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ВЗАЄМОДІЯ БАКТЕРІОФАГУ PHAGE SAVB14 ТА ЧУТЛИВОЇ ДО НЬОГО  

КУЛЬТУРИ S. AUREUS VAR. BOVIS 

 

Горюк Ю.В., канд. вет. наук, асистент 

Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський 

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

Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини НААН, м. Тернопіль 

е-mail: goruky@ukr.net 

 

Вступ. Лікування бактеріальних інфекцій бактеріофагами є одним з альтернативних 

методів. Проте, існує ряд специфічних характеристик щодо динаміки фаго-бактеріального 

комплексу, які необхідно враховувати в контексті фагової терапії. Відомо, що висока щільність 

фагів необхідна, щоб зупинити ріст чутливих до них бактерій. Крім того, знищення бактерій 

фагами залежить від кількості частинок фага, адсорбованих мікроорганізмами-мішенями. Однак 

існує потреба в більш широкому розумінні механізмів їх взаємодії, що допоможе краще 

сформувати основні принципи дії препарату для лікування маститу у корів та його введення. 

Мета роботи – дослідити динаміку взаємодії бактеріофагу Phage SAvB14 та чутливої до 

нього культури S. aureus var. bovis. 

Методи. Для досягнення мети досліджено культури золотистого стафілококу та 

специфічний бактеріофаг Phage SAvB14, який виділений нами з секрету молочної залози корів, 

хворих на мастит. Кількість життєздатних стафілококів визначали кожні дві години, шляхом 

посіву їх на середовище BD Baird-Parker Agar (HiMedia, Індія) згідно стандартних методик. 

Дослідження проводили в трьох повторах.  

Результати. У цьому експерименті виявлено вірулентну фагову інфекцію щодо чутливої 

бактеріальної культури, яка призводить до гальмування метаболізму стафілококових клітин та 

майже повного  бактеріолізу. Проте інтенсивність літичної активності фагів залежала від 

кількості чутливих бактеріальних клітин у об’ємі поживного середовища. При внесені в 

поживний бульйон 5,0 ± 0,1 × 102 КУО/мл мікробних клітин стафілококів встановлено, що через 

дві години взаємодії фаг-бактерія кількість життєздатних клітин зменшилася в 1,1 раза, 

порівняно з початковою кількістю. Водночас за впливу фагу на бактерії з початковою кількістю 

стафілококів 1,0 ± 0,008 × 104 і 1,0 ± 0,002 × 105 КУО/мл середовища літична активність була 

ефективніша, оскільки кількість бактерій зменшилася, в середньому в 1,3 рази. Аналогічну 

закономірність встановлено і через чотири години фагової інфекції щодо стафілококів. 

Проте, співіснування бактерій і фагів може бути нестійким через недостатності поживних 

речовин для бактерій, слабкій інтенсивності фагової інфекції тощо. Результати досліджень 

встановили, що після 24 годин взаємодії стафілококів з фагом у варіанті з великою початковою 

кількістю мікробних клітин (105 КУО/мл) не відбулося повного лізису стафілококів, їх кількість 

становила 7,8 ± 0,3 × 102 КУО/мл. Це дає підставу вважати, що при великій концентрації бактерій 

відбувається поступове зниження поживних речовин у середовищі, внаслідок чого фаги 

переходять у стан лізогенії. 

Висновки. При розробці фагового препарату для лікування маститу необхідно збільшити 

титр фага в препараті або його дозуванні порівняно з клінічною формою, оскільки існує менша 

ймовірність контакту фага з чутливою мікробною клітиною. Крім того, при високій концентрації 

бактерій відбувається поступове зменшення поживних речовин у середовищі, в результаті чого 

фаги переходять у стан лізогенності. 
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ КЛІНІЧНИХ ШТАМІВ 

E.COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PROTEUS MIRABILIS, ENTEROCOCCUS 

FAECALIS, ІЗОЛЬОВАНИХ ІЗ БІОМАТЕРІАЛІВ ВІД ХВОРИХ ТВАРИН 

 

Гуменюк В.В. 

Інститут ветеринарної медицини НААН 

e-mail: am5_6a@iskofita.com.ua 

 

Вступ. Антибіотики застосовують з лікувальною метою за багатьох бактеріальних 

інфекційних захворюваннях сільськогосподарських тварин. Безконтрольне, неправильне та 

надмірне  застосування антибіотиків в медицині, сільському господарстві, харчовій 

промисловості та побуті призвело до стійкості до них не тільки у хвороботворних бактерій, а й 

самих звичайних мікроорганізмів. Більшість штамів умовно патогенних бактерій, що 

циркулюють у популяції, мають високу резистентність до антибактеріальних препаратів. 

Метою нашої роботи було вивчення динаміки розвитку антибіотикорезистентності 

клінічних штамів E.coli, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, виділених 

із біоматеріалів хворих телят та корів у господарствах України.   

Методи. Дослідження проведені на базі лабораторії бактеріальних хвороб тварин ІВМ 

НААН. За період 2019-2020 років було досліджено 545 зразків біоматеріалів (молока, вагінальних 

змивів, проб фекалій, змивів носового слизу) від корів хворих на мастити, метрити; від телят 

хворих на діареї та респіраторний синдром із 108 скотарських господарств 17 областей України. 

Визначення чутливості до антимікробних препаратів проводили на середовищі Мюллер-

Хінтона диско-дифузійним способом за методом Bauer-Kirbi з використанням стандартних 

комерційних дисків з антибактеріальними препаратами. Результати значення діаметрів затримкм 

росту інтерпретували з урахуванням визначення клінічних категорій чутливості (чутливі, 

помірно чутливі та резистентні) в залежності таблиць граничних значень EUCAST 

(www.eucast.org). Ідентифікація мікроорганізмів проведено за загальноприйнятими в 

мікробіології методиками з дотриманням норм біоетики та біобезпеки. 

Результати. Було ізольовано 25 видів мікроорганізмів, серед них: E.coli – до 24,2 %, 

Staphylococcus aureus – 18,8 %, Enterococcus faecalis – 9,6 %, Proteus mirabilis –10,0 –10,4 %  та 

ін. У багатьох випадках із одного біоматеріалу ізольовано декілька збудників.  

Загалом реєстрували збільшення кількості антибіотикорезистентних культур 

мікроорганізмів, які викликають, або ускладнюють перебіг інфекцій. Дослідження впродовж 2-х 

років дає змогу відмітити, резистентність ізолятів  E.coli до гентаміцину збільшиласть з 20,0 % 

до 42 %, до цефтіофуру – з 7,0 % до 21 %, до офлоксацину – з 2,0 % до 17 %, до левоміцетину – 

з 33,0 % до 46,0 %; до еритроміцину – з 60,0 % до 83,0 %, до цефотаксиму – з 3,0 % до 8,0 %.  

Стійкість Proteus mirabilis до амоксіциліну збільшилась від 63,0 % до 70 %, до цефтіофуру – з 6,0 

% до 20 %, до еритроміцину – з 63,0 % до 90,0 %;  Staphylococcus aureus – до амоксициліну – з 

31,0 % до 43,0 %, до ріфампіцину – з 31,0 5 до 40,0 %; Enterococcus faecalis - до  цефтіофуру – з 

0 % до 27,0 %; до данофлоксацину – з 20,0 % до 27,0 %; до цефотаксиму – з 0 % до 18,0 %.  

Висновки. Тенденція до зростання кількості антибіотикорезистентних культур 

мікроорганізмів – збудників бактеріозів досить небезпечна.  

За результатами досліджень ізольовано досить високий відсоток стійких до антимікробних 

препаратів мікроорганізмів-збудників бактеріозів тварин. Різні види бактерій проявляють 

неоднакову резистентність до АМП, але є деяка схильність стійкості до визначених груп 

антибіотиків. Тому результати таких досліджень необхідно мати на увазі за призначенням 

лікування.   

