групі на 3,97 %, 

порівнянно з контролем, середня маса була в межах 40,30±1,35 г, а в контрольній групі цей 

показник становив 38,70±1,25 г. Вага залиш кого жовтка в дослідній групі була нижчою на 

2,7 %, що характеризує активність використання поживних речовин ембріоном у процесі 

розвитку. Протягом періоду вирощування до 42 добового віку враховували показники 

життєздатності отриманого молодняку птиці та їх збереженість. У дослідній групі відсоток 

збереженості був вищим на 3,2 %. 
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Рис. 1. Морфологія E. coli до 

дезінфекційної обробки 

(збільшення ×5000). 

Рис. 2. Морфологія E. сoliпісля 

дезінфекційної обробки «СанСтим» 

(збільшення ×5000). 

 

Висновок. Доведено, що застосування комплексного набору «СанСтим» покращує 

якість обробки поверхні шкаралупи інкубаційних яєць, збільшує виводимість інкубаційних 

яєць на 4,5 – 5,0 %. 
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Вступ. Печінка раніше за інші органи реагує на дію зовнішніх і внутрішніх 

несприятливих факторів, а оцінка стану білоксинтезувальної функції є дуже важливою для 

визначення глибини порушення гепатобіліарної системи. У вівцематок Луганської області 

гепатодистрофія перебігає як монопатологія, так і в формі комплексного ураження печінки 

та нирок, печінки і кісткової тканини. 

Мета роботи – визначити причини виникнення гепатодистрофії в овець сходу 

України та визначити діагностичні критерії. 

Матерали та методи. Об’єктом досліджень були вівцематки романівської породи 

Краснодонського, Лутугинського, Марківського, Слов’яносербського та Троїцького 

районів Луганської області. Аналіз раціонів годівлі проводили згідно з нормами, 

вказаними в довідниках Г.В. Проваторова (2007, 2009), та на основі власних розрахунків 

щодо потреби овець у клітковині, крохмалі і цукрі з урахуванням хімічного складу кормів, 

вирощених у Луганській області згідно даних В.М. Кандиби, І.І. Ібатуліна, В.І. Костенка. 

(2012). У сироватці крові визначали вміст загального білка біуретовим методом, білкових 

фракцій – нефелометрично. Активність АлАТ і АсАТ була досліджена методом Райтмана-

Френкеля, ГГТП – методом Szaz. 

Результати досліджень. Гепатодистрофія діагностована у 30,9 % досліджених 

вівцематок, найбільше – серед холостих (41,1 %). Вона виникає внаслідок нестачі в сухій 

речовині кормів раціону легкоферментованих вуглеводів та відповідно низького 

співвідношення між сумарною кількістю цукру і крохмалю з перетравним протеїном – 

0,97–2,04: 1 за норми 2,70–2,80:1.  

Вміст загального білка в сироватці крові кітних овець, хворих на гепатодистрофію, не 

відрізняється від показників у клінічно здорових. Гіперпротеїнемія характерна для 14,7 % 



 93 

хворих. Патологія печінки характеризується вірогідним (p<0,001) зменшенням концентрації в 

сироватці крові альбумінів у 76,5 % тварин, хворих на гепатодистрофію, до 37,3±0,76 % (29,2–

47,9) проти 43,4±0,53 % у групі клінічно здорових. У хворих вівцематок встановлена вірогідно 

(p<0,05) знижена частка альфа2-глобулінів до 6,2±0,40 %, а гамма-глобулінів вірогідно (p<0,001) 

зросла до 39,2±1,11 %. Гіпергаммаглобулінемія була ідентифікована у 76,5 % тварин. 

Гепатодистрофія серед лактуючих овець характеризується вірогідним (p<0,05) 

зростанням у сироватці крові рівня загального білка порівняно з клінічно здоровими тваринами. 

