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ЩОРІЧНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА 

ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТВАРИН» 

Конференція, присвячена відзначенню 100-річчя  
Національної академії аграрних наук України 

19 липня 2018 року, м. Київ 

 
800-1000 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

1000 Ситюк М.П. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ ІВМ  

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1005 Уховська Т. М. УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР ІВМ, ГОЛОВА РАДИ МОЛОДИХ 

ВЧЕНИХ  

ВСТУПНЕ СЛОВО 

1010 Герілович А.П. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ ННЦ 

ІЕКВМ ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

1015 Бабюк С.Я. ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТА ПОШИРЕННЯ ЛЕПТОСПІРОЗУ 

СОБАК У М. КИЄВІ ПРОТЯГОМ 2016–2018 РР. 

1025 Гібалюк Ю. О. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ 

СКАЗУ В УКРАЇНІ 

1035 Меженський А. А. ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ РОЗЧИНІВ 

ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИН ГІДРОХЛОРИДУ НА 

ІНФУЗОРІЇ ТЕТРАХІМЕНИ ПІРИФОРМІС (TETRAHYMENA 

PYRIFORMIS) 

1045 Савченюк М. О. БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА СТРЕПТОКОКОЗУ У 

ПОРОСЯТ 

1055 Радзиховський М. Л. МОНІТОРИНГ ЗАРАЗНИХ ХВОРОБ СОБАК І КОТІВ У М. 

ЖИТОМИР 

1105 Жуковський М. О. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ 

ПРОТИЕПІЗООТИЧНИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ 

1115 Паламарчук А. М. ОТРИМАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ НА АКТИВНІСТЬ І 

СПЕЦИФІЧНІСТЬ АНТИПАСТЕРЕЛА-СИРОВАТОК 

1125 Шевченко Н. І.,  ВПЛИВ ЦИКЛІВ ЗАМОРОЖУВАННЯ-РОЗМОРОЖУВАННЯ 

НА СТАБІЛЬНІСТЬ ВІРУСУ ХВОРОБИ ГАМБОРО 

1135 Адамчук В. Ю.,  ПРОФІЛАКТИКА СУБІНВОЛЮЦІЇ МАТКИ КОРІВ 

БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ 

1145 Ассорі О. Ю. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПАСТЕРЕЛЬОЗУ КРОЛІВ 

1155 Білойван О. В. РОЗРОБКА ПОЗИТИВНИХ ПЛР-КОНТРОЛІВ ДЛЯ 

ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАЗМІД В. ANTHRACIS 

1205 Франчук Л. О. ВПЛИВ ЕЙМЕРІЙ НА ОРГАНІЗМ КРОЛІВ ЗА 

ПАРАЗИТОНОСІЙСТВА 

1215 Бойко О. П.  СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА САЛЬМОНЕЛЬОЗУ ТЕЛЯТ 

АУТОГЕННИМИ ВАКЦИНАМИ 

1225 Мазур В. М. ПРИРОДА АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ НА ТУБЕРКУЛІН 

1235-1300 ПЕРЕРВА (КАВА, ЧАЙ) 

1300 Тушак С. Ф. ДИНАМІКА ЗМІН ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО 

ХВОРОБ БДЖІЛ В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ 

УКРАЇНИ 
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1310 Зленко О. Б. MILVA-АНАЛІЗ ЗРАЗКІВ FRANCISELLA TULARENSIS, 

ЗІБРАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 1997-2016 

РОКІВ 

1320 Івлева О. В. ЕПІЗООТОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПРИВАТНИХ 

ПТАХОГОСПОДАРСТВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО 

ПОШИРЕННЯ МЕТАПНЕВМОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

1330 Гуменюк В. В. АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЗА ЛІКУВАННЯ 

МАСТИТІВ КОРІВ ТА ФАГОТЕРАПІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА 

АНТИМІКРОБНИМ ПРЕПАРАТАМ 

1340 Турченко О. М. АСОЦІЙОВАНИЙ ПЕРЕБІГ ЛЕПТОСПІРОЗУ ТА БАБЕЗІОЗУ 

У СОБАКИ – АНАЛІЗ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ 

1350 Сокульський І. М. ЦИТОАРХІТЕКТОНІКА ВЕНТРАЛЬНИХ РОГІВ СІРОЇ 

РЕЧОВИНИ СПИННОГО МОЗКУ СТАТЕВОЗРІЛИХ КУРЕЙ 

1400 Литовченко І. Г. ПІОМЕТРА У КІШОК 

1410 Ковальчук Ю. В. ЕПІДЕМІЧНА ДІАРЕЯ СВИНЕЙ. ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА І РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ 

1420 Михайленко А. О. РОЗРОБКА РЕКОМБІНАНТНОГО ПОЗИТИВНОГО 

КОНТРОЛЮ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ BRUCELLA SPP. МЕТОДОМ 

ПЛР У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

1430 Янголь Ю. А. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСКОПІЧНИХ 

ГРИБІВ В КОРМАХ 

1440 Бабкіна М. М. ВИВЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ ГЕНОМА 

ВАКЦИННИХ ШТАМІВ BACILLUS ANTHRACIS 

1450 Кулініч О. В. ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ЧУТЛИВІСТЬ ЗБУДНИКІВ 

ПІСЛЯРОДОВОГО ГНІЙНОГО ЕНДОМЕТРИТУ КОРІВ ДО 

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ 

1500 Лозовицька Н. С. ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ НА АКТИВНІСТЬ 

АНТИПЕРФРІНГЕНС-СИРОВАТОК ТИПУ D 

1510 Ткачов О. В. ВПЛИВ ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ З 

ОТРИМАННЯ СПЕРМИ ЖЕРЕБЦІВ 

1520 Калиновська Л. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СХЕМ ПРОФІЛАКТИКИ 

ПІСЛЯРОДОВОГО ПАРЕЗУ КОРІВ 

1530 Мазур М. В. АНАЛІЗ ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЗІ СКАЗУ ТВАРИН В 

УКРАЇНІ ЗА 2017 РІК 

1540 Криленко С. Ю. ВПЛИВ АМІНОКИСЛОТ НА ПРОРОСТАННЯ СПОР 

БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS 

1550 Сергеєв В. І. ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ ЗА СУМІСНОГО ПЕРЕБІГУ 

КЕТОЗУ ТА АКУШЕРСЬКОЇ ПАТОЛОГІЇ 

1610 Кошевой В. І. ІНТЕНСИВНІСТЬ ЛЮМІНОЛ-ІНДУКОВАНОЇ 

ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ СИРОВАТКИ КРОВІ КРОЛІВ ПРИ 

ГОНАДОДИСТРОФІЇ АЛІМЕНТАРНОГО ТИПУ 

1610 Мандигра С. С. ПОРІВНЯННЯ ПЛР-МЕТОДИК ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ 

АФРИКАНСЬКОЇ ТА КЛАСИЧНОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ 

1620 Дибкова С. М. ОЦІНКА БІОБЕЗПЕЧНОСТІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ 

ЦИТОТОКСИЧНОСТІ ТА ГЕНОТОКСИЧНОСТІ «СТП» ТА 

«СТП», МОДИФІКОВАНОГО НАНОЧАСТИНКАМИ ЗАЛІЗА 

1630-1700 ПЕРЕРВА (КАВА, ЧАЙ) 

1700 Мінцюк Є. П. ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК МІДІ НА РОСТОВІ ЯКОСТІ 

РІДКОГО ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ АНАЕРОБІВ 

ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ C. SEPTICUM 

1710 Шерстюк А. Д. ЕХІНОКОКОЗ БЕЗПРИТУЛЬНИХ СОБАК 
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1720 Вабіщевич Ф. Ф. ВПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГ GMP НА ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» 

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВЕТЕРИНАРНИХ 

ПРЕПАРАТІВ 

1730 Сачук Р.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ВІТАМІННО-

МІНЕРАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ «ЕНЕРГОЛІТ» ТА «БТФ 

ПЛЮС» ЗА КЕТОЗУ В КОРІВ 

1740 Махотіна Д. С. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТОНКОГО ВІДДІЛУ КИШЕЧНИКА 

КАЧЕНЯТ 

1750 Рєзніченко Л. С. НАНОЧАСТИНКИ МЕТАЛІВ: ПЕРСПЕКТИВИ 

ВИКОРИСТАННЯ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 

ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ 

1800 Мандигра Ю. М. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЗІНФЕКЦІЙНОГО ЗАСОБУ 

«ЕПІДЕЗ» ЗА ВИМУШЕНОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ 

ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ 

1810 Пепко В.О. ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ 

КРОВОСИСНИХ ПАРАЗИТОФОРМНИХ КЛІЩІВ 

ПАСОВИЩНОГО СЕЗОНУ 2017 РОКУ 

1820 Мягка К. С. АНАЛІЗ ВМІСТУ ЗАЛИШКІВ ХЛОРАМФЕНІКОЛУ І 

НІТРОФУРАНІВ У МЕДІ ЗГІДНО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 

ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ ЗА 2012–2017 РР 

1830 Малімон З. В. АНАЛІЗ ІМПОРТОВАНОЇ В УКРАЇНУ ЗАМОРОЖЕНОЇ РИБИ 

ЗА МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

1840 Демчишин О. В. РОЗРОБКА НОВОГО ПІДКИСЛЮВАЧА «АКВАСАН» ДЛЯ 

КУРЧАТ БРОЙЛЕРІВ 

1850 Науменко С. В. КАРБОЦІАНІНОВИЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ ЗОНД JC 1 ТА 

ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СПЕРМИ 

САМЦІВ 

1900-1930 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ, ОБРАННЯ КРАЩИХ РОБІТ, 

ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ 
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ПРОФІЛАКТИКА СУБІНВОЛЮЦІЇ МАТКИ КОРІВ БУРШТИНОВОЮ 

КИСЛОТОЮ 

Адамчук В. Ю. – аспірант 

Стравський Я. С. –  доктор ветеринарних наук  

Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини НААН 

Вступ. Акушерська патологія післяродового періоду реєструється у 30 – 

50 % корів, що призводить до зниження їх відтворної функції, молочної 

продуктивності корів і розвитку  неплідності. Перед отелом і в післяотельний 

період відбувається зниження резистентності організму тварин, а негативний 

вплив екзогенних чинників, незадовільна годівля, утримання, інтенсивна 

експлуатація тварин, приводить до порушення обмінних процесів, внаслідок 

чого накопичуються недоокиснені продукти, що сприяє виникненню 

акушерських ускладнень. 

У високопродуктивних тварин відзначається надмірне функціональне 

напруження організму, що призводить до біохімічних, клінічних і 

морфологічних змін в різних органах і тканинах. На такому тлі період 

виробничої експлуатації високопродуктивних корів скорочується до 2-3 

лактацій, народжується гіпотрофічних молодняк з низьким рівнем природної 

резистентності та імунобіологічної реактивності. В організмі тварин 

створюється стан стресовій дезадаптації, інтенсифікуються процеси перекисного 

окислення ліпідів, які лежать в основі патогенезу запалення і багатьох хвороб. 

У ситуації, що склалася велике значення мають питання підвищення 

компенсаторних можливостей організму до впливу несприятливих факторів 

зовнішнього середовища. У ветеринарії, в останні роки, для цієї мети широко 

використовуються стимулятори імунітету, одними з таких є бурштинова 

кислота. 

Бурштинова кислота - універсальний біогенний стимулятор обміну 

речовин живої клітини, природний ендогенний субстрат окислювально-

відновних процесів (цикл Кребса) в живих організмах. Унікальність її в тому, що 

на відміну від інших компонентів циклу Кребса, для добування енергії з яких 

потрібні додаткові хімічні перетворення, бурштинова кислота окислюється 

безпосередньо, не вимагаючи додаткових перетворень. Це призводить до 

активізації процесів біосинтезу, які є енергозалежними. Доведено, що 

бурштинова кислота здатна в умовах гіпоксії в 2-7 раза збільшувати активність 

ферменту сукцинатдегідрогенази і тим самим значно підвищувати утворення 

енергії в формі АТФ. 

Мета роботи: визначити вплив бурштинової кислоти на гуморальну ланку 

імунної системи організму корів у післяотельний період і їх відтворну функцію. 

Матеріали і методи: Досліди проведені у ТОВ «Агропродсервіс-інвест» 

Козівського району Тернопільської області на коровах української чорно-рябої 

молочної породи. Лабораторні дослідження проведені в лабораторії 

ветеринарного акушерства та санітарії Тернопільської дослідної станції ІВМ 

НААН.  
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Клінічні дослідження бурштинової кислоти на організму корів у 

післяотельний період проведено за моделлю простого клінічного експерименту 

в паралельних групах тварин. 

Коровам  дослідної групи (n=10)  застосовували «Бурштинову кислоту» у 

дозі 0,03 г на 1 кг маси тіла внутрішньом’язово на 2, 5, 7, 14  добу після отелення. 

Контролем слугували корови (n=10), яким препарат не застосовували. 

На початку і після завершення досліду в корів обох груп відбирали кров 

для біохімічних досліджень.  

Вміст імуноглобулінів класів A, M, G визначали методом дискретного 

осадження за Baden et Ronsellet у модифікації Лоренко і Кравченко, [В. В. Влізло, 

Р. С. Федорук, І. Б. Ратич, 2012]. 

Статистичну обробку результатів проведено з використанням стандартних 

комп’ютерних програм. 

Результати та заключення. Після застосування коровам у післяотельний період 

бурштинової кислоти 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 субінволюції та запалення матки.  

Застосування коровам у післяотельний період препарату бурштинової 

кислоти 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 бурштинової кислоти у післяотельний період позитивно впливає на стан 

гуморальної ланки імунної системи їх організму та запобігає розвитку 

субінволюції матки.  

  УРАЖЕНІСТЬ ТВАРИН ЗБУДНИКОМ F. NECROPHORUM НА 

ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАСОБИ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 

Андріящук В. О., e-mail: and_valentina@hotmail.com, тел. (096)4327476 

Горбатюк О. І. 

Риженко Г. Ф. 

Жовнір О. М. 

Уховська Т. М. 

Тютюн С. М. 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

Проблема. Епізоотична ситуація щодо захворювань, викликаних 

анаеробними збудниками, зокрема F. necrophorum, постійно змінюється. Для 

захисту тварин від бактеріальних інфекцій, а відтак і подолання біологічних 

загроз для людини, є нагальна потреба у ефективних профілактичних засобах.  
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Метою роботи було проведення бактеріологічного моніторингу 

захворювання на некробактеріоз тварин на території України упродовж  

2011–2017 рр. та оцінка ефективності виготовлених експериментальних зразків 

вакцин проти F. necrophorum і асоційованих з ним інфекцій.  

Матеріали. Бактеріологічний моніторинг некробактеріозу тварин у 

господарствах України за період 2011–2017 рр. проведено за використання 

офіційних статистичних даних матеріалів звітності державних установ 

ветеринарної медицини. Здійснено аналіз результатів бактеріологічних 

досліджень на некробактеріоз біологічного матеріалу від загиблих тварин із 

господарств різних регіонів країни, доставлених у лабораторію анаеробних 

інфекцій ім. В. Риженка ІВМ НААН.  

Застосовані методи: мікробіологічний, біологічний, статистичний. 

Результати. Аналіз статистичних даних показав, що за останні роки 

найчастіше ураження F. necrophorum реєстрували серед великої рогатої худоби, 

оскільки упродовж цього періоду із 547 зразків біологічного матеріалу від 

загиблої худоби з підозрою на некробактеріоз, у 25 випадках діагноз був 

підтверджений, що складало 4,6 % від досліджених матеріалів на некробактеріоз 

та 2,1 % від усіх досліджених зразків на бактеріальні інфекції. Висока ураженість 

худоби F. necrophorum спостерігалося у 2011–2013 та 2016–2017 рр. У період 

2014–2015 рр. епізоотична ситуація щодо некробактеріозу худоби була 

благополучною, що підтверджувалося відсутністю позитивних результатів серед 

245 досліджених зразків біологічних матеріалів від загиблої худоби.  

Щодо ураженості свиней F. necrophorum, то за офіційними статистичними 

даними упродовж 2011–2017 рр. бактеріологічним методом було досліджено 995 

зразків біологічного матеріалу від загиблих тварин з підозрою на некробактеріоз, 

проте у жодному випадку діагноз не був підтверджений. 

Результати бактеріологічних досліджень біологічного матеріалу від 

тварин, проведених лабораторією, підтверджує, що захворювання на 

некробактеріоз характеризувалося асоційованим перебігом. Видовий спектр 

асоціантів представлений E. coli, C. рerfringens типів А, В, С, Д, різними видами 

сальмонел, які були ізольовані зі зразків біологічного матеріалу від загиблої 

худоби і свиней. 

За одержаними результатами з вивчення біотичних взаємовідносин 

F. necrophorum в асоціації з іншими патогенними мікроорганізмами, 

встановлено, що найвищий рівень симбіозу був притаманний E. coli, 

C. рerfringens типів А, В і Д, S. dublin, S. choleraesuis, оскільки за присутності 

їхніх метаболів у середовищі спостерігалася стимуляція розмноження 

патогенних фузобактерій вірогідно від 10,8 (р<0,05) до 25,0 % (р<0,001), 

порівняно з контролем. 

Одержані наукові дані були використані виготовлення асоційованих 

інактивованих вакцин: «Некросан» проти некробактеріозу, некротичного 

гепатиту, злоякісного набряку та інфекційної (анаеробної) ентеротоксемії 

тварин; «Некросан-2» проти некробактеріозу та колібактеріозу тварин; 

«Некросальм» проти некробактеріозу та сальмонельозу тварин; 
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«Некроколісальм» проти некробактеріозу, колібактеріозу та сальмонельозу 

тварин; «Фузоактиносан» проти некробактеріозу та актинобацильозу тварин. 

Виробничі випробування вакцини «Некросан» були проведені в АФ 

«Шахтар», Донецької обл. Після щепленням корів через кожні 4 міс. упродовж 

року господарство було оздоровлене від некробактеріозу. Після проведення 

вакцинації термін використання дійних корів зріс на 2–3 лактації, показники 

захворюваності тварин знизилися в 15,0 разів, підвищилася відтворювальна 

функція у корів, зросли показники збереженості телят на 10,3 %, прирости живої 

маси тварин на 7,5 %, зменшилися витрати на лікувально-профілактичні заходи. 

Виробничі випробування експериментального зразка вакцини 

«Некросальм» були проведені в КСП «Придонецьке» Куйбишевського р-ну, 

Запорізької обл. Серед свиней було виявлене захворювання на некробактеріоз і 

сальмонельоз. Показники захворюваності складали близько 28,0 %, смертності – 

до 13,0 %. Були проведені щеплення 1600 гол. свиней, починаючи з поросят 30 

добового віку, з ревакцинацією поголів'я через 4 міс. За аналізом досліджень з 

вивчення ефективності дослідного зразка вакцини через 6 міс. після останньої 

ревакцинації було встановлено, що показники захворюваності щодо 

некробактеріозу, ускладненого сальмонельозною інфекцією, знизилися у 14,0 

разів і складали близько 2,0 %; показник летальності варіював у межах до 3,0 %. 

Результати розрахунків економічної ефективності експериментального 

зразка вакцини «Некросальм» показали, що були попереджені значні збитки у 

господарстві, оскільки на 1 тис. гол. свиней економія коштів у середньому 

складала 4,5 тис. грн., в т. ч. 2,25 тис. грн. – через попередження очікуваного 

зниження приросту живої маси поросят у поствакцинальний адаптаційний 

період.  

Висновки. 1. Бактеріологічний моніторинг інфекційних захворювань 

сприяв визначенню пріоритетних напрямків у виготовленні експериментальних 

зразків вакцин з осучасненим видовим складом специфічних антигенів.  

2. Застосування асоційованих інактивованих вакцин «Некросан» проти 

некробактеріозу, некротичного гепатиту, злоякісного набряку та інфекційної 

(анаеробної) ентеротоксемії тварин та «Некросальм» проти некробактеріозу та 

сальмонельозу тварин забезпечували формування напруженого специфічного 

імунітету, сприяли оздоровленню тваринницьких господарств від 

некробактеріозу та асоційованих інфекцій, забезпечували економію коштів у 

господарствах.  

Перспективи подальших досліджень направлені на розробку 

біотехнології виготовлення експериментальних зразків асоційованих вакцин 

проти некробактеріозу з застосуванням сучасних розробок нанотехнологій.  
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  ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПАСТЕРЕЛЬОЗУ КРОЛІВ  

Ассорі О. Ю. – здобувач, e mail: assori2017@gmail.com 

ДП «Сумська біофабрика» 

Вступ. Проблема профілактики пастерельозу кролів у Сумській області, як 

і в цілому по Україні, є дуже актуальною. Своєчасне проведення 

протиепізоотичних заходів щодо пастерельозу ґрунтується, в першу чергу, на 

своєчасній і точній діагностиці хвороби як  на рівні практичних лікарів 

ветеринарної медицини, так і на лабораторному рівні. 

Для діагностики цієї інфекції зазвичай застосовують традиційні методи, 

зокрема, епізоотологічного аналізу, клінічний, патологоанатомічний і 

бактеріологічний.  

Мета роботи. Акцентувати увагу кролівників, практичних лікарів 

ветеринарної медицини та бактеріологів державних лабораторій ветеринарної 

медицини на особливостях діагностики пастерельозу кролів.  

Матеріали і методи. В роботі використано епізоотологічний, клінічний, 

патологоанатомічний та лабораторний методи діагностики пастерельозу кролів.  

Результати досліджень та їх обговорення. Пастерельоз кролів 

спричиняється мікроорганізмами із роду Pasteurella і є однією із 

найпоширеніших бактеріальних інфекцій цього виду тварин.  

Нами встановлено, що епізоотологічними особливостями пастерельозу 

кролів незалежно від форм ведення кролівництва є цілорічний прояв хвороби з 

сезонними загостреннями епізоотичної ситуації у весняно-літній період. Цьому 

сприяють такі фактори: зростання популяції сприйнятливих тварин, ослаблення 

резистентності організму маточного поголів’я внаслідок зниження рівня та 

повноцінності кормової бази, раптові метеорологічні перепади температур 

(спекота, грози, різке похолодання тощо), вплив сприяючих факторів 

(кокцидіоносійство, низький рівень напруженості імунітету до збудника ГХК та 

ін.), відсутність своєчасного щеплення молодняку проти пастерельозу.  

Із особливостей клінічного прояву пастерельозу, ми відмітили збільшення 

частоти підгострого та хронічного перебігу хвороби, що, на нашу думку, 

пов’язане із переважанням проліферативного характеру запальних процесів над 

ексудативним. Особливо це стосується перших спалахів інфекції на кролефермі. 

Початкові симптоми пастерельозу дуже схожі на такі за багатьох інших хвороб, 

зокрема – різної інтенсивності пригнічення, непостійне, але значне  підвищення 

температури (до 42˚С), ознаки ураження дихальних шляхів (чхання, виділення з 

носа, які спершу є рідкими та прозорими, а згодом стають густими, хрипке 

дихання), травного тракту (втрата апетиту, здуття кишечника, пронос), гнійні 

витікання з очей тощо. 

Патологоанатомічні зміни характеризуються ексудативно-

проліферативними набряками підшкірної клітковини в місцях багатих пухкою 

сполучною тканиною, розвитком серозного запалення легень, що охоплює 

                                                           
 Науковий керівник Бойко П. К., завідувач лабораторією, доктор ветеринарних наук, 

старший науковий співробітник. 
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значну частину діафрагмальних доль з наступним розвитком секвестрів 

уражених ділянок, дистрофією паренхіматозних органів, що найяскравіше 

проявляється на печінці, нирках  та серцевому м’язі, явищами нерівномірно 

вираженого геморагічного діатезу (кровиливи на слизових і серозних 

оболонках), гіперплазією лімфоїдних органів (регіональних лімфатичних вузлів, 

які мають саловидний або мармуровий малюнок, та селезінки), що в загальному 

є характерним для септичного процесу. 

Для бактеріологічного дослідження, крім патологічного матеріалу 

(шматочки селезінки, нирок, печінки, легень, серця, регіональних лімфатичних 

вузлів, трубчастої кістки, а у вагітних самок – пакетів молочних залоз), 

обов’язково відбирали кров з вуха або серця від клінічно хворих кролів.  

Особливістю бактеріологічного дослідження  матеріалу на пастерельоз 

було наступне: посіви біоматеріалу проводили на МПБ і МПА (в пробірках) і 

зонально на КГМПА (кров’яний глюкозний м’ясо-пептонний агар)  та на ТСДА 

(триптон-соєвий дріжджовий агар) у бактеріологічних чашках. 

Найефективніші результати (за частотою виділення чистих культур 

Pasteurella multocida) отримували за комбінованого посіву вихідного матеріалу 

на КГМПА і ТСДА.  

Ми вважаємо, що як матеріал для бактеріологічного дослідження потрібно 

обов’язково відбирати кров (з вуха чи серця) від клінічного хворих тварин, що 

дасть змогу  майже у 100 % випадків отримати чисті гемокультури пастерел уже 

на 2-у добу дослідження. Це забезпечить швидку і точну діагностику, а отже й 

ефективну організацію заходів з ліквідації та профілактики цієї інфекції. 

Перспективи подальших досліджень полягають у проведенні типізації 

виділених нами ізолятів пастерел, визначенні питомої ваги кожного з них у 

розвитку тих чи інших форм прояву та тривалості перебігу пастерельозної 

інфекції у кролів. 

  ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

КУЛЬТУР В. ANTHRACIS UA-07 ТА В. ANTHRACIS CH-05 

Бабкіна М. М. – інженер 

Криленко С. Ю. – аспірант 

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 

та людей, як і раніше, реєструються на територіях різних країн, зокрема і в 

Україні. Тому проблема сибірки досі залишається актуальною. 

Метою досліджень було вивчення культурально-морфологічних  

властивостей культур Bacillus, які зберігаються в колекції лабораторії.  

                                                           
 Науковий керівник – Тарасов О.А., к. вет. наук 
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Матеріали і методи. Для досліджень використовували вакцинні штами 

В. anthracis UA-07 та В. anthracis CH-05. Також для порівняння використовували 

штами спороутворюючих мікроорганізмів Bacillus cereus var 96. Bacillus 

sаnthracoides, Bacillus cereus ATCC 10702, Bacillus cereus var. mycoides 537, 

Bacillus subtilis var mesentericus 1228, 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 росли у вигляді 

шорстких сірувато-білих, дрібнозернистих колоній R – форми, діаметром 

3 – 4 мм. 

На КА через 24 год. культивування за температури 37 °С формуються 

круглі шорсткі 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 виявляли  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 спостерігали 

прозорість середовища, плівка на поверхні бульйону з пластівцями, при 

струшуванні плівка розбивається, осад відсутній. 

Bacillus cereus var 96. При культивуванні на СМБ фіксували 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 cereus ATCC 10702. При культивуванні на СМБ спостерігали 

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 спостерігали 

помутніння середовища, осад у вигляді пластівців і при струшуванні не 

розбивається. У СТБ – незначне помутніння середовища, осад має вигляд вати і 

погано розбивається при струшуванні. Плівка згори культури була відсутня. 

Bacillus subtilis var mesentericus 1228 на СМБ утворює осад, схожий на 

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

струшуванні легко розбивається.  

На ЕСА росте тільки Bacillus subtilis var mesentericus 1228.  

На МПА та СТА усі антракоїди мали вигляд дрібних, сірувато-білих 

колоній з нерівними краями. 
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Після культивування на КА протягом 24 години спостерігали 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. Арабінозу, 

рамнозу, галактозу, манозу, рафінозу, інулін, маніт, дульцит, сорбіт, інозит не 

зброджує. Виділяють аміак.  

Висновки.  

1. 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. Арабінозу, 

рамнозу, галактозу, манозу, рафінозу, інулін, маніт, дульцит, сорбіт, інозит не 

ферментують. Виділяють аміак.  

2. Вивчення ферментативних властивостей дозволяє контролювати якість 

вакцинних  штамів  збудника сибірки при зберіганні.  

ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТА ПОШИРЕННЯ ЛЕПТОСПІРОЗУ 

СОБАК У М. КИЄВІ ПРОТЯГОМ 2016–2018 РР. 