 

http://www.eucast.org/
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РОЛЬ ЗБУДНИКА АКТИНОБАЦИЛЯРНОЇ ПЛЕВРОПНЕВМОНІЇ  

ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE В ЕТІОЛОГІЇ  

РЕСПІРАТОРНОГО СИМПТОМОКОМПЛЕКСУ СВИНЕЙ (РСКС) 

 

Дерев’янко М. М.*, e-mail:  direktor.zrdlvm@ukr.net 

Інститут ветеринарної медицини, м. Київ 

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

 

Вступ. Сучасна класифікація респіраторних патогенів свиней вказує, що збудниками 

респіраторних хвороб, зазвичай є віруси та бактерії. Крім того можливі ураження легень 

метастронгілідами та личинками аскарид. Бактеріальні респіраторні патогени розділяють на три 

групи. В першу групу входять основні патогени, що вдихаються, при попаданні яких в трахею 

поросятам розвивається пневмонія. До цієї групи відносять Actinobacillus  pleuropneumoniae. 

Мета роботи. Проаналізувати та узагальнити з наукових джерел та подати інформацію про 

сучасну класифікацію збудників респіраторних хвороб свиней та роль збудника 

актинобацилярної плевропневмонії Actinobacillus pleuropneumoniae в етіології респіраторного 

симптомокомплексу свиней (РСКС). 

Матеріали і методи. Під час проведення досліджень використовували та опрацьовували 

доступні наукові джерела: навчальні посібники, статті в наукових виданнях, автореферати 

дисертаційних робіт, електронні ресурси мережі Internet. 

Результати. Бактеріальні респіраторні патогени розділяють на три групи. (по 

Б.Г.Орлянкіну). 

I. Основні патогени, які вдихаються - Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus 

pleuropneumoniae (15 серотипів), Bordetella bronchiseptica (При попаданні цих патогенів в 

трахею развивається пневмонія). 

II. Другорядні патогени, які вдихаються - Pasteurella multocida (серотипи А, D), 

Streptoсоссus suis (35 серотипів), Haemophilus parasuis (15 серотипів), Myсоplasma hyorhinis (При 

попаданні цих патогенів в трахею не развивається пневмонія. Для розвитку пневмонії потрібні 

ураження легенів, спричинені вірусами РРСС, грипа, хвороби Ауески, ЦВС-2 і мікоплазмами) 

III. Патогени, які переносяться кров’ю - Salmonella choleraesuis,  Actinobacillus suis, 

Actinomyces pyogenes (Arcanobacterium pyogenes) 

Actinobacillus pleuropneumoniae відноситься до первинних патогенів, які мають властивість 

викликати клінічне захворювання і ураження, тоді як вторинні вірусні та бактеріальні патогени 

класифікуються як умовно-патогенні і можуть викликати тільки субклінічне захворювання, за 

умов коли у свині не ослаблена імунна система або не має місце інфекція, яка ускладнена іншими 

бактеріями та  вірусами.  

За диференціальної діагностики респіраторних патогенів потрібно розрізняти основні 

ознаки захворювання на актинобацилярну плевропневмонію, до якої свині чутливі в будь-якому 

віці з перевагою особливо у віці 10-12 тижнів. Термін збереження материнських антитіл - 

захист від клінічної прояви хвороби  має місце впродовж 6-8 тижнів. Основний орган/клітина-

мішень - альвеолярні макрофаги. Клінічні ознаки: Підгострий перебіг: сильна лихоманка, 

ціаноз, задишка, поза сидячої собаки, кров’яна піна із носа і рота. Гострий перебіг: лихоманка, 

важкі респіраторні симптоми, смерть. Хронічний перебіг: уповільнений ріст поросят. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Класифікація створена на основі 

накопиченого світового наукового досвіду, але вона потребує постійного доповнення та змін в 

зв’язку з нез’ясованими питаннями ролі деяких умовно-патогенних бактерій в патогенезі 

респіраторних хвороб свиней. Збудник актинобацилярної плевропневмонії Actinobacillus 

pleuropneumoniae є первинним в системі класифікації РСКС. Захворювання наносить значні 

економічні збитки галузі свинарства, тому своєчасне виявлення та контроль має актуальне 

значення.    
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ВМІСТ ФЕРУМУ В КРОВІ КОРІВ З РІЗНИМ ВЕГЕТАТИВНИМ СТАТУСОМ 

 

Журенко О.В., д.вет.н.  

Карповський В.І., д.вет.н.  

Журенко В.В., к.вет.н.  

Гудзь Н.В., к.вет.н. 

Національний Університет Біоресурсів і Природокористування України. м. Київ 

 

Існування живого організму знаходиться в тісному взаємозв’язку із змінами факторів 

навколишнього середовища, що визначають умови його існування та реакціями внутрішнього 

середовища, які забезпечують пристосування до цих змін зберігаючи тим самим свої сталість та 

цілісність як єдиної біологічної системи. Згідно вчення Павлова І. П. головну роль в регуляції 

зовнішніх і внутрішніх зв’язків організму відіграє ЦНС. Автономна нервова система є 

невід’ємною частиною нервової системи, знаходиться під контролем кори великого мозку і її 

функції, як і функція інших відділів нервової системи, здійснюється по типу рефлексів. 

Оптимальний вміст і співвідношення макро- та мікроелементів в організмі тварин зумовлюють 

наявність високої резистентності та продуктивність 

Мета роботи дослідити у корів з різним тонусом автономної нервової системи мінеральний 

гомеостаз організму залежно від пори року;  

Дослідження проводили на клінічно здорових коровах української чорно-рябої молочної 

породи другої-третьої лактації. Утримання корів було прив’язним, годівля – триразова (раціон 

однаковий, випоювання води – з автонапувалок), доїння – дворазове. Раціон корів влітку та 

взимку різнився і балансувався з урахуванням наявності зеленої маси. відібрали три групи корів, 

по 10 голів у кожній, із різним тонусом автономної нервової системи. До першої групи входили 

корови-нормотоніки, другої – ваготоніки і третьої – симпатикотоніки. Встановлено, що у тварин 

з різни тонусом АНС вміст Феруму в різних фракціях крові не виходив за фізіологічні 

межі.Зокрема, вміст металу у цільній крові, сироватці та клітинах крові корів залежно від їх 

вегетативного статусу та пори року становив відповідно 30––36 мг/100 мл, 93–109 мкг/100 мл та 

80–93 мг/100 мл. Вміст Феруму в різних фракціях крові корів-ваготоніків незалежно від пори 

року достовірно не відрізнявся від такого у тварин-нормотоніків. На відміну від цього, у клітинах 

крові корів-симпатикотоніків як в теплу пору року вміст Феруму в сироватці та цільній крові був 

достовірно меншим від такого у тварин з нормальним тонусом АНС відповідно на 14,3 % (р<0,05) 

та 14,0 % (р<0,05).В холодну пору року вміст Феруму в цільній та клітинах крові був достовірно 

меншим від такого у тварин з нормальним тонусом АНС відповідно на 14,6 %   (р<0,05) та 10,0 

% (р<0,001). Однак, незалежно від пори року вміст Феруму в сироватці та цільній крові цих 

тварин достовірно не відрізнявся від такого у корів-ваго- та нормотоніків. Слід відмітити, вміст 

Феруму в різних фракціях крові корів-нормо- та симпатикотоніків в різні пори року достовірно 

не відрізняється. Однак, у сироватці крові корів з переважанням тонусу парасимпатичної 

нервової системи взимку менше на 11,9 % (р<0,05) від таких показників у цих тварин в теплу 

пору року.Проведеними дослідженнями встановлено вплив вегетативного статусу корів на вміст 

Феруму в крові корів залежно від пори року (рис. 3.45). Переважання впливу на роботу серця 

парасимпатичного відділу автономної нервової системи незалежно від пори року не чинить 

вплив на вміст Феруму в сироватці, цільній крові та її клітинах (ղ²ᵪ=0,00–0,15).  