Гіперпротеїнемія встановлена у 34,4 % хворих на гепатоз вівцематок, але у 18,8 % розвивається 

гіпопротеїнемія. Білкові фракції характеризуються вірогідним (p<0,001) зменшенням частки 

альбумінів у 68,8 % хворих овець, порівняно з групою клінічно здорових, яка в середньому 

складає – 37,7±0,89, та збільшенням проти норми (+4,6 %; p<0,01) гаммаглобулінів у 28,1 % 

тварин (34,6±1,08 %). 

За гепатодистрофії у холостих вівцематок спостерігається стійка (p<0,05) 

гіперпротеїнемія у 30,1 % або гіпопротеїнемія (18,9 %), гіпоальбумінемія (p<0,001) – 

43,4 % та гіпергаммаглобулінемія (p<0,05) – у 41,5 % тварин. Вміст білка в сироватці крові 

хворих тварин становить 68,3±1,37 г/л (52,2–90,4), частка фракцій альбумінів та гамма-

глобулінів – відповідно 39,9±0,71 та 34,5±0,91 %.  

Аналіз обліку білків був би неповним без поєднання показників вмісту в сироватці 

крові загального білка та фракцій альбумінів і гамма-глобулінів. Встановлено, що 

найбільш вираженими ознаками гепатодистрофії є розвиток диспротеїнемій. Так, для 

кітних тварин найбільш характерною є: а) гіпоальбумінемія разом із 

гіпергаммаглобулінемією на фоні нормального (у 50,0 %) або збільшеного проти норми 

рівня загального білка (17,6 % хворих тварин цієї фізіологічної групи); б) у хворих на 

гепатодистрофію лактуючих овець найбільш виражені наступні види диспротеїнемій: 

гіпоальбумінемія (20 вівцематок або 62,5 %); в) гіпоальбумінемія та 

гіпергаммаглобулінемія (7 або 21,9 %), у решти вівцематок 12,5 % гіпоальбумінемія 

поєднується з гіперпротеїнемією. 

Узагальнені результати по всіх фізіологічних групах овець показують, що найбільш 

вираженими є гіпоальбумінемія і гіпергаммаглобулінемія, які встановлені відповідно у 

55,5 та 47,6 % вівцематок. Обидва критерії диспротеїнемії поєднувалися між собою у 47 

вівцематок (39,5 %), частіше всього – у кітних (у 23 з 47, або 48,9 %). Зміни вмісту 

загального білка встановлені у 55 вівцематок (46,2 %), у тому числі у 20 (16,8 %) – гіпо- і 

35 (29,4 %) – гіперпротеїнемія. Гіпопротеїнемія лише у 5 з 20 вівцематок (25 %) 

супроводжувалася гіпоальбумінемією. Оптимальне поєднання вмісту загального білка, 

частка альбумінів і гаммаглобулінів встановлено лише у 17 з 119 вівцематок (14,3 %). У 

такої ж кількості тварин (14,3 %) діагностовано гіперпротеїнемію в поєднанні з 

оптимальним співвідношенням альбумінів та гаммаглобулінів. 

У кітних вівцематок, хворих на гепатодистрофію, встановлено гіперферментемію 

АлАТ (p<0,01) у 11,8 % тварин, АсАТ (p<0,01) – 50,0 % та ГГТП (p<0,01) – 14,7 %. 

Активність ферментів становить: АлАТ – 0,55±0,05, АсАТ – 2,22±0,13 ммоль/год×л та 

ГГТП – 62,4±4,42 од/л.У тварин групи лактації зміни активності внутрішньоклітинних 

ензимів менш виражені. Встановлено лише тенденцію до зростання активності 

амінотрансфераз, гаммаглутаміл-транспептидази та лужної фосфатази. Гіперактивність 

АлАТ виявлена в сироватці крові 9,4 % хворих тварин, АсАТ – 18,8 %, ГГТП, ЛФ – 15,6 %. 