Бабюк С. Я. – аспірант 1 

Пискун О. О. – кандидат ветеринарних наук 2 

Уховський В. В. – доктор ветеринарних наук 2 

Пискун А. В. – кандидат ветеринарних наук 3 

Корнієнко Л. Є. – доктор ветеринарних наук 1 

Царенко Т. М. – кандидат ветеринарних наук 1 
1 Білоцерківський Національний аграрний університет 
2 Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 
3Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ 

Вступ. Джерелами і резервуарами патогенних лептоспір є як 

сільськогосподарські, так і дикі тварини. Вони виділяють збудника в довкілля з 

сечею, фекаліями, молоком, спермою, через легені, витіканнями зі статевих 

органів. Особливо небезпечними в цьому відношенні є собаки, які є тваринами-

компаньйонами, своєрідними співмешканцями людей. Собаки заражаються 

через інфіковану воду або при обнюхуванні й облизуванні предметів, на які 

потрапила інфікована сеча, тому самці хворіють на лептоспіроз частіше ніж 

самиці. У цього виду тварин провідне значення має щільність популяції останніх 

у містах. 

Встановлена виражена видова чутливість тварин до лептоспір певних 

серологічних груп і сероварів. Так, провідними збудниками лептоспірозу собак 

є серогрупи Canicola, Icterohaemorrhagiae, нечасто – Pоmonа, Hebdomadis, 

Grippotyphosa, Autumnalis, Javanica, Australis. Враховуючи останнє, актуальним 

є проведення епізоотологічного моніторингу лептоспірозу собак. Цілий ряд 
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дослідників вказує на те, що поряд із так званими “собачими” серогрупами 

Canicola та Icterohaemorrhagia у собак часто виявляють Sejroe, Pomona та 

Tarassovi, тобто серогрупи, які раніше виявляли виключно серед 

сільськогосподарських тварин. 

Мета роботи. Провести епізоотологічний моніторинг лептоспірозу собак на 

території м. Києва за 2016–2018 роки та встановити етіологічну структуру 

захворювання. 

Матеріали і методи. Робота виконувалась на базі лабораторії лептоспірозу 

з музеєм мікроорганізмів Інституту ветеринарної медицини НААН (ІВМ НААН) 

протягом 2016–2018 рр. Для досліджень використовувались сироватки крові від 

собак, які були відібрані на території м. Києва. 

Дослідження проводили методом реакції мікроаглютинації (РМА) з 

використанням у якості антигенів культур 21 діагностичного штаму лептоспір 

(великий ряд), з характерною морфологією, активною рухомістю, які не мали 

ознак самоаглютинації.  

РМА ставили у 4-х розведеннях: 1:50, 1:100, 1:500 та 1:2500. 

Результати досліджень. За період з 2016 по 2018 рік включно лабораторією 

лептоспірозу з музеєм мікроорганізмів ІВМ НААН було досліджено 1831 пробу 

сироваток крові собак та отримано 1451 позитивну реакцію щодо лептоспірозу, 

що складає 79,2 % від дослідженого поголів’я цього виду тварин. 

Серопозитивність собак до лептоспірозу за аналізований період була 

найвищою у 2017 році – 51,8 %, а найменшою у 2018 році – 41,2 %. Загалом за 

аналізований період, з 2016 по 2018 роки, спостерігається стійка тенденція до 

зменшення випадків серопозитивності собак до лептоспірозу. 

Висновки. 1. За результатами трьохрічного серологічного моніторингу 

собак в м. Києві щодо лептоспірозу встановлено, що показник 

серопревалентності складає 47,7 % від дослідженого поголів’я цього виду 

тварин.  

2. Встановлено, що в етіологічній структурі лептоспірозу собак провідні 

позиції займають наступні серогрупи лептоспір: Icterohaemorragiae і Canicola 

або їх асоціації. Кількість собак, уражених серогрупами від 

сільськогосподарських тварин, а саме Grippotyphosa та Pomona є незначною. 
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  DEVELOPMENT OF POSITIVE CONTROL ASSAYS FOR THE 

DETECTION OF BACILLUS ANTHRACIS PLASMIDS PXO1 AND PXO2 

VIA PCR  

Biloivan O. V. – PhD student, e-mail: Silverscreen91@gmail.com 

Stegniy B. T. – Doctor of Science, Professor, National Academy of Agrarian 

Sciences (NAAS) Academician, e-mail: Boris.Stegniy@gmail.com 

Solodiankin O. S. – PhD., e-mail: olexii.solod@gmail.com 

Gerilovych A. P. – professor, Corresponding member of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, e-mail: antger2011@gmail.com 

National Scientific Center “Institute of Experimental and Clinical Veterinary 

Medicine”, Kharkiv, Ukraine 

Introduction. For centuries, anthrax is one of the most dangerous 

anthropozoonotic diseases, which pose a big threat to public and animal health. The 

capability of anthrax spores to persist viable in the environment for decades increases 

the risk of reoccurring local anthrax outbreaks. Due to its high pathogenicity, it is 

mandatory to work under BSL-3 conditions when working with B. anthracis life strains 

and consideration of enhanced biosafety measures are essential. Anthrax is diagnosed 

via qPCR using dhp61 as specific chromosomal marker, and pagA and capC as specific 

targets for the detection of pXO1 and pXO2 plasmids. For correct implementation and 

validation of diagnostic PCRs the use of positive controls is vital to ensure reliable 

qPCR results. Therefore, the goal of this work was to generate pagA and capC specific 

positive controls in order to allow reliable and reproducible anthrax diagnostics.  

Materials and methods. As qPCR template genomic DNA of B. anthracis 

Ames 3013 strain, as well as genomic DNA of thermolysate of B. anthracis broth 

culture #625 obtained from Ukrainian Center of Diseases’ Monitoring and Control 

(Kyiv) was used.   

PagA gene fragment of pXO1 plasmid was amplified using pagA_for and 

pagA_rev primers. CapC gene fragment of pXO2 plasmid was amplified with capC_for 

and capC_rev primers. Both primer pairs were provided from Bundeswehr Institute of 

Microbology (Munich, Germany). 

After gel-electrophoresis, obtained fragments were extracted from agarose gel, 

purified using PCR clean-up kit and ligated into pTZ57R/T vector. DH5α chemical 

competent E. coli cells were transformed with generated pagA-TZ57R/T and p-capC-

TZ57R/T vectors and plated on LB-agar with 10 µg/ml of ampicillin. Blue-white 

selection was performed and clones containing capC and pagA inserts were transferred 

to LB-medium. After 4 hours of growth plasmids were extracted. 

Both plasmids were diluted in water and used as a template in a PCR. The insert 

was amplified from each plasmid using M13 forward and M13 reverse primers. The 

size of each amplicon was checked by gel electrophoresis to ensure it matched the 

predicted size and purified using PCR clean-up kit. 

Results and discussion. Generated inserts are 201bp (pagA) and 171 bp (capC) 

in length, respectively. Positive control vectors were constructed using Clone Manager 

software. Obtained p-capC-TZ57R/T and p-pagA-TZ57R/T vectors had a size of 3057 

and 3087 bp respectively. PCR products generated with M13 primers and diluted to a 
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final concentration of 1000 copies per 5 µl. As the result, they are ready to use as 

positive control for conventional and real-time PCR.   

Conclusions. For future applications, p-capC-TZ57R/T and p-pagA-TZ57R/T 

will be applied as positive control DNAs in a diagnostic kit, which development is in 

progress, for the detection of the chromosomal anthrax marker dhp61 and anthrax 

pXO1 and pXO2 plasmids.  

  ВПЛИВ ЕЙМЕРІЙ НА ОРГАНІЗМ КРОЛІВ ЗА ПАРАЗИТОНОСІЙСТВА 

Богач М. В. – доктор ветеринарних наук, професор, 

e-mail: bogach_nv@ukr.net 

Одеська дослідна станція ННЦ «ІЕКВМ»  

Франчук Л. О. – кандидат ветеринарних наук, 

e-mail: alexevna.lubov@gmail.com 

Одеський державний аграрний університет  

Вступ. Еймеріоз кролів на сьогодні залишається досить актуальною 

проблемою. Ідеальна схема розмноження еймерій, надзвичайно висока 

репродуктивна здатністю та стійкість до несприятливих зовнішніх факторів 

відносить еймеріоз до числа найбільш спустошливих хвороб у кролівництві. 

Збиток, що завдається збудниками, складається з недоотримання продукції, 

надлишкових витрат корму на одиницю приросту, затрат на проведення 

лікувально-профілактичних заходів та отримання м’яса з високим ступенем 

бактеріального обсіменіння. Смертність кролів за еймеріозу досягає 60–100 % . 

Відомо, що основним джерелом зараження в кролегосподарствах виступає 

кролематка-паразитоносій, яка інфікує кроленят у підсисний період. Чимала 

кількість наукових робіт присвячена вивченню патологічного процесу при 

еймеріозі кролів за високої інтенсивності інвазування, тоді як ступінь 

інвазування еймеріями, характерний для паразитоносійства залишається до кінця 

не вивченим. 

Мета роботи полягала у вивченні біохімічних показників сироватки крові 

у кролів спонтанно інвазованих еймеріозом з інтенсивністю інвазії характерною 

для паразитоносійства. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили на базі Одеської 

дослідної станції ННЦ «ІЕКВМ». Матеріалом дослідження були кролі, 

спонтанно інвазовані Eimeria stiedae, E. magna, E. рerforans, E. media з 

інтенсивністю інвазії 0,5–3 тис. екз./г фекалій віком 5–7 місяців та сироватки 

крові від них. Методи дослідження включали паразитологічні 

(копроовоскопічні), загальноклінічні (огляд, пальпація), біохімічні (вміст 

загального білка, загального білірубіну, сечовини, глюкози, активність аспартат- 

та аланінамінотрансфераз, α-амілази,) та статистичні. За принципом аналогів 

було сформовано 2 групи кролів (n=6): перша – дослідна, друга група – 

контрольна (інтактні кролі). Перед початком досліду кролів шляхом дворазових 

гельмінтоовоскопічних досліджень було обстежено на наявність супутніх 

протозоозів і гельмінтозів з негативним результатом. 
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Інтенсивність інвазії визначали відповідно до ДСТУ 5079–2008, шляхом 

підрахунку кількості ооцист еймерій в мікроскопічному препараті. Підрахунок 

ооцист проводили за стандартизованим комбінованим методом визначення їх 

кількості в 1 г фекалій. Видову приналежність ооцист еймерій встановлювали за 

таблицею та визначником Є. М. Хейсіна. Біохімічні показники сироватки крові 

кролів визначали за допомогою біохімічного аналізатора IDEXXVetTest 

відповідно до інструкції.  

Результати досліджень. Біохімічні показники крові у дослідній групі 

кролів достовірно відрізнялись від контрольної групи. Вміст загального білка у 

сироватці крові дослідних кролів був нижчим контрольного значення на 14,2 % 

(Р<0,05). Зменшення вмісту загального білка в крові кролів дослідної групи, на 

нашу думку, вказує на ураження печінки, яка є основним органом, де 

синтезуються білки. Очевидно, тривалий хронічний перебіг інвазії призвів до 

зниження білоксинтезуючої функції печінки і білкового обміну в організмі. 

У сироватці крові інвазованих кролів реєстрували підвищення активності 

амінотрансфераз. Зокрема, було відмічене вірогідне відносно контрольної групи 

збільшення активності АлАт в 3,3 раза (Р<0,05), що, ймовірно, свідчить про 

цитоліз гепатоцитів. 

Слід відмітити, що активність α-амілази у сироватці крові дослідних кролів 

не мала статистично значимої різниці та становила 580,0±174,4 Од/л. 

Вміст сечовини та загального білірубіну у крові дослідних тварин був 

підвищений на 66 % (Р<0,05) та 52 % (Р<0,05) відповідно, що, на нашу думку, 

викликано хронічними запальними процесами у печінці та порушенням відтоку 

жовчі. 

Спостерігалася тенденція до зменшення вмісту глюкози в крові 

інвазованих кролів. Значення середніх показників концентрації глюкози були 

характерні для гіпоглікемії і нижчі контрольного рівня на 46,7 % (Р<0,05), що 

вказує на активацію компенсаторних механізмів і посилені витрати глюкози на 

підтримання енергетичних потреб організму. 

В процесі клінічного дослідження у інвазованих кролів виявляли 

латентний або клінічно стертий перебіг хвороби: незначне здуття черева, серозні 

виділення з носа і очей, анемічність або незначну іктеричність видимих слизових 

оболонок. Шерстний покрив у більшості тварин був матовий, тьмяний і 

скуйовджений, що свідчить про порушення обміну речовин. 

Висновки. Паразитування еймерій в організмі кролів на рівні носійства 

призводить до відхилення від норми біохімічних показників крові. Виражені 

зміни біохімічної картини крові у кролів-паразитоносіїв характеризувались 

гіпопротеїнемією, гіпоглікемією, гіпербілірубінемією, підвищенням вмісту 

сечовини та активності амінотрансфераз. Інвазування кролів еймеріями на рівні 

паразитоносійства призводить до зниження білоксинтезуючої функції печінки, 

цитолізу гепатоцитів, застою жовчі та зниження енергетичних резервів 

організму. 
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  СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА САЛЬМОНЕЛЬОЗУ ТЕЛЯТ 

АУТОГЕННИМИ ВАКЦИНАМИ  

Бойко О. П. – кандидат ветеринарних наук, e-mail: 1bop.ua@gmail.com 

ДУ «Волинська регіональна державна лабораторія 

Держпродспоживслужби України», Луцьк  

Сень О. М. – здобувач, e-mail: oksana.storcilo@gmail.com 

ТОВ «Біотестлаб», Київ 

Вступ. Актуальність контролю сальмонельозної інфекції в гуманній та 

ветеринарній медицині ніким не ставиться під сумнів. Тим паче, коли йдеться 

про спалахи інфекції серед популяції продуктивних сільськогосподарських 

тварин. Спалах сальмонельозу телят на молочнотоварній фермі одного із 

крупних виробників молока у Волинської області став підставою для науково-

виробничого випробування сучасних підходів до ефективного контролю 

епізоотичного процесу за сальмонельозу великої рогатої худоби. 

Матеріали і методи. В роботі використано клініко-епізоотологічні, 

патологоанатомічні, гістологічні, бактеріологічні, біохімічні, імунологічні та 

статистичні методи дослідження.  

Результати та їх обговорення. Спалах сальмонельозу спостерігали у 

телят віком 25–30 діб; захворіло 9, загинуло 3 телят; інкубаційний період тривав 

1–3 доби, а перебіг захворювання – від декількох днів до тижня. 

Клінічні ознаки: загальне пригнічення, втрата апетиту, тремор м’язів, 

прискорене дихання та серцебиття; пронос, підвищення температури тіла до 

40,8–41,8˚С.  

Патологоанатомічно виявлено ознаки зневоднення організму, гіперплазію 

лімфовузлів, дифузний серозно-катаральний гастроентероколіт із вираженим 

дифтеретично-проліферативним ураженням пейєрових бляшок і солітарних 

фолікулів товстого кишечника, дистрофію паренхіматозних органів, ознаки 

геморагічного діатезу.  

Гістологічно в печінці виявляли вузлики двох типів: коагуляційно-

некротичні і так звані паратифозні, що являють собою скупчення ретикулоцитів 

ендотеліальних елементів; дифтеретичний коліт і специфічні паратифозні 

гранульоми, що вважають патогномонічною ознакою сальмонельозу, яка і була 

врахована нами. 

Результати бактеріологічного дослідження. З фекалій від 9 клінічно хворих 

телят і патологічного матеріалу від 3 трупів телят виділено та ідентифіковано 2 

види сальмонел – Salmonella typhimurium і S. dublin. Типізацію виділених ізолятів 

проводили за морфологічними ознаками, тинкторіальними, культуральними і 

біохімічними властивостями. Антигенну структуру штамів визначали в РА на 

склі із О- та Н-аглютинуючими сальмонельозними сироватками («Sifin», 

Німеччина). Вірулентні властивості вивчали на білих мишах. 

                                                           
 Науковий керівник – Бойко П. К., завідувач лабораторією, доктор ветеринарних наук, 

старший науковий співробітник. 
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Хворих телят лікували комплексно, застосовуючи симптоматичну терпію 

та антибіотики. Дезінфекцію приміщень, кліток і вигульних двориків проводили 

0,1 % розчином препарату «Епідез».  

Для специфічної профілактики сальмонельозу застосували дві 

експериментально-дослідні серії вакцини проти сальмонельозу, які були 

виготовлені нами із виділених штамів сальмонел: емульсована інактивована 

концентрована аеросилом А-300 (вакцина № 1); емульсована інактивована 

концентрована гідроксидом алюмінію (вакцина № 2). Концентрація імуногенів 

становила 5×109 м.т./см3 до інактивації.  

Вакцину перед уведенням підігрівали до 20–25˚С, збовтували і вводили 

внутрішньом’язово в ділянці середньої третини шиї  телятам по 1,0 см3 (перше 

введення) і 2,0 см3 (друге введення) та коровам – по 2,0 см3; інтервал між 

введеннями 14 діб.  

У першу чергу вакцинували тільних корів за 30–60 діб до отелу.  

Телят, отриманих від невакцинованих корів, імунізували у віці 8–10 діб, а 

через 14 діб повторно, а телят від вакцинованих корів – у віці 17–20 діб, а через 

14 діб повторно.    

На 14-й день після повторного введення вакцини було досліджено 

сироватку крові від 15 тварин у РА з моноантигенами дублін і тифімуріум. 

Встановлено що титри аглютинінів у сироватці крові корів, щеплених  вакциною 

№ 1 і № 2, становили відповідно 1:939±319 і 1:789±262 (р<0,05), тоді як у 

контрольній групі (здорові не вакциновані телята віком 6 міс.) (n=5) титри 

аглютинінів були в межах 1:11,0±3,6.  

Щеплення корів і телят проти сальмонельозу, яке тривало впродовж року, 

а також проведення заходів загальної профілактики, в т.ч. й текучої та заключної 

дезінфекції, яку проводили дезінфекційним засобом «Епідез», дало можливість 

оздоровити господарство від сальмонельозу. 

Висновки: 

1. Спалах сальмонельозу телят свідчить про існування епізоотичного 

процесу сальмонельозу тварин в регіоні. 

2. Комплексний підхід є запорукою ефективної діагностики захворювання.  

3. Виділення та ідентифікація двох сероварів сальмонел (Salmonella 

enterica subsp. еnterica) Typhimurium та Dublin  свідчить про можливість 

одночасної циркуляції двох видів сальмонел в одному епізоотичному вогнищі.  

4. Застосування двох експериментально-дослідних серій вакцини 

(емульсованої інактивованої і концентрованої гідроксид алюмінієм і аеросилом 

А-300), в яких як імуноген було використано анатоксини та інактивовані 

мікробні клітини обох аутогенних штамів сальмонел, дало можливість 

ефективно ліквідувати спалах сальмонельозної інфекції телят.  
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  ПРИРОДА АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ НА ТУБЕРКУЛІН 

Бойко П. К., e-mail: pkboyko@ukr.net 

Інститут ветеринарної медицини НААН України 

Ситнік В. А., e-mail: vasitnik@gmail.com 

Мазур В. М., e-mail: vmmazyr@gmail.com 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Туберкульоз спричиняє великі економічні збитки в галузі тваринництва. 

Тому своєчасна та ефективна діагностика має велике значення в системі заходів 

профілактики та боротьби з туберкульозом великої рогатої худоби. 

Основним методом прижиттєвої діагностики туберкульозу є алергічний 

метод, який є найбільш оптимальним для попереднього відбору підозрілих у 

захворюванні тварин для проведення подальшої діагностики туберкульозу. 

Проте, персистенція у довкіллі понад 200 видів непатогенних атипових 

мікобактерій призводить до появи параалергії у великої рогатої худоби на 

туберкулін для ссавців під час проведення планових діагностичних досліджень. 

Деякі автори стверджують, що таких тварин у гуртах може бути до 50 %. У таких 

випадках застосовують методику комплексного обстеження на туберкульоз, що 

дозволяє з мінімальними затратами встановити або спростувати діагноз на 

туберкульоз. 

В одному із господарств України, що спеціалізується на виробництві 

молока, за чергової туберкулінізації було виявлено більше десяти реагуючих 

корів.  

Мета. Встановити природу реакцій на введення ППД-туберкуліну у корів.  

Методи. В роботі використано епізоотологічний, алергічний, клінічний, 

патологоанатомічний, гістологічний, бактеріологічний, біологічний та 

математичні методи досліджень. 

Результати досліджень та їх обговорення. Епізоотологічним 

розслідуванням встановлено наступне. Влітку 2010 року із одного господарства 

району, яке впродовж 2008–2010 рр. було неблагополучним щодо туберкульозу, 

закуплено 20 нетелів, які були поставлені у загальне стадо. Весною 2011 року за 

плановою туберкулінізацією із числа закуплених виявлено 2 реагуючі тварини, 

які були здані на забій. Починаючи з 2011 року за кожної туберкулінізації 

виявляли по декілька реагуючих, яких здавали на забій. Проте, причин цих 

реакцій ніхто не вивчав і жодних протиепізоотичних заходів не проводили. 

Починаючи із 2014 року кількість реагуючих за кожної чергової туберкулінізації 

суттєво зросла, і вже протягом цього року було здано біля 100 корів. Така 

динаміка виявлення реагуючих на туберкулін тварин продовжилася і в наступні 

роки – впродовж 2015–2016 рр. здано понад 200 корів. Реагуючих тварин серед 

телят, телиць, нетелів і тварин на відгодівлі не виявляли.  

У 2017 році нами проведено низку алергічних досліджень корів на 

туберкульоз. Так, 31 січня – 02 лютого досліджено 330 корів і виявлено 3 

реагуючі тварини, 27–30 лютого досліджено 327 корів і виявлено 11 реагуючих; 

всіх реагуючих здано на забій. 20–23 травня досліджено 316 корів і виявлено 28 
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реагуючих; всіх реагуючих залишили в стаді. 03–07 липня досліджено 316 корів 

і виявлено 46 реагуючих; всіх реагуючих залишили в стаді.  

На 10 реагуючих коровах провели внутрішньовенну туберкулінову пробу, 

яка виявилася негативною в усіх досліджених тварин.  

Клінічним дослідженням встановлено, що всі реагуючі тварини заводської 

вгодованості, клінічно здорові. 

З діагностичною метою забито 11 реагуючих корів. Патологоанатомічних 

змін, характерних для туберкульозу, не виявлено. Однак встановлено різної 

інтенсивності та характеру гіперплазію заглоткових, підщелепових, 

середостінних, мезентеріальних і надвим’яних лімфатичних вузлів. Виявлено 

локальні (довжиною 20–50 см) зміни у дистальному відділі тонкого і 

початковому відділі товстого кишечника, які нагадують ознаки, характерні для 

паратуберкульозного ентериту. Відібрано матеріал для бактеріологічного і 

гістологічного дослідження. Гістологічно у лімфатичних вузлах не виявлено 

змін, характерних для туберкульозу. Бактеріологічно із всіх лімфатичних вузлів 

та уражених ділянок товстого і тонкого відділів кишечника виділено 

швидкоростучі пігментовані мікобактерії (4 група за класифікацією E. Runyon), 

які виявилися не патогенними для морських свинок, кролів та курей.  

Отримані результати були підставою для проведення дослідження всього 

дійного стада симультанною пробою з використанням ААМ (антигену атипових 

мікобактерій). 04–07 жовтня 2017 р. досліджено 297 корів. При цьому виявлено 

58 реагуючих корів, з них 35 голів, які прореагували (позитивно або сумнівно) 

на обидва алергени (туберкулін і ААМ), 6 корів – тільки на туберкулін і 17 корів 

– лише на АММ. Проведено ретельне клінічне дослідження всіх реагуючих, 

відібрано на діагностичний забій трьох корів із числа реагуючих. 

Патологоанатомічних змін, характерних для туберкульозу, не виявлено в жодної 

із забитих тварин. Відібрано матеріал для бактеріологічного та гістологічного 

дослідження. Збудника туберкульозу не виділено. Натомість з біоматеріалів від 

всіх трьох тварин виділено кислотостійкі атипові мікобактерії, як передано у 

лабораторію туберкульозу Інституту експериментальної та клінічної 

ветеринарної медицини для видової типізації.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Господарство вважати 

вільним від збудника туберкульозу.  

Подальші зусилля будуть спрямовані на дотримання регулярності і 

послідовності у проведенні протитуберкульозних заходів, а також на 

встановлення джерела і резервуару атипових мікобактерій та механізму їх 

передачі від сенсибілізованих тварин до сприйнятливих з метою зведення 

нанівець параалергічних реакцій на туберкулін.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГ GMP НА ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ 

Вабіщевич Ф. Ф. – начальник відділу культуральних вакцин, 

e-mail: f.f.vabishevich@biotestlab.net 

Собко Ю. А. – кандидат ветеринарних наук, науковий співробітник-

консультант  

Cалій О. О. – кандидат фармацевтичних наук, директор департаменту з 

наукової роботи  

ТОВ «Біотестлаб» 

Вступ. З метою реалізації стратегічного курсу України щодо 

Євроінтеграції Міністерство аграрної політики та продовольства України 

наказом № 606 від 10.11.2017 р. встановило єдиний для всієї території України 

режим правового регулювання для виробників ветеринарних препаратів за 

правилами та вимогами GMP. Біотехнологічні кампанії мають гарантувати та 

вдосконалювати якість ветеринарних препаратів шляхом регулярного перегляду 

методів виробництва та контролю якості, враховуючи і використовуючи наукові, 

технічні та програмні інновації галузі.  

Метою роботи є висвітлення концепції впровадження вимог GMP у 

вітчизняній компанії ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» для забезпечення якості 

ветеринарних препаратів. 

Матеріали і методи.  
Матеріалами для роботи слугували: 

- Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 606 

від 10.11.2017 р.; 

- Стратегічні напрямки розвитку ТОВ «Біотестлаб, викладені у річному 

SWOT-аналізі; 

- Настанова з якості ТОВ «Біотестлаб»; 

- План-графік з розробки та актуалізації виробничої документації; 

- САРА підприємства за результатами зовнішніх та внутрішніх аудитів. 

Отримані дані було систематизовано та визначено набір заходів і 

механізмів організації належного виробництва та власного контролю якості на 

підприємстві, обов’язкових для впровадження вимог GMP. 

Результати.  

Налагодження процесу виробництва і контролю якості ветеринарних 

препаратів дозволяє отримувати продукцію із заданими функціональними 

характеристиками, які відповідають таким, що задекларовані в реєстраційному 

досьє. За період 2017 р. на ТОВ «Біотестлаб» впроваджено наступні процеси: 

 На підприємстві реалізована головна концепція GMP, а саме відділ 

контролю якості відокремлено від виробничого департаменту та переведено 

в незалежний структурний підрозділ з декількома контрольними 

лабораторіями. 

 Вжиті заходи з удосконалення процесу вхідного контролю сировини та 

матеріалів: розроблені специфікації вхідного контролю діючих речовин, 

допоміжних речовин, матрових розплодок, СПФ-яєць, тощо.  
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 Уточнені норми відбору проб  для контролю вхідної сировини, 

напівпродуктів та готових ветеринарних препаратів. 

 Всі виробничі процедури та випробування з контролю якості ретельно 

документуються відповідно до затверджених на підприємстві форм 

протоколів. 

 Розроблена та актуалізується на постійній основі електронна база 

сертифікатів якості на серії ветеринарних препаратів, що дозволені 

Уповноваженою особою до реалізації на ринку. 

 Методики контролю якості ветеринарних препаратів розробляються з 

врахуванням вимог діючих  фармакопей ДФУ та ЄФ. 

 Результати контролю продукції і процесів враховують під час випуску серії, 

розслідування відхилень і для вжиття запобіжних заходів, щоб уникнути 

потенційних відхилень, які могли б статися в майбутньому. На підприємстві 

впроваджено формування САРА та аналіз виконання  прийнятих рішень. 

 Здійснено достатньо заходів, які гарантують, що якість ветеринарних 

препаратів підтримується протягом усього терміну придатності під час 

їхнього зберігання. Розроблені програми дослідження стабільності 

промислових серій ветеринарних препаратів,  виконується контроль якості 

препаратів у визначених періодах зберігання. 

Висновки 

1. Впровадження вимог  GMP обов’язкове  для  виробництва ветеринарних 

препаратів, що виготовляються в Україні для продажу на внутрішньому ринку та 

з метою експорту. 

2. Впроваджені заходи на ТОВ «Біотестлаб» дозволяють вдосконалювати 

методи виробництва та контроль якості вироблених ветеринарних препаратів. 

3. Побудована система з забезпечення якості поширює можливість 

реалізації новітніх біотехнологій та підвищує конкурентоспроможність 

продукції підприємства.    

  УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ СКАЗУ В 

УКРАЇНІ 

Гібалюк Ю. О. – головний спеціаліст – лікар ветеринарної медицини  

Відділ організації протиепізоотичних заходів департаменту безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби 

України, м. Київ 

Полупан І. М. – кандидат ветеринарних наук  

Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ 

Шарай Я. М. – кандидат ветеринарних наук  

ТОВ «Укрветпромпостач, м. Бровари 

Вступ. Складна епізоотична ситуація щодо сказу в Україні вимагає 

радикальних заходів, серед яких одне із основних місць займає пероральна 
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імунізація диких м’ясоїдних, ефективність якої доведена як в 

експериментальних, так і в польових умовах.  

В Україні кампанії з пероральної імунізації лисиць проти сказу почали 

впроваджувати в польових умовах в кінці 90-х років ХХ ст. Однак, у зв’язку із 

обмеженими фінансовими можливостями здійснювали в областях з високою 

превалентністю сказу. 

З 2006 року в Україні проводяться широкомасштабні кампанії пероральної 

вакцинації лисиць проти сказу із застосуванням рекомбінантної вакцини 

«Броварабіс V-RG» (Україна). Протягом 2006-2014 р. постійно проводилися 

кампанії з пероральної імунізації лисиць проти сказу на сході України: в 

Харківській, Сумській, Полтавській, Луганській та Донецькій областях, де 

вдалося зменшити кількість випадків сказу в дикій природі. Крім цього, 

враховуючи транскордонну проблему сказу, з 2012 року пероральна вакцинація 

лисиць проти сказу також проводиться в західних областях України в 

прикордонних з Польщею та Угорщиною територіях. 

Мета. Удосконалити методику пероральної вакцинації диких м’ясоїдних 

проти. 

Матеріали і методи. За основу прийняті «Методичні рекомендації по 

плануванню, організації та проведенні пероральної імунізації диких м’ясоїдних 

проти сказу», які були затверджені Наказом Держкомітету ветеринарної 

медицини України, № 42 від 30 березня 2009 р., а також європейські 

рекомендації: Guidelines to design an EU co-financed programme on eradication and 

control of Rabies in Wildlife. Unit G5: Food Chain and Animal Health Expenditure. 

SANTE/10201/2015rev1., 2015. 

Результати досліджень. З метою удосконалення проведення кампаній з 

пероральної вакцинації лисиць проти сказу колективом авторів були розроблені 

Методичні рекомендації «Планування, організація та проведення пероральної 

імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу». 

В рекомендаціях враховані вимоги Європейського Союзу, а також 

висвітлені сучасні аспекти здійснення повітряного розподілу принад з вакциною 

із методикою фіксування точної локалізації приладами з GPS (Глобальна 

Система Позиціонування).  

Висвітлено принципи застосування пристрою для розповсюдження 

препаратів в твердій дозованій формі «Автовак», який програмується залежно 

від кількості доз, ширини галсів польоту літака та орієнтованої швидкість. 

«Автовак» обладнаний системою GPS CDU-4 (GPS Control Distribution Unit 

gen.4) з файлами txt, які в подальшому можуть бути використані для оцінки 

ефективності проведених кампаній з пероральної вакцинації лисиць проти сказу. 

Висновок. Розроблені колективом авторів Методичні рекомендації 

«Планування, організація та проведення пероральної імунізації м’ясоїдних 

тварин проти сказу» були затверджені 24 квітня 2018 р. Науково-методичною 

радою Держпродспоживслужби України (Протокол № 1). 
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  КРИТЕРІЇ ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА НА РІВЕНЬ 

АКТИВНОСТІ МЕМБРАННОЇ АТР-АЗИ БАКТЕРІЙ C. PERFRINGENS 

Горбатюк О. І., e-mail: goroliva@ukr.net, тел. (096)8090817 

Мінцюк Є. П.  

Андріящук В. О.  

Риженко Г. Ф.  

Жовнір О. М.,  

Уховська Т. М.  

Тютюн С. М. 

Інститут ветеринарної медицини НААН 

Проблема. Актуальними питаннями у біотехнології ВІЗ є одержання 

специфічних антигенів у високих концентраціях за короткі терміни, чого можна 

досягти за застосування наночастинок металів. У процесах їхньої взаємодії з 

мікробною клітиною важливу роль відіграють мембранні ферменти, зокрема Н+-

АТР-аза, яка генерує трансмембранний потенціал у бактерій і забезпечує 

трансмембранне перенесення протонів за наявності енергетичних субстратів у 

поживному середовищі, до яких відносять і наночастинки золота (AuNP). 

Метою досліджень було виявити зв'язок між Н+-АТР-азною активністю 

C. perfringens типів А, В, С, Д після застосування AuNP і метаболічними 

процесами означених бактерій, пов’язаних з їхнім розмноженням, та визначити 

найменші стимулюючі дози нанопрепарату для культивування клостридій.  

Матеріали. AuNP синтезовані відновленням аурату калію ацетоном за 

методом Девіса. Мембранну фракцію C. perfringens типів А, В, С, Д отримували 

обробкою суспензії клітин ультразвуком з диференційним центрифугуванням. 

Одержані мембранні фракції C. perfringens типів А, В, С, Д досліджували на 

вміст білка методом Лоурі. Активність мембранної Н+-АТР-ази C. perfringens 

типів А, В, С, Д досліджували за кількістю накопиченого неорганічного фосфату 

(Рі) за методом Фіске-Суббароу. Для посівів на живильні середовища із 

відповідними рівнями AuNP використовували суспензію добових культур 

C. perfringens типів А, В, С, Д у концетрації 2,0×109 КУО/см3. Для проведення 

контролю росту збудника добову суспензію C. perfringens типів А, В, С, Д 

висівали на рідке живильне середовище без додавання нанопрепарату. Для 

означених клостридій забезпечували умови росту, близькі до анаеробних, 

наносячи на поверхню середовища з посівами стерильну вазелінову олію. 

Вимірювання кількості накопичених бактерій C. perfringens типів А, В, С, Д 

проводили через 24 год. культивування за температури 37±0,5 °С за оптичним 

стандартом каламутності. 

Методи досліджень: мікробіологічний, біохімічний, статистичний. 

Результати. Дослідження показали, що активність Н+-АТР-ази бактерій 

C. perfringens типу А знижувалася після застосування AuNP в діапазоні від 38,6 

до 0,386 мкг/мл за металом, оскільки означені показники були нижчими, 

порівняно із контролем. Активність мембранного ферменту C. perfringens типу 

В після їхньої взаємодії з AuNP у концентраціях від 38,6 до 0,386 мкг/мл за 

металом зростала вірогідно на 20,1 % (р<0,01), порівняно із даними контролю. 
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Залежність активності АТР-ази і метаболічних процесів C. perfringens типу С 

була носила толерантний характер після додавання AuNP в діапазоні від 38,6 до 

0,386 мкг/мл за металом, оскільки показники досліду і контролю були на 

однаковому рівні. Н+-АТР-на активність C. perfringens типу Д за дії AuNP від 

0,386 мкг/мл за металом і нижчих, зростала та позитивно впливала на 

розмноження клостридій.  

Характер активізації Н+-АТР-ази був нестабільним і вказував на 

необхідність проведення індивідуальних досліджень з вивчення процесів росту і 

розмноження C. perfringens типів А, В, С, Д за впливу різних концентрацій AuNP 

у складі поживного середовища для культивування анаеробних мікроорганізмів.  

Встановлено, що за культивування C. perfringens типу А у живильному 

середовищі з вмістом AuNP на рівні від 19,30 до 0,60 та нижчому від 0,009 мкг/мл 

за металом, нанопрепарат інгібував розмноження клостридій. Застосування 

AuNP в діапазоні від 0,15 до 0,019 мкг/мл за металом позитивно впливало на 

розмноження C. perfringens типу А, оскільки кількість мікробних клітин 

зростала. Найбільший об’єм бактеріальної маси C. perfringens типу А був 

накопичений за присутності AuNP на рівні 0,038 мкг/мл за металом, оскільки 

кількість бактерій перевищувала вірогідно на 14,6 % (р<0,05) показники у 

контролі. 

За культивування C. perfringens типу В активізація метаболічних процесів 

збудника спостерігалася в усіх випадках, незалежно від концентрації AuNP. 

Найвищий вміст клостридій був виявлений за присутності AuNP на рівні 0,009 

мкг/мл за металом, оскільки показники накопичення бактерій C. рerfringens типу 

В були вищими вірогідно у 1,8 разів (р>0,001), порівняно з контролем. 

За росту C. perfringens типу С у присутності AuNP на рівні від 19,30 до 1,20 

мкг/мл за металом, спостерігалося інгібування процесів; на рівні 0,60 мкг/мл за 

металом – відмічено толерантне відношення AuNP щодо клітини збудника; на 

рівні від 0,30 до 0,0047 мкг/мл за металом метаболічні процеси C. perfringens 

типу С активізувалися. Найвища активність розмноження C. perfringens типу С 

була виявлена за вмісту AuNP на рівні 0,0047 мкг/мл, оскільки кількість бактерій 

в 1,0 см3 була вищою вірогідно на 26,0 % (р>0,001), порівняно з контролем.  

Застосування AuNP на рівні від 19,30 до 9,65 мкг/мл за металом у 

середовищах культуральний ріст C. perfringens типу Д, порівняно з контролем, 

був пригнічений. Толерантна дія AuNP на метаболічні процеси C. perfringens 

типу Д була виявлена за його вмісту від 4,83 до 2,40 мкг/мл за металом. 

Найбільший об’єм бактеріальної маси збудника було накопичено у поживних 

середовищах із вмістом AuNP від 1,20 до 0,038 мкг/мл за металом, оскільки 

концентрації бактерій перевищували показники контролю. Найменшою 

стимулюючою дозою AuNP для активізації процесів розмноження C. perfringens 

типу Д визначений рівень 0,30 мкг/мл за металом, оскільки об’єм бактеріальної 

культури перевищував вірогідно у 1,41 рази (р>0,001) показники контролю. 

Висновки. 1. Встановлено, що активність мембранної Н+-АТР-ази 

C. perfringens типів А, В, С, Д має виражену видову та штамову залежність і 

потребує індивідуальних підходів для визначення стимулюючих доз AuNP.  
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2. Визначені індивідуальні найменші стимулюючі концентрації AuNP для 

C. perfringens: типу А – 0,038; типу В – 0,009; типу С – 0,0047 і типу Д – 

0,30 мкг/мл за металом, які забезпечували одержання висококонцентрованих 

специфічних антигенів за біотехнології виготовлення вакцин.  

Перспективи подальших досліджень передбачають дослідження з 

вивчення впливу різних концентрацій AuNP на клітинну і гуморальну ланки 

імунітету, оскільки нанопрепарат володіє активними імуностимулюючими 

властивостями, що поліпшить ефективність ВІЗ. 

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЗА ЛІКУВАННЯ МАСТИТІВ КОРІВ 

ТА ФАГОТЕРАПІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА АНТИМІКРОБНИМ 

ПРЕПАРАТАМ 

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

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

Вступ. Мастити корів – запалення молочної залози є однією із основних 

проблем молочного тваринництва. При лікуванні маститів та післяпологових 

акушерських захворювань у корів велике значення має боротьба із умовно-

патогенною мікрофлорою з використанням переважно антимікробних 

хіміотерапевтичних засобів, які значно знижують захворюваність. Проте 

безконтрольне використання антибіотиків призвело до розвитку та поширення 

явища резистентності, що стало глобальною проблемою безпеки харчових 

продуктів та загрозою здоров’ю людей. 

Мета. Визначити ефективні групи антибіотиків для лікування маститів 

корів та перспективність використання фаготерапії. 

Матеріали та методи. Визначення антибіотикочутливості проводили за 

стандартними методиками – метод дискодифузії в агарі та  метод послідовних 

розведень, які застосовували за стандартними протоколами. Досліджено 129 

зразків молока від корів, хворих на мастити. Проведено 86 досліджень на 

чутливість мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів, 91 мікроскопічне, 

біохімічні та біологічні дослідження. Для лікування маститів, ускладнених 

бактеріальною інфекцією випробувано препарат медичний – фільтрат 

фаголізатів бактерій. 

Результати. За бактеріологічних досліджень із біоматеріалів від хворих на 

мастит тварин  ізольовано 15 видів мікроорганізмів, потенційних збудників 

інфекцій, в тому числі 21 % - E. coli, 14 % - протеї, 16 % - Staphylococcus aureus, 

16 % - Streptococcus agalactiae, 4 % - ентерококи, 3 % - Pseudomonas aeruginosa 

та інші. До амоксіциліну резистентні 65 % ізолятів  E. coli, 42 % Staphylococcus 

aureus, 53 % Streptococcus agalactiae, 80 % Proteus vulgaris; до доксіцикліну – 

82 % E. coli, 20 % Staphylococcus aureus, 40 % Streptococcus agalactiae, 77 % 

Proteus vulgaris; до енрофлоксацину – 11 % E. coli, серед ізолятів Staphylococcus 
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aureus, Streptococcus agalactiae та Proteus vulgaris резистентних не виявлено; до 

данофлоксацину ізольовано резистентних культур мікроорганізмів – 8 % E. coli, 

Staphylococcus aureus – немає, 5 % Streptococcus agalactiae, 13 % Proteus vulgaris; 

до цефтіофуру – 18 % ізолятів  E. coli, 7 % Staphylococcus aureus, 16 % 

Streptococcus agalactiae, 25 % Proteus vulgaris. 

Як альтернативу антибактеріальним препаратам для лікування клінічних 

маститів було використано препарат бактеріофагів на коровах 3-х господарств. 

Попередні результати проведених дослідів свідчать про перспективність 

використання бактеріофагів, а саме встановлено: зменшення вдвічі кількості 

мікроорганізмів-збудників маститів; відсутність бактерій того виду, проти якого 

використаний фаг та виздоровлення тварин. 

Висновок. Найбільш ефективними за лікування маститів корів виявились 

антибіотики групи фторхінолонів та цефалоспоринів. Антибіотики 

сільськогосподарським тваринам слід застосовувати відповідально й 

раціонально, щоб мінімізувати потенційні ризики утворення стійкості. Як 

альтернатива антибіотикам є перспективним використання фаготерапії у 

ветеринарній практиці. 

  РОЗРОБКА НОВОГО ПІДКИСЛЮВАЧА «АКВАСАН» ДЛЯ КУРЧАТ 

БРОЙЛЕРІВ 

Демчишин О. В. – аспірант 

Кухтин М. Д. – доктор ветеринарних наук 

Перкій Ю. Б. – кандидат ветеринарних наук 

Лабораторія ветеринарного акушерства та санітарії 

Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини НААН 

Вступ. В Україні швидкими темпами розвивається птахівництво і 

формується ринок екологічно чистої сертифікованої м’ясної продукції, яка 

вільна від заборонених стимуляторів росту. Застосування підкислювачів є одним 

із пріоритетних напрямків у годівлі птиці як природних стимуляторів 

продуктивності та альтернатива кормовим антибіотикам. Ринок вітчизняних 

підкислювачів для птиці є досить обмеженим. 

Метою роботи було підібрати органічні і неорганічні кислоти для 

створення підкислювача курчатам бройлерам.  

Матеріали і методи. Визначення мінімальної бактерицидної концентрації 

кислот проводили з використанням тест-культур мікроорганізмів S. aureus ATCC 

25923, E. coli 055К59 №3912/41 та Candida spp. Білковий індекс визначали 

загальноприйнятими методами. 

Результати досліджень. Дослідження розчинів органічних та 

неорганічних кислот показали, що найкращу бактерицидну дію на тест-культури 

бактерій проявляли ортофосфорна та мурашина кислоти. На основі 

лабораторних досліджень створено підкислювач для курчат бройлерів 
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«Аквасан». У склад підкислювала входять мурашина кислота до 30 %, 

ортофосфорна кислота до 15 %, молочна кислота до 20 %, пропіонова кислота до 

20 %, моно-дигліцериди масляної кислоти до 1,3 %, міді сульфат до 0,16 % і вода 

до 100 %. Створений підкислювач є прозорою рідиною з голубуватим відтінком 

та різким запахом кислот. Концентрований підкислювач має рН 2,1 од., а 

робочий розчин для випоювання (0,1 %) має рН 4,3−4,5 од.  

Дослідження мінімальної бактерицидної концентрації підкислювача 

показали, що найкращу бактерицидну дію він проявляв на тест-культури E. coli. 

Так, за концентрації 0,52 % упродовж 10 хв експозиції розчин підкислювача 

«Аквасан» повністю інгібував тест культуру E. coli, а за концентрації 0,0968 % − 

упродовж 30 хв дії розчину. Тест-культури S. aureus та Candida spp. виявилися 

досить стійкими до розчину підкислювача навіть у 2 % концентрації. Загибель 

бактерій S. aureus спостерігали у 4 % концентрації підкислювача за експозиції 10 

і 30 хв, а грибків у 4 % концентрації розчину «Аквасан» протягом 10 хв та 2 % − 

протягом 30 хвилин дії розчину. 

Встановлено, що у присутності білка бактерицидна дія підкислювача 

«Аквасан» на S. aureus знижувалася у 1,7 раза за експозиції 10 хв і 30 хв. 

Бактерицидна дія підкислювача на бактерії E. coli у присутності білка 

знижувалася у 1,9 раза за дії розчину протягом 10 хвилин та у 3,8 раза − протягом 

30 хвилин.  

Висновки. 1. Створено підкислювач для курчат бройлерів «Аквасан». 

Мінімальна бактерицидна концентрація підкислювача на S. aureus становить 4 % 

за експозиції 10 хв і 30 хв, на E. coli − 0,52 % протягом 10 хв дії розчину і 

0,0968 % протягом 30 хв, а на гриби Candida spp. − 4 % протягом 10 хв і 2 % 

протягом 30 хвилин. 

2. Встановлено, що у присутності білка бактерицидна дія підкислювача 

«Аквасан» на S. aureus знижується, в середньому, у 1,7 раза, на E. coli − у 2,8 

раза, а на Candida spp. − у 1,8 раза. 

  ОЦІНКА БІОБЕЗПЕЧНОСТІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ 

ЦИТОТОКСИЧНОСТІ ТА ГЕНОТОКСИЧНОСТІ СТИМУЛЮЮЧОГО 

ТКАНИННОГО ПРЕПАРАТУ «СТП» ТА «СТП», МОДИФІКОВАНОГО 

НАНОЧАСТИНКАМИ ЗАЛІЗА 

Дибкова С. М., e-mail: sdybkova@gmail.com, тел. (067)2909262 

Тютюн С. М.  

Рєзніченко Л. С.  

Горбатюк О. І.  

Уховська Т. М.  

Риженко Г. Ф. 

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАНУ, м. Київ  

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

Проблема. Створення засобівстимуляції процесів росту і розвитку 

молодняку сільськогосподарських тварин, підвищення природної резистентності 
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і імунологічної реактивності організму, профілактики імунодефіцитів та 

ускладнень після щеплень у тварин є надзвичайно актуальним для сучасного 

вітчизняного тваринництва. Відомо, що стимулюючі тканинні препарати, 

прикладом якого є розроблений в Україні препарат «СТП», відновлюють і 

нормалізують обмін речовин в організмі тварин та підвищують опірність 

організму завдяки активації регенеративних, імунологічних і інших систем 

організму. Разом з тим, модифікація тканинних препаратів наноматеріалами, а 

саме наночастинками заліза, зможе суттєво підвищити їх ефективність і 

поширити спектр позитивної дії на організм тварин завдяки таким унікальним 

властивостям зазначених наночастинок, як виражена протианемічна активність, 

здатність стимулювати кровотворну функцію, антимікробна активність, тощо.  

Приймаючи до уваги виражену біологічну активність стимулюючих 

тканинних препаратів та значну перспективність їх модифікації новим класом 

високоактивних субстанцій, до яких відносяться наноматеріали, особливої 

актуальності набуває питання всебічної оцінки і моніторингу біобезпечності 

таких препаратів для тварин не тільки в момент безпосереднього використання, 

але і з огляду на прогнозування збереження генофонду сільськогосподарських 

порід. Високу чутливість та прогностичну значущість у цьому руслі мають 

параметри цитотоксичності та генотоксичності.  

Метою роботи було дослідження біобезпечності за показниками 

цитотоксичності і генотоксичності стимулюючого тканинного препарату «СТП» 

та «СТП», модифікованого наночастинками заліза. 

Матеріали. Дослідження виконані у відділі колоїдної технології природних 

систем ІБКХ ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України та в лабораторії анаеробних 

інфекцій ім. В. П. Риженка ІВМ НААН України. В роботі використовували 

стимулюючий тканинний препарат «СТП», розроблений науковцями лабораторії 

анаеробних інфекцій ім. В.П. Риженка ІВМ НААН України. Стимулюючий 

тканинний препарат «СТП» містить гідролізати тваринного та рослинного 

походження, екстракти лікарських рослин, продукти бджільництва, тощо. 

Експериментальну субстанцію наночастинок заліза (FeNP), використану для 

модифікації базового препарату «СТП», синтезували в ІБКХ ім. Ф.Д. Овчаренка 

НАН України за оригінальним розробленим протоколом методом хімічної 

конденсації шляхом відновлення солі заліза у водному розчині. У роботі 

використовували сферичні наночастинки заліза середнього розміру 40 нм, які 

були охарактеризовані як біобезпечні за параметрами цитотоксичності, 

генотоксичності, мутагенності та належать до IV класу токсичності 

(малотоксичні речовини) за внутрішньовенного та до V класу токсичності 

(практично нетоксичні речовини) за внутрішньошлункового введення 

лабораторним мишам.  

Для модифікації препарату «СТП» здійснювали змішування базового 

препарату «СТП» із стерильною водною дисперсією наночастинок заліза. 

Кінцева концентрація наночастинок у модифікованому препараті становила 1,0 

мг/мл за металом.  

Дослідження біобезпечності препаратів «СТП» та «СТП», модифікованого 

наночастинками заліза проводили з використанням тестових еукаріотичних 
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клітин – перещеплювальної культури клітин тестикул поросят (ST), які 

вирощували на середовищі DMEM+RPMI (Sigma, США) із 7 % вмістом FBS 

(фетальної бичачої сироватки; Sigma, США) у атмосфері з 5 % СО2 при 37°С.  

Біобезпечність за показником цитотоксичності вивчали в експериментах in 

vitro методом оцінки життєздатності клітин із включенням вітального барвника 

трипанового синього. Оцінку генотоксичності препаратів здійснювали методом 

ДНК-комет в лужних умовах. 

Методи досліджень: в роботі були використані методи колоїдної хімії; 

молекулярної біології; статистичного аналізу. 

Результати. Дослідження цитотоксичності стимулюючого тканинного 

препарату «СТП» показало, що вже при його п'ятому розведенні у середовищі 

культивування тестових клітин лінії ST спостерігали 89 % живих клітин. При 

аналогічному розведенні середовища культивування дистильованою 

стерильною водою рівень живих клітин становив 80 %. У 10-му розведенні 

середовища препаратом «СТП» виживаність тестових клітин становила 100 %, 

хоча при контрольному 10-му розведенні рівень живих клітин становив лише 

90 %. Отримані дані свідчать про підвищення рівня виживаності тестових 

еукаріотичних клітин завдяки введенню в середовище культивування препарату 

«СТП». Оцінка цитотоксичності «СТП», модифікованого наночастинками заліза, 

виявила аналогічні рівні цитотоксичності, що свідчить про його безпечність.  

Тестування генотоксичності стимулюючого тканинного препарату «СТП» 

методом ДНК-комет в лужних умовах показало відсутність первинних ДНК-

пошкоджень в тестових клітинах культури тестикул поросят, тоді як при обробці 

тестових клітин відомим мутагеном N-нітрозометилсечовиною в концентрації 1 

мМ протягом 18 годин показник генотоксичності (первинних ДНК-пошкоджень) 

«ІДНК» становив 2,07±0,01. Показник «ІДНК» тестових клітин, оброблених 

препаратом «СТП» становив лише 0,076 ±0,001, що навіть нижче рівня 

первинних пошкоджень інтактних клітин, для яких «ІДНК» дорівнював 

0,125±0,001. Це свідчить про стимулюючу та регенераторну дію досліджуваного 

тканинного препарату. Оцінка генотоксичності «СТП», модифікованого 

наночатинками заліза виявила аналогічну картину. Отже, отримані результати 

свідчить про відсутність генотоксичної дії як у базового препарату «СТП», так і 

у «СТП», модифікованого наночастинками заліза.  

Висновки. 1. Встановлено, що введення препарату «СТП» до середовища 

культивування тестових еукаріотичних клітин лінії ST підвищує їх 

життєздатність. 

2. Показано, що як базовий препарат «СТП», так і «СТП», модифікований 

наночастинками заліза розміром 40 нм в концентрації 1,0 мг/мл за металом, є 

біобезпечними за показниками цитотоксичності та генотоксичності  

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні можливості 

модифікації стимулюючого тканинного препарату «СТП» безпечними 

наночастинками металів різної природи та вивченні механізмів дії таких 

препаратів на організм тварин. 
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  ВИДОВИЙ СПЕКТР МІКРООРГАНІЗМІВ ТА ЇХНЯ ЧУТЛИВІСТЬ ДО 

АНТИБІОТИКІВ ЗА УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ НЕКРОБАКТЕРІОЗУ  

Жовнір О. М., e-mail: Zhovnir73@ukr.net, тел. (066)9284323 

Горбатюк О. І.  

Риженко Г. Ф.  

Андріящук В. О.  

Уховська Т. М.  

Тютюн С. М. 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

Проблема. За останнє десятиріччя серед сільськогосподарських тварин 

почастішали випадки захворювання на некробактеріоз з асоціаційованим 

перебігом. Біоценотичні зв’язки між F. necrophorum і патогенними 

мікроорганізмами проявляються явищами симбіозу та синергізму, чим 

забезпечуються умови для росту і розмноження фузобактерій. Через здатність 

F. necrophorum синтезувати β-лактамази та проявляти антилізоцимну активність 

складно підібрати антибіотики, які могли знешкодити бактеріальні клітини 

збудника та асоціації бактерій за його участю. 

Метою роботи було одержати ізоляти F. necrophorum і асоційованих з ним 

мікроорганізмів із біологічного матеріалу від тварин, які загинули з ознаками 

некробактеріозу; визначити їхній видовий спектр та чутливість до антибіотиків 

для виявлення найбільш ефективних із них для практичного застосування у 

лікувальних схемах. 

Матеріали. Роботи виконані в лабораторії анаеробних інфекцій 

ім. В. П. Риженка ІВМ НААН. Мікробіологічні дослідження біологічного 

матеріалу від тварин проводили за загальноприйнятими методиками. 

Дослідження з визначення чутливості до антибіотиків ізолятів F. necrophorum і 

асоційованих патогенних мікроорганізмів проводили за методом із використання 

паперових дисків. Статистичну обробку результатів досліджень проводили за 

обчислення середніх значень (М), середньоквадратичних відхилень (m) і 

використанням параметричного t-критерію Стьюдента. 

Методи досліджень: мікробіологічні, статистичний. 

Результати. За аналізом результатів мікробіологічних досліджень було 

встановлено, що захворювання із клінічними ознаками некробактеріозу 

реєстрували у всіх регіонах України з ускладненим перебігом. За одержаними 

даними видовий спектр мікроорганізмів в асоціаціях за участю F. necrophorum 

найчастіше був представлений E. coli, C. perfringens, Streptococcus spp., 

Stapylococcus spp., Clostridium spp., трохи рідше – представниками роду 

сальмонел. Багаторічні спостереження показали, що антибіотикотерапія, яку 

застосовують відразу за появи підозри захворювання на некробактеріоз, не 

досліджуючи на чутливість до антибіотиків, завжди є малоефективною або 

неефективною. Це було підтверджено нашими дослідженнями з вивчення 

чутливості до антибіотиків виділених польових ізолятів F. necrophorum і його 

асоціантів. Аналіз одержаних результатів підтверджував дуже обмежений 

перелік ефективних антибіотичних препаратів, оскільки із 34 досліджених їхніх 
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різновидностей, лише у семи: ципрофлоксацину, норфофлоксацину, 

цефтриаксону, цефалексину, цефотаксиму, цефоперазону і іміпенему, що 

складали близько 21,0 % від усіх застосованих, був виявлений певний ступінь 

бактерицидної дії на означені мікроорганізми. Найвищий рівень 

бактерицидності спостерігався у норфлоксацину (група фторхімолонів), який 

показав повну інактивацію F. necrophorum та асоційованих із ним патогенів.  

Висока бактерицидність була притаманна антибіотикам групи 

фторхімолонів через блокування ферменту ДНК-гідрази у бактеріальній стінці 

клітин F. necrophorum, що призводило до порушення її синтезу та загибелі 

збудника.  