Отже, встановлено взаємозв’язок тонусу автономної нервової системи у корів з вмістом 

Феруму в крові залежно від пори року. Так, тонус автономної нервової системи у корів влітку 

достовірно обернено пов’язаний лише з вмістом Феруму в сироватці крові (r=–0,76; р<0,01), тоді, 

як взаємозв’язки вмісту цього металу з тонусом АНС у цільній та клітинах крові недостовірні 

(r=–0,42–0,50). Взимку тонус автономної нервової системи у корів достовірно не пов’язаний з 

вмістом Феруму в цільній крові (r=0,18), сироватці крові (r=–0,51) та клітинах крові (r=–0,56).  

 

 



10 
 

КОРЕКЦІЯ ВМІСТУ ОКРЕМИХ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ У КРОВІ КОРІВ ІЗ 

УРАХУВАННЯМ ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Журенко О.В.,  д.вет.н.  

Карповський В.І., д.вет.н.  

Журенко В.В., к.вет.н.  

Гудзь Н.В., к.вет.н. 

Національний Університет біоресурсів і природокористування України. м. Київ 

 
Вступ. Мінеральні речовини входять  до складу всіх клітин і тканин організму, гормонів та 

ферментів. Вони потрібні для нормальної діяльності серцево-судинної, нервової, м`язової та 

інших систем, беруть участь у синтезі важливих сполук, обмінних процесах, кровотворенні, 

травленні, нейтралізації шкідливих для організму продуктів обміну, в побудові тканин організму 

та забезпечують сталість внутрішнього середовища.Головними проблемами в галузі 

тваринництва були і залишаються підвищення продуктивності тварин .  

Метою досліджень була корекція вмісту окремих  макроелементів у крові корів із 

урахуванням типологічних особливостей нервової системи. 

Матеріали і методи дослідження. Досліди проводили на коровах української чорно-рябої 

породи 2-3-ї лактації. Типи ВНД визначали за методикою харчових умовних рефлексів  Г. В. 

Паршутіна та Т. В. Іполітової .За результатами дослідження умовно-рефлекторної діяльності 

було сформовано 4 дослідні групи, У першу групу входили тварини сильного врівноваженого 

рухливого, у другу – сильного врівноваженого інертного, у третю – сильного неврівноваженого, 

у четверту – слабкого типів вищої нервової діяльності. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що до задавання кормової добавки Гермацинк у 

тварин з різним типами ВНД вміст Натрію в сироватці крові достовірно не відрізнявся (табл. 1). 

Після задавання кормової добавки Гермацинк у корів з різними типами ВНД вміст Натрію 

протягом усього періоду досліджень достовірно не змінюється. Слід лише відмітити менший 

вміст Натрію в сироватці крові корів СН типу ВНД на 2,7 % (р<0,05) через 10 діб після початку 

задавання нанопрепарату порівняно до показників корів з СВР типом ВНД на цьому етапі 

досліджень. 

До задавання кормової добавки Гермацинк у тварин з СВР та СВІ типом ВНД вміст Натрію 

в клітинах крові достовірно не відрізнявся, тоді, як у корів з СН та слабким типом ВНД був 

відповідно на 15,2 % (р<0,05) та 18,2 % (р< 0,05) більшим від такого у корів СВР типу. У тварин 

СВР та СН типу ВНД після задавання кормової добавки Гермацинк відмічено лише тенденцію 

щодо підвищення вмісту Натрію в клітинах крові, тоді, як у корів СН та слабкого типу ВНД у 

клітинах крові вміст Натрію протягом усього періоду досліджень дещо зменшується. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що до задавання кормової добавки Гермацинк у 

тварин з сильними типами ВНД вміст Калію в сироватці крові достовірно не відрізнявся. На 

відміну від цього у корів слабкого типу ВНД вміст цього макроелемента в сироватці та клітинах 

крові був відповідно на 30,3 % (р < 0,05) та 17,8 % (р < 0,01) менше від такого у корів СВР типу. 

Слід відмітити, що після задавання кормової добавки Гермацинк у корів з сильними типами ВНД 

(СВР, СВІ та СН) вміст Калію протягом усього періоду досліджень достовірно не змінюється, 

хоча прослідковується тенденція щодо його підвищення в сироватці крові в межах 2–13 %. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що до задавання кормової добавки Гермацинк у 

тварин з сильними типами ВНД відношення вмісту Натрію до Калію в крові достовірно не 

відрізнявся  

Тоді, як у корів слабкого типу ВНД відношення вмісту Натрію до Калію сироватці та 

клітинах крові було відповідно на 41,0 % (р < 0,05) та 43,7 % (р< 0,001) більше від такого у корів 

СВР типу. Слід відмітити, що після задавання кормової добавки Гермацинк у корів з сильними 

типами ВНД відношення вмісту Натрію до Калію протягом усього періоду досліджень 

достовірно не змінюється. Протягом 45 діб досліджень встановлено лише тенденцію щодо 

підвищення значення цього показника в сироватці крові корів СВР, СВІ та СН типу ВНД 

відповідно на 11,2 %, 15,1 % та 0,2 %.  
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У корів з слабким типом ВНД відношення вмісту Натрію до Калію в сироватці крові 

протягом 45 діб після початку задавання нанопрепарату хоча зменшується лише на 8,9 %, однак 

достовірно перестає відрізнятись від показників корів з СВР типом ВНД на цьому етапі 

досліджень.  

Отже, у тварин слабкого типу ВНД після задавання кормової добавки Гермацинк відмічено 

лише тенденцію щодо зменшення показника відношення вмісту Натрію до Калію в клітинах 

крові. Так, протягом 45 діб досліджень відношення вмісту Натрію до Калію в клітинах крові цих 

тварин зменшується на 8,9 %, як у корів СВР та СВІ типу ВНД відношення вмісту Натрію до 

Калію протягом цього періоду досліджень дещо збільшується (на 7,4–8,2 %). Слід відмітити, що 

через 10, 30 та 45 діб, після початку задавання нанопрепарату, відношення вмісту Натрію до 

Калію в клітинах крові корів слабкого типу ВНД менше відповідно на 35,3 % (р< 0,01), 18,2 % 

(р< 0,05) та 22,0 % (р<0,01) порівняно до показників корів з СВР типом ВНД.  
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КРОВОСИСНА АКТИВНІСТЬ ҐЕДЗІВ НА ПАСОВИЩАХ ВЕЛИКОЇ  

РОГАТОЇ ХУДОБИ 

Катюха С.М., к.вет.н. 

Мандигра Ю.М., к.с.-г.н. 

Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН України, м. Рівне 

 

Вступ. Одним з найважливіших резервів збереження поголів’я та підвищення 

продуктивності тварин є усунення шкоди, завданої тваринництву кровосисними двокрилими 

комахами, серед яких особливо небезпечними є ґедзі (Diptera, Tabanidae). Вважається 

загальновизнаним, що через масовий напад гнусу, переважно ґедзів, надої корів знижуються на 

15–30%, а приріст маси великої рогатої худоби на 25–40%. Крім того, роль членистоногих як 

переносників та резервентів збудників інфекційних хвороб також виключно велика і доведена 

багатьма дослідниками. На сьогодні все частіше зустрічаються відомості про векторність 

інфекційних хвороб тварин компонентами гнусу.  Тому на першому етапі боротьби з комахами 

необхідно вивчити еколого-біологічні особливості імаго ґедзів.  

Мета роботи – вивчити сезонну й добову динаміку кровосисної активності ґедзів на 

пасовищах великої рогатої худоби в умовах Північно-західного регіону України. 

Матеріали і методи. Полігоном для досліджень вибрана Рівненська область, як 

найзручніша для цієї мети територія, яка включає найоптимальніші ландшафтно-географічні 

зони для поширення кровосисних двокрилих комах. Стаціонарні та періодичні спостереження й 

дослідження проводили на пасовищах великої рогатої худоби впродовж усього весняно-літнього 

періоду. Для систематичних зборів і обліків ґедзів в місцях їх льоту широко використовували 

кулеподібні та дзигоподібні пастки. Для зручності підрахунку ектопаразитів на тварині 

користувалися цифровою фотокамерою. 