У холостих овець установлено вірогідне (p<0,01) зростання активності гаммаглутаміл-

транспептидази, порівняно з показником у клінічно здорових тварин, вона становить 

83,1±5,88 од/л. Гіперактивність ензиму виявлена в сироватці крові 47,2 % хворих тварин 

(таблиці 6.10 і 6.11). 
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Висновок. Гепатодистрофія в овець характеризується нормальним вмістом у 

сироватці крові загального білка у 53,8 % випадків, поєднанням гіпоальбумінемії та 

гіпергаммаглобулінемії – 39,5 % хворих. Найбільш інформативними змінами за 

гепатодистрофії є розвиток диспротеїнемій, які характерні для 85,7 % хворих тварих. У 

тварин з оптимальним рівнем обміну білка встановлена гіперферментемія АсАТ і ГГТП. 

Інформативність визначення активності ГГТП і АсАТ становить 29,4 та 20,2 % відповідно.  
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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ БЕЗПРИТУЛЬНИХ СОБАК 

 

Шевців М. В. – кандидат ветеринарних наук  

Рівненський державний гуманітарний університет, м.Рівне 

 

Вступ. Одним із важливих критеріїв належності до європейської цивілізації є 

ставлення суспільства до тварин. Для людини є природним утримання домашніх 

улюбленців, однак їх неконтрольоване розмноження і безвідповідальне ставлення до них 

власників тварин, з вини яких вони виявляються загубленими, кинутими у місцях продажу, 

призводить до постійного збільшення кількості безпритульних тварин. Від ситуації з 

неконтрольованою народжуваністю домашніх тварин та, відповідно, чисельністю 

безпритульних тварин у м. Рівне потерпають і мешканці міста, і самі тварини, що створює 

проблеми співжиття і взаємостосунків, які зазвичай викликають нетерпимість один до одного,  з 

різними конфліктними ситуаціями.  

Мета роботи – дослідити причини збільшення популяції безпритульних собак, 

особливості сінурбанізації тварин м.Рівне та реалізацію програм контролю за процесом 

соціалізації. 

Матеріали і методи. Для дослідження популяції собак використовували наступні 

методи: спостереження, когнітивний, конативний, облік, статистичної обробки, 

узагальнення та систематизації. Спостереження розділили на два окремі блоки. Перший – 

тварини, що мали власника. Другий блок – тварини, що народженні в урбанізованому 

середовищі та не мали власника.  

Результати досліджень. У процесі моніторингу вияснили причини збільшення 

популяції собак, якими є: недосконалість нормативно-правової бази у даній сфері; 

відсутність мотивації серед власників тварин до дотримання встановлених правил 

утримання тварин; не створена відповідна інфраструктура (місця і зони для вигулу, 

дресирувальні майданчики, кладовища для тварин); не досконала система реєстрації та 

ідентифікації тварин, контролю за їх розмноженням, утриманням та подальшим 

переміщенням; недостатній рівень свідомості, культури та інформованості власників 

тварин, мешканців міста та волонтерів. 

Популяція безпритульних тварин поповнюється за рахунок тварин, які мали 

власника, але були загублені, залишені з ініціативи власника на вулиці, покинуті в місцях 

несанкціонованого продажу, внаслідок неконтрольованого розмноження домашніх тварин; 

розмноження існуючих безпритульних тварин.  

Найбільш ефективним шляхом регулювання чисельності безпритульних тварин є 

реалізація засобів запобігання неконтрольованого розмноження тварин, що мають 

власників, і безпритульних, здійснювана державною або місцевою владою за участю 
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громадських організацій та просвітницька робота з населенням (соціальна реклама, 

публікації, теле- й радіопередачі, лекційна робота в навчальних закладах тощо). 