Високу антибактеріальну дію на культури F. necrophorum і асоціацій за 

його участю проявляв препарат іміпенем – представник групи карбопенемів. 

Завдячуючи високому ступеню його протидії ферменту β-лактамазі, який 

продукує збудник некробактеріозу для власного захисту, та високій 

аффінності означеного антибіотика до білків, які зв’язують пеніциліни, 

іміпенем забезпечував потужну антимікробну дію на польові ізоляти F. 

necrophorum  E. coli, що були в асоціації. 

Потужні бактерицидні властивості проявляли антибіотики 

цефалоспоринової групи – цефтриаксон, цефалексин, цефотаксим і 

цефоперазон, оскільки їхня активність була обумовлена стійкістю до дії 

β-лактамаз та здатністю порушувати синтез мурену, внаслідок чого 

фузобактерії втрачають здатність до формування власних бактеріальних 

стінок. Резистентність ізолятів збудника F. necrophorum та асоційованих із 

ним патогенних мікроорганізмів щодо більшості антибіотичних препаратів 

вказують на складність знешкодження цієї інфекції.  

Висновки. 1. Вивчений видовий спектр мікроорганізмів в мікробіоценозах 

за участю F. necrophorum, представлений збудниками E. coli, Streptococcus spp., 

C. perfringens, Stapylococcus spp., Clostridium spp., рідше сальмонелами різних 

видів.  

2. Встановлено, що ізоляти F necrophorum та E. coli, C. perfringens, 

C. septicum, Strepthococcus spp. у асоціаціях зі збудником некробактеріозу 

проявляли чутливість до 7-и антибіотиків із 34-х їхніх різновидностей, що 

складало близько 21,0 % із усіх досліджених антибіотичних препаратів, серед 

яких – норфлоксацин і ципрофлоксацин (група фторхімолонів), іміпенем 

(група карбопенемів), цефтриаксон, цефалексин, цефотаксим і цефоперазом 

(група цефалоспоринів). Означені антибіотики, завдячуючи власному 

механізму дії на бактеріальні клітини збудників, здатні до блокади факторів 

їхнього захисту, що забезпечує їхню високу бактерицидність.  

Перспективи подальших досліджень полягають у пошуку комбінацій 

антибіотиків для досягнення високого терапевтичного ефекту після їхнього 

застосування у лікувальних схемах для тварин, хворих на некробактеріоз за 

ускладненого перебігу. 
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  MILVA-АНАЛІЗ ЗРАЗКІВ FRANCISELLA TULARENSIS, ЗІБРАНИХ НА 

ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 1997-2016 РОКІВ 

Зленко О. Б. – аспірант, е-mail: Oksana.ceratium@gmail.com 

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної 

ветеринарної медицини» 

Вступ. Збудник туляремії Francisella tularensis – грамнегативний 

факультативний бактеріальний патоген, який може інфікувати велику кількість 

різних видів ссавців, включаючи людину. Туляремія є ендемічним 

захворюванням в більшості європейських країн. Природні вогнища туляремії 

можуть існувати століттями, проявляючи себе періодичними спалахами 

захворювань. В Україні епідеміологічна та епізоотологічна ситуація в різні роки 

була неоднаковою і залежала від рівня діагностики і якості проведення 

відповідних заходів. Особливої актуальності ця проблема набуває через 

проведення антитерористичної операції на сході країни, адже великі території 

наразі є неконтрольованими.  

MLVA (Multi-locus variable number tandem repeat)-аналіз збудника 

туляремії дозволяє визначити її генотипічні характеристики, а також циркуляцію 

і розповсюдження окремих генотипів на території України. 

Матеріали і методи. 20 ДНК-термолізатів для MLVA-генотипування були 

люб’язно надані лабораторією особливо небезпечних інфекцій ДЗ УЦКМЗ МОЗ. 

Всі зразки були зібрані на території України протягом 1997-2016 років.  

Генотипування і обробка даних проводились на базі Інституту 

мікробіології Бундесверу (Мюнхен, Германія) в рамках Україно-німецької 

програми з біобезпеки, за методом MLVA 12+1 (Vogler et.al., 2009; Svensson et 

al., 2009). Генотипування проводили із використанням пристрою Genetic 

Analyzer 3130 (Applied Biosystems, USA). Дані статистично обробляли у 

програмах Genemapper (Thermoficher scientific, USA) та Bionumerics  (Applied 

Maths, USA). 

Результати. За результатами досліджень було виявлено, що всі зразки 

належать до одного підтипу Francisella tularensis subsp.holarctica. В рамках 

цього підтипу було виявлено три окремих генотипи, що були умовно названі за 

спорідненням до генотипів інших країн: «Російсько-Азербайджанський» (5 

зразків), «Чехословацький» (1 зразок) та «Європейський» (14 зразків) кластери. 

Висновки. 

Всі зразки відносяться до Francisella tularensis subsp.holarctica, що 

співпадає з даними МЕБ та ВООЗ щодо розповсюдження різних підтипів 

туляремії по земній кулі.  

Найчастіше зустрічався генотип, що відносився до кластеру 

«Європейський». Випадки виділення збудника туляремії цього генотипу 

реєструвалися у 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2016 

роках у 11 регіонах України. Можна зробити припущення, що цей генотип є 

                                                           
 Науковий керівник – Герілович А. П., доктор ветеринарних наук, професор, член-

кореспондент НААН 
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типічним для території як для України, так і для багатьох країн Європи. Зразок, 

що був віднесений до «Чехословацького» генотипу був виділений із сіна, і, 

можливо, був із ним випадково завезений. 

Подяки. Автор тез виносить подяку ДЗ УЦКМЗ МОЗ, лабораторії 

особливо небезпечних інфекцій і, особливо, Видайко Н.Б. та Родині Р.А. за 

передачу ДНК-лізатів, а також колегам із Інституту мікробіології Бундесверу, а 

саме доктору Роману Вольфель, доктору Хайнеру вон Буттлар, доктору Юлії 

Шварц і Анжелі Дюер за безпосередню допомогу у проведенні досліджень. 

Робота була профінансована GIZ у рамках україно-німецької програми з 

біобезпеки.  

  ЕПІЗООТОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПРИВАТНИХ 

ПТАХОГОСПОДАРСТВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО 

ПОШИРЕННЯ МЕТАПНЕВМОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ  

Івлева О. В. – асистент кафедри інфектології, якості та безпеки 

продукції АПК, аспірант, e-mail: sauce1908@gmail.com 

Наливайко Л. І. – доктор ветеринарних наук, завідувач кафедри 

інфектології, якості та безпеки продукції АПК 

Родіонова К. О. – кандидат ветеринарних наук, старший викладач 

кафедри інфектології, якості та безпеки продукції АПК 

Луганський національний аграрний університет (м. Харків)  

Вступ. Технологічні порушення ветеринарно-санітарних правил, низька якість 

кормів, мікотоксикози, стреси та інші причини чинять негативний вплив на 

резистентність організму птиці, призводять до виникнення імуннодепресивних станів і, 

як наслідок, виникнення інфекційних хвороб різної етіології. Вакцинація слабкої  птиці,  

що знаходиться в імунодепресивному стані, призводить до посилення вірулентності 

польових вірусів і викликає субклінічний перебіг інфекцій, що ускладнює проведення 

лабораторно-діагностичних, профілактичних і протиепізоотичних заходів. Інфекційні 

хвороби, що пов'язані з ураженням респіраторного тракту, заслуговують на особливу 

увагу. До таких захворювань відноситься метапневмовірусна інфекція (МПВІ), яка 

дуже часто протікає в асоційованій формі з іншими вірусними та бактеріальними 

інфекціями. У зв’язку з відсутністю вітчизняних тест-систем серологічна діагностика 

МПВІ в Україні не контролюється. 

Метою досліджень було проведення епізоотологічного моніторингу у приватних 

птахогосподарствах Харківської області щодо поширення МПВІ на фоні вірусної та 

бактеріальної мікрофлори з використанням сучасних методів досліджень. 

Матеріали та методи.  Епізоотологічні обстеження щодо інфекційних 

захворювань проводили у 2015-2018 рр. у племінних і промислових приватних 

господарствах серед індиків кросу «Біг-6» та «Бют-8» віком від 1 до 480 діб, курей 

бірківської популяції віком 250 діб, гусей віком 170 діб та курчат кросу «Ломан 

коричневий» віком 10 діб з різних регіонів Харківської області з використанням 
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епізоотологічних, вірусологічних і серологічних методів досліджень та молекулярно-

генетичного методу (ПЛР). Вірусологічні та бактеріологічні дослідження проводили 

згідно загальноприйнятих методик. Для ізоляції вірусу використовували 6-денні 

перепелині та 9-денні курячі ембріони, вільні від специфічних антитіл до метапневмо- 

і реовірусів.  

Результати досліджень. При клінічному огляді птиці було виявлено 

пригнічену птицю з набряком голови, міжщелепного простору та підочних синусів, з 

тяжким диханням і витіканням слизі із дзьоба. Серед гусей – відставання у розвитку, 

кульгавість.  

Серологічними дослідженнями встановлено 100 % позитивно реагуючих 

індиків на МПВІ з титрами антитіл від 2483до 20851 (ІФА, «IDEXX») та реовірусну 

інфекцію як у індиків, так і гусей -1:8 (3 lg) до 1:128 (7 lg) (РНГА, ІП НААН). 

Вірусологічними дослідженнями від позитивно реагуючої птиці ізольовано, 

індиковано та ідентифіковано рео- та метапневмовіруси.  

Бактеріологічними дослідженнями від птиці ізольовано патогенну кишкову 

паличку та кокову флору, які були малочутливі до гентаміцину, фторфеніколу, 

хлорамфініколу. гентаміцину (14 мм), енрофлоксацину (13 мм), ципрофлоксацину (16 

мм), фторфеніколу (16 мм). Pseudomonas aeruginosa - малочутливу до гентаміцину (15 

мм) фторфеніколу (18 мм) та чутливу до хлорамфініколу (20  мм).  

В Луганському НАУ  розроблено вітчизняну ІФА тест-систему для діагностики 

МПВІ у птахівничих господарствах різних форм власності серед індиків та курей. 

Висновок. У присадибних птахогосподарствах встановлено поширення  

метапневмовірусної та реовірусної інфекцій у птиці як самостійно, так і в асоціації. 

Перебіг захворювань, викликаних цими інфекціями, відбувався на тлі колібактеріозу, 

псевдомонозу, стрептококозу і стафілококозу.  

  БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ І ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ 

«ЕНЕРГОЛІТ» В ДОСЛІДАХ НА ТЕЛЯТАХ 

Калиновська Л. В. – старший науковий співробітник 

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних 

препаратів та кормових добавок, м. Львів 

Лук’яник І. М. – молодший науковий співробітник 

Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН, м. Рівне 

Сус Г. В. – кандидат ветеринарних наук 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С. 3. Ґжицького, м. Львів 

«Енерголіт» – комплексний вітамінно-мінеральний препарат для 

застосування у етіотропній, симптоматичній, заміщуючій терапії неінфекційних 

та інфекційних захворювань, для корекції та нормалізації обмінних процесів у 

тварин. Препарат має сукупні фармакологічні властивості окремих вітамінів та 

допоміжних речовин – мінералів і амінокислот, які сприяють нормалізації обміну 
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речовин в організмі, підвищенню його резистентності, позитивно впливають на 

продуктивність, збереженість і відтворювальні функції тварин. Телятам 

«Енерголіт» вводять внутрішньовенно або підшкірно 1–2 рази на добу протягом 

4–5 діб у дозах 3–5 мл на 10 кг маси тіла. Дослідження впливу препарату 

проводили на дослідній (n = 10) і контрольній (n = 11) групах телят протягом 4 

діб. 

Аналіз крові показав, що кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну та 

величина гематокриту у телят за період досліду збільшилися відповідно на 

21,0 %, 20,2 % і 6,1 % (у контролі зміни в межах фізіологічних коливань), 

середній об’єм еритроцитів і ВГЕ не змінилися. Внаслідок цих змін загальна 

дихальна поверхня еритроцитів зросла на 20,0 %. 

Порівняння ефективності «Гепаві-келу» та «Енерголіту» щодо відновлення 

В1- і В6-вітамінного обміну свідчить про те, що вітамінно-мінеральний 

концентрат найбільш інтенсивно насичує організм телят вітаміном В1: кількість 

його збільшилася з 9,1 ± 0,11 до 25,2 ± 1,0 мкг/100 мл. 

У телят дослідної групи вміст Ig підвищився на 42,0 % (р < 0,01), порівняно 

з початковим, і був на 11,1 % більшим, ніж у контролі. 

Відмічено вплив ВМП на бактерицидну та лізоцимну активність сироватки 

крові. У телят дослідної групи бактерицидна активність зросла на 6,9 %, а 

лізоцимна – на 1,9 %, і різниця між групами була вірогідною. 

Вміст загального білка вірогідно підвищився в телят обох груп, а сечовини 

– не змінювався. Вірогідне зниження концентрації креатиніну на 30,1 % на 

кінець досліду в телят дослідної групи свідчить про підвищення фільтраційної 

функції нирок. 

Розроблений ВМП позитивно впливає також на структуру гепатоцитів, що 

підтверджується зниженням активності обох трансфераз. На початку досліду 

активність АСТ у телят контрольної і дослідної груп була підвищеною, що, 

очевидно, є наслідком ураження гепатоцитів при діареях у перші дні життя 

(Головаха В.І., 1996). 

У частини телят контрольної групи активність АСТ залишилася 

підвищеною, тому різниця по закінченні досліду, порівняно з початковою, була 

невірогідною. Значно інтенсивніша стабілізація клітинних структур у дослідних 

телят підтверджується також вірогідним зниженням активності АЛТ, у той час 

як у телят контрольної групи цей процес проходив повільніше. Зміни активності 

АСТ і АЛТ свідчать про стимуляцію становлення структури гепатоцитів під 

впливом ВМП, що в свою чергу покращує їхні функціональні можливості. 

Отже, «Енерголіт» – препарат, що має різновекторну дію. Він стимулює 

гемопоез, природну резистентність, відновлює В-вітамінний обмін, вміст цинку 

і міді, спричиняє збільшення вмісту магнію, калію і заліза в сироватці крові та 

проявляє виражену тенденцію до збільшення вмісту загального кальцію.  

Окрім того, «Енерголіт» спричиняє позитивний вплив на структуру 

мембран еритроцитів і забезпечення тканин киснем. 

Враховуючи різновекторність лікувально-профілактичної дії вітамінно-

мінерального препарату, відсутність токсичної дії, ДНДКІ ветеринарних 
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препаратів і кормових добавок прийняв його на реєстрацію. ТзОВ “ДЕВІЕ” 

включив препарат у виробничий план. 

  БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ СИРОВАТКИ КРОВІ ЦУЦЕНЯТ 

ВІДСТАЮЧИХ У РОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НОВОГО ВІТАМІННО-

МІНЕРАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ «ЕНЕРГОЛІТ»  

Катюха С. М. – кандидат ветеринарних наук, завідувач лабораторії 

Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН, м. Рівне 

Калиновська Л. В. – кандидат ветеринарних наук 

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних 

препаратів та кормових добавок, м. Львів 

Магрело Н. В. – кандидат ветеринарних наук 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С. 3. Ґжицького, м. Львів 

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 входять вітаміни В1, В2, В3, В5, В6, В12, а у якості допоміжних речовин 

глюкоза, сорбітол, натрію ацетат, натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид, 

магнію хлорид, 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 клінічні випробування на цільових тваринах, а саме вивчення впливу 

препарату на морфологічні та біохімічні показники крові. 

Мета роботи – вивчити вплив вітамінно-мінерального препарату 

«Енерголіт» на біохімічні показники крові цуценят. 

Матеріали та методи досліджень. Об’єктом дослідження слугували 

собаки, відстаючі у рості, кров і сироватка крові від них. Біохімічні дослідження 

сироватки крові (концентрацію альбуміну, загального білка, сечовини, 

креатиніну, білірубіну, активності ферментів АЛТ, АСТ, ЛДГ, креатинінкінази, 

лужної фосфатази, кальцію, фосфору, глюкози) – визначали на біохімічному 

фотометрі «Stat fax 1904® Plus», згідно рекомендованих методик. 

Результати досліджень. Результати біохімічного аналізу крові цуценят 

двох сформованих груп наведені в таблиці. Показники рівня сечовини (3,95±0,8 
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і 2,9±0,1), креатеніну (71,6±2,6 і 39,7±2,1), фосфору (1,5±1,08 і 1,9±0,1) у цуценят, 

що відстають у рості вірогідно відрізняються меншим значенням порівняно з 

цуценятами, яким вводили вітамінно-мінеральний препарат (ВМП) «Енерголіт». 

Показники рівня кальцію (2,54±0,12 і 2,13±0,3), глюкози (5,16±0,2 і 3,2±0,2) у 

цуценят, що відстають у рості були вірогідно вищими ніж у цуценят, яким ввели 

ВМП відповідно. Також відмічено підвищення активності лужної фосфатази і 

креатинінкінази у тварин обох груп. 

 

Таблиця 

Біохімічний аналіз сироватки крові цуценят двомісячного віку 
Показники До введення 

препарату  

(n = 4) 

Через 5 діб після 

введення препарату 

(n = 9) 

Норма 

Білок загальний, г/л 57,2±1,2 68,4±0,86 50-72 

Альбуміни, г/л 26,9±2,8 35,1±0,8 31-45 (27-38)* 

Сечовина, ммоль/л 3,95±0,1** 2,9±0,1 3,5-9,2 (2,5-7,5)* 

Креатинін, мкмоль/л 71,6±2,6** 39,7±5,1 44,2-114,32 (27-106)* 

Холестерин, ммоль/л 2,3±0,3 2,66±0,2 2,8-9,2 

Білірубін загальний, Мкмоль/л 4,57±0,3 4,0±0,47 0-10 

АлТ, од. 41,2±0,1 44,5±4,1 6-70 

АсТ, од. 44,3±3 46,2±3,2 10-43 

ЛДГ, од. 46,7±6 123,5±19,1 46-350 

Лужна фосфатаза, од. 149,9±11,5  89,5±50,8 8-76 

Кальцій, ммоль/л 2,13±0,2* 2,54±0,12 2,2-3,0 

Фосфор, ммоль/л 1,5±1,08** 1,9±0,1 0,7-1,7 

Креатинінкіназа, од. 990,8±24,7 528,3±10,1 54-440 

Глюкоза, ммоль/л 3,2±0,2* 5,16±0,2 3,3-6,3 

* - p<0,05; ** - p<0,001 

 

Отже, препарат «Енерголіт», застосований комплексно при відставанні у 

рості цуценят, є ефективним терапевтичним засобом, а його використання 

сприяє відновленню показників крові до фізіологічних норм. Біохімічні 

дослідження сироватки крові показали зниження кількості сечовини з 3,95±0,1 

до 2,9±0,1 Ммоль/л, креатиніну з 71,6±2,6 до 39,7±5,1 Мкмоль/л у цуценят, 

яким вводили «Енерголіт» порівняно до введення, при одночасній тенденції до 

зниження активності у них креатинінкінази. 
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ЕПІДЕМІЧНА ДІАРЕЯ СВИНЕЙ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І 

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ 

Ковальчук Ю. В. – аспірантка, e-mail: angelyulechka@gmail.com 

Музикіна Л. М. – кандидат ветеринарних наук 

Моложанова О. В. – провідний ветеринарний лікар 

Галка І. В. – кандидат ветеринарних наук 

Ситюк М. П. – доктор ветеринарних наук, заступник директора ІВМ 

НААН з наукової роботи 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ.  

Вступ. Вірус епідемічної діареї свиней (porcine epidemic diarrhea virus) – 

коронавірус, який уражає епітеліальні клітини тонкого кишечнику, викликаючи 

профузні діареї, дегідратацію і  загибель поросят підсисного періоду.  

Збудник ЕДС – одноланцюговий РНК-вмісний вірус, що належить до 

родини Coronaviridae (порядок Nidovirales), споріднений із вірусом 

трансмісивного гастроентериту свиней (ТГС) та вражає ентероцити нижньої 

частини ворсинок і крипт кишечника, тому викликає менш інтенсивну діарею і 

смертність в порівнянні з вірусом ТГС, однак здатний до тривалої персистенції 

в кишечнику свиней. 

Хвороба вперше була виявлена в Англії у 1971 р. серед свиней у період 

відгодівлі, а у 1978 р. у Бельгії встановлено її вірусну природу. 

Надалі ЕДС реєстрували: у країнах Азії з 1982 р., у США 2013 р., 2014 р. в 

країнах Європи (Німеччина, Франція, Нідерланди, Італія, Угорщина та ін.) в 

Україні у 2015 році.  

Діагноз на ЕДС ставлять на підставі епізоотичних даних, клінічних ознак, 

патологоанатомічних змін і результатів лабораторних досліджень, де основною 

полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР).  

Матеріали і методи. Протягом 2015-2017 років у лабораторії «Науково-

дослідний навчальний центр діагностики хвороб тварин» ІВМ НААН на 

наявність вірусу епідемічної діареї свиней було досліджено 2063 проби 

біологічного матеріалу (фекалії та змиви з прямої кишки) від домашніх свиней.  

Результати досліджень. За результатами лабораторних досліджень в ІВМ 

НААН було виявлено ЕДС в трьох областях України: Київській, Черкаській та 

Дніпропетровській. 

За 2015 рік було досліджено 1180 проб, з яких встановлено 13 позитивних 

(1,1 %). 

У 2016 році всього досліджено 883 проби, з них 2 позитивні (0,2 %). 

За 2017 рік було досліджено 149 проб, всі негативні. 

Висновки. 1. Вірус епідемічної діареї свиней здатний викликати ензоотію 

та епізоотію. Епізоотичний прояв ЕДС характерний для тих територій 

(господарств, районів, областей) куди був занесений та вперше викликав 

захворювання.  

2. Відсутність розроблених на сьогодні засобів лікування та чітких планів 

щодо профілактики та ліквідації цієї хвороби призвели до її значного поширення 

у світі.  
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  LEGAL ACTS WHICH REGULATE FOOD ZOONOSIS CONTROL 

PROCESS 

Kosyanchuk N. I. – PhD, associate professor of Department of epizootiology 

and veterinary business organization  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 

Nedosеkov V. V. – Doctor of Veterinary Sciences, Professor 

IVM,  NAAS 

The problem of food infections, including food zoonosis, is coordinated by The 

World Health Organization (WHO), The Food and Agriculture Organization (FAO), 

European Food Safety Authority (EFSA), World Organisation for Animal Health 

(OIE). 

The State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine in close cooperation 

with other sectors and members of other departments realized efficient management, 

control and prevention of consumer health hazards and risks which associated with 

food. 

For the zoonosis control and reduce the food poisoning and toxic risks of 

consumption a animal products, guided by appropriate instructions and guidelines to 

control certain type of disease, etc. rules. 

The world requirements regarding food safety zoonosis regulated by such Legal 

Acts: EU Regulation № 853/2004 «About the hygiene of animal origin food", EC 

Regulation № 854/2004 «About the official controls organization of animal origin 

products intended for human consumption", Regulation EC №882/2004"About official 

controls carried out ensure compliance the law inspections of food and feed, and 

preventive rules of the animals health and welfare", EC Regulation № 2073/2005 

«Regarding microbiological criteria for food stuffs", EC Regulation № 2160/2003 (to 

establishing control of Salmonella and other food pathogens zoonosis); EC Regulation 

№ 999/2001 (to establishing prevention rules for control and use of certain forms 

transmissible spongiform encephalopathies products contamination) and others. 

Since Ukraine joined to The World Trade Organization opportunities for 

international trade in animal products greatly expanded, and particularly for poultry 

(The Salmonella Control Program developed in Ukraine during 2009-2013). 

The Program of the State Veterinary and Sanitary Control Birds Salmonella 

developed according to the Law of Ukraine "About basic principles and requirements 

for food safety and quality", "About The Veterinary Medicine", Terrestrial Animal 

Health Code, OIE, it been taking into account the requirements of the EU Directive  

number  2003/99  EC  Regulation:  №  2160/2003,  № 2073/2005,  № 2074/2005,  № 

1177/2006, which regulating the prevention and control of Salmonella contamination 

at all stages of breeding, cultivation, maintenance and circulation of poultry, poultry 

products and feed, in order to reduce the risk of Salmonellosis diseases, which is a 

threat to people (S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Sholerae suis, S. Paratyphi B, S. 

virchov, S. Hadar, S. Infantis). 

In accordance with Decision 98/179 EC approved laboratories compulsory 

involved in external internationally recognized quality control validation and 

accreditation scheme. Approved laboratories confirm their competence in the course 
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of regular participation in relevant professional testing schemes recognized or 

organized by the National Reference Laboratories or The European Community 

Reference Laboratories. 

A special place is given to methods which after testing must be validated 

according to ISO standard ISO/IEC 17025:2006 and "European guidelines of the 

analytical methods use and interpretation of results EC 657/2002". 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ЛЮМІНОЛ-ІНДУКОВАНОЇ ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ 

СИРОВАТКИ КРОВІ КРОЛІВ ПРИ ГОНАДОДИСТРОФІЇ 

АЛІМЕНТАРНОГО ТИПУ 

Кошевой В. І. – магістрант, e-mail: vsevolod_koshevoy@yahoo.com 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків 

Клочков В. К. – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник 

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, м. Харків 

Різноманітні порушення гомеостазу, викликані дією патогенів або 

розвитком патологічних процесів, призводять до змін хімічного складу 

біологічних рідин, зокрема сироватки крові. Сучасні біохімічні методи 

дослідження дозволяють оцінити лише окремі показники різних систем 

організму, тоді як взаємозв’язок білків, ліпідів, ферментів та мікроелементів у 

сироватці крові всебічно характеризує стан організму в цілому. В даний час 

доведена провідна роль перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) у патогенезі 

багатьох захворювань. Поряд з активацією ПОЛ при патологічних станах в 

організмі часто реєструють недостатність системи антиоксидантного захисту 

(АОЗ). Високочутливим та інтегративним способом виявлення біохімічних 

зсувів є хемілюмінесцентний аналіз сироватки крові, використання якого є 

поширеним для реєстрації процесів ПОЛ/АОЗ. 

Метою даного дослідження було вивчення стану прооксидантно-

антиоксидантної системи в організмі кролів із гонадодистрофією аліментарного 

типу з використанням хемілюмінесцентного аналізу. 

Матеріали і методи. Робота виконана в лабораторіях кафедри 

ветеринарної репродуктології ХДЗВА та Інституті сцинтиляційних матеріалів 

НАН України. Дослідження проведені на статевозрілих кролях (n=15), що 

належали НПЦ ХДЗВА. Діагноз на гонадодистрофію встановлювали за 

допомогою способу дистанційно-безконтактної та неінвазійної діагностики. 

Додатково проводили відбір проб сироватки крові для лабораторного визначення 

хемілюмінесценції на хемілюмінометрі «Lum-5773» виробництва РФ, який був 

зв’язаний інтерфейсом з комп’ютером для реєстрації показників приладу 

програмним забезпеченням PowerGraph (версія 3.3). Оцінювали показники 

світлосуми хемілюмінесценції (ХЛ), результати обробляли статистично.  

Результати досліджень. При дослідженні у групі кролів було виявлено 6 

тварин із повноцінною репродуктивною здатністю, показники світлосуми ХЛ 

                                                           
 Науковий керівник – Науменко С. В., кандидат ветеринарних наук, доцент 
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яких використовували як контрольні (4,2±0,7 ум. од.). Встановлено, що 

гонадодистрофія аліментарного типу у самців супроводжується вірогідним 

збільшенням світлосуми ХЛ до 7,3±0,08 ум. од. (p˂0,001). Це свідчить про зсув 

у динаміці прооксидантно-антиоксидантної системи до переважання процесів 

перекисного окиснення ліпідів на тлі зменшення антиоксидантної ємності 

сироватки крові. 

Висновки: використання оцінки показників світлосуми ХЛ сироватки 

крові самців дозволяє швидко отримати об’єктивні дані щодо активації процесів 

ПОЛ, які призводять до розвитку вільнорадикальної патології за гонадодистрофії 

аліментарного типу у кролів. Хемілюмінесцентний аналіз є високоефективним 

методом та потребує подальших досліджень. 