Результати роботи. В умовах Рівненської області ґедзі поширені нерівномірно. У 

лісостеповій зоні виявлено 15 видів цих комах. Проте з проникненням на територію Полісся їх 

фауна збільшується до 20 видів. Домінуючими є дощовиці звичайні (Haemotopota pluvialis), 

великий сірий (Tabanus autumnalis), сірий (T. bromius), пістряк звичайний (Chrysops relictus) 

тощо.  

Личинки ґедзів розвиваються в поверхневих шарах ґрунту неподалік водойм. У зоні 

Лісостепу місцями виплоду є заплави рік, а на Поліссі, крім долин річок, ще й болотисті 

місцевості. Встановлено, що самки ґедзів для ссання крові можуть нападати на різних тварин 

великого розміру, переважно темного забарвлення. Температурний оптимум льоту ґедзів 

становить 23–30 °С, проте він може змінюватися залежно від ландшафтно-географічної зони. 

Максимум активності комах припадає на теплі і сонячні години. Під час вітру та дощу ґедзі, 

як правило, не літають, за винятком дощовиць (H. pluvialis), які активні й при невеликому дощі. 

Ґедзі виплоджуються протягом усього теплового сезону. Представники одних видів з’являються 

на початку літа, інші в середині чи кінці сезону і літають від одного місяця до 40 днів і більше. У 

лісовій місцевості найбільшу видову і чисельну різноманітність спостерігають у червні і значно 

меншу – в липні. У лісостеповій зоні вони активні з середини травня до середини вересня. 

Добова активність нападу ґедзів також різна. В середині травня ґедзі починають літати та 

нападати з 10-ї години і максимальна їх активність припадає на 13–15 год. дня, у червні-липні – 

вже з 6–7-ї години, а з 9–10-ї години літ стає масовим (досягає максимуму о 13–14-й годині). В 

серпні ґедзі найбільш активні о 14–16-й годині. У вересні після 16-ї години настає, як правило, 

різке зниження активності нападу кровососів.  

Висновки. Отже, сезонна й добова динаміка кровосисної активності ґедзів визначається 

термінами вильоту видів, кількістю генерацій, їх чисельністю та погодними умовами. 
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ВПЛИВ БІОЦИДІВ ТА ЕНЗИМІВ НА МІКРОБІНІ БІОПЛІВКИ 

 

Кожин В.А.1, аспірант,  

Кухтин М.Д.2, д.вет.н., проф.,  

Болтик Н.П.2, к.с.-г.н. 
1Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський,  
2Тернопільська дослідна станція Інститут ветеринарної медицини НААН, м.Тернопіль  

 

Вступ. Наявність мікробних біоплівок на поверхнях медичних інструментів, операційному 

обладнанні, протезах, катетерах, технологічних лініях у харчовій промисловості є фактом, який 

сприяє інфікуванню макроорганізму і забрудненню сировини і продукції.  

Метою роботи було дослідити вплив дезінфікуючих субстанцій Вантоцилу TG і Катаміну 

АБ та їх поєднання з ензимами на бактерії у біоплівках.   

Матеріали і методи. У дослідах використали дезінфікуючі субстанції Вантоцил TG (Arch 

Biocides LTD, Велика Британія) та Катамін АБ (Інтерсинтез, Україна). Ензими: Everlase 16 L та 

Termamyl 300 L (Novozymes, Данія). Музейні штами E. coli (055К59 №3912/41), S. aureus (ATCC 

25923) і P. aeruginosa (27/99). При дослідженні впливу біоцидів на сформовані біоплівки 

визначали оптичну густину розчину барвника змитого з біоплівки фотометрично на 

спектрофотометрі ПЕ-5400ВІ (Eкросхім, Росія) та кількість мікробних клітин у біоплівці після 

дії біоцидів. 

Результати. Виявлено, що Вантоцил TG у мінімальній бактерицидній концентрації, яка 

визначена на планктонних бактеріях сприяв зниженню щільності біоплівки S. aureus  в 1,5 раза, 

E. coli в 1,6 раза і P. aeruginosa в 1,7 раза, порівнюючи з контролем до обробки. Це вказує на те, 

що у складі екзополісахаридного матриксу біоплівок присутні компоненти, які погано 

деградуються даним біоцидом. Водночас обробка біоплівок протеолітичним і амілолітичним 

ензимами більш суттєво знижувала їх щільність. Зокрема, після обробки ензимом Everlase 16 L 

щільність біоплівки S. aureus зменшилася в 2,4 раз, E. coli в 2,8 раза і P. aeruginosa в 3,0 раза. За 

обробки біоплівок ензимом Termamyl 300 L деградація матриксу була менш ефективною, ніж за 

обробки Everlase 16 L. Зокрема щільність біоплівок S. aureus, E. coli і P. aeruginosa знижувалася 

в 2,1, 2,4 та 2,8 раза, відповідно. Це вказує на неоднорідний хімічний склад біоплівки у різних 

бактерій і для їх руйнування необхідно застосовувати ензими різних класів. При обробці 

біоплівок  вантоцилом з ензимами виявили синергізм дії, зокрема оптична густина розчинів з 

біоплівок S. aureus, E. coli і P. aeruginosa зменшилася в 4,1, 4,8, 5,6 раза, порівняно з контролем, 

і біоплівки ставали низької щільності 

Висновки. Виявлено, що бактерії у біоплівках витримували мінімальну бактерицидну 

концентрацію вантоцилу і катаміну, яка була встановлена на планктонних їх формах. З одного 

см3 змиву з біоплівки після впливу вантоцилу виділяли від 1,9×103 до 4,3×103 мікробних клітин, 

а після обробки катаміном від 5,6×103 до 1,7×104. Водночас після обробки біоплівок  

вантоцилом і катаміном разом з ензимами спостерігали зменшення кількості клітин S. aureus, E. 

coli і P. aeruginosa, в середньому на два порядки до 101 КУО/мл, порівнюючи з обробкою тільки 

біоцидами. Тобто спостерігається чітко виражений синергізм ензимів і біоцидів, що в кінцевому 

етапі більш згубно діє на бактерії у біоплівках 

 

https://prom.ua/brands/Ekroshim
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ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У СОБАК ЗА КИШКОВОЇ ФОРМИ 

ПАРВОВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ 

 

Колич Н.Б., к.вет.н., доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин 

ім. акад. В.Г.Касьяненка, 

https: // orsid.org/ 0000-0001-8024-0810 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

E-mail: Natasha-vet@ukr.net 

 

Вступ. Парвовірусний ентерит собак (Parvovirus enteritis caninum CPV-2 парвовірусна 

інфекція собак, геморагічний ентерит собак) – висококонтагіозне захворювання, що 

супроводжується гострим геморагічним ентеритом, міокардитом, лейкопенією та швидким 

зневодненням організму. 

Не виключено, що природнім резервуаром та джерелом інфекції  можуть бути інші тварини 

родини собачих, серед яких також було встановлено поширення цієї хвороби – шакали, койоти, 

єнотовидні собаки та вовки. 

Патоморфологічні зміни при різних формах парвовірусної інфекції собак вивчені 

недостатньо. Більшість літературних джерел присвячені біології збудників, шляхам зараження, 

методам клінічної, лабораторної діагностики і профілактики. В доступній літературі частково 

описані макроскопічні зміни, що стосується мікроскопічних змін, то вони описані досить 

поверхнево та неповно. Тому, актуальними є дослідження, присвячені особливостям 

морфогенезу й патогенезу вірусних інфекцій, що і визначило мету наших досліджень. 

Методи. Матеріалом дослідження слугували трупи собак різних порід і статей віком від 3-

х до 6-ти місяців, які загинули з ознаками інфекційної діареї. Патоморфологічному дослідженню 

підлягали трупи тварин, в яких за життя з використанням ПЛР в зразках фекалій був 

встановлений діагноз – парвовірусний ентерит (n = 7). Патолого-анатомічний розтин трупів 

собак, які загинули від кишкової форми парвовірусної інфекції, проводили в спинному 

положенні методом часткової евісцерації у загальноприйнятій послідовності. 