Досліджуваних собак розподілили за наступними категоріями соціально-

екологічних типів: 

1. Домашні – мають власника, утримуються на загородженій території та 

вигулюються на прив’язі;  

2. Бездоглядні (напіввільні) – домашні собаки, що мають власника, але не 

неконтрольовані на вільному вигулі та харчуванні;  

3. Загублені, або викинуті – коли господар їх не знаходить. Вони поступово 

адаптуються в середовищі і переходять у розряд здичавілих; 

4. Бездомні – не мають постійних власників. Поведінка, переміщення і розмноження 

не перебуває під постійним контролем людини. Переважають безпородні тварини (близько 

10 %). Розглядаються як третя міська «субпопуляція». 

5. Умовно-наглядові (напівдомашні) – мають опікунів, постійно присутніх на 

території проживання цих собак і частково контролюючих поведінку і розмноження. 

Опікуни забезпечують притулок для цих собак. Проживають гуртом, або поодиноко. Зграї 

(сімейні групи) можуть бути штучно сформовані опікунами, а саме:  

а) собаки обгороджених територій (територія проживання штучно обмежена) - в 

містах і селищах на обгороджених майданчиках промислових підприємств, складів, 

оптових баз, гаражів, автостоянок тощо Можна включити сюди і деякі зграї, які 

опікуються сторожами дачних кооперативів за межами міст. Годують їх в основному 

опікуни, на маршрутах пересування регулярно відвідують смітники.  

б) дворові (територія проживання штучно не обмежена) – у дворах загального 

користування в житловій забудові. Тісно прив’язані до людського житла, чим 

відрізняються від напівздичавілих собак, що мешкають в житлових кварталах. Ночують і 

проводять значну частину часу в певних під'їздах, рідше в підвалах, іноді в спеціально 

побудованих опікунами будках. Можуть охороняти «свій» під’їзд як від сторонніх собак, 

так і від сторонніх людей, що часто служить джерелом конфліктів. Годують їх в основному 

опікуни.  

в) собаки безхатьків – специфічна, не надто численна група, характерна для м.Рівне 

та міст України. Поодинокі або групи до трьох-чотирьох або більше особин. Зазвичай 

супроводжують своїх опікунів на маршруті від однієї контейнерного майданчика до 

іншого. Ділянку перебування фактично представлють певні маршрути, по яких 

пересуваються безхатьки. Мешкають разом з опікунами заміських звалищах. У відсутності 

опікунів поводяться як представники наступної екологічної групи. 

6. Напівздичавілі, бродячі – активно взаємодіють з людиною, використовуючи всі 

способи отримання від неї корму. Можуть мати опікунів, проте життєво від них не 

залежать, опікуни не контролюють ні пересування, ні розмноження. Притулок і лігво 

вибирають самостійно. За зовнішнім виглядом це найчастіше безпородні дворняги. 

7. Дикі – слабо соціалізовані на людину. У більшості випадків намагаються уникати 

людини. Ніколи не випрошують корм і не мають опікунів. Лігва далеко від будівель. 

Залежно від місця проживання їх можна розділити на дві групи: 

а) міські – за чисельністю відносно невелика група, мешкають на пустирях, 

околицях і в безпосередній близькості від міста, зазвичай в районі звалищ, розташованих 

на великих пустирях і по околицях міст.  

б) мігранти з міста – вивезені господарями за межі міста або до звалища і викинуті, 

так звані «непотрібні собаки». Такі здичавілі собаки першого покоління, як в містах, так і в 

сільській місцевості природно зберігають ознаки своєї породи, що часто впадає в очі 
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спостерігачам «звалищних» собак, але ці ознаки поступово зникають при схрещуванні з 

безпородними собаками в наступних поколіннях. 

Реалізація програм контролю за процесом соціалізації тварин у м.Рівне повинна 

здійснюватись наступними заходами:  

1. Національний рівень: прийняття нових Законів України; визначити відповідальний 

орган за впровадженням Національної Програми; 

2. Місцевий рівень: створення команди фахових спеціалістів за моніторингом та 

контролем виконання програми; створення окремого муніципального закладу по роботі з 

природоохоронним фондом міста; стерилізація, лікування, вакцинація, соціалізація тварин; 

мережа соціальних опікунів; прилаштування собак (адопція); просвітництво; побудова 

притулку (комунального готелю, місце для тренувань, після операційна реабілітація); 

служба порятунку тварин. 