 

  БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОНЕЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 

КОМПЛЕКСНОГО МІНЕРАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ «КАЛЬФОДЕВ»  

Кривошия П. Ю. – кандидат ветеринарних наук, завідувач лабораторією 

Мандигра Ю. М. – кандидат сільськогосподарських наук, молодший 

науковий співробітник 

Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН, м. Рівне 

Вступ. Актуальними в конярстві є захворювання пов’язані з порушенням 

метаболізму кальцію, фосфору та магнію: гіпокальціємія (рахіт у молодих 

тварин, остеомаляція у старих тварин), тетанії (транспортна і пасовищна тетанія, 

тетанія під час вагітності та лактації), алергія, токсикоз, гемоглобінурія, 

екзантема, геморагічний діатез, гематурія і міоглобінурія; парез внаслідок 

дефіциту кальцію або фосфору. Вирішенням  порушень мінерального обміну 

речовин в організмі коней є застосування  комплексного препарату «Кальфодев» 

для корекції та нормалізації обмінних процесів, в основі яких лежить порушення 

мінерального обміну. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження по впливу препарату 

«Кальфодев» на вміст у сироватці крові кальцію та фосфору у коней проводили 

в особистих сільських господарствах  Рівненської області. Для досліджень 

відбирались клінічно здорові тварини, з них було сформовано дві групи – 

дослідну та контрольну, по 8 голів у кожній. Препарат вводили внутрішньовенно 

1 раз на добу протягом 3 діб у дозі 80 см3 на 500 кг маси тіла коня. Контрольній 

групі коней препарат «Кальфодев»  не вводили. 

Кількість у сироватці крові коней кальцію та фосфору визначали 

використовуючи набір реактивів для визначення неорганічного кальцію та 

фосфору у біологічних рідинах виготовленого науково – виробничим 

підприємством «Філісіт - Діагностика» (м. Дніпро),  керуючись настановою по 

використанню. 

Результати досліджень. Упродовж проведених досліджень не було 

помічено побічних відхилень від застосування коням препарату «Кальфодев». 

Встановлено, що у коней, яким вводили препарат спостерігали підвищення  
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вмісту кальцію та фосфору на 5-10 % відносно тих показників, що визначали у 

групі коней в якій не вводили препарат. Вміст кальцію в сироватці крові усіх 

коней господарства був у фізіологічних межах (2,5–3,5 ммоль/л) і в середньому 

становив у коней на початку досліджень 2,5±0,06 ммоль/л. У 4 (20 %) кобил не 

встановили гіперкальціємію, що може бути зумовлено гіперфункцією 

прищитоподібних залоз та остеолізом. Уміст неорганічного фосфору знаходився 

в межах від 0,90 до 1,20 – у всіх тварин на початку досліджень, за норми 1,45–

1,78 ммоль/л. Гіпофосфатемія (менше 1,45 ммоль/л) встановлена у 100 % тварин. 

У сироватці крові кобил дослідної групи на 3 добу фосфору було на 7,7 % більше, 

ніж у контрольній групі (р<0,001). 

Співвідношення між цими елементами в сироватці крові складало у 

дослідних тварин на початку досліду 2,6±0,13; у контрольних тварин – 2,7±0,11, 

через 3 доби після введення препарату  – 1,2±0,17, тоді як за даними літератури 

[О. Бондарчук, Ю. Лисак, 2008] для коней воно має складати 1,27–1,30. Отже, 

наявне порушення макромінерального живлення коней зумовлене зменшенням 

вмісту фосфору в сироватці крові. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що використання 

комплексного препарату «Кальфодев» для коней запобігає порушенню 

мінерального обміну та нормалізує обмінні процеси в організмі. 

Висновки. Застосування комплексного мінерального препарату 

«Кальфодев» у коней має позитивний вплив на обмінні процеси в організмі. 

Відсутність побічних ефектів надає можливість до його широкого використання 

в конярстві. 

  ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У КОНЕЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 

ВІТАМІННОГО ПРЕПАРАТУ «ЕНЕРГОЛІТ» 

Кривошия П. Ю. – кандидат ветеринарних наук, завідувач лабораторією 

Сачук Р. М. – кандидат ветеринарних наук, директор 

Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН, м. Рівне 

Вступ. Основними завданнями у конярстві є збільшення поголів’я коней, 

покращення їх відтворення, раціональне використання на сільськогосподарських 

роботах, розведення цінних порід тощо. Для успішного вирішення цих завдань 

необхідно забезпечити благополуччя кінних господарств від захворювань, які 

завдають значних економічних збитків. Важливою ланкою у вирішенні цього 

питання є використання препаратів, що підвищують резистентність організму до 

захворювань. Одним з таких препаратів є «Енерголіт» – який має сукупні 

фармакологічні властивості окремих вітамінів та допоміжних речовин — 

мінералів і амінокислот, які сприяють нормалізації обміну речовин в організмі, 

підвищенню його резистентності, позитивно впливають на продуктивність, 

збереженість і відтворювальні функції тварин. 

Методи та матеріали. Дослідження по впливу комплексного вітамінного 

препарату «Енерголіт» на імунобіологічні показники коней проводили в 

особистих сільських господарствах  Рівненської області. Для досліджень 
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відбирались клінічно здорові тварини. З них було сформовано дві групи – 

дослідну та контрольну, по 12 голів у кожній. Препарат вводили 

внутрішньовенно один раз на добу впродовж 4-5 діб у дозі 35 см3  на 100 кг маси 

тіла коня. Контрольній групі коней препарат «Енерголіт» не вводили. 

Гематологiчнi дослiдження (гемоглобін, пiдрахунок кiлькостi еритроцитів) 

проводили за загальноприйнятими методиками. Кількість загального білка, 

альбумінів, фракцію G-глобулінів визначали за методичними рекомендаціями 

Чумаченка В. Ю. Показники фагоцитозу визначали згідно методичних  

рекомендацій Бусола В. О. та співавторів; лiзоцимну активнiсть сироватки кровi 

за методикою П. Н. Смирнова та спiвавторiв. В основу методу визначення 

лiзоцимної активностi сиpоватки кpовi покладено здатнiсть лiзоциму швидко 

лiзувати еталонну культуpу Microcoсus lyzodecticus. Вiтамiн С визначали за 

методикою Краснiкова Г. А. в нашій модифікації.  

Результати. Упродовж проведених досліджень на конях побічних 

відхилень від застосування препарату “Енерголіт” помічено не було. 

Встановлено, що у коней, яким вводили препарат спостерігали підвищення 

досліджуваних імунобіологічних показників на 10-15 % відносно тих, що 

визначали у групі коней в якій не вводили препарат. Так, у коней, яким вводили 

«Енерголіт», уже на 2 добу концентрація гемоглобіну становила 143,2±3,17 г/л, 

що вище на 12,5 % (Р < 0,05) ніж у тих тварин, яким не вводили препарат. За 

результатами дослідження показників гемопоезу встановлено, що кількість 

еритроцитів у крові дослідних коней в середньому становила 8,3±0,25 Т/л, у 

контрольних – 7,3±0,21. Нами встановлено, що рівень загального білка в 

сироватці крові до введення препарату знаходився у межах 60,0–71,0 і становив 

у середньому 68,3±1,04 г/л. Вміст загального білка в коней вже на 4 добу 

введення препарату вірогідно (р<0,001) зменшується, порівняно з початком 

дослідження та контрольними тваринами, і в середньому становив 56,4±0,57 

(51,6-61,6 г/л). У результаті проведених досліджень встановлено, що 

застосування комплексного вітамінного препарату «Енерголіт» підвищує 

резистентність організму у коней.  

Висновки. Застосування комплексного вітамінного препарату «Енерголіт» 

для коней має позитивний вплив на підвищення резистентності організму. 

Відсутність побічних ефектів надає можливість до його широкого використання 

у конярстві. 
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  ВПЛИВ АМІНОКИСЛОТ НА ПРОРОСТАННЯ СПОР БАКТЕРІЙ РОДУ 

BACILLUS 

Криленко С. Ю.  

Бабкіна М. М.  

Тарасов О. А. – кандидат ветеринарних наук, старший науковий 

співробітник 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

Вступ (актуальність). Україна має багату історію випадків сибірки. У 

різних повідомленнях викладена документально підтверджена інформація про 

приблизно 10000 неблагополучних щодо сибірки пунктів на території України. 

Нами внесено в електронну базу даних 8927 таких пункти, про які нам відомо, 

що там був хоча б один випадок сибірки з двадцятих років двадцятого століття 

по наш час. Це становить приблизно 30 % від усіх населених пунктів України, 

які зараз існують. Потенційно всі вони можуть бути місцями, де розташовані 

ґрунтові джерела сибірки. 

Мета. Вивчення впливу амінокислот на проростання спор для штамів 

різних видів роду Bacillus в ґрунті.  

Матеріали і методи. В роботі використовували штами B. cereus, 

B. megaterium, B. subtilis, B. anthracis UA07 з колекції ІВМ НААН. Концентрацію 

спор визначали кількісно, використовуючи прямий підрахунок колоній на агарі, 

які утворюються внаслідок проростання спор. Також нами встановлено, що 

кількість спор може коливатися в залежності від обраного методу підрахунку: 

прямий підрахунок за висіву на агар та за стандартом каламутності, 

використовуючи ФЕК.  

Для проведення досліджень в попередньо підготовлені проби ґрунту 

вносили відому кількість спор з метою визначення персистенції в ґрунті. 

Проби ґрунтів під час проведення дослідів зберігались у холодильних 

камерах за температури 4 – 6 ºС протягом 60 діб. Відібрані проби ґрунту 

звільняли від кореневищ, каміння і ретельно перемішували. Від кожного зразка 

брали 90 – 100 г ґрунту, вносили до колби, заливали стерильним 0,9 % розчином 

натрію хлориду, або 0,5 % розчином пірофосфату натрію з розрахунку 

отримання 15 – 20 см3 суспензії. Колбу закривали і струшували протягом 

5 – 10 хв., давали відстоятися 3 – 5 хв. і надосадову рідину переносили у пробірку 

для дослідження. 

Для підвищення ефективності виділення спор проводили дворазову 

обробку зразків ґрунту диспергуючою рідиною (0,5 % водний розчин 

пірофосфату натрію). Для цього наважку ґрунту вносили до стерильного 

скляного або пластикового флакону і заливали диспергуючою речовиною, з 

розрахунку отримання 15 – 20 см3 суспензії. Суспензію ретельно перемішували 

протягом 5 – 10 хв., давали відстоятися 3 – 5 хв., надосадову рідину асептично 

переливали в стерильну скляну або пластикову центрифужну пробірку. До зразка 

ґрунту знову додавали диспергуючу рідину у половинному об’ємі і повторювали 

процедуру елюції. Надосадові рідини після першої і другої елюції об’єднували в 

одній центрифужній пробірці і центрифугували 15 хв. при 1000 об/хв., видаляли 
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механічні домішки. Надосад переносили у стерильну центрифужну пробірку і 

мікробну завись центрифугували 15 хв. при 6000 об/хв. Надосадову рідину 

зливали, а осад ресуспендували в 1 см3 стерильного 0,9 % розчину натрію 

хлориду і використовували для подальшого дослідження. 

Розбіжність за застосування різних методів визначення концентрації спор 

виражали логарифмічними одиницями, у порівнянні з оцінкою кількості за 

допомогою стандарту каламутності. 

Результати. Нами були проведені дослідження з вивчення персистенції 

спор збудника в різних типах ґрунтів. В результаті проведених досліджень 

встановлено, що B. cereus і B. anthracis мають кращу гермінацію після обробки 

сумішшю специфічних амінокислот. Показано, що B. cereus має підсилення 

гермінації за обробки сумішшю інозину і L-аланіном у вигляді 10 % розчину. На 

нашу думку, алостеричний ефект інозіну та L-аланіну пояснюється зв'язуванням 

між рецепторами GerI і GerQ, які за літературними даними є надзвичайно 

важливими для гермінації спор.  

Проводячі дослідження з вакцинним штамом збудника сибірки, ми 

використовували 5 різних комбінацій амінокислот задля вивчення можливих 

шляхів покращення проростання спор. Найкращі результати отримані за 

використання інозину та L-серину, а також інозину з L-метіоніном 

(використовувався 10 % водний розчин рівного співвідношення амінокислот). 

Розбіжність за застосування різних методів визначення концентрації спор 

штамів B. cereus, B. megaterium, B. subtilis, B. anthracis складала 1,9, 1,3, 1,8 та 1,6 

логарифмічні одиниці відповідно, у порівнянні з оцінкою кількості за допомогою 

стандарту каламутності. 

Аналіз результатів досліджень показав, що відсоток спор, що проросли в 

поживних середовищах, після обробки сумішшю амінокислот сягав 86,2 % у 

порівнянні з 58 % в контролі. Коливання цих значень для різних штамів роду 

Bacillus складали від ± 3,8 % до ± 13,6 %. 

Також нами встановлено, що, відсоток проростаючих спор істотно не 

зростає в часі після перших 48 годин від початку культивування.  

Висновки: В результаті проведених досліджень встановлено, що B. cereus 

і B. anthracis мають кращу гермінацію після обробки сумішшю специфічних 

амінокислот. Показано, що B. cereus має підсилення гермінації (від 32 до 54 %) 

за обробки сумішшю інозину і L-аланіном у вигляді 10 % розчину. Серед 10 

різних комбінацій амінокислот , найкращі результати щодо проростання спор 

вакцинного штаму збудника сибірки отримані за використання інозину та 

L-серину, а також інозину з L-метіоніном. 

Результати планується застосувати для розробки методичних 

рекомендацій щодо моделювання екологічної ніші збудника сибірки. 
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  ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ЧУТЛИВІСТЬ ЗБУДНИКІВ ПІСЛЯРОДОВОГО 

ГНІЙНОГО ЕНДОМЕТРИТУ КОРІВ ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ 

ПРЕПАРАТІВ 

Кулініч О. В. – аспірант 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

Протягом останніх років в господарствах Рівненської області на фоні 

зниження молочного поголів’я великої рогатої худоби спостерігається стабільно 

висока частота гнійно-запальних ускладнень у корів післяотельного періоду, яка 

досягає 37,5 % від загальної кількості отелів.  

Відомо, що в основі комплексного лікування корів за гнійного 

ендометриту лежить антисептична терапія, направлена на знищення патогенної 

мікрофлори, яка повинна бути доповнена заходами направленими на 

відновлення тонусу матки для своєчасного та повного видалення ексудату з її 

порожнини, стимулювання регенеративних процесів та відновлення гомеостазу 

організму. Серед антимікробних препаратів, які застосовуються у ветеринарній 

практиці, найпоширенішими і найдієвішими залишаються антибіотики, які для 

підсилення етіотропнної дії комбінують із сульфаніламідними та 

нітрофурановими препаратами, хлоргексидином, іхтіолом, ксероформом, 

йодоформом, ізатизоном, декаметоксином, АСД, прополісом та іншими 

препаратам. Безперечно, що застосування антибіотиків і інших препаратів 

(повідон-йод, хлоргексидин) слід починати із ідентифікації збудників та 

визначення їх чутливості до антимікробних препаратів. 

Мета роботи – вивчити видовий склад мікрофлори матково-піхвових 

виділень хворих корів та визначити чутливість даних збудників до 

антимікробних препаратів. 

Матеріали та методи досліджень. Досліди проводились у ФГ «Мрія» 

с. Велика Омеляна Рівненського району Рівненської області на коровах 

української чорно-рябої молочної породи віком 4 – 6 років, живою масою 

470 – 500 кг, продуктивністю 4700 – 5500 кг молока за лактацію, які утримуються 

за стійлово-пасовищною системою, у яких діагностували клінічні форми 

ендометриту. 

Виділення з матки висівали на м’ясо-пептонний бульйон, м’ясо-пептонний 

агар, жовтково-сироватковий агар, вісмут-агар та середовища: Ендо та Сабуро. 

Ідентифікацію та класифікацію виділеної мікрофлори здійснювали згідно 

з виданням «Короткий визначник бактерій Бердже» (1980). Чутливість виділених 

мікроорганізмів до антибіотичних препаратів визначали диско-дифузійним 

методом. Результати досліджень інтерпретували за методичними вказівками 

«Антибіотикограма: диско-дифузійний метод. Інтерпретація результатів», 

(Москва, 1999), а також відповідно до рекомендацій NCCLS (1991).  

Результати досліджень. Бактеріологічними дослідженнями встановлено, що з 

метроаспірату корів, хворих на післяродовий гнійно-катаральний метрит, виділяли 

Е. coli, Str. faecalis, рідше – Stahp. saprophyticus, Proteus vulgaris та Staph. аureus. 

Встановлено, що мікрофлора, яка зумовлювала розвиток ендометритів у 

дослідних корів, резистентна до більшості широко вживаних антимікробних 
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препаратів, особливо тих, що тривалий час застосовуються у господарстві. Так, 

Е. coli була чутлива лише до 50,0 % антимікробних препаратів, зокрема до 

амікацину, цефотаксиму, цефтазидиму, офлоксацину, а також до гентаміцину, 

канаміцину та хлоргексидину. Золотистий стафілокок виявився чутливішим за 

стафілокок сапрофітний. Встановлено, що Staph. аureus чутливий до 42,0 % 

антимікробних препаратів, що тестувалися, зокрема до гентаміцину, доксициліну, 

рифампіцину та хлоргексидину (найбільша чутливість). Тоді як, Staph. 

saprophyticus виявився нечутливим до низки антибіотиків (крім хлоргексидину) і 

умовно-чутливим лише до двох (амоксициліну та клоксациліну) (табл.).  

Таблиця  

Чутливість мікрофлори до антимікробних речовин 

Назва антибіотика 

Зона затримки росту, мм 

E. coli Staph. aureus 
Staph. 

saprohyticus 
Str. faecalis 

Амікацин 12±4,6 19±1,6 – 15±0,1 

Пеніцилін – – – 19±0,5 

Амоксицилін – 4±1,2 18±0,02 – 

Клоксацилін – 2±0,8 17±4,7 – 

Норфлоксацин – 11,3±2,8 – 18±2,9 

Цефотаксим 20±2,1 – відсут. 12±5,3 

Цефтазидим 20±0,09 – відсут. – 

Гентаміцин 15±1,4 – – – 

Канаміцин 18±2,9 13±4,4 – 13±1,8 

Доксициклін 17,3±5,2 20±5,1 – – 

Окситетрациклін 12±1,8 20±1,4 - 15,6±4,1 

Повідон-йод – 21±0,12 – 25,1±2,3 

Хлоргексидин 22±2,9 25±4,4 19,5±4,4 25,6±4,4 

Примітка: (–) – відсутня зона затримки росту, (відсут.) – ріст відсутній 

Висновки. У розвитку післяродового ендометриту у корів задіяна 

неспецифічна полімікробна інфекція, що відноситься до аеробно-анаеробних 

мікробних асоціацій. Враховуючи результати мікробіологічних досліджень, для 

лікування корів із післяродовим ендометритом у даному господарстві 

найдоцільнішим є застосування препаратів на основі хлоргексидину, який 

характеризується широким спектром дії. 

  ПІОМЕТРА У КІШОК 

Литовченко І. – аспірант ІВМ НААН України   

ТДС ІВМ НААН України, м. Тернопіль   

Вступ. Протягом останніх років в Україні зросла кількість домашніх 

улюбленців, власники стали більш відповідальними стосовно утримання, 

догляду та годівлі тварин та виникла зацікавленість у розведенні високоцінних 

                                                           
 Науковий керівник – Стравський Я. С., доктор ветеринарних наук, старший науковий 

співробітник    
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порід. Але, нажаль, трапляються випадки неналежного догляду за кішками, 

вони далекі від ідеальних та часто не відповідають еволюційно виробленим 

принципам існування цих тварин, їх біологічним та фізіологічним 

особливостям. Кішки в умовах міста зазнають впливу несприятливих факторів 

урбанізації, таких як гіподинамія, обмеження свободи поведінкових та 

репродуктивних рефлексів тощо. Тривале утримання тварин в таких умовах 

призводить до зниження  резистентності організму, що в кінцевому результаті 

негативно відображається на стані здоров’я кішок і призводить до розвитку 

різноманітних захворювань, у тому числі, органів репродуктивної системи, що 

спричиняє значні збитки в розмноженні високоцінних порід. 

Мета:  

Метою даної роботи є виявлення оптимального періоду діагностики та 

його способу для попередження захворюваності на піометру у кішок. 

Матеріали і методи: 

Створено контрольну (n=10) та дослідну (n=10) групу тварин, у яких 

протягом дослідного періоду відбирали проби ексудату із піхви, а також венозну 

кров для визначення гематологічних та біохімічних показників. У відібраного 

ексудату в умовах лабораторії визначали РН, проводили посів на селективні 

поживні середовища із наступним дослідженням чутливості до основних груп 

антибіотиків; кров із додаванням гепарину використовували для визначення 

гематологічних показників, а сироватку - для біохімічних показників крові. Для 

більшої достовірності постановки діагнозу проводили УЗД статевої системи 

кішок. 

Результати: 

1. Освоєно методики відбору проб ексудату з піхви у дослідної і контрольної 

групи тварин. 

2. Відпрацьовано методику взяття біологічного матеріалу в обох груп тварин, 

його направлення та дослідження в умовах лабораторії. 

3. Проведена УЗД статевої системи кішок. 

4. Проведено порівняння із визначення ефективності дослідження РН ексудату, 

його бактеріального посіву, аналізу крові, ультразвукової діагностики.  

5. Підібрано оптимальний період для проведення обстежень у дослідних тварин: 

після закінчення еструсу на 5-9 добу, 10-13 та 14-17 доби. 

Висновок: У результаті досліджень нами встановлено достовірні терміни 

виявлення пірометри у кішок, а також найбільш інформативний метод 

діагностики вказаної патології - УЗД їх статевої системи.  



56 
 

  ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ НА АКТИВНІСТЬ 

АНТИПЕРФРІНГЕНС-СИРОВАТОК ТИПУ D  

Лозовицька Н. С. – здобувач, e-mail: vvmvl@i.ua 

Інститут ветеринарної медицини НААН, Київ 

Вступ.  Епізоотична ситуація щодо клостридіозів впродовж останніх років 

є стабільно благополучною. Це, з одного боку, пов’язано із значним скороченням 

поголів’я тварин, з іншого, із незадовільною діагностикою цих інфекцій. На 

об’єктивність оцінки епізоотичної ситуації впливають суб’єктивні фактори – 

реорганізація державної служби ветеринарної медицини та бажання 

підтримувати «стійке ветеринарне благополуччя». Проте, як свідчать дані 

наукової літератури та наші спостереження, – спалахи клостридіозів явище 

зовсім не рідке і, зазвичай, завдає суттєвих збитків господарникам. Тому 

проблема профілактики клостридіозів тварин залишається на сьогодні 

актуальною. Потребують вивчення питання екології основних збудників 

клостридіозів, розробки та впровадження сучасних методів лабораторної 

діагностики. Особливо це стосується типізації збудників ентеральних 

клостридіозів. Вітчизняна біологічна промисловість не виготовляє 

типоспецифічних сироваток. Діагностикум «Сыворотки антитоксические 

клостридиум перфрингенс типов А, С, диагностические», що його виготовляє 

ФКП «Курская биофабрика – фирма БИОК», не може бути використаним для 

рутинних лабораторних досліджень не тільки тому, що він виготовляється в 

чужій для нас країні, але й тому, що його застосування потребує багато 

лабораторних тварин і, найголовніше, що ця типізація є складною у виконанні і 

не завжди закінчується успішно. Для цієї мети більш ефективним може бути 

імунофлуоресцентний метод. Прямий варіант методу флуоресціюючих антитіл 

для індикації збудників ентеральних клостридіозів  та їх ідентифікації за типом 

токсину передбачає виготовлення активних і високо специфічних мічених 

глобулінів до поверхневих антигенних детермінант вегетативних клітин 

клостридій Cl. perfringens типів А, D i C.  

Мета роботи.  Виготовити  та  випробувати  на  активність імунні 

антиперфрінгенс-сироватки типу D.   

Матеріали і методи. Як антигенний препарат для імунізації тварин-

донорів використали 2-мільярдну суспензію на стерильному 0,85 % розчині 

натрію хлориду вегетативних клітин клостридій Cl. perfringens типу D, 

вирощених на середовищі токсинонакопичення та інактивованих формаліном. 

Як тварини-донорів використали кролів (n=3) віком 5 міс., баранів (n=3) віком до 

1 року та бугайців (n=3) віком 6–8 міс. Імунізацію тварин донорів проводили за 

наступною схемою. Антигени вводили підшкірно три рази з інтервалом 3 доби у 

дозах (млрд. м.т./гол): кролі – 2, 4 і 8; барани – 5, 10 і 20; бугайці – 10, 20 і 40. 

Кров для дослідження брали на 21 добу після останнього введення антигену. 

Активність антиперфрінгенс-сироваток визначали в РА із антигеном 

                                                           
 Науковий керівник – Бойко П. К., завідувач лабораторією, доктор ветеринарних наук, 

старший науковий співробітник 
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гомологічного штаму Cl. perfringens типу D. РА ставили в полістеролових 

планшетах в об’ємі 1 мл. Досліджувані сироватки розбавляли забуференим 

стерильним 0,85 % розчином натрію хлориду з рН 7,2, починаючи з розведення 

1:2.  Як антигени для постановки використовували 2-мільярдні суспензії двічі 

відмитих стерильним 0,85 % розчином натрію хлориду інактивованих 

формаліном вегетативних форм досліджуваного штаму.      

Результати досліджень та їх обговорення. Титри антитіл в 

антиперфрінгенс-сироватках до антигену гомологічного штаму клостридій 

становили у кролів 1:1024 – 1:4096 (в середньому 1:2389), у баранів – 1: 1024 – 

1:2048 (в середньому 1: 1707) і бугайців – 1:512 – 1:2048 (в середньому 1:1195). 

Таким чином, найактивніші антиперфрінгенс-сироватки отримано від кролів, 

менш активні від баранів і бугайців.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Зважаючи на те, що 

від бугайців можна легше і в значно більших об’ємах отримувати високо активні 

антиперфрінгенс-сироватки, тому цей вид тварин можна вважати 

найперспективнішим донором цих сироваток.  

В подальшому необхідно дослідити антиперфрінгенс-сироватки на 

специфічність в РА із антигенами гетерологічних штамів Cl. perfringens типів А, 

D i C та  антигенами гетерологічних видів клостридій.   

  АНАЛІЗ ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЗІ СКАЗУ ТВАРИН В УКРАЇНІ 

ЗА 2017 РІК 

Мазур М. В. – науковий співробітник 

Мазур Н. В. – науковий співробітник  

Інститут ветеринарної медицини НААН, Київ 

Полупан І. М. – кандидат ветеринарних наук 

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи, Київ 

Вступ. Серед усіх інфекційних хвороб тварин сказ займає особливе місце. 

Відповідно оцінки ВООЗ, він входить до п’ятірки найбільш небезпечних хвороб, 

спільних для людей і тварин. Численні фактори, серед яких сприйнятливість до 

збудника широкого кола тварин; формування ланцюга циркуляції вірусу із 

втягненням домашніх, сільськогосподарських, а також диких тварин; економічні 

збитки від профілактики хвороби і ліквідації спалахів хвороби; надзвичайна 

небезпека для людини і відсутність засобів лікування формують соціальне і 

економічне значення сказу.  

На території України відмічаються вогнища сказу двох типів: природні, в 

яких вірус підтримується, головним чином, в популяції червоної лисиці і 

передається вовкам, єнотовидним собакам, куницям, борсукам, та 

антропоургічні, в яких вірус циркулює в популяціях безпритульних і домашніх 

м’ясоїдних тварин (коти та собаки) 

Метою роботи було вивчення епізоотичної ситуації щодо сказу тварин в 

Україні за 2017 рік. 
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Матеріали і методи. В роботі досліджені й проаналізовані експертизи 

лабораторних досліджень за 2017 рік та інформація Європейського бюлетеня по 

сказу. 

Результати. Досить широка різноманітність природно-географічних та 

урбаністичних умов України впливає на епізоотичну ситуацію зі сказу. На 

теперішній час епізоотична ситуація щодо цього зоонозу на території нашої 

держави залишається вкрай напруженою із коливаннями превалентності та 

періодичними спалахами захворюваності.  

Згідно зі звітними документами, за досліджуваний період в Україні 

зареєстровано 1649 випадків захворювання на сказ, з яких 1050 випадків 

(63,68 %) – серед домашніх тварин, та 599 випадків (36,32 %) – серед диких 

тварин. 

Серед домашніх тварин, в структурі захворюваності на сказ провідні місця 

займають коти, захворюваність яких становила 503 випадки (47,91 %) та собаки 

341 (32,48 %). 

Основним резервуаром вірусу сказу в дикій природі залишилися лисиці, 

відсоток захворюваності яких склав 514 випадків (85,81 %). 