Результати. При зовнішньому огляді виявили наступне: трупи виснажені, трупне задубіння 

виражено слабо, сухість шкіри, шерсть скуйовджена, тьмяна, матова, легко висмикується. 

Підшкірна клітковина розвинена слабо. В ділянці крил носа спостерігали кірочки підсихання 

серозного ексудату. Навколо ротової порожнини засохлий слиз. В ділянці анального отвору, 

кореня хвоста і задньої поверхні стегон відмічали забруднення фекаліями коричневого кольору 

зі специфічним запахом. Всі тварини з ознаками дегідратації. 

У собак, в яких діарея тривала більше 3-х діб і більше, очні яблука запавші, виразний ціаноз 

кон’юнктиви і видимих слизових оболонок, свідчив про наростання серцевої недостатності.  

Тимус – рожевого кольору,  з чисельними крапковими крововиливами, з ознаками набряку. 

Серце збільшене в розмірі, округлої форми. Серцевий м’яз – в’ялий, дряблий, нерівномірно 

забарвлений, сіро-білого кольору. Поверхня розрізу – волога, кровоносні судини серця 

переповнені кров’ю. 

Легені рівномірного червоного забарвлення, тістуватої, місцями пружної консистенції, 

шматочки важко плавають у воді. З поверхні розрізу стікає піниста рідина червонуватого 

кольору. Така ж рідина знаходилась у трахеї та просвіті великих бронхів, що є морфологічними 

ознаками набряку внаслідок венозної гіперемії. 

Печінка збільшена, темно-вишневого кольору, пружна з ділянками гнилисного кольору 

різних розмірів і форм. Капсула напружена, з поверхні розрізу стікає темно-червона рідина.  

Шлунок переповнений рідкими кормовими масами жовто-коричневого кольору з 

смердючим запахом. 

При кишковій формі характерні зміни спостерігали в тонкому відділі кишечнику. Стінка 

тонкої кишки потовщена, просвіт – звужений. Слизова оболонка цього відділу кишечнику 

червоного, або темно-вишневого кольору, набрякла, потовщена,  вкрита слизом такого ж 

кольору, з дрібними крапково-плямистими крововиливами. Поява змін у слизовій оболонці 
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кишечнику тісно пов’язана з локалізацією вірусу в епітелії крипт. Реплікація вірусу в тонкому 

кишечнику обмежується проліферацією зони крипт.  

Основні мікроскопічні зміни реєстрували в тонкій кишці. Потовщення стінки кишки 

відбувалось за рахунок гіпертрофії м’язової оболонки. У деяких ділянках відмічали 

некробіотичні і некротичні зміни гладкої м’язової тканини. В підслизовій основі – накопичення 

набрякової рідини. М’язова пластинка слизової оболонки гіпертрофована, за рахунок збільшення 

кількості пучків м’язових клітин.  

Слизова оболонка тонкої кишки інфільтрована моноцитами, лімфоцитами, нейтрофілами 

та еозинофілами. Крім того, слизова оболонка, особливо строма ворсинок, була інфільтрована 

значною кількістю еритроцитів. В більшості крипт тонкої кишки усіх собак, які загинули від 

кишкової форми парвовірусної інфекції, реєструвався не некроз, а руйнування епітеліальних 

клітин. В окремих збережених клітинах кишкових залоз виявляли внутрішньоядерні поліморфні, 

округлої форми, тільця-включення. Навкруг окремих внутрішньоядерних тілець-включень 

виражений широкий обідок, і навкруги інших – вузький. Хроматин в ядрах – ущільнений, 

зміщений на периферію, розташовується під кареолемою.  

Руйнування епітелію крипт та їх базальної мембрани призводить до часткового, а потім і до 

повного руйнування крипт. Зруйновані крипти заміщуються волокнистою сполучною тканиною. 

Епітеліоцити, що вкривали ворсинки частково або повністю втрачали зв’язок з базальною 

мембраною. В їх цитоплазмі виявляли ознаки зернистої та гідропічної дистрофій. Гідропічна 

дистрофія переважала в базальній частині цитоплазми, а зерниста – в апікальній. У частини 

ентероцитів реєстрували плазмолізис. 

В деяких ворсинках у місцях вогнищевого руйнування та лізису епітеліальних клітин і 

базальної мембрани руйнувалась і строма ворсинок. У таких випадках відбувався відрив частини 

ворсинки в просвіт тонкої кишки. При повній втраті зв’язку з базальною мембраною ентероцити 

ворсинок руйнувались, або зазнавали некротичних змін.  

Висновки  

1.При кишковій формі хвороби характерними ознаками є набряклий, атрофований тимус з 

множинними крапковими крововиливами та геморагічне запалення тонкої кишки. 

2. На гістологічному рівні  основні зміни відмічали в тонкій кишці, а саме: гіпертрофію 

м’язової оболонки, некроз, дистрофічні зміни та руйнування епітелію крипт, еозинофільні тільця-

включення в ядрах епітеліальних клітин крип 
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THE ACTIVITY OF THE ANTIOXIDANT PROTECTION GLUTATHIONE LINK OF 

BOARS WITH A DECREASE IN REPRODUCTIVE ABILITY  

UNDER OXIDATIVE STRESS 

 

Koshevoy V.I.1, postgraduate student, 

Naumenko S.V.1, PhD (Cand. Sc. (Veterinary Medicine), associate professor, 

Skliarov P.M.2, Dr. Sc. (Veterinary Medicine), professor, 
1Kharkiv State Zooveterinary Academy, Kharkiv, 
2 Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, 

e-mail: vsevolod_koshevoy@yahoo.com 

 

Background. The main pathogenetic mechanism of the male reproductive ability reducing is 

considered to be oxidative stress (OS). Research of its markers, establishment of the antioxidant defence 

system (ADS) component activities are necessary for clarification of the hypofertility course features 

and development of correction ways. The study of the ADS glutathione link components (oxidized and 

reduced glutathione (GSN) glutathione peroxidase (GSH-Px), glutathione reductase (GSH-Rd), 

glutaredoxin, etc) deserves special attention. After all, in the functioning of sperm cells mitochondria, 

the thiol redox system is the main source of oxygen radicals neutralization (Agarwal et al., 2018; Barik 

et al., 2019; Ritchie & Co., 2020). 

The aim of the research was to study the activity of individual components of the antioxidant 

protection glutathione link of the boars organism with decreased reproductive ability under the OS 

influence. 

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

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

– animals with normal sperm quality and experimental one – animals which ejaculates were 

characterized by low quality of motility and the number of motile sperm and reliably higher content of 

OS markers (Koshevoy&Naumenko, 2020). Blood for research was obtained after ejaculation. GSN in 

erythrocytes hemolysate by the Butler method using Ellman’s reagent spectrophotometry. The activity 

of glutathione enzymes – GSH-Px was evaluated by the oxidized glutathione accumulation, and GSH-

Rd – by the NADPH oxidation (Vlasova et al., 1990). Statistical processing of the results was carried 

out by Student’s t-test. 

Results of research. It was found that the content of GSH – a leading component of ADS, which 

has special significance in sperm cell functioning and acts as a hydrogen donor in redox reactions, was 

reliably lower than the same in the control group on 13,3 % (P˂0,001). In this case, the activity of GSH-

Px, which is responsible for neutralizing excess hydrogen peroxide in the serum of boars of the 

experimental group was reliably lower by 28,4 % (P˂0,05). There was also a decrease in the activity of 

GSH-Rd, which supports the pool of reduced glutathione, by 20,2 % (P˂0,05) compared with animals 

of the control group. 