Висновок. Для мінімізації популяції безпритульних собак в урбанізованому 

середовищі необхідно регулярно проводити моніторинг тварин, облік, ветеринарно-

санітарні заходи, створювати належні господарсько-побутові умови, здійснювати 

просвітницьку роботу серед населення. 
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Вступ. Мікроскопічні плісеневі гриби, продукуючи мікотоксини - вторинні 

метаболіти їх життєдіяльності, роблять корми токсичними і шкідливими для тварин, 

викликають у них мікотоксикози. Важливе значення як фактор забруднення кормів мають 

фузаріотоксини: Т-2 токсин, зеараленон, продуцентами яких є гриби роду Fusarium. Серед 

токсичних метаболітів грибів роду Fusarium найбільше значення в патології має Т-2 

токсин, який продукується Fusariumsporotrichiella. Для організації ефективних 

профілактичних заходів при мікотоксикозах важливою є своєчасна і достовірна 

діагностика цих захворювань. Мікотоксини у кормах навіть у невеликих кількостях, можуть 

призвести до значних економічних втрат від загибелі тварин, погіршення продуктивності, 

порушення відтворних функцій і імунного стану тварин. 

Мета даної роботи полягала у діагостиці Т-2 токсикозу і зеараленотоксикозу серед 

свиней. 

Матеріали та методи. Згідно з ДСТУ було відібрано зразки зерна і комбікормів для 

мікотоксикологічних досліджень. Всього досліджено 8 зразків комбікормів і 3 зразки їхніх 

інгридієнтів: пшениця, ячмінь, кукурудза. 

Мікологічні дослідження кормів проводили згідно з «Методичними вказівками по 

санітарно-мікологічній оцінці і поліпшенню якості кормів» (1996). На токсичність до тест-

мікроорганізму Тетрахімена піріформіс перевіряли згідно з ДСТУ 3570-07. Ідентифікацію 

виділених ізолятів грибів роду Fusarium виконували згідно з визначниками мікроскопічних 

грибів. Наявність у кормах Т-2 токсину і зеараленону проводили за скринінг-методом з 

використанням тонкошарової хромотографії. 
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Результати досліджень. Для встановлення діагнозу нами було проведено 

мікотоксикологічні та токсикологічні дослідження комбікормів та їхніх інгрідієнтів. При 

дослідженні на токсичність до тест-мікроорганізму Тетрахімена піріформіс 4 зразки 

комбікормів були токсичні, 3 – слаботоксичні. Зерно ячменю – слаботоксичне, зерно 

пшениці і кукурудзи -токсичне. З цих самих зразків виділено та ідентифіковано на основі 

культуральних і морфологічних ознак токсигенні штами грибів роду Fusarium: F. solani, 

F. sporotrichiodes, F. dimerum, F. graminearum. У зерні пщениці виявлено зеараленон у 

кількості 50 мкг/кг, в зерні кукурудзи - Т-2 токсин у кількості 600 мкг/кг. Захворювання 

спостерігались протягом усього часу згодовування токсичних кормів.Після вилучення з 

раціону таких кормів прояву мікотоксикозів не спостерігали.  

При клінічному обстеженні було зареєстровано такі клінічні ознаки: у свинок 

спостерігали масове почервоніння та набряк вульви. Тварини відставали в рості та 

розвитку. У хворих тварин, забитих з діагностичною метою, спостерігали катаральне 

запалення слизової оболонки шлунка і тонких кишок, гіперемію судин брижі. Найбільш 

характерні зміни знаходили в статевих органах. У свинок у віці 2–4 міс., спостерігали 

передчасне збільшення матки і молочних залоз. Водночас яєчники були слабо розвинуті, 

без зрілих фолікулів і жовтих тіл. У тому самому господарстві серед поросят 30–70 