Лінії тренду продемонстрували чітке збільшення відсотку собак і котів в 

структурі захворюваності тварин на сказ в порівнянні з аналогічним періодом 

2016 року, а також зменшення частки лисиць і сільськогосподарських тварин. 

Зменшення прояву сказу серед лисиць можна пояснити певними успіхами 

кампаній пероральної імунізації диких м’ясоїдних минулих років. Зниження 

частки сільськогосподарських тварин (в першу чергу ВРХ) можливо пояснити 

загальним зменшенням поголів’я продуктивних тварин на території України. 

Причинами ж високого відсотку захворюваності домашніх м’ясоїдних тварин 

(собак і котів) на сказ в останні роки, на нашу думку, є відсутність 100 % 

охоплення профілактичною імунізацією всього поголів’я собак на усій території 

країни й котів у зонах стійкого неблагополуччя. Про недостатній рівень заходів 

контролю сказу серед домашніх тварин свідчить проведений нами аналіз 

анамнестичних даних супровідних листів до патологічних матеріалів від собак, і 

в результаті цих досліджень встановлено, що лише 15,6 % собак були бродячими, 

інші 84,4 % – мали господаря, однак, не отримували профілактичної 

антирабічної вакцинації. Майже аналогічна ситуація щодо захворюваності на 

сказ котів: відповідно анамнестичних даних 29,8 % – були безпритульними, а 

70,2 % – домашні, які мали господаря. Ці результати свідчать, що формування 

планів проведення антирабічних щеплень серед домашніх тварин не відповідає 

дійсній чисельності тварин.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведений нами 

аналіз демонструє, що діюча система протиепізоотичних антирабічних заходів 

не створює умов для ерадикації сказу в Україні через невиконання положень 

інструкції «Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин» у зв’язку із 

невирішеним питанням бездомних тварин, незначними обсягами проведення 

пероральної імунізації диких м’ясоїдних та іншими супутніми економічними 

чинниками, які опосередковано впливають на існування та еволюцію 

стаціонарних вогнищ сказу.  
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Підвищення рівня захворюваності домашніх тварин, особливо серед котів 

і собак, які проживають в безпосередній близькості до людей, є наслідком 

неповного обсягу охоплення профілактичними антирабічними щепленнями та 

прямим свідченням неналежного виконання діючої «Інструкції щодо заходів 

боротьби та профілактики сказу», оскільки, близько 80 % випадків сказу серед 

домашніх м’ясоїдних реєструються у тварин, які мали господаря, однак не були 

забезпечені профілактичною антирабічною вакцинацією. 

  АНАЛІЗ ІМПОРТОВАНОЇ В УКРАЇНУ ЗАМОРОЖЕНОЇ РИБИ ЗА 

МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ  

Малімон З. В. – здобувач 

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи 

Кухтин М. Д. – доктор ветеринарних наук, професор 

Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини НААН 

Вступ. Нині Україна імпортує заморожену рибу і море продукти більше, 

як з 60 країн світу. При цьому найбільші експортери риби це такі країни:  

Норвегія − 22 % експорту, Ісландія – 16 %, Естонія – 9 %, Канада – 8 % і США – 

7 %. На ці п’ять країн припадає майже 60 % експорту всієї рибної продукції. 

Отже, для забезпечення безпечності риби працівники ветеринарної медицини 

повинні проводити постійний ветеринарно-санітарний контроль. Незважаючи на 

корисність риби і морепродуктів для людини, вони можуть бути джерелом 

багатьох небезпечних для здоров’я заразних мікроорганізмів. 

Метою роботи було дослідити заморожену рибу, яка імпортується в 

Україну за мікробіологічними критеріями безпечності та критеріями гігієни 

технологічного процесу виробництва.  

Матеріали і методи. Дослідження проведені в ДНДІ з лабораторної 

діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи упродовж 2014-2017 рр. 

Кількість МАФАнМ визначали за ДСТУ ISO 4833, ДСТУ 8446:2015, 

МВ 15.2-5.3-001:2006 «Порядок санітарно-мікробіологічного контролю 

виробництва продукції з риби та інших живих водних ресурсів на підприємствах 

та суднах». Для виявлення БГКП використовували ГОСТ 30518, для виявлення 

сальмонели – ДСТУ ISO 6579, а для Listeria monocytogenes  ДСТУ ISO/ ISO 

11290-1. 

Результати досліджень. Критеріям безпечності не відповідала 

імпортована риба, яка завозилася з таких країн: Норвегія, В’єтнам, Російська 

Федерація, Китай, Нова Зеландія, Італія, США, Велика Британія. У середньому 

1 % замороженої риби, яка імпортується в Україну не відповідає чинним 

нормативно-правовим документам за вмістом МАФАнМ і БГКП. Кількість проб, 

у яких було перевищено норматив за вмістом МАФАнМ, становила 36,9 %, а 

БГКП – 21,7 % від загального числа невідповідностей. З мікробіологічних 

небезпек, які були ідентифіковані в пробах імпортованої риби, найбільший ризик 
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для споживачів становили бактерії виду Listeria monocytogenes, які виділялися в 

36,9 % проб від загальної кількості невідповідностей.   

Висновки. Встановлено, що риба і рибна продукція, яка імпортується в 

Україну не завжди відповідає заявленим показникам безпечності за вмістом 

мікроорганізмів. Виявлено невідповідності показникам безпечності риби, яка 

імпортується практично з кожної країни-експортера: 36,9 % проб риби від 

загальної кількості невідповідностей були контаміновані бактеріями виду 

Listeria monocytogenes та мали надмірну кількість МАФАнМ.   

  ПОРІВНЯННЯ ПЛР-МЕТОДИК ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ 

АФРИКАНСЬКОЇ ТА КЛАСИЧНОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ 

Мандигра С. С. ‒ молодший науковий співробітник  

Музикіна Л. М. ‒ кандидат ветеринарних наук 

Іщенко Л. М. ‒ кандидат ветеринарних наук 

Коваленко Г. А. ‒ кандидат ветеринарних наук 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

Вступ. В Інституті ветеринарної медицини НААН розроблено вітчизняний 

діагностичний набір «АЧС/КЧС дуоПЛР-РЧ» для диференційної діагностики 

африканської (АЧС) та класичної чуми свиней (КЧС). В основу розробленоної 

тест-системи покладено метод мультиплексної зворотно-транскриптазної 

полімеразної ланцюгової реакції (ЗТ-ПЛР) у режимі реального часу, що 

забезпечує одночасне виявлення трьох мішеней: ДНК вірусу АЧС, РНК вірусу 

КЧС і внутрішній контроль.  

Мета дослідження. Провести порівняльну оцінку ефективності 

розробленої тест-системи для диференційної діагностики АЧС та КЧС із 

доступними зарубіжними аналогами. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили на базі Національного 

референс-центру з вивчення АЧС Інституту Фрідріха Леффлера (о. Рімс, 

Німеччина). 

В експерименті використовували 10-кратні розведення ДНК вірусу АЧС та 

кДНК вірусу КЧС (початкова концентрація 1,0x105); позитивні щодо АЧС та 

КЧС зразки крові, сироваток крові та внутрішніх органів від домашніх свиней; 

ізоляти вірусу прикордонної хвороби овець, збудників вірусної діареї великої 

рогатої худоби 1 та 2 типів, а також зразки позитивні щодо ензоотичної діареї 

свиней.   

Для порівняльної оцінки ефективності запропонованої методики 

проводили паралельні дослідження за допомогою двох ПЛР-РЧ тестів для 

детекції вірусу АЧС (АЧС 1, розроблена та описана King et al. у 2003 р. та АЧС 

2, розроблена й описана Tignon et al. у 2011), а також двох методик ЗТ-ПЛР в 

реальному часі для виявлення вірусу КЧС (КЧС 1, розроблена й описана 

Hoffmann et al. у 2005 р. і КЧС 2, описана Hoffmann et al. у 2006 р.), що 

акредитовані в Інституті Ф. Леффлера. 
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Результати досліджень. Оцінювали ефективність діагностикумів за 

наступними показниками: аналітична і діагностична чутливість, специфічність, 

збіжність і відтворюваність.  

Для оцінки аналітичної чутливості діагностикумів використовували 

десятикратні розведення ДНК вірусу АЧС та кДНК вірусу КЧС, з діапазоном 

концентрацій від 1,0x105 до 1,0x10-1 копій/мкл, відповідно. Визначено, що 

аналітична чутливість вітчизняного діагностикуму становить 1 копію/мкл ДНК 

вірусу АЧС та 1 копію/мкл РНК вірусу КЧС, що аналогічно із результатами 

акредитованих моноплексних методик (таблиця 1).  

З метою визначення збіжності та відтворюваності результатів тест-систем 

дослідження серії 10-кратних розведень ДНК вірусу АЧС і КЧС проводилися 

трьома операторами у шести повторах. При аналізі отриманих результатів 

збіжності та відтворюваності статистично значимих відхилень виявлено не було. 

Чисельно збіжність виражали шляхом підрахунку коефіцієнту варіації (CV). Так, 

обрахований CV для запропонованого ЗТ-ПЛР діагностикуму становив 0,9 %, 

для АЧС тест-системи 1 (King et al., 2003) – 0,9 %, для АЧС 2 (Tignon et al., 2011) 

– 1,0 %, для КЧС 1 (Hoffmann et al., 2005) – 1,0 % і для КЧС 2 (Hoffmann et al., 

2006) – 0,7 %. 

Для визначення діагностичної специфічності та чутливості методик було 

використано 130 позитивних щодо АЧС зразків крові, сироваток крові, 

внутрішніх органів (селезінка, легені, лімфатичні вузли, мигдалики, кістковий 

мозок, слинні залози), змивів з ротової порожнини і фекальних змивів від диких 

і домашніх свиней; 76 позитивних щодо КЧС зразків крові та внутрішніх органів 

(селезінка, легені і мигдалики) від домашніх свиней. Крім того, в якості 

близькоспоріднених патогенів, використано два ізолята вірусу прикордонної 

хвороби овець (BDV), по одному ізоляту збудників вірусної діареї великої 

рогатої худоба 1 та 2 типів (ВД ВРХ-1 та ВД ВРХ-2), а також 56 зразків 

позитивних щодо ензоотичної діареї свиней (ЕДС).   

Результати визначення діагностичної чутливості та специфічності методик 

наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порівняння розробленого діагностикуму із тест-системами, що 

акредитовані та використовуються в Інституті Ф. Леффлера 

Зразки 

позитивні щодо 
К-сть АЧС 1 АЧС 2 КЧС 1 КЧС 2 

 АЧС/КЧС дуоПЛР-РЧ 

АЧС КЧС 

АЧС  130 128 126 0 10 122 0 

КЧС  76 0 0 75 74 0 76 

ЕДС  56 0 0 0 2 0 0 

ВД ВРХ-1  1 0 0 0 1 0 0 

ВД ВРХ-2  1 0 0 0 1 0 1 

BDV  3 0 0 0 1 0 0 

Аналітична чутливість 1 1 1 1 1 1 

Коефіцієнт варіації (CV) 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,7 % 0,9 % 

Діагностична 

чутливість 
98,5 % 96,9 % 98,7 % 97,3 % 93,8 % 100 % 
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Діагностична 

специфічність 
100 % 100 % 100 % 92,1 % 100 % 99,4 % 

Як видно з таблиці 1, отримано високі показники діагностичної чутливості 

та специфічності для усіх валідованих діагностикумів.  

Висновок. У ході порівняльних досліджень було встановлено, що 

розроблений діагностичний набір «АЧС/КЧС дуоПЛР-РЧ» для диференційної 

діагностики африканської і класичної чуми свиней є високоспецифічним та 

чутливим діагностикумом, що не поступається за ефективністю моноплексним 

акредитованим ПЛР-РЧ методикам. 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЗІНФЕКЦІЙНОГО ЗАСОБУ «ЕПІДЕЗ» ЗА 

ВИМУШЕНОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ 

Мандигра Ю. М., e-mail: julijamandygra@gmail.com  

Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини 

НААН, Київ 

Вступ.  В останні роки опубліковано значну кількість робіт дослідників, 

які підкреслюють суттєве значення дезінфекції у системі заходів боротьби з 

інфекційними хворобами. Поняття дезінфекції включає знищення на об'єктах 

середовища чи видалення з них патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів 

та їх продуктів життєдіяльності. Основне завдання дезінфекції – розірвати 

епізоотичний (епідемічний) ланцюг шляхом впливу на його найважливішу ланку 

– механізм передачі збудника інфекції від джерела  до сприйнятливого 

організму. За призначенням дезінфекція буває профілактична 

(попереджувальна) – до виявлення інфекційної хвороби; вимушена (вогнищева), 

яка в свою чергу поділяється на поточну (проводиться періодично, протягом 

усього часу оздоровлення тварин та  об’єкту господарювання) і завершальну 

(заключну) – з метою повного звільнення осередку інфекції від її збудника.  

Розрізняють фізичні, біологічні і хімічні методи дезінфекції. Вибір методу 

дезінфекції залежить від збудника інфекції, способів та шляхів його виведення з 

організму, участі тих чи інших факторів у передачі збудників захворювання. 

Серед хімічних дезінфекційних засобів розрізняють препарати «м'якої» 

дезінфекції, які використовують для антисептичної обробки шкіри рук, одягу, 

білизни і засоби «сильної» дезінфекції, які використовують для знезараження 

дуже забруднених матеріалів. Нині проблеми біологічної та екологічної безпеки 

довкілля стають все актуальнішими. Тому розробка новітніх дезінфектантів, що 

характеризуються високою бактерицидною активністю і позбавлені токсичного 

та подразнювального впливу на організми теплокровних тварин і людину, є 

важливим науковим завданням. В попередніх дослідах нами було розроблено і 

апробовано у лабораторних умовах новий екологічно безпечний дезінфекційний 

засіб «Епідез». 

Мета роботи.  Провести виробничі випробування ефективності препарату 

«Епідез» за вимушеної дезінфекції тваринницьких приміщень.  
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Матеріали і методи. Поточну дезінфекцію виконували в літню пору року 

за температури повітря 28±5 °С методом зрошення з використанням 

дезінфекційної установки ДУК-2, витрачаючи по 0,33±0,02 л/м2  0,1 % розчину 

ДЗ «Епідез». 

Результати досліджень та їх обговорення. Випробування проводили на 

молочнотоварних фермах трьох с.-г. підприємств у період спалаху на їх території 

інфекційних захворювань, що були викликані різними за біологічною природою 

збудниками. У господарстві № 1, де спостерігали інфекційний ринотрахеїт, 

здійснювали поточну дезінфекцію двох телятників на 100 голів кожний; у 

господарстві № 2, де спостерігали злоякісний набряк у телиць, – вигульних 

двориків, огорож та підсобних приміщень; у господарстві № 3 за диплококової 

септицемії поточній дезінфекції – трьох корівників та профілакторію. 

Результати бактеріологічного контролю якості дезінфекції показали, що 

0,1 % розчин препарату «Епідез» за температури зовнішнього повітря 28±5 °С і 

експозиції 3 год. у тваринницьких приміщеннях, приміщеннях для 

обслуговуючого персоналу і на дерев’яних конструкціях навісів та огорож 

справив абсолютний бактерицидний ефект на кишкову паличку, бацили і 

клостридії. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Робочі розчини 

препарату «Епідез» виявили високі дезінфекційні властивості у тваринницьких 

приміщеннях за гострих інфекційних захворювань (злоякісний набряк, 

диплококова септицемія, клостридіози та інфекційний ринотрахеїт великої 

рогатої худоби).   

Метою наших подальших досліджень є вивчення можливості виробничого 

застосування препарату «Епідез» у рибництві та бджільництві.  

  ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТОНКОГО ВІДДІЛУ КИШЕЧНИКА КАЧЕНЯТ 

Махотіна Д. С. – аспірант 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків 

Актуальність. Сучасний розвиток птахівництва вимагає детального 

розуміння морфофункціональної організації апарату травлення, знання якої є 

біологічною основою підвищення продуктивності, заходів профілактики та 

лікування шлунково-кишкових захворювань. Дані стосовно особливостей 

розвитку органів апарату травлення качок є фрагментарними і несистемними. 

Відомостей стосовно морфометричних показників кишечнику качок чорної 

білогрудої породи, що поширена в Україні, в літературі ми не знайшли, що й 

обумовило мету дослідження. 

Метою роботи було визначення показників тонкого відділу кишечнику 

качок чорної білогрудої породи 6 вікових груп – з 1- до 60-добового віку. 

Матеріали і методи. Досліди виконано на свійських качках (Anas 

platyrhynchos domesticus) чорної білогрудої породи, яких з добового віку 

утримували згідно з ВНТП-АПК-04.05 в умовах пташника ХДЗВА. Впродовж 

досліду птиця була клінічно здоровою, мала вільний доступ до води; її годували 
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стандартним комбікормом згідно з ДСТУ 4120-2002. Від качок 1-, 7-, 14-, 21-, 30- 

і 60-добового віку кожної групи (4 голів) відбирали середню ділянку 

дванадцятипалої, порожньої і клубової кишок. Оцінку статистичної вірогідності 

кількісних показників виконували за критерієм Ст’юдента з використанням 

програми Microsoft Excel. 

Результати. За результатами дослідження встановлено, що за перші 60 діб 

постнатального періоду онтогенезу маса тіла качок збільшилась у 43,8 рази – з 

44,3±1,69 до 1940,0±130,13 г. Довжина тонкого відділу кишечнику за цей час 

збільшилась у 5,3 рази – з 39,0±0,63 до 207,0±13,43 см. Причому за перший 

місяць вона збільшилась у 3,7, за другий – у 1,4 рази. Впродовж першого місяця 

найбільшу швидкість росту встановлено в перший тиждень, коли довжина 

збільшилась в 1,9 рази (р≤0,001). Впродовж другого, третього і четвертого 

тижнів вона поступово зменшувалась і становила відповідно 1,3; 1,3 і 1,2 рази. 

Упродовж першого місяця абсолютна довжина дванадцятипалої, порожньої 

і клубової кишок збільшилась відповідно на 252,1; 273,1 і 291,4 %; упродовж 

другого – на 24,5; 48,5 і 32,8 %. За перший місяць найбільш інтенсивно довжина 

кишок збільшилась за перший тиждень, відповідно, на 82,19; 92,60 і 65,71 %. За 

другий тиждень вона збільшилась на 30,08; 31,01 і 46,55 %, за третій – на 8,09; 

28,43 і 29,41 % і за четвертий – на 37,43; 15,16 і 24,55 %. Відносна довжина 

дванадцятипалої, порожньої і клубової кишок з віком майже не змінювалась 

Висновки. 

1. Найбільш інтенсивно ріст тонкого відділу кишечнику качок чорної 

білогрудої породи відбувався впродовж першого місяця постнатального періоду 

онтогенезу, а впродовж нього – в перший тиждень. 

2. На тлі збільшення маси тіла качок за перші 2 місяці життя у 43,8 рази 

абсолютна довжина тонкого відділу кишечнику збільшилась у 5,3 рази. За 

перший місяць вона збільшилась у 3,7 рази, за другий – у 1,4 рази. 

3. Впродовж перших 60 діб життя відносна довжина тонкого відділу 

кишечнику майже не змінювалась і коливалась у межах 80 %. 

4. Впродовж перших 60 діб постнатального періоду онтогенезу збільшення 

довжини дванадцятипалої, порожньої і клубової кишок відбувалось асинхронно. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ РОЗЧИНІВ 

ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИН ГІДРОХЛОРИДУ НА ІНФУЗОРІЇ 

ТЕТРАХІМЕНИ ПІРИФОРМІС (TETRAHYMENA PYRIFORMIS) 

Меженський А. А. – магістрант, e-mail: andrey4egvet@gmail.com 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Коваленко В. Л. – доктор ветеринарних наук, старший науковий 

співробітник 

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ 

Ткаченко С. М. – кандидат ветеринарних наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Актуальність. Проблема забезпечення максимальної асептичності при 

проведенні хірургічних операцій є надзвичайно актуальною у сучасній 

ветеринарній хірургії яка бурхливо розвивається останнім часом. Безперервний 

ошук нових засобів і способів обробки операційного поля і рук хірурга, 

післяопераційної рани, хірургічних інструментів і операційного столу свідчить, 

що наявні в арсеналі практикуючих ветеринарних хірургів антисептики не в 

повній мірі задовольняють їх вимоги. 

Мета роботи полягала у досліджені токсичного (нешкідливого) впливу 

розчинів полігексаметиленгуанідин гідрохлориду різної ронцентрації на 

інфузорії тетрахімени піриформіс (клас Ciliatea, підклас Holotrichia, ряд 

Hymenostomatida, сімейство Tetrahymenidae). 

Матеріали і методи. Дослідження проводили в Державному науково-

дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної 

експертизи. Об'єктом досліджень були 0,02, 0,05, 0,1, 0,3, 0,5, 1,0 та 1,5 %-ві 

розчини гексаметиленгуанідин гідрохлориду, який за літературними даними має 

дезінфекційні властивості. В якості тест-об’єкту використовували лабораторну 

3-х денну культуру інфузорій Tetrahymena pyriformis, культивування та 

зберігання якої здійснювали згідно чинних в Україні нормативних документів. 

Оцінку токсичності проводиться шляхом визначення функціональної 

активності і підрахунку інфузорій в динаміці за допомогою оптичної техніки та 

встановленні відмінностей між кількістю інфузорій в досліджуваній та 

контрольній пробах згідно чинних в Україні нормативних документів. 

Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою 

комп'ютерної програми Microsoft Office Excel. Різницю між двома величинами 

вважали вірогідною при Р < 0,05; 0,01; 0,001. 

Результати проведених досліджень свідчать, що при експозиції 10 хв 

розчини гексаметиленгуанідин гідрохлориду у концентраціях до 0,3 % по 

відношенню до тетрахімени піриформіс є малотоксичними, а отже можуть 

використовуватися для обробки операційного поля. У концентраціях вище 0,3 % 

токсичність препарату зростає, спостерігається затримку росту, пригнічення та 

загибель інфузорій починаючи з першої хвилини. Слід зазначити, що розчин 

гексаметиленгуанідин гідрохлориду в 0,3 % концентрації з 1 по 10 хв нешкідливо 

впливав на інфузорії (живими залишалися більше 50 %), а вже з 30 хв відмічалося 
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різке зменшення кількості загиблих інфузорій, що свідчить про зниження 

токсичного ефекту розчину, або адаптацію інфузорій до змін навколишнього 

середовища. 

Висновки. За результатами проведених досліджень встановлено, що 

0,3 %-ві розчини гексаметиленгуанідин гідрохлориду при експозиції 10 хв не 

проявляють токсичну дію на інфузорії тетрахімени піриформіс, тобто 

відноситься до класу малотоксичних речовин та можуть використовуватися у 

ветеринарній хірургії для підготовки операційного поля. 

  GEOINFORMATION SYSTEM AS A MONITORING TOOL OF 

INFECTIOUS ANIMAL DISEASES 

Melnyk V. V. – PhD, associate professor of Department of epizootiology and 

veterinary business organization 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 

Shkalikova N. V. – student of the Master’s programme 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 

Nedosеkov V. V. – Doctor of Veterinary Sciences, Professor 

IVM,  NAAS 

Retrospective epizootological analysis is covering a long period of time and is 

used in the preparation of materials for the planning of anti-epizootic measures. It 

includes analysis of the rate and spectrum of morbidity by nosological forms; analysis 

of long-term morbidity dynamics - the direction and severity, trends, the frequency of 

fluctuations of incidence rate, the incidence number in the current year; analysis of 

annual dynamics - year-round incidence rate, seasonal variation. It also includes 

comparative historical and comparative geographical description. 

Epizootic situation in Ukraine and in the world requires improvement of existing 

methods of data collecting and processing on the peculiarities and changes of epizootic 

situation and data on infectious diseases in certain areas with usage of modern 

information and analytical programs. It is reasonable to use powerful functional 

opportunities of modern geographic information system (GIS) in applied epizootology.  

GIS – a computer technology for entering, storing, checking, associating, 

working, analyzing and visualizing data with the reference to the Earth surface. GIS 

shows map data - graphically or in a tabular form. This information is presented in 

accessible form (visual). This system also improves the efficiency of decision-making 

by program managers of monitoring, control, epizootic situation observation (including 

emergencies). 

Statistical method is a basis of epizootological analysis. Elements of the parasitic 

system are the factors - the causes and conditions of epizootic process. It is necessary 

to highlight the risk factors of incidence as primary targets for prevention efforts. 

Annual and monthly incidence rates are used in retrospective epizootological 

analysis. At this point, one year index alone can not be the object of factors' analysis. 

Factors, influencing the epidemic process, rather stimulate or suppress it. 

Consequently, actual incidence rate is the result of action of all countervailing factors. 
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Another approach, which is used in epizootological analysis, is based on the 

identification of absolute variability of indicators. It allows to differentiate factors 

according to the strength of influence on the incidence on severe, moderate, weak and 

very weak. The third parameter that determines the contribution factors to the incidence 

is the time of action. Part of the parasitic elements of the system is constant. They are 

closely linked with a long time (many years) acting factors. For example, species 

susceptibility and predisposition to a disease – a constant factor, change in population 

– is a very weak, but long-lasting factor. 

A retrospective analysis assesses the status and trends of the epidemic process, 

ensures the identification of areas of risk, group at-risk, risk time and risk factors. 

Analysis of the rate, spectrum and dynamics of infectious diseases allows to justify the 

prospects of planning of preventive and anti-epidemic measures. 

  РОЗРОБКА РЕКОМБІНАНТНОГО ПОЗИТИВНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ 

ВИЯВЛЕННЯ BRUCELLA SPP. МЕТОДОМ ПЛР У РЕЖИМІ 

РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

Михайленко А. О., e-mail: anst.mykhailenko@gmail.com 

ННЦ “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини” 

Вступ. На тлі благополуччя України щодо бруцельозу рогатої худоби та 

свиней у сучасних економічних умовах відродження галузі тваринництва існує 

загроза заносу бруцел із сусідніх країн, що потребує постійного контролю 

шляхом запровадження ефективних діагностичних заходів. Важливим 

елементом цих заходів є детекція збудників методом ПЛР у режимі реального 

часу, що потребує використання ДНК бруцел у якості позитивного контролю. 

Проте, культивування цих особливо небезпечних патогенів є трудомістким 

процесом, а також вимагає забезпечення належних умов біобезпеки та 

біозахисту. Використання рекомбінантного позитивного ДНК-контролю 

дозволяє уникати безпосереднього контакту з інфекційним агентом та забезпечує 

правильність проведення діагностичних досліджень. 

Метою нашої роботи була розробка позитивний рекомбінантний ДНК-

контроль для детекції бактерій роду Brucella методом ПЛР у режимі реального 

часу. 

Матеріали та методи. У роботі використовували культуру Вrucella оvis 

76/982 з колекції мікроорганізмів ННЦ «ІЕКВМ». У якості загальнородового 

генетичного маркера для ПЛР була обрана послідовність інсертного гена IS711 

довжиною 158 н.з. (нуклеотидних залишків) і система праймерів IS711 F/R 

(Tomaso et al., 2010). Продукт ПЛР було очищено за допомогою набору «Gene Jet 

Purification Kit» (Thermo Scientific, США) відповідно інструкції виробника. 

Очищену ДНК було субклоновано за допомогою вектора pTZ57R/T з 

використанням набору «InsTAclone PCR TA cloning Kit» (Thermo Scientific, 

                                                           
 Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН 

Герілович А.П. 
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США). Лігіювання проводили за температури 40C 10 годин. Продукт було 

трансформовано у хімічно компетентні клітини E. coli DH5α. Плазміди було 

ізольовано з рідких культур з використанням набору «GeneJET Plasmid Miniprep 

Kit» (Thermo Scientific, США). 

Результати. Для напрацювання контрольної плазмідної ДНК на першому 

етапі роботи нами було застосовано відкритий комерційний вектор для 

клонування за ТА-технологією – pTZ57R/T. Після напрацювання у ПЛР 

фрагменту гена IS711 та видалення зазначеного продукту ампліфікації з гелю, 

проводили його лігіювання у склад вектору, що дозволило отримати плазміду 

довжиною 3045 н.з., якою трансформували компетентні клітини E. coli. Було 

обрано 19 ампіцілін-резистентних колоній для скрінінгу шляхом ПЛР з 

використанням праймерів М-13, а також IS711-специфічних праймерів. 

Виявилося, що усі обрані колонії містили плазміду зі вставкою фрагменту гена 

IS711, що було доведено чіткою візуалізацією ПЛР-продукту довжиною 312 н.з. 

(сайт рестрикції М13 і таргетна послідовність IS711).  