Conclusion. Thus, the activities of components of the ADS glutathione link indicate the inhibition 

of glutathione reduction in boars with a decrease in reproductive ability and confirm the development of 

OS and the need of effective correction. 
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АСКОСФЕРОЗ БДЖІЛ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕКТРОХІМІЧНО АКТИВНОГО 

РОЗЧИНУ ДЛЯ БОРОТЬБИ З НИМ 

 

Мандигра Ю.М.1,  

Постоєнко Г.В.2 

1 Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини НААН, м. Рівне,  
2 Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

 

Вступ. Аскосфероз (вапняковий, крейдяний розплід, сухий гнилець, перицистоз, 

перецистисмікоз) – інфекційне захворювання відкритого і закритого розплоду бджіл, що 

викликає гриб Ascosphaera apis на фоні імунодефіциту, зумовленого екологічними і 

господарськими чинниками. Спори майже без кольору, проте в масі слабо-коричневі, дещо 

еліпсоїдні, розміром 1-2 × 2×3,5 мкм. Плодові тіла середнього розміру – 65,9 мкм. Оптимальна 

температура для утворення плодових тіл становить 30 0С.  

Спори досить стійкі у довкіллі та за дії дезінфектантів. В інвентарі та продуктах 

бджільництва можуть зберігатися до 4 – 15 років. Число бджіл у вражених сім’ях зменшується в 

середньому на 23%, здатність до медозбору – на 49%, продуктивність зменшується на 50 – 60%. 

При значному ураженні сім’ї гинуть. Життєдіяльність і період життя зменшується у 2 рази. 

Аскосфероз зареєстровано в різних регіонах України переважно на пасіках у сирих місцях 

з бідною кормовою базою і в тепличних господарствах.  

Мета роботи полягає у розробленні та застосуванні екологічно безпечних засобів боротьби 

з аскосферозом бджіл в контексті долучення України до реалізації Європейської зеленої угоди.  

Методи. У дослідженнях  використовували електрохімічно активовані розчини (аноліти), 

що є метастабільними сполуками до яких у мікроорганізмів немає стійкості. Діючими 

речовинами яких є хлорнуватиста кислота, високоактивні кисневі сполуки хлору, вільні радикали 

хлору та кисню. Вони забезпечують сильно виражену бактерицидну, фунгіцидну та віруліцидну 

дію. Ці сполуки також входять до складу фагоцитарних вакуоль у клітинах вищих організмів, 

тому є філогенетично зумовлений природний захист. Після застосування Аноліт порівняно 

швидко розкладається у довкіллі до води та залишків кухонної солі.  

Уражені аскосферозом бджолині сім’ї пересаджені у вичищені й пропалені зсередини 

вогнем вулики. Було сформовано дослідну та контрольну групи бджолиних сімей (n = 6). За 

нашими рекомендаціями Аноліт (розведений водою 1:1 i 1:2) використовували шляхом 

дрібнодисперсного зрошення (15 см3 на одну рамку розмірами 435 × 300 мм), щільно заповнену 

бджолами. Обробку проводили три рази через шість діб. 

В роботі використано епізоотологічний, клінічний, патологоанатомічний та біологічний 

методи досліджень. 

Результати. Встановлено відсутність у дослідній групі мумій личинок на 12-й день після 

застосування Аноліту, а на 18 день на стільниках ми уже відмічали повноцінний розплід. Не 

появлялися муміфіковані личинки і на дні вуликів. Вони відтоді були чистими. Надалі аскосфероз 

не проявлявся. Отже, препарат аноліт доцільно застосовувати для лікування аскосферозу у бджіл. 

Для отримання стійкого ефекту достатньо до двох тижнів часу.   

Висновки. Ми отримали ефективний результат з усіма застосованими розведеннями 

Аноліту. Позитивний ефект від застосування Аноліту за боротьби зі збудником аскосферозу 

отримано, не зважаючи на його стійкість до антимікробних засобів широкого спектру дії. Це є 

запорукою використання Аноліту для ширшої апробації з метою профілактики іншої заразної 

патології.   
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АНАЛІЗ НОЗОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАРАЗНИХ ХВОРОБ КРОЛІВ 

В УКРАЇНІ ЗА 1994‒2020 РОКИ 

 

Меженська Н.А., к.вет.н., ст. наук. сп., доцент, e-mail: nataamezh@gmail.com 

Музикіна Л.М., к.вет.н., зав. лабораторії 

Тарасов О.А., к.вет.н., зав. лабораторії 

Моложанова А.В., магістр 

Сидоренко Т.М., гол. фахівець 

Федько О.І., гол. фахівець 

Обозненко Н.І., гол. фахівець 

Ничик С.А., д.вет.н, професор, член-кореспондент НААН  

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

 

Вступ. Серед хвороб кролів, які часто стають причиною зменшення поголів’я, найбільшої 

шкоди завдають заразні хвороби, вони становлять смертельну небезпеку для тварин і практично 

не піддаються лікуванню, якщо інфікована одна особина, хвороба швидко поширюється на 

здорових тварин. 

Виходячи з цього метою нашої роботи є аналіз нозологічного профілю заразних хвороб 

кролів в Україні за 1994‒2020 роки. 

Матеріал і методи. Дослідження проводили в умовах лабораторії “Науково-дослідного 

навчального центру діагностики хвороб тварин“ ІВМ НААН в рамках наукової тематики 

35.01.01.02(П) “Удосконалення діагностики геморагічної хвороби кролів із застосуванням 

молекулярно-генетичного методу” у першому півріччі 2021 року. Матеріалом слугували дані 

ветеринарної статистичної звітності Держпродспоживслужби України (форма 1-Вет). Аналіз та 

узагальнення проводили методами дескриптивної та аналітичної епідеміології (епізоотології). 

Результати досліджень. За 1994‒2020 роки офіційно зареєстровано 

407 неблагополучні пункти, захворіло 6868 тварин, загинуло, вимушено забито та / або знищено 

4136 голів. Найбільша кількість спалахів 386 (94,8 %) реєструвалась у період з 2004 по 2016 роки. 

Слід зауважити, що у 1996, 1997 та 1999 спалахи заразних хвороб кролів не реєструвалися. Індекс 

ендемічності (Іе) заразних хвороб кролів коливається в межах 0,04‒0,7, що свідчить про середній 

ступінь неблагополуччя країни щодо заразних хвороб кролів. 

Нозологічний профіль за 24 роки спостереження представлений 23-ма нозологічними 

одиницями: вірози (13 %), бактеріози (14,4 %), трихофітози (8,7 %) та паразитози (60,9 %). І лише 

у 11 (47,8 %) зареєстрованих хвороб питома вага (Ув) в загальній захворюваності кролів на заразні 

хвороби, становить понад 1 %, а саме серед вірозів ‒ сказ і міксоматоз; бактеріозів ‒ пастерельоз 

і колібактеріоз (ешеріхіоз); трихофітозів ‒ мікроспорія (мікроспороз) і трихофітія (трихофітоз, 

стригучий лишай); паразитозів ‒ кокцидіоз (еймеріоз), пасалуроз (кролів, зайців), цистицеркоз 

(фіноз), саркоптоідози (короста), отодектоз (вушна короста) та псороптоз (нашкірна короста). 

Індекс ендемічності (Іе) цих хвороб коливався в межах 0,1‒0,7. 

Найчастіше за період спостереження реєструвалися спалахи трихофітії (трихофітоз, 

стригучий лишай) ‒ протягом 15 років (Іе = 0,6) та кокцидіозу (еймеріоз) ‒ протягом 

16 років (Іе = 0,7). Найбільша кількість захворілих та загинувших тварин за цей період була 

зареєстрована під час спалаху міксоматозу у 1998 (Закарпатська, Чернівецька обл.) та 2000 

(Чернігівська) роках ‒ у 3-х неблагополучних пунктах захворіло 5386 гол. кролів, загинуло та / 

або вимушено забито 3745 гол. 

Висновки. Дані аналізу свідчать про існування проблеми заразних хвороб кролів в Україні. 

Для можливості проведення більш детального епідеміологічного аналізу необхідно створення в 

Україні Державного Реєстру обліку поголів’я та кількості кролівничих господарств різної форми 

власності. 
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КЛАСИЧНА ЧУМА СВИНЕЙ: АНАЛІЗ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

ЗА 1994‒2020 РР. 