денного віку було виявлено й інші ознаки: спостерігалось важке ковтання, зменшилось 

поїдання кормів. Патолого-анатомічні зміни характеризувались гіперемією, набряками, 

місцями з виразками слизової оболонки ротової порожнини і стравоходу. Крапкові і 

плямисті крововиливи під плевру, епі- і ендокард. Кровоносні судини шлунково-

кишкового тракту переповнені кров,ю, слизова оболонка шлунку катарально запалена, 

набрякла, гіперемійована. Стінка шлунку потовщена, набрякла. Слизова оболонка тонких 

кишок, особливо голодної, різко гіперемійована і катарально запалена. Жовчний міхур 

переповнений жовчю. Ділянки паренхіми печінки, що прилягають до нього, жовтого 

кольору. Серед загиблих поросят було від 15% до 18% з характерними для отруєння 

мікотоксинами: Т-2 токсином та зеараленоном патолого-анатомічними змінами. Виявлені 

клінічні прояви та патолого-анатомічні зміни були схожими з описанами при зеараленон та 

Т-2 токсикозі у свиней.  

Висновки: 1. Корми в значній кількості засміченні мікроскопічними пліснявими 

грибами роду Fusarium. 

2. В деяких інгредієнтах комбікормів виявлено Т-2 токсин та зеараленон в значній 

кількості. 

3. Клінічними, патолого-анатомічними дослідженнями встановлено, що серед 

свиней мали місце зеараленон і Т-2 токсикози. 
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Вступ. Відсутність на даний час чітко налагодженої офіційної оцінки тварин за 

типом і власною продуктивністю ставить поза законом усю систему племінної роботи і є 

найбільш істотною розбіжністю між світовими і українською системами генетичної оцінки 

тварин. Природно, що такі розбіжності спричиняють неадекватну інтерпретацію оцінки 

бугаїв-плідників. З виходом України на міжнародний ринок актуальним є вдосконалення 

національної системи генетичної оцінки, організаційно-методичних засад створення і 

функціонування централізованої системи генетичної оцінки, гармонізація її та уніфікація 

до міжнародної системи ІНТЕРБУЛ. У зв’язку з цим доцільним є проведення генетичного 

моніторингу в племінних стадах, що дозволить оцінити характер статики та динаміки 

генетичної мінливості порід, прогнозування її меж і, у кінцевому результаті, складе основу 

розробки нових, більш ефективних методів та програм розведення і селекції. 

Мета досліджень – вдосконалення механізму управління селекційним процесом у 

племінних стадах, розробка заходів щодо якісного покращення маточного поголів’я у 

суб’єктах племінної справи Тернопільської області.  

Матеріали і методи. Селекційно-генетичний моніторинг у племінних стадах 

проведено шляхом аналізу кількісних і якісних ознак корів на основі їх комплексної 

оцінки.Молочну продуктивність тварин оцінювали за показниками надою та вмісту жиру в 

молоці. На 2-3 місяці лактації первісток проводили лінійну оцінку будови тіла тварин за 

методикою лінійної класифікації корів молочних і молочно-м’ясних порід за типом 

(Хмельничий Л.М., Ладика В.І., Полупан Ю.П., Салогуб А.М., 2008). Ступінь вираження 

конкретної ознаки екстер’єру визначали в порівнянні з бажаним (ідеальним) її виразом 

шляхом бальної оцінки.  

У роботі використовували загальноприйняті зоотехнічні методики, із застосуванням 

програм комп’ютерної техніки. Дослідження проводили у племінних господарствах з 

розведення української чорно-рябої молочної породи Тернопільської області: ПАП 

«Дзвін» Чортківського району, ТОВ «Україна» Підволочиського району та ПОП 

«Іванівське» Теребовлянського Тернопільської області.  