Висновки. Було розроблено рекомбінантний позитивний контроль, що 

може бути застосований проведення молекулярно-генетичних досліджень щодо 

детекції бактерій роду Brucella методом ПЛР у режимі реального часу.  

  ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК МІДІ НА РОСТОВІ ЯКОСТІ РІДКОГО 

ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ АНАЕРОБІВ ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ 

C. SEPTICUM 

Мінцюк Є. П.  

Ничик С. А.  

Горбатюк О. І.  

Андріящук В. О.  

Уховська Т. М.  

Жовнір О. М.  

Риженко Г. Ф.  

Тютюн С. М.  
Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

Проблема. Для підвищення якості і здешевлення вакцин, біотехнологія 

їхнього виробництва потребує нових технологічних прийомів, одним із яких є 

поліпшення ростових якостей поживних середовищ за допомогою наночастинок 

металів.  

Метою роботи було встановити діапазон стимулюючих концентрацій 

наночастинок міді (CuNP) у складі рідких поживних середовищ за культивування C. 

septicum, визначити найменший рівень CuNP, який забезпечував накопичення 

найбільших об’ємів бактеріальної маси збудника та виявити тривалість 

експоненціальної фази дослідних клостридій. 

Матеріали. Робота виконана у лабораторії анаеробних інфекцій ім. В. Риженка 

ІВМ НААН. Наночастинки міді були синтезовані в Інституті біоколоїдної хімії ім. Ф. 

Д. Овчаренка НАН України у вигляді колоїдного розчину з вихідною концентрацією 
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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 послідовні дворазові розведення CuNP від 

1,600 до 0,0008 мг/мл у рідкому поживному середовищі для анаеробів. Для вивчення 

впливу різних концентрацій CuNP на метаболічні процеси бактерій C. septicum штам 

«Черкаський» використовували суспензію добової культури збудника, яку у рівних 

об’ємах висівали у рідкі поживні середовища із відповідним вмістом нанопрепарату. 

Для перевірки контролю росту збудника суспензію добової культури збудника 

висівали у рідке поживне середовище без нанопрепарату. За інкубації клостридій для 

створення умов, близьких до анаеробних, на поверхню усіх посівів нашаровували 

стерильну вазелінову олію завтовшки 8,0–10,0 мм та культивували за температури 

37 °С. Вимірювання об’ємів бактеріальної маси C. septicum у досліді і контролі 

проводили через 12, 24, 36 і 48 год. за оптичним стандартом каламутності. 

Методи досліджень: мікробіологічний, варіаційно-статистичний. 

Результати. Результати досліджень показали, що після додавання CuNP у 

певних концентраціях до складу рідких поживних середовищ для анаеробів, 

останні яскраво проявляли біологічну активність власних метаболічних 

процесів. Стимуляція росту і розмноження C. seрticum спостерігалася у рідких 

поживних середовищах із вмістом у їхньому складі CuNP у діапазоні 

концентрацій від 0,1 до 0,0031 мг/мл. Саме за такого рівня іонів міді у поживних 

середовищах зростали об’єми бактеріальної маси C. seрticum у 1,12–1,83 разів 

вірогідно (р<0,001), порівняно з даними контролю росту. Найбільше 

накопичення бактеріальних клітин клостридій у поживних середовищах за 

присутності CuNP у згаданому діапазоні концентрацій було одержане через 

24 год їхнього культивування, що свідчило про закінчення експоненціальної 

фази росту і розмноження збудника. За культивування C. seрticum у середовищі 

з вмістом CuNP на рівні 0,025 мг/мл метаболічні процеси дослідних клостридій 

активізувалися найліпше, об’єм бактеріальної маси збудника був найвищим, 

оскільки зростав вірогідно на 44,7 % (р<0,001), порівняно із показниками 

контролю.  

Через 36 і 48 год культивування C. seрticum у рідких поживних 

середовищах за присутності CuNP у різних концентраціях, показники 

накопичення бактеріальних клітин виявилися значно нижчими від попередніх 

даних, оскільки на цей період фактичний приріст бактеріальної маси був 

знижений на 22,3 % вірогідно (р<0,001), порівняно з попередніми показниками. 

Це свідчило про настання фази відмирання дослідних клостридій через дефіцит 

необхідних речовин у поживному середовищі, нагромадження токсичних 

продуктів метаболізму та аутолізу клітин під дією власних ферментів. 

Висновки. 1. Встановлено, що додавання CuNP до складу рідкого 

поживного середовища для анаеробів в діапазоні концентрацій від 0,1 до 0,0031 

мг/мл, сприяє стимуляції росту і розмноження бактерій C. seрticum за їхнього 

культивування упродовж 24 год. 

2. Визначено найменшу стимулюючу дозу CuNP у складі рідкого 

поживного середовища на рівні 0,025 мг/мл, яка забезпечувала найбільше 
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накопичення бактеріальної маси C. seрticum, що у 1,83 рази (р<0,001) було 

вищим вірогідно, порівняно з аналогічними показниками контролю. 

3. Доведено, що період експоненціальної фази бактеріальних клітин 

C. seрticum за культивування у рідких поживних середовищах для анаеробів з 

вмістом CuNP на рівні від 0,1 до 0,0031 мг/мл, закінчувалося через 24 год після 

посіву культури. 

Перспективи подальших досліджень. Розробка та апробація рідких поживних 

середовищ для вирощування анаеробних бактерій з введенням до їхнього складу 

композиту наночастинок міді, заліза, золота і срібла для підвищення ростових якостей.  

АНАЛІЗ ВМІСТУ ЗАЛИШКІВ ХЛОРАМФЕНІКОЛУ І НІТРОФУРАНІВ 

У МЕДІ ЗГІДНО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ 

ЗА 2012–2017 РР 

Мягка К. С. – завідувач науково-дослідного відділу ветеринарно-

санітарної експертизи, e-mail: katerina_miagka@meta.ua 

Ткачук С. А. – доктор ветеринарних наук, професор  

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи, Київ 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

Київ 

Вступ. Здійснення державного контролю використання ветеринарних 

препаратів і виявлення заборонених речовин, а також підтвердження безпечності 

харчових продуктів тваринного походження, які підлягають переробці та 

споживанню людиною є основною метою проведення Плану державного 

моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у меді. 

Мета – аналіз вмісту залишків хлорамфеніколу і нітрофураніву меді згідно 

з Планом державного моніторингу за 2012 – 2017 роки та оцінка їх залишків за 

валідованими методиками. 

Матеріали і методи. Для оцінки вмісту залишків хлорамфеніколу і 

нітрофуранів використовували акредитовані та валідовані скринінгові методи: 

ELISA і HPLC та підтверджуючий – LC-MS/MS. 

Результати. За результатами проведених досліджень у 2012 році 1 зразок 

меду був позитивним за вмістом нітрофурану (AOZ), що становить 5 % від 

загальної кількості зразків, що досліджувалися (ccβ – 0,7 мкг/кг і ccα – 1 мкг/кг).  

У 2013 році позитивний результат отримано у 2 зразках меду за вмістом 

хлорамфеніколу, що становить 5 % від загальної кількості зразків, що 

досліджувалися (ccβ – 0,18 мкг/кг і ccα – 0,29 мкг/кг). Також було отримано 

позитивний результат одного зразка меду за вмістом нітрофурану (SEM), що 

становить 5 % від загальної кількості зразків (ccβ – 0,6мкг/кг і ccα – 1мкг/кг). 

У 2016 році отримано позитивний результат в 1 зразку меду за вмістом 

нітрофурану (AMOZ), що становить 6,7 % від загальної кількості зразків (ccβ – 

0,6 мкг/кг і 0,5 мкг/кг). 
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Під час проведення досліджень у 2017 році виявлено позитивний результат 

у 1 зразку меду за вмістом хлорамфеніколу, що становить 5 % від загальної 

кількості зразків(ccβ – 0,05мкг/кг і ccα – 0,05мкг/кг).  

Під час виконання Плану державного моніторингу у 2012 – 2017 роках 

використовувалися лише методики, які валідовані за рівнями кількісного 

визначення. Так, у 2016 та 2017 роках згідно валідації кількісного визначення 

хлорамфеніколускринінговим методом ELISA, здатність виявлення ccβ 

становить 0,05 мкг/кг і за підтверджуючим методом – LC-MS/MS, ccα – 

0,05 мкг/кг. Для нітрофурануAOZ за застосування скринінгового методу ELISA, 

ccβ становить 0,4 мкг/кг. Разом з тим, у ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний. 

Технічні умови» встановлені максимально допустимі рівні для хлорафеніколу та 

нітрофуранів (AOZ, AMOZ) – 0,3 мкг/кг та 0,6 мкг/кг. 

Висновки. Враховуючі дані проведених досліджень згідно Плану 

державного моніторингу в 2012 – 2017 роках, використання валідованих 

методик, наявну заборону використання ветеринарних препаратів 

(протимікробних препаратів) у бджільництві, є необхідність внести відповідні 

зміни та доповнення до чинного ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний. Технічні 

умови» стосовно встановлення для хлорафеніколу і нітрофуранів відсутності 

максимально допустимих рівнів залишків (підхід щодо нульової толерантності), 

а також визначення мінімально допустимих рівнів визначення (MPRL) згідно з 

валідованими методами. 

КАРБОЦІАНІНОВИЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ ЗОНД JC-1 ТА ЙОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СПЕРМИ САМЦІВ 

Науменко С. В. – кандидат ветеринарних наук, доцент, 

e-mail: frolka001@gmail.com 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків 

Кавок Н. С. – кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник 

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, м. Харків 

Методи оцінки якості сперми самців потребують постійного вивчення та 

удосконалення. Сучасні досягнення фізичної хімії та оптичної фізики 

пропонують дослідникам велику кількість флуоресцентних барвників для оцінки 

стану живих клітин (визначення мембранних потенціалів, активності 

мітохондрій тощо). Відомо, що карбоціаніновий зонд JC-1 має властивість до 

накопичення у мітохондріях клітин, що є наслідком оборотного утворення J-

агрегатів і появою в спектрі люмінесценції нової довгохвильової смуги. Тому 

реєстрація змін флуоресценції дає можливість оцінювати динаміку процесів змін 

мітохондріальної активності. В умовах особливості будови сперміїв дана 

властивість JC-1 використовується як універсальний показник якості 

спермопродукції. 

                                                           
 Науковий консультант – Скляров П.М., доктор ветеринарних наук, професор 
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Метою даного дослідження було провести оцінку якості сперми самців 

різних видів із використанням карбоціанінового флуоресцентного зонду JC-1. 

Матеріали і методи. Робота виконана в лабораторіях кафедри ветеринарної 

репродуктології ХДЗВА та Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України. 

Матеріалом досліджень були проби сперми самців: бугаїв (n=10), кнурів (n=12), 

баранів (n=8), кролів (n=12) та псів (n=16), що належали НПЦ Харківської ДЗВА, 

господарствам різної форми власності та приватним особам. Використовували 

різні методи отримання сперми. Оцінку якості сперми здійснювали 

загальноприйнятими методами із визначенням загальних показників та за 

допомогою флуоресцентної мікроскопії з використанням зонду JC-1. Отримані 

дані обробляли статистично та проводили порівняльний аналіз. 

Результати досліджень. При дослідженні сперми загальноприйнятими 

методами визначено наявність еякулятів низької якості (від 25 % у псів – до 

37,5 % у баранів). При подальшому вивченні проб сперми за допомогою  зонду 

JC-1 критерієм високої якості еякуляту слугувала зміна сигналу флуоресценції із 

зеленого (λмакс=530 нм, люмінесценція мономерів барвника) на помаранчевий 

(λмакс=590 нм, свічення агрегатів барвника), що є достовірною ознакою високої 

кількості живих неушкоджених клітин з потенціалом утворення  J-агрегатів у 

мітохондріях. Даний метод виявився високочутливим і кількість еякулятів 

високої якості була значно меншою (від 33 % у кнурів – до 58 % у кролів). 

Висновки: карбоціаніновий флуоресцентний зонд JC-1 є високочутливим 

та надійним способом оцінки якості сперми самців та потребує впровадження у 

практику ветеринарної медицини. 

  РОЗРОБКА СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОТИЕПІЗООТИЧНИХ 

ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ 

Недосєков В. В. – доктор ветеринарних наук, професор 

Жуковський М. О. – асистент 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. 

Київ 

Вступ. Сьогодні існує чимало викликів для ветеринарної служби, оскільки 

перманентно з’являються нові таксони та хвороби. Враховуючи дані фактори, 

необхідним є проведення комплексного дослідження державного регулювання 

проведення протиепізоотичних заходів та механізму компенсації наслідків 

спалаху інфекційних хвороб. 

Мета дослідження – розробка системи державного і недержавного 

фінансування проведення протиепізоотичних заходів. 

Матеріали і методи. В дослідженні використано методи: аналізу, 

узагальнення, системний, моделювання. Було проаналізовано міжнародний 

досвід. Та, враховуючи українські реалії, особливості законодавства, 

епізоотичну ситуацію і навіть ментальність власників тварин. 

Результати. Плани протиепізоотичних заходів щодо профілактики 

заразних хвороб тварин та проведення щеплень розробляються, виходячи з 
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епізоотичної ситуації в розрізі видів тварин, назв хвороб та кількості досліджень. 

Слід відмітити, що фінансування протиепізоотичних заходів проводиться 

виключно за кошти державного бюджету. Так у 2017 році на протиепізоотичні 

заходи Держпродспоживслужби збільшили фінансування вдвічі – з 56 до 

113 млн грн. На 2018 рік у державному бюджеті передбачено вже 687 млн грн. 

Тоді як у Румунії протиепізоотичні заходи фінансуються на рівні 200 млн євро. 

Македонія лише на одну хворобу (вузликовий дерматит) за 2016 рік витратила 

4 млн євро, а Болгарія 5 млн євро. Стан епізоотичної ситуації в Україні є 

загрозливим, крім того, існує ще одна проблема, а саме, власники тварин неохоче 

хочуть віддають свиней на знищення, вважаючи, що оціночна вартість тварин 

занизька. Тому, на нашу думку, треба шукати альтернативні джерела 

фінансування поточних та оперативних протиепізоотичних заходів, а також 

механізму для компенсації власникам за знищених тварин. Розподілити 

фінансові зобов'язання можна у співвідношенні 50/50, де членських внесків 

власників тварин (50 %) та державне фінансування (50 %), що значно збільшить 

сам фонд і матеріальне забезпечення протиепізоотичних заходів. Враховуючи 

невисокий рівень життя сільського населення можливо зробити диференційовані 

внески за тварин, зобов'язати великих товаровиробників сплачувати більші 

внески за тварину, оскільки в них є безліч можливостей збільшити видатки на 

ветеринарні заходи, не знижуючи рентабельність, ніж у фізичних осіб, 

приватних домогосподарств та невеличких фермерських господарств. 

Висновки. Протиепізоотичні каси слід формувати по областях України, 

при цьому враховувати епізоотичну ситуацію в кожній області, це буде впливати 

на бюджет та розмір внесків. Також фонд надходжень каси можливо формувати 

і за рахунок коштів місцевих бюджетів. Третій «гравець» дозволить покращити 

фінансування та зменшити монетарне навантаження на власників тварин. 

  ФОРМУВАННЯ АНТИРАБІЧНОГО ІМУНІТЕТУ У ЛАБОРАТОРНИХ 

ТА ВЕКТОРНИХ ТВАРИН 

Нікітова А. П. – кандидат ветеринарних, e-mail: nikitovaalin@gmail.com 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

Линок А. П. – магістр 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Вступ. Світова наука і практика показали, що боротьба зі сказом повинна 

бути спрямована в першу чергу на запобігання інфікування людини і домашніх 

тварин шляхом переривання ланцюга передачі інфекції на різних її ділянках.  

Були визначені основні напрями попередження цього захворювання: 

вакцинація домашніх тварин, скорочення чисельності і вакцинація бродячих 

собак і кішок, усунення природного резервуара сказу скороченням чисельності 

диких м'ясоїдних ссавців та оральна вакцинація.  

Поки не буде елімінована передача вірусу, для людей та їх домашніх 

тварин, проживаючих в районах високого ризику, необхідна ефективна та в 

фінансовому відношенні доступна профілактика сказу. З цією метою 
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використовують високоімуногенні інактивовані вакцини, які складають основу 

профілактики захворювання. 

Ефективні вакцини проти сказу повинні викликати як гуморальну, так і 

клітинну імунну відповідь, протягом короткого часу. 

Основним критерієм оцінки захисту тварин від зараження сказом є рівень 

специфічних антитіл в сироватках крові тварин імунізованих антирабічною 

вакциною. Згідно вимог ВООЗ титр антитіл повинен становити не менше як 0,5 

МО/см3, незалежно від того, яку вакцину використовували. 

Наявність специфічних антитіл, рівень яких відповідає міжнародним 

вимогам, є основою захисту проти рабічної інфекції. 

Тому метою нашої роботи було дослідити в динаміці показники титрів 

специфічних антитіл після імунізації антирабічною вакциною «Рабістар» на 

лабораторних (морські свинки, білі миші) та векторних (собаки, коти) тваринах. 

Матеріали та методи. Для постановки досліду використовували чотири 

серії вакцини антирабічної інактивованої рідкої «Рабістар», виготовленої зі 

штаму G 52 Wistar (виробник Укрветпромпостач) з імуногенною активністю в 

межах 4,4-9,1 МО/доза. 

Дослід проводили на: 4 безпородних морських свинках, віком 6-8 місяців, 

масою тіла 600-700 г, яких піддали внутрішньом’язовій імунізації в об’ємі 

0,25 см3; 60 чотиритижневих безпородних білих мишей, масою тіла 13-15 г, яких 

імунізували інтраперитоніально, в об’ємі 0,5 см3, в розведенні 1:5 (аналогічно 

тесту NIH); 10 собаках, масою тіла 7-10 кг та 10 котах, масою тіла 2,7-3 кг, яких 

імунізували згідно з інструкцією щодо введення препарату.  

Перед імунізацією та на 7, 14, 21, 27 та 41 добу проводили відбір проб 

крові, отримували сироватки, в яких визначали рівень рабічних антитіл методом 

ТФ-ІФА (морські свинки, білі миші) та в реакції FAVN (собаки, коти). 

Результати досліджень виражали у Міжнародних одиницях (МО/см3). 

Результати та їх обговорення. Аналіз титрів динаміки синтезу 

специфічних антитіл в сироватках крові різних видів тварин, після їх щеплення 

антирабічною вакциною «Рабістар» показав, що вироблення специфічних 

антитіл у тварин спостерігалось вже на 7 добу спостереження. Однак, захисний 

рівень специфічних антитіл спостерігався лише у собак та котів, тоді як у 

морських свинок та білих мишей він набував цього значення лише на 14 добу з 

моменту імунізації (Табл. 1). 

Зростання рівня антитіл до вірусу сказу реєструвалось у векторних тварин 

(собаки – 23,90 МО/см3, коти – 28,32 МО/см3) – до 27 доби з моменту імунізації 

та у лабораторних (морські свинки – 6,2 МО/см3, білі миші – 2,5 МО/см3) – до 21 

доби, коли набуло максимальних значень. 

Таблиця 1 

Динаміка титрів специфічних антитіл в сироватках крові імунізованих 

антирабічною вакциною тварин 
Вид 

тварини 

Титр антитіл, МО/см3 

1 доба 7 доба 14 доба 21 доба 27 доба 41 доба 

Морські 

свинки 

0 ≤0,04 0,6±0,09 6,2±0,83* 6,0±0,74 5,7±0,76 

Білі миші 0 ≤0,25 2,05±0,18 2,67±0,16 2,56±0,22 1,84±0,15* 
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Собаки 0 1,01±0,29 2,98±0,61* 5,9±0,81* 23,9±3,51 8,76±2,91 

Коти 0 1,27±0,15 3,25±0,24* 6,49±0,4* 28,36±1,69* 10,82±0,83* 

Примітка: * - різниця достовірна відносно результатів попередніх 

досліджень при P<0,001. 

 

Найбільш інтенсивне утворення специфічних антитіл спостерігали у котів 

(28,32 МО/см3), що свідчить про видову чутливість цих тварин до сказу. 

Висновки: 

1. Аналізуючи результати досліджень, можна стверджувати про велику 

розбіжність в титрах антитіл у межах однієї популяційної групи, що свідчить про 

гетерогенну чутливість тварин до антирабічної вакцини. 

2. Проведені дослідження на лабораторних тваринах свідчать, що 

максимального рівня титр антитіл у обох видів тварин набув на 21 добу з 

моменту імунізації (морські свинки – 6,2±0,83 МО/см3 та білі миші – 2,67±0,16 

МО/см3). Від 21 до 41 доби рівень антитіл знижувався, що свідчить про 

закінчення утворення поствакцинального імунітету.  

3. В результаті проведених нами досліджень на собаках та котах було 

встановлено, що на 14 добу з моменту імунізації антирабічні антитіла набувають 

захисного рівня – 2,98±0,61 та 3,25±0,24 МО/см3 відповідно. Як у собак, так і в 

котів, максимальний рівень антирабічних антитіл спостерігали на 27 добу 

досліду (23,9±3,51 та 28,36±1,69 МО/см3 відповідно). Однак, на 41 добу рівень 

антитіл у обох видів тварин знизився до 8,76±2,91 та 10,82±0,83 МО/см3, що 

свідчить про закінчення утворення поствакцинального імунітету. 

  ОТРИМАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ НА АКТИВНІСТЬ І 

СПЕЦИФІЧНІСТЬ АНТИПАСТЕРЕЛА-СИРОВАТОК 

Паламарчук А. М. – аспірант, e-mail: arseniypalam@gmail.com 

Інститут ветеринарної медицини НААН, Київ 

Вступ. Розробка прямого варіанту імунофлуоресцентного методу для 

індикації та ідентифікації пастерел передбачає виготовлення активних і 

високоспецифічних мічених глобулінів до поверхневих антигенних детермінант 

Pasteurella multocida. 

Процес отримання специфічних і високоактивних імунофлуоресціюючих 

глобулінів складається із таких етапів як виготовлення антигенних препаратів із 

контрольного штаму пастерел, підбору тварин-донорів і розробки схем 

імунізації, визначення активності і специфічності імунних антипастерела-

сироваток, виготовлення мічених глобулінів, випробування їх на активність і 

специфічність. 

Мета роботи. Отримати та випробувати на активність і специфічність 

імунні антипастерела-сироватки.  

                                                           
 Науковий керівник – Бойко П. К., завідувач лабораторією, доктор ветеринарних наук, 

старший науковий співробітник 



76 
 

Матеріали і методи. Як антигенний препарат для імунізації тварин-

донорів використали 2-мільярдну суспензію на стерильному 0,85 % розчині 

натрію хлориду пастерел серотипу А, інактивованих формаліном. Як тварин-

донорів використали кролів (n=3) віком 5 міс., баранів (n=3) віком до 1 року та 

бугайців (n=3) віком 6–8 міс. Імунізацію донорів проводили за наступною 

схемою. Антигени вводили підшкірно три рази з інтервалом у 3 доби у дозах 

(млрд. м.т./гол): кролі – 2, 4 і 8; барани – 5, 10 і 20; бугайці – 10, 20 і 40. Кров для 

дослідження брали на 21 добу після останнього уведення антигену. Активність 

антипастерела-сироваток визначали в РА із антигеном гомологічного штаму, а 

специфічність – із антигенами гетерологічних штамів пастерел (n=5) та інших 

видів мікробів, які за морфологічними ознаками є подібними до пастерел, 

зокрема, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Brucella abortus 

(бруцельозний антиген для РА), Streptococcus pneumoniae, Bordetella 

bronchiseptica. РА ставили в полістеролових планшетах в об’ємі 1 мл. 

Досліджувані сироватки розводили забуференим стерильним 0,85 % розчином 

натрію хлориду з рН 7,2, починаючи з розведення 1:2. Як антигени для 

постановки РА використовували 2-мільярдні суспензії двічі відмитих 

стерильним 0,85 % розчином натрію хлориду інактивованих формаліном 

мікробних тіл гомологічних і гетерологічних тест-штамів.    

Результати досліджень та їх обговорення. Титри антитіл в 

антипастерела-сироватках до антигену гомологічного штаму пастерел становили 

у кролів 1:1024 – 1:2048 (в середньому 1:1365), у баранів – 1:5012 – 1:1024 (в 

середньому 1:853) і бугайців – 1:512 – 1:1024 (в середньому 1:683). Таким чином, 

найактивніші антипастерела-сироватки отримано від кролів, менш активні від 

баранів і бугайців.  

Дослідження антипастерела-сироваток на специфічність в РА виявило 

високу антигенну спорідненість із гетерологічними штамами пастерел. Найвищу 

активність (1:1058) виявили кролячі сироватки, дещо нижчу баранячі (1: 734) і 

від бугайців (1: 614). Це вказує на те, що сироватки від всіх видів тварин є 

високоактивними до будь-яких польових ізолятів пастерел.  

Дослідження антипастерела-сироваток на специфічність в РА із 

антигенами гетерологічних видів мікробів виявило найвищу антигенну 

спорідненість до пастерел у Streptococcus pneumoniae (1:21 – кролячі сироватки 

і 1:13 – баранячі та 1:11 – від бугайців), а найнижчу спорідненість – до Bordetella 

bronchiseptica (1:4 – кролячі, 1:3 – обох інших видів тварин –донорів). Очевидно 

наявність капсульного антигену у пастерел і стрептокока є визначальним 

фактором їх антигенної спорідненості. 

Зважаючи на те, що від бугайців можна легше і в значно більших об’ємах 

отримувати активні і високо специфічні антипастерела-сироватки, їх можна 

вважати найперспективнішими донорами.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Провести 

виснаження отриманих сироваток мікробною масою антигенно споріднених 

мікробів (Streptococcus pneumoniae) з тим, щоб максимально знизити рівень 

неспецифічних антитіл у сироватках, і здійснити наступні етапи у технологічній 

схемі виготовлення імунофлуоресціюючих антипастерела-глобулінів. 
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  ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ КРОВОСИСНИХ 

ПАРАЗИТОФОРМНИХ КЛІЩІВ ПАСОВИЩНОГО СЕЗОНУ 2017 РОКУ 

Пепко В. О. – заступник голови 

Рівненська обласна організація УТМР, м. Рівне  

Жигалюк С. В. – заступник директора 

Лук’яник І. М. – молодший науковий співробітник 

Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН, м. Рівне 

Вступ. Сучасні форми господарювання, кліматичні зміни та інтеграція в 

світову економіку формують нові завдання з вивчення фауни, біології та екології 

як відомих так і нових видів паразитів. Ефективна профілактика та боротьба з 

акарозами не можливі без ґрунтовних досліджень видового складу 

паразитоценозу, вивчення видової сезонної динаміки і основних біоекологічних 

особливостей популяцій та систематичних груп, їх залежності від факторів 

середовища та інших складових, що мають вплив на формування ценозу. Тому у 

наших дослідженнях основну увагу приділено фауністиці та вивченню біології 

та фенології іксодових та гамазових кліщів – членистоногих, які завдають 

значних економічних збитків тваринництву і як злісні кровососи і як вектори 

передачі збудників трансмісивних захворювань ссавців, птиці, людей. 

Метою досліджень були фауністичні та біоекологічні дослідження 

домінуючих видів кровосисних акарид в локальних агроценозах і суміжних 

природніх системах Західного регіону. 

Матеріали і методи. Дослідна робота проводилася в трьох фізико-

географічних областях Західного Полісся та Західноукраїнського лісостепу. 

Обстежено 5 господарчих об`єктів. Відбір проб проводили у трьох повторах 

2-3 рази на місяць у заздалегідь відібраних контрольних пунктах усіх наявних 

мікростацій. Збір іксодових кліщів здійснювався за стандартними методиками на 

прапор, на обліковця, при огляді ВРХ та домашніх тварин, при вичісуванні 

гризунів та плазунів, при огляді нір та гнізд. Кількісний складу при зборі на 

прапор - із розрахунком на 100м2 маршруту. 

Результати досліджень.  

Вивчення популяційних особливостей кліщів проведено у господарствах з 

різною системою утримання копитних, а саме: ФГ «Мрія» Рівненського району 

– пасовищно-стійлове; ТОВ «Мавко» Гощанського району – пасовищне 

(табірне); ПСП «Волинь» м. Рівне – стійлове; індивідуальне господарство 

с. Шубків Рівненського району – стійлово-пасовищне; ТОВ МСК Сокіл 

Костопільський район – вольєрне. Особливістю господарств є відсутність 

пасовищ (підвізні корми) у ПСП «Волинь» та цілорічне табірне утримання 

худоби ТОВ «Мавко» на пасовищі на землях Криничківської сільської ради 

(рідколісся). 