Меженська Н.А.1, к.вет.н., ст. наук. сп., доцент, e-mail: nataamezh@gmail.com 
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Ничик С.А.1, д.вет. н., директор ІВМ НААН, професор, член-кореспондент НААН 
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2Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ), м. Київ 
3Центральна випробувальна державна лабораторія Держпродспоживслужби в Київській 

області та м. Києві 

Класична чума свиней (лат.: Pestis suum; син. назва: європейська чума свиней; 

абр.: КЧС) – інфекційна, висококонтагіозна вірусна хвороба, яка характеризується за гострого 

перебігу гарячкою, ознаками септицемії й геморагічного діатезу, за підгострого і хронічного – 

крупозної пневмонії і крупозно-дифтерійного коліту. 

Хвороба вражає свійських і диких свиней і становить значну економічну загрозу для 

ведення й розвитку свинарства. 

КЧС внесена Всесвітньою організацією охорони здоров'я тварин (МЕБ) до списку 

транскордонних хвороб і є предметом контролю служб державної ветеринарної медицини в усіх 

країнах світу. 

Виходячи з цього метою нашої роботи є аналіз поширення КЧС в Україні та світі за 2012‒

2020 роки. 

Матеріал і методи. Роботу проводили в умовах лабораторії Науково-дослідницького 

навчального центру діагностики хвороб тварин ІВМ НААН та вірусологічного відділу 

Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області 

та м. Києві. Матеріалом слугували дані аналізу ветеринарної статистичної звітності 

Держпродспоживслужби України 

(форма 1-Вет) за 2012‒2020 рр. та аналіз матеріалів сайту МЕБ. Аналіз та узагальнення 

проводили методами дескриптивної та аналітичної епідеміології (епізоотології). 

Результати досліджень. Результати проведеного аналізу свідчать про те, що за період з 

2012 по 2020 роки в Україні зареєстровано спалахи КЧС у 2014 (1) та 2015 (2) роках серед 

поголів’я диких кабанів на території Київської області. Офіційно підтверджено 3 випадки у 2014 

році та 6 ‒ у 2015. Серед хворих тварин 3 гол. загинуло (2014) та 6 гол. (2015) забито під час 

охоти. 

В світі за 2012‒2020 рр. спалахи КЧС було зареєстровано у 26 кранах, а саме: Європі (Росія, 

Латвія й Україна), Азії (В’єтнам, Таїланд, Сінгапур, Непал, Індонезія, Індія, Китай, Камбоджа, 

Бутан, Монголія, М’янма, Корея, Японія), Америці (Перу, Гаїті, Гватемала, Еквадор, Куба, 

Болівія, Колумбія, Домінікана, Бразилія) та Африці (Республіка Мадагаскар). Серед поголів’я 

сприйнятливих тварин (свійські свині та дикі кабани) ‒ 1376678 гол. було офіційно підтверджено 

218728 випадки (15,9%), виявлено 7380 неблагополучні пункти. Під час спалахів загинуло, 

вимушено забито та / або знищено 417589 гол. (30,3 %). 

Висновки. КЧС реєструється у 26 країнах світу, в тому числі й в Україні (спалахи 2014‒

2015 рр.), що дає підставу для більш детального вивчення епідеміологічної (епізоотологічної) 

ситуації з метою розробки нових та удосконалення існуючих методів державного контролю даної 

хвороби. 
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ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ БЕЗПЕЧНОСТІ 

М’ЯСНОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ У 2016‒2020 РР. 

Мягка К.С.1, к.вет.н., начальник лабораторії, e-mail: katerina_miagka@meta.ua 

Костюк М.В.1, пров. фахівець 

Меженська Н.А.2, к.вет.н., ст. наук. сп., доцент 

Семенчук О.С.3, заст. директора Департаменту 
1 Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-

санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ), м. Київ 
2 Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 
3 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів 

Вступ. Державний контроль безпечності м’ясної сировини на бійнях, потужностях з 

переробки диких тварин та потужностях з розбирання та обвалювання м’яса в Україні 

здійснюється державним ветеринарним інспектором. Згідно статті 29 Закону України 

№ 440-ІХ “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 

побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин” компетентний орган 

у сфері державного контролю (Держпродспоживслужба України) забезпечує присутність 

державного ветеринарного інспектора на бійні та потужностях з розбирання та обвалювання 

м’яса під час передзабійного та післязабійного огляду.  

До повноважень державного ветеринарного інспектора на бойні та потужностях з 

розбирання та обвалювання м’яса належать: 

‒ проведення передзабійний огляду протягом 12 годин, а інших тварин – протягом 

24 годин після їх прибуття на бійню; 

‒ за потреби державний ветеринарний інспектор має право у будь-який час провести 

повторний передзабійний огляд; 

‒ здійснення післязабійного огляду усіх зовнішніх поверхонь туші та нутрощів з цієї туші, 

звертаючи особливу увагу на наявність ознак інфекційних і паразитарних хвороб; 

‒ у разі виявлення невідповідності або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності 

здійснює заходи з метою встановлення остаточного діагнозу. 

Виходячи з цього метою нашої роботи є аналіз і узагальнення результатів здійснення 

державного контролю безпечності м’ясної сировини в Україні у 

2016‒2020 роках. 

Матеріал і методи. Матеріалом слугували дані ветеринарної статистичної звітності 

Держпродспоживслужби України (форми 5-Вет і 6-Вет ), за 2016‒2020 роки та чинні в Україні 

нормативні документи та нормативно-правові акти щодо державного контролю харчових 

продуктів тваринного походження та живих тварин. У роботі використано статистично-

аналітичний метод аналізу документації. 

Результати досліджень. У 2016‒2020 роках на бійні, потужності з переробки диких тварин 

та потужності з розбирання та обвалювання м’яса в Україні надійшло та було оглянуто 2,869 млрд 

гол. тварин та птиці, з яких 99,8 % (2,863 млрд гол.) надійшло на забій на бойні та 

м’ясоптахопереробні підприємства, а решта 0,03 % (859,12 тис. гол.) ‒ на забійно-санітарні 

пункти господарств та 0,2 % (4,308 млн гол.) ‒ подвірно. Слід зауважити, що на забій в умовах 

забійно-санітарних пунктах господарств і подвірно надходили лише с.-г. тварини (велика рогата 

худоба (626,8тис.гол.) свині (4,311 млн гол), дрібна рогата худоба (156,3 тис. гол.) та коні ‒ 60 

гол. тощо), тоді як на бойні та м’ясоптахопереробні підприємства ‒ окрім с.-г. тварин (20,209 млн 

гол. 0,7 %), надходила птиця (2,841 млрд голю ‒ 99,2 %) та інші види тварин (0,1 %), які 

вирощуються для забою на м'ясо. 

Відповідно до Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-

санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів (далі ‒ Правила z0524-02) передзабійний 

ветеринарний огляд являє собою клінічне обстеження тварин та птиці уповноваженою особою 

перед відправкою на забійне підприємство та після прибуття тварин на бійню. Під час 

передзабійного ветеринарного огляду тварин та птиці на бійнях, потужностях з переробки диких 
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тварин та потужностях з розбирання та обвалювання м’яса було виявлено випадки туберкульозу 

ВРХ (1217), лейкозу ВРХ (1131), інших заразних хвороб птиці (359693) та незаразних хвороб с.-

г. тварин і птиці (1224719). За наслідками передзабійного ветеринарного огляду 14 гол. ВРХ було 

направлено для забою на санітарну бойню. 

Під час післязабійного огляду усіх зовнішніх поверхонь туші та нутрощів з цієї туші було 

виявлено випадки сальмонельозу птиці (335693), цистицеркозу с.-г. тварин (83), ехінококозу с.-г. 

тварин (83138), фасціольозу с.-г. тварин (60786), дикроцеліоз ВРХ та ДРХ (15304), 

диктіокаульозу ВРХ та ДРХ (298), інших інфекційних хвороб с.-г. тварин і птиці (24470), інших 

інвазійних хвороб с.-г. тварин і птиці (485197) та незаразних хвороб тварин і птиці (5582009). За 

наслідками проведеного післязабійного огляду знешкоджено 92 туші с.-г. тварин та 15,625 тонн 

м’яса с.-г. тварин; знезаражено 1734,765 тонн м’яса тварин і птиці; утилізовано 12 туш с.-г. тварин 

та 91984,59 тонн м’яса тварин і птиці. 