Результати досліджень. Встановлено, що всього в Тернопільській області 10 

господарств займаються розведенням української чорно-рябої молочної породи, одне – 

української червоно-рябої молочної породи. У структурі племінного поголів’я області 

українська чорно-ряба молочна порода складає 93,0%, українська червоно-ряба – 7,0%.  

Станом на 01.01.2016 року середня продуктивність корів у досліджуваних 

господарствах за 305 днів лактації складає 6833 кг молока за вмісту жиру 3,72%.  

Проведено порівняльний аналіз динаміки змін якісних і кількісних ознак 

продуктивності підконтрольних стад за останні п’ять років. За вказаний період чисельність 
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поголів’я корів у ТОВ «Україна» і ПОП «Іванівське» зменшились на 7% і тільки у ПАП  

«Дзвін» – практично не змінилася. Найвища продуктивність і темпи її зростання 

характерні для стада корів ТОВ «Україна», де за п’ять років надій збільшився на 1525 кг( в 

середньому за рік – на 305 кг). У ПОП «Іванівське» надій збільшився лише на 168 кг, що 

складає 33 кг на рік і свідчить про відсутність прогресу у продуктивності стада. Суттєво 

збільшилась продуктивність корів у ПАП «Дзвін» – на 945 кг (динаміка збільшення 

становить 189 кг за рік). За вмістом жиру у молоці корови відповідають стандарту породи, 

і за п’ять років цей показник практично не змінився, а серед первісток він має тенденцію 

до зниження, що зумовлено використанням бугаїв-плідників з недостатньо високою 

племінною цінністю за даною ознакою. 

Проаналізовано результати лінійної оцінки за типом будови тіла корів-первісток у 

2014–2016 роках та їх молочну продуктивність за 305 днів лактації. У стаді наявний 

прямий позитивний кореляційний зв’язок між віком при першому отеленні і надоєм 

(r=0,29). Первістки ТОВ «Україна» мають найвищу продуктивність, займаючи проміжне 

місце за лінійною оцінкою статей будови тіла між ровесницями ПОП «Іванівське» і ПАП 

«Дзвін». Кореляція між висотою у крижах і надоєм складає r=0,29.  

Лінійна оцінка корів-первісток у стадах показала, що коровам властивий виражений 

породний тип, відносно гармонійний тип будови тіла, добре сформоване вим’я. Проте стада не 

вирівняні і не однорідні як за надоєм, живою масою, так і за висотою в крижах. У середньому 

корови-первістки мають висоту в крижах 141,0 см, що відповідає мінімальним вимогам 

стандарту корів голштинської породи.  

В стадах ПАП «Дзвін», племзаводу «Україна» наявний значний відсоток корів з 

вузькими грудьми, ніжної конституції. Лінійна оцінка кінцівок корів засвідчила 

недостатньо задовільний стан кінцівок корів, починаючи вже з другого отелення, – до 25% 

у ПАП «Дзвін», до 20% корів у племзаводі «Україна» та біля 15% у ПОП «Іванівське» 

мають проблеми з хворобами задніх кінцівок.  

Тому питання зміцнення конституції, покращення стану кінцівок потребують вирішення 

у подальшій селекційній роботі, зокрема, при підборі плідників. 

Висновки. За результатами оцінки селекційної ситуації у племінних стадах 

української чорно-рябої молочної породи Тернопільської області виявлено значний рівень 

міжгрупової диференціації селекційних груп корів за основними господарськими 

ознаками, що зумовлює необхідність проведення селекційно-племінної роботи в напрямку 

консолідації стад.  

У селекційно-племінній роботі з українською чорно-рябою молочною 

породоюТернопільської області, зокрема при підборі плідників, особливу увагу зосередити 

на збільшення кількості жиру в молоці корів, покращення стану кінцівок тварин та 

формування типу будови тіла тварин з міцною конституцією. Для забезпечення якісного 

покращення стад необхідно удосконалювати систему нормування раціонів годівлі корів з 

урахуванням їх продуктивності, особливо у період роздою і другої половини лактації. 
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