Висновки. Державний контроль м’ясної сировини на бійнях, потужностях з переробки 

диких тварин та потужностях з розбирання та обвалювання м’яса в Україні здійснюється 

Держпродспоживслужбою України згідно із встановленими законодавством вимогами, що 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості 

харчових продуктів, ветеринарної медицини та благополуччя тварин в державі. 
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ВПЛИВ ЗМІННОГО ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НАДНИЗЬКОЇ 

ЧАСТОТИ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ПРОТЕЇНОВОЇ ГОДІВЛІ НА ЛІПІДНИЙ ОБМІН В 

ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ 

 

Просяний С.Б., к.с-г.н., доцент 

Горюк В.В., к.вет.н, доцент 

Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський 

е-mail: prosianyi2016@gmail.com, horiukv@ukr.net 
 
Вступ. Різний спектр електромагнітних випромінювань має істотний вплив на фізіологічні 

процеси в організмі людей та тварин.  
Мета роботи – провести аналіз впливу опромінення курей слабоінтенсивним змінним 

імпульсним електромагнітним полем наднизької частоти (ЗІЕМП ННЧ) за різного рівня протеїну 
в раціоні, на основні показники ліпідного обміну.  

Методи. Для проведення досліду сформовано чотири дослідних і контрольну групи курей 
150-денного віку по 15 голів птиці кросу Тетра-Х. Опромінення і годівля курей проводилися 
відповідно схеми досліду (табл. 1). Експериментальні дослідження по ЗІЕМП ННЧ проводилися 
на частоті 8 Гц. 

Табл. 1.  

Схема науково-виробничого досліду 

Група 
К-сть 
голів 

Режим опромінення Схема годівлі курей 

1 − дослідна 15 
Опромінення курей 

ЗІЕМП ННЧ по 30 хв, 
щодоби впродовж  

112 днів 

Годівля згідно основного раціону (ОР) з підвищеним 
на 10−15 % вмістом протеїну, порівняно з контролем 

2 − дослідна 15 
Годівля згідно ОР з пониженим на 10−15 % вмістом 

протеїну, порівняно з контролем 

Контрольна 15 Не опромінювали 
ОР з вмістом протеїну згідно загально прийнятих 

норм 
 

У сироватці крові курей визначали: рівень холестеролу, триацилгліцеролів, ліпопротеїдів 
високої щільності (ЛПВЩ), низької (ЛПНЩ) та дуже низької щільності (ЛПДНЩ) - 
спектрофотометричним методом за допомогою біохімічного аналізатора BioSystem A-15 (Bio-
Systems SA, Іспанія) з використанням стандартних реагентів даної фірми.  

Результати. Проведений експеримент засвідчив, що за режиму опромінення курей ЗІЕМП 
ННЧ 1-ої і 2-ої дослідних груп, через 112 днів у сироватці крові виявлено вірогідне зростання 
рівня триацилгліцеролів, відповідно на 140,00 % і 56,00 %, порівняно з контролем. Порівняно з 
неопроміненими птахами, зростання рівня холестеролу в сироватці крові курей другої групи (з 
пониженим на 10−15 % вмістом протеїну в раціоні) мало тенденційний характер і не виходило за 
межі статистично вірогідної похибки. Між тим, за підвищеного на 15 % рівня протеїну в раціоні, 
даний показник був вищим на 30,52 % і набував статистично вірогідних значень. 

Наприкінці досліду встановлено стабільне зростання в сироватці крові дослідних курей 1-
ої і 2-ої груп вмісту ЛПВЩ відповідно на 61,05 % і 24,21 % порівняно з контролем, а рівень 
ЛПНЩ та ЛПДНЩ істотно не відрізнявся від контрольної групи неопромінених курей. Такий 
перерозподіл ліпопротеїдних фракцій зумовив зниження величини індексу атерогенності в 
діапазоні 28,99-32,61 % порівняно з контрольною групою, що свідчить про істотний вплив 
ЗІЕМП ННЧ на ліпідний обмін курей кросу Тетра-Х. 

Висновки. За результатами безперервного 112-ти добового опромінення ЗІЕМП ННЧ 
протягом 30 хвилин, незалежно від рівня білкової годівлі, виявлено істотне зростання рівня 
триацилгліцеролів в сироватці крові, що активізує енергетичний метаболізмиі прогнозовано 
покращує продуктивні якості курей.  

Використаний режим опромінення ЗІЕМП ННЧ, особливо за надлишку протеїнів в раціоні, 
зумовив зростання в сироватці крові курей рівня холестеролу переважно за рахунок ЛПВЩ і, 
відповідно, зменшення індексу атерогенності, що свідчить про активізацію процесу доставки 
молекул холестеролу від клітин до печінки і інших тканин, активного виведення холестеролу з 
клітин шляхом етерифікації і запобіганню осідання холестеролу на стінках судин. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СЕРОПРЕВАЛЕНТНОСТІ ДИКИХ КАБАНІВ ДО ВІРУСІВ ХВОРОБИ 

АУЄСКІ, ХВОРОБИ ТЕШЕНА, ЦИРКОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА РЕПРОДУКТИВНО-

РЕСПІРАТОРНОГО СИНДРОМУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ. 

 

Ситюк М.П., д.вет.н. 

Янголь Ю.А., м.н.с. 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

 

Вступ. Оцінка імунологічної реактивності тварин за віком є важливим критерієм імунного 

статусу популяції тварин в тому числі і диких. 

Методи. Серологічні – реакція нейтралізації, імуноферментний аналіз, 

імунопероксидазний тест. 

Метою досліджень було проаналізувати позитивні сироватки крові диких кабанів до вірусу 

хвороби Ауєскі, хвороби Тешена, РРСС, ЦВС 2 та визначити рівень антитіл в залежності від їх 

віку. 

Результати. Для виявлення постінфекційних антитіл до збудників хвороби Ауєскі, хвороби 

Тешена, РРСС, ЦВС 2 у сироватці крові диких свиней в залежності від віку було проаналізовано 

1293 сироваток крові. Віковий критерій диких свиней відповідно було розподілено на групи: 

тварини до одного року, від одного до двох років та старше двох років. 

Середні титри специфічних гуморальних антитіл були наступними: до вірусу хвороби 

Ауєскі у тварин віком до одного року – 4,33 ± 0,16 log2, від одного до двох років – 4,33 ± 0,18 log2 

та старше двох років – 4,08 ± 0,18 log2; до вірусу хвороби Тешена у тварин віком до одного року 

– 5,84 ± 0,12 log2, від одного до двох років – 5,92 ± 0,13 log2 та старше двох років – 6,22 ± 0,17 log2; 

до вірусу РРСС у тварин віком до одного року – 3,33 ± 0,59 log2, від одного до двох років – 4,22 

± 0,72 log2 та старше двох років – 3,14 ± 0,59 log2; до ЦВС 2 у тварин віком до одного року – 5,28 

± 0,12 log2, від одного до двох років – 5,15 ± 0,13 log2 та старше двох років – 5,31 ± 0,20 log2. 

Розподіл за віковими групами при дослідженні антитіл до збудників був наступним: хвороби 

Ауєскі у тварин до одного року – 82 (15,2 %), від одного до двох років – 89 (18,4 %), 52 (19,3 %); 

хвороби Тешена – до одного року – 100 (18,6 %), від одного до двох років – 89 (18,3 %), 59 

(21,9 %); РРСС до одного року – 9 (1,7 %), від одного до двох років – 9 (1,9 %), 7 (2,6 %); ЦВС 2 

до одного року – 167 (31,0 %), від одного до двох років – 162 (33,4 %), 80 (29,6 %); 

Висновки. За результатами проведених серологічних досліджень диких кабанів у розрізі 

віку прослідковується тенденція до переваги позитивно-реагуючих особин старше двох років у 

той час кількість позитивно-реагуючих тварин до одного року та від одного до двох років є 

нижчою. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