У минулому році в місцях утримання ВРХ і в природніх біотопах виявлено 

Ixodes riсinus (ІД-72,06), Dermacentor reticulatus (ІД-26,24), I. рersulcatus 

(ІД-1,70). При обстеженні гіздово-нірних зборів, крім іксодид виявили 7 видів 

гамазид: Pergamasus brevicornis (ІД-30,1), Hypoaspis hesselgausi (ІД-21,7), 
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H. vacua (ІД-19,7), Allodermanyssus sanguineus (ІД-11,3), Dermanyssus gallinae 

(ІД-11,0), Haemogamasus nidi (ІД-3,9), Ornitonyssus bacoti (ІД-2,3).  

Найбільша активність іксодид виявлена за пасовищного і вольєрного 

утримання тварин, на пасовищах у межах лісових біотопів, де, при обліку на 

прапор, їх максимальна кількість сягала 129 екз./100 м2 та 89 екз./100 м2, при 

середніх показниках температури +29,0±0,1 °С, вологості повітря 78,3±0,6 %. У 

зоні Полісся спостерігалась тенденція до підвищення чисельності кліщів, що, 

ймовірно, було наслідком зміни кліматичних умов у регіоні та антропогенного 

впливу на екосистему. Крім того збереженню високої чисельності кліщів 

сприяли кліматичні умови та видове розмаїття годувальників як у природних, так 

і штучних екосистемах. 

Середньомісячна температура повітря у лютому 2017 року була вища за 

кліматичну норму на +2,9 °С. Мінімальна температура місяця становила 5-6 °С 

морозу, максимальна температура була 10-11,6 °С тепла. Тривале потепління без 

стихійних наслідків сприяло виходу з зимової діапаузи домінуючих видів, що 

зафіксовано у 3 декаді лютого, хоча окремі особини фіксували весь лютий: 

кровосисні кліщі за високих температур триваліший час активні, перечікують 

холод на господарі. Так, характерні для регіону іксодиди: Ixodes risinus, 

I. рersulcatus стали причиною звернень власників собак у пункт ветеринарної 

медицини Дослідної станції епізоотології з підозрою на піроплазмоз 

(30.12.2015 р. та з середини лютого 2016 р. постійно). Личинки Dermacentor 

pictus фіксували з третьої декади квітня. Тоді як у попередні роки фіксували 

вихід з зимової діапаузи статевозрілих іксодид в зоні Полісся в другій декаді 

квітня, а в Лісостеповій зоні – з кінця березня. До кінця травня, у місцях випасу 

худоби, зустрічались виключно статевозрілі особини (87,5 %), переважно самки 

(60,5 %), а перші німфи з`явилися у червні, які через спеку та низьку вологість у 

серпні були неактивні. Разом з тим другий, зазвичай серпневий, пік чисельності 

іксодид був менш чисельним і припав на вересень, що теж можна ув`язати з 

аномальною спекою (до +37,1 °С) та відсутністю опадів липня. 

Відмінними особливостями року стали подовження піку активності 

іксодид в урбанізованому біотопі на 2 весняних місяці: квітень-травень, коли 

індекс зустрічності сягав 27 % та відсутність другого піку чисельності у німф та 

імаго. Личинкові стадії мали як зазвичай два піки чисельності – червневий та 

вересневий. Встановлено, що незважаючи на значні перепади температур 

(5-15 °С) квітня та вересня, що закономірно вели до зниження моторної 

активності акарид, в умовах міських біотопів, є достатня кількість тварин, що 

беруть участь у розповсюдженні кліщів: гризунів, комахоїдних, домашніх 

м’ясоїдних (Індекс прогодування – 4,56). 

Висновки.  

1. Зібраний фактичний матеріал щодо зв`язку фенології розвитку 

іксодових кліщів та особливостей температурного режиму, виявив нехарактерні 

зміни сезонної динаміки вільноживучих і паразитуючих видів, у тому числі серед 

представників природних популяцій потенційно небезпечних для господарчої 

діяльності.  
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2. Встановлено подовження піку активності іксодид в урбанізованому 

біотопі на 2 весняних місяці: квітень-травень та відсутність другого піку 

чисельності у німф та імаго.  

3. Отримано дані щодо особливостей розвитку і біоценотичних зв’язків 

іксодид у штучних екосистемах, а саме у тваринницьких господарствах з різним 

типом утримання ВРХ. Встановлено, на прикладі I. riсinus, що у лісових угіддях 

кількість кліщів протягом пасовищного сезону значно переважає, а індекс 

рясності майже втричі перевищив показники лугових пасовищ. 

  МОНІТОРИНГ ЗАРАЗНИХ ХВОРОБ СОБАК І КОТІВ У М. ЖИТОМИР  

Радзиховський М. Л. – кандидат ветеринарних наук, доцент 

Дишкант О. В. – кандидат ветеринарних наук, доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет (ЖНАЕУ), 

м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 7  

Актуальність. З часів створення людства на землі першими тваринами, 

яких приручили стали собаки і кішки. Через постійний контакт з людиною, ці 

представники тваринного світу несуть велику загрозу в виникненні і поширенні 

зоонозів. 

Збільшення кількості собак і кішок, особливо бездомних, в великих містах 

є значною загрозою для людини і домашніх тварин в інфікуванні збудниками 

багатьох небезпечних заразних хвороб різноманітної етіології. 

В останні роки в Україні спостерігається тенденція до зростання попиту і 

розведення високопородних собак та кішок, а враховуючи, що велика кількість 

даних тварин завозиться з інших країн і не завжди легально – відзначаємо значну 

різноманітність специфічних хвороб. 

З огляду на напружену ситуацію на території України та Житомирської 

області, щодо небезпечного зоонозу – сказу, були проведені моніторингові 

дослідження найбільш поширених вірусних, бактеріальних, паразитарних 

хвороб собак і котів з проявом нервових розладів. 

Метою роботи вивчити нозологічний профіль заразних хвороб собак та 

котів з розладами ЦНС. 

Матеріали і методи досліджень. Робота проводилася на факультеті 

ветеринарної медицини ЖНАЕУ, та в ветеринарних клініках міста Житомир. 

Діагностичні дослідження проводили за допомогою експрес-тестів ІХА та в 

ветеринарній лабораторії за допомогою ІФА. 

Результати. За період проведення експерименту були відібрані проби для 

дослідження від 241 собаки і 87 котів, які знаходилися на стаціонарному 

лікуванні в клініках. Основним симтомокомплексом у всіх тварин відзначали 

розлади з боку центральної нервової системи. Необхідно відзначити, що 

більшість хвороб мають схожі клінічні прояви, тому єдиним точним методом 

диференціації є лабораторна діагностика. 

Було встановлено, що найбільш поширеним захворюванням заразної 

етіології у собак з ураженням ЦНС були: чума м'ясоїдних – 55 тварин (23 %), 
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герпесвірусна інфекція і неоспороз по 52 (по 21,5 %), бореліоз у 41 (17 %), менше 

лептоспіроз 21 (9 %) і токсоплазмоз 20 (8 %). 

При аналізі нозологічного профілю заразних хвороб у котів відмічали, що 

найбільш поширеним захворюванням з ураженням ЦНС був коронавірус  – у 40 

тварин (46 %), токсоплазмоз – у 21 (24 %), герпесвірус реєстрували у 19 (22 %), 

а найменш поширеним був імунодефіцит – у 7 (8 %). 

Висновки:  
1. В результаті проведеного дослідження було встановлено, що поширення 

згаданих вище хвороб представлено в такому співвідношенні: у котів – 

3 вірусних, 1 паразитарне, у собак по 3 вірусних і паразитарних та 1 

бактеріальне захворювання. 

2. Збудник чуми м’ясоїдних у собак (23 % захворювань) і коронавірусу у 

котів (46 % захворювань) – найчастіша причина хвороб з розвитком 

ураження ЦНС в місті Житомири. 

НАНОЧАСТИНКИ МЕТАЛІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ У 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ  

Рєзніченко Л. С., e-mail: lrieznichenko@gmail.com, тел. (099)3288226 

Дибкова С. М.  

Грузіна Т. Г.  

Горбатюк О. І.  

Риженко Г. Ф. 

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАНУ, м. Київ  

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

Проблема. Сучасна медицина і ветеринарія використовують широкий 

спектр імунобіологічних засобів на основі бактеріальних клітин, стимуляція 

фізіологічних показників та біологічних властивостей яких є актуальним 

завданням. Наночаcтинки металів, з огляду на їх унікальну біологічну 

активність, що визначається природою, розміром, формою та концентрацією 

наночастинок, можуть слугувати ефективними агентами із стабілізуючими та 

активуючими функціями щодо штамів – продуцентів імунобіологічних засобів 

на різних етапах виробництва. Внаслідок здатності до вираженої стимуляції 

ростової активності або фізіологічних показників і біологічних властивостей 

відповідних штамів – продуцентів цільове використання біобезпечних 

наночастинок металів певної природи і розміру у технології виготовлення 

імунобіологічних засобів дозволить забезпечити підвищення їх ефективності та 

економічної рентабельності виробництва. 

Метою роботи був синтез наночастинок металів різної природи і розміру, 

характеристика їх біобезпечності та вивчення особливостей впливу 

синтезованих наночастинок на маркерні фізіолого-біохімічні показники 

бактеріальних клітин штамів – продуцентів імунобіологічних засобів. 

Матеріали. Робота була виконані в лабораторії біохімічних методів 

досліджень відділу колоїдної технології природних систем ІБКХ 
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ім. Ф.Д. Овчаренка НАНУ та в лабораторії анаеробних інфекцій 

ім. В. П. Риженка ІВМ НААН. Наночастинки металів (золота, срібла, заліза) 

синтезували методом хімічної конденсації шляхом відновлення відповідних 

солей металів у водному розчині. Візуалізацію синтезованих наночастинок 

металів та їх контактної взаємодії з бактеріальними клітинами виконували 

методом трансмісійної електронної мікроскопії (JEM-1230, «JEOL», Японія). 

Біобезпечність наночастинок оцінювали в дослідженнях in vitro за показниками 

цитотоксичності (МТТ-тест), мутагенності («Allium»-тест) та генотоксичності 

(кометний аналіз). В роботі були використані бактеріальні культури штамів родів 

Escherichia, Enterococcus та Lactobacillus. Мікробіологічні дослідження 

проводили за загальноприйнятими методиками. Виділення мембранної фракції 

бактеріальних клітин проводили шляхом обробки суспензії клітин ультразвуком 

з подальшим диференційним центрифугуванням. Отримані препарати мембран 

бактеріальних клітин кількісно характеризували за вмістом білка. Величину 

АТР-азної активності препаратів плазматичних мембран реєстрували за 

швидкістю накопичення неорганічного фосфату, концентрацію якого в 

середовищі визначали методом Фіске-Суббароу. Проникність клітинної 

оболонки бактеріальних клітин оцінювали за вмістом у зовнішньому середовищі 

клітинних метаболітів. Респіраторну активність вимірювали за допомогою 

кисневого електроду (тип Кларка). Вимірюваним параметром була максимальна 

швидкість зниження концентрації кисню в середовищі вимірювання, приведена 

до одиниці біомаси використаного бактеріального штаму. 

Результати. В результаті проведеного комплексу досліджень було 

встановлено, що синтезовані наночастинки металів мають сферичну форму і є 

однорідними за розміром. При цьому середній розмір частинок становив для 

наночастинок золота – 30 нм, для срібла – 30 нм, для заліза – 40 нм.  

Аналіз рівня цитотоксичності, генотоксичності і мутагенності 

синтезованих наночастинок металів виявив їх біобезпечність за всіма 

дослідженими маркерами, що дозволяє проводити подальші дослідження щодо 

визначення перспектив використання синтезованих наночастинок у 

біотехнологічному виробництві.  

В результаті аналізу електронно-мікроскопічних зображень бактеріальних 

клітин штамів після 30 хвилин їх контактної взаємодії з синтезованими 

наночастинками металів було встановлено, що усі досліджені бактеріальні 

штами активно акумулюють синтезовані наночастинки як на поверхні, так і в 

середині клітини. В результаті такої активної контактної взаємодії наночастинок 

з бактеріальними клітинами спостерігається виражена стимуляція ростової 

активності бактеріальних штамів (50–200 %), підвищення Н+-АТР-азної 

активності мембранних фракцій бактеріальних клітин на 20–50 %, стабілізація 

клітинних оболонок, достовірна стимуляція респіраторної активності клітин. 

При цьому виражена біологічна активність наночастинок металів є 

високоспецифічною і визначається як природою, розміром і концентрацією 

наночастинок, так і природою бактеріальної клітини.  
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Висновки. 1. Методом хімічної конденсації синтезовані сферичні 

наночастинки золота, срібла і заліза, які охарактеризовані як біобезпечні за 

показниками цитотоксичності, генотоксичності і мутагенності.  

2. Показано, що усі досліджені бактеріальні клітини штамів активно 

акумулюють синтезовані наночастинки як на поверхні, так і в середині клітини, 

наслідком чого є виражена стимуляція ростової активності та основних 

фізіолого-біохімічних параметрів клітини. 

3. Встановлено, що характер взаємодії наночастинок металів з 

бактеріальною клітиною є високоспецифічним і визначається природою, 

розміром, формою та концентрацією наночастинок з одного боку, та природою 

бактеріальної клітини з іншого боку.  

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА СТРЕПТОКОКОЗУ У 

ПОРОСЯТ 

Савченюк М. О. – аспірант, e-mail: m.o.savcheniuk@gmail.com 

Корнієнко Л. Є.  – доктор ветеринарних наук, професор, 

e-mail: leonid.kornienko.09@gmail.com 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Актуальність теми. Streptococcus suis належить до нормальної бактеріальної 

флори та перебуває в організмі свиней в нормальному фізіологічному стані, а 

захворювання викликає лише у разі певних порушень в утриманні, годівлі тварин 

чи за стресових ситуацій або під час зниження резистентності організму тварин. 

Тому він є умовно-патогенним збудником, який може спричинювати 

захворювання у разі потрапляння до організму іншого господаря. Частота 

спалахів стрептококозу у господарствах останніми роками лише зростає, тому це 

захворювання є досить серйозною проблемою сучасного свинарства враховуючи 

резистентність Streptococcus suis до антибіотиків. 

Мета дослідження. Провести моніторингові дослідження та відбір 

досліджуваних проб від молодняку поросят у різних господарствах України, а 

також виділення із них чистої культури збудника стрептококозу свиней з 

урахуванням особливостей перебігу хвороби. 

Матеріали та методи дослідження. Для дослідження були зроблені мазки із 

ротової порожнини поросят та відібрана внутрішньосуглобова рідина від хворих 

на артрит поросят. 

Досліди були проведені на базі лабораторії кафедри епізоотології та 

інфекційних хвороб Білоцерківського національного аграрного університету. 

Результати дослідження. З метою більш якіснішого і швидшого виділення 

збудника, були вивчені його особливості ураження органів і тканин та локалізації 

в організмі поросят. Ми провели епізоотологічний моніторинг спалахів 

стрептококозу на свинофермах України. Згідно отриманих результатів 

моніторингу ми підібрали для досліджень господарства з декількох областей. 

Було проведення обстеження цих ферм з метою з’ясування причини виникнення 

спалаху стрептококозу серед наявного поголів’я. В результаті було встановлено, 
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що ці ферми є стаціонарно неблагополучними щодо стрептококозу поросят. 

Цьому сприяли такі фактори: 

- надмірне перевантаження сектору опоросу і значне зростання в них 

мікробного фону; 

- низька якість підлоги, що є причиною пошкодження кінцівок; 

- порушення принципу “пусто-занято” в тваринницьких приміщеннях; 

- неякісне проведення дезінфекції родильного відділення. 

Із кожного господарства було відібрано близько 300 проб, від поросят 6–10-

тижневого віку, та від поросят віком 1-4 тижні. Значна частина проб була 

відібрана від поросят із клінічними ознаками які характерні для стрептококозу. 

Після відбору дослідного матеріалу, у той самий день він доставлявся у 

лабораторію і проводилися бактеріологічні дослідження.  

Перший етап бактеріологічного дослідження включав в себе посів 

досліджуваного матеріалу на поживне середовище МПА із додаванням 8 % 

сироватки крові та 1 % глюкози. 

На другому етапі дослідження проводили пересіви отриманих культур 

методом штрихів для отримання окремих колоній. 

Третій етап дослідження було проведено дослідження для ідентифікації 

отриманих колоній мікроорганізмів. А саме, для встановлення роду та виду 

мікроорганізмів. 

Висновки. Результати наших досліджень показали значну частоту та 

кількість спалахів стрептококозу поросят на території України. Також із проб 

відібраних у неблагополучних щодо стрептококозу господарствах, було 

виділено чисту культуру стрептококів. Також слід зауважити що виділені 

стрептококи були, як від підсисних так і від відлучених поросят. 

Перспективою подальших досліджень є проведення ПЛР-досліджень та 

вивчення антибіотикорезистентності Streptococcus suis. 

  ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ВІТАМІННО-

МІНЕРАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ «ЕНЕРГОЛІТ» ТА «БТФ ПЛЮС» ЗА 

КЕТОЗУ В КОРІВ 

Сачук Р. М. – кандидат ветеринарних наук, директор 

Жигалюк С. В. – заступник директора 

Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН, м. Рівне 

Калиновська Л. В. – старший науковий співробітник  

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних 

препаратів та кормових добавок, м. Львів 

Нікітінський П. А. – лікар ветеринарної медицини 

ПП “Біофарм”, смт Літин 

Успішне отелення, нормальний післяродовий стан та високі надої молока 

значною мірою залежать від перехідного періоду, який розпочинається за три 

тижні до отелу та закінчується через три тижні після нього. В цей час необхідно 

подолати негативний енергетичний баланс, що є наслідком значних 
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енерговитрат організму на виробництво молока. Проблема кетозу виникає тоді, 

коли рівень споживання сухої речовини на початку лактації не зростає достатньо 

для того, щоб забезпечити енергетичні потреби тварини. Тому часто корови в 

перехідний період не в змозі забезпечити власні потреби в енергії, і внаслідок 

цього організм тварини змушений вдатися до мобілізації власних жирових 

запасів, які в печінці перетворюються на кетонові тіла (бета-гідроксибутират, 

ацетон та ін.). Кетонові тіла є проміжними продуктами метаболізму, вони 

забезпечують енергією периферичні тканини. 

Метою роботи було вивчити терапевтичну ефективність застосування 

вітамінно-мінерального препарату «Енерголіт» на фоні загальноприйнятого 

лікування за кетозу у корів. 

Матеріали та методи досліджень. В роботі використано нову розробку – 

вітамінно-мінеральний препарат «Енерголіт». До складу препарату входять 

вітаміни В1, В2, В3, В5, В6, В12, а у якості допоміжних речовин – глюкоза, сорбітол, 

натрію ацетат, натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид, магнію хлорид, 

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. Для 

вивчення ефективності терапевтичних заходів за кетозу в умовах ФГ «Мрія» 

Рівненського району Рівненської області нами було сформовано за принципом 

аналогів дві групи корів по 10 голів у кожній. Коровам першої групи для 

усунення: гіпоглікемії – внутрішньовенно вводили по 500 мл препарату 

«Енерголіт»; ацидозу – 250 мл препарату «Ацидостоп»; для зниження рівня 

кетонових тіл у крові – 15 мл препарату «БТФ плюсу» протягом 5 діб. Тваринам 

другої групи для усунення гіпоглікемії внутрішньовенно вводили по 200 мл 

10 %-го розчину глюкози, для усунення ацидозу – по 200 мл 20 %-го розчину 

кальцію борглюконату протягом 12 діб; для зниження рівня кетонових тіл у крові 

– 15 мл препарату «БТФ плюс» протягом 5 діб. За дослідними тваринами вели 

клінічне спостереження. Гематологічні дослідження проводили на 5, 10 та 15 

добу лікування. 

Результати досліджень. Нами було проведено клінічне обстеження 

поголів’я. При перебігу хвороби корови на початку лікування були збудливі, 

чутливість шкіри підвищувалася, спостерігався тремор м’язів, скрегіт зубами. 

Збудження змінювалося пригніченням. Тварини були сонливими, повільно 

реагували на роздавання корму, стояли з опущеною головою, більше лежали, 

піднімалися важко. Іноді відзначали сопорозний і навіть коматозний стан. 

Вгодованість і продуктивність швидко знижувалися. Температура тіла – в межах 

норми. Спостерігли тахікардію (91,11±1,23 ударів за 1 хв), тахіпное (46±1,0). У 

окремих тварин видихуване повітря мало запах ацетону. Апетит погіршений, 
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відзначався закреп, а потім діарея. Ділянка притуплення печінки була 

збільшеною, болючою.  

Результати терапевтичної дії схеми лікування відображені в таблиці, з якої 

видно, що застосування «Енерголіту» в комплексі терапії кетозу корів є 

ефективним. У тварин дослідної групи були значно коротші терміни одужання, 

тоді як у тварин контрольної групи терміни одужання були вірогідно довшими. 

У дослідних тварин швидко відновлювалася молочна продуктивність та 

стабілізувалися морфологічні, біохімічні та імунологічні показники.  

 

Таблиця 

Ефективність терапевтичних заходів за кетозу у корів, М±m, n=10 
Групи тварин Одужало Терміни одужання, діб 

гол. % 

Дослідна 10 100 8,2±2,3 

Контрольна 10 100 14,0±0,2* 

Примітка. * - р<0,05. 

 

Щодо гематологічних показників, а саме вмісту гемоглобіну та еритроцитів, 

у крові тварин дослідної групи вже на 5-ту добу після лікування він поступово 

відновлювався до фізіологічної норми. При дослідженні вмісту кетонових тіл у 

крові встановлено їх зниження до норми на 10-ту добу досліду у крові тварин 

дослідної групи до 6,6 мг/100 мл з 51,1 мг/100 мл, тоді як цей показник у 

контрольних тварин знизився тільки на 15-ту добу до 6,5 мг/100 мл з 

53,2 мг/100 мл. 

Висновки. Отже, препарат «Енерголіт» у комплексній терапії є ефективним 

терапевтичним засобом за кетозу корів, дозволяє відновити показники крові, 

значно скоротити термін одужання хворих тварин та підвищити їх 

продуктивність. 

  ЕФЕКТИВНІСТЬ ІН’ЄКЦІЙНОГО ПРЕПАРАТУ «ГЛЮКАМІН» У 

КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПРИ ГАСТРОЕНТЕРИТІ ОВЕЦЬ  

Сачук Р. М. – кандидат ветеринарних наук, директор 

Жигалюк С. В. – заступник директора 

Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН, м. Рівне 

Калиновська Л. В. – старший науковий співробітник 

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних 

препаратів та кормових добавок, м. Львів 

Нікітінський П. А. – лікар ветеринарної медицини 

ПП “Біофарм”, смт Літин 

Для профілактики порушень мінерального обміну (рахіт, остеомаляція), 

лікування захворювань викликаних нестачею ряду макроелементів 

(післяродовий парез, гіпокальціємія, гіпомагніємічна тетанія), підгострих та 

хронічних розладів кальцієво-магнієвого обміну, для десенсибілізації організму 

(алергічні явища ПП «Біофарм», спільно з ДС епізоотології ІВМ НААН 
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розроблено новий препарат для внутрішньовенних інфузій «Глюкамін», до 

складу якого входить: кальцію хлорид, магнію хлорид, глюкоза моногідрат. 

Препарат призначають у якості допоміжного засобу у лікуванні великої та 

дрібної рогатої худоби та свиням. 

Обов’язковою умовою реєстрації нових ветеринарних лікарських засобів є 

клінічні випробування, тому що рішення щодо можливості застосування 

препарату може бути прийняте тільки після систематичного вивчення його на 

цільових тваринах та на підставі даних доведеної ефективності та безпечності.  

Метою роботи було вивчити терапевтичну ефективність застосування 

мінерального препарату «Глюкамін» у комплексній терапії за гастроентериту у 

овець. 

Клінічно у перші дні при локальному катаральному гастроентериті овець 

симптоми були наступні: при збереженому апетиті посилювалася спрага і 

порушувалася дефекація. Третя, четверта доба – температура тіла 

підвищувалася, апетит погіршувався, посилювалася перистальтика кишок, 

виникала діарея. В калі була наявна велика кількість слизу і неперетравлених 

решток корму (зернозлаків). В окремих тварин спостерігали спазми (ентералгія) 

та метеоризм кишок (явища колік).  

Терапія полягала у призначенні напівголодної дієти, застосуванні 

проносних, в’яжучих, антимікробних («Оксидев 20 %», «Тілодев»), 

знеболювальних («Целексиб») і регідратаційних засобів («Глюкамін»), 

ферментних препаратів.  

При біохімічному дослідженні сироватки крові вівцематок, яких лікували 

«Глюкаміном», встановлено, що на початку лікування кількість кальцію була 

мінімальною (1,89±0,16 мкмоль/л), проте зростала на третю добу лікування 

(2,58±0,20 мкмоль/л). Оскільки, за даними Влізло В. В. [2008], вміст кальцію 

здорових овець повинен коливатися в межах 2,0-2,8 мкмоль / л, то в середньому 

показники вийшли на фізіологічний рівень. Разом із зростанням вмісту кальцію 

у крові овець після застосованої терапії, в тому числі «Оксидевом 20 %», зростав 

і рівень магнію (9,09±0,99 мкмоль/л проти 11,01±0,66 мкмоль/л) (табл. 1). 

Як видно з результатів, наведених у таблиці, в організмі овець виникають 

зміни морфологічного складу крові, характерні для розвитку запалення, яке 

призводить до вірогідного зниження рівня еритроцитів з 11,4±0,11 Т/л у клінічно 

здорових тварин до 10,03±0,13 Т/л на 1-шу добу запалення (р < 0,001) та дещо 

підвищуються на 3-тю добу запалення – до 10,05±0,13 Т/л (р < 0,001), але 

залишаються весь цей час в межах фізіологічної норми. 

Кількість лейкоцитів при гастроентериті в організмі дослідних тварин, 

навпаки, вірогідно збільшується у клінічно здорових тварин з рівня 11,11±0,42 

до 24,04±1,5 Г/л на 1-шу добу запалення (р < 0,001) та невірогідно знижується до 

10,14±0,37 Г/л на 3-тю добу запалення. 

Таблиця 1 

Морфологічний та біохімічний склад крові в дослідних овець при 

гастроентериті 

Показники Клінічно здорові Перебіг хвороби, доба 

1 3 
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Кальцій, ммоль/л 2,3±0,99 1,89±0,16  2,58±0,20 

Магній, мкмоль/л 11,25±0,63 9,09±0,99 11,01±0,66 

Загальний білок, г/л 58,3±0,11 61,0±0,08*** 58,1±0,06*** 

Гемоглобін, г/л 115,05±4,31 75,4±7,60*** 138,15±4,3*** 

Еритроцити, Т/л 11,4±0,11 10,09±0,03*** 10,05±0,03*** 

Лейкоцити, Г/л 11,11 ±0,42 24,04±1,5*** 10,14±0,37 

Примітка: * — р < 0,05; ** - р < 0,01; *** — р < 0,001 

 

Проведеними дослідженнями з’ясовано деякі біохімічні показники 

сироватки крові вівцематок (вміст кальцію, магнію та загального білка). 

Встановлено, що застосування препарату «Глюкамін» мало вплив на засвоєння 

окремих макроелементів, а саме: вміст заліза та магнію у сироватці крові тварини 

піддослідної групи після закінчення курсу лікування наблизився до фізіологічної 

норми, що є ознакою одужання.  

  ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ «ЕНЕРГОЛІТУ» ТА «ТІЛОДЕВУ» 

В ЯКОСТІ ДОПОМІЖНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ КОТІВ ХВОРИХ 

НА ГЕРПЕСВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ 

Сачук Р. М. – кандидат ветеринарних наук, директор 

Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН, м. Рівне 

Калиновська Л. В. – старший науковий співробітник 

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних 

препаратів та кормових добавок, м. Львів 

Діагноз на герпесвірусну інфекцію котів встановлювали на підставі 

характерних клінічних ознак, таких як катаральне запалення верхніх 

дихальних шляхів, лихоманка, гнійний кон’юнктивіт, випадіння третьої 

повіки, нежить, слинотеча, задишка. Лікування котів, хворих на вказану 

патологію, проводилося комплексно за схемами апробованими в Пункті 

ветеринарної медицини Дослідної станції епізоотології ІВМ НААН. 

Спостереження проведено на 30 тваринах, умовно розділених на три групи по 

10 голів в кожній. 

При лікуванні котів першої дослідної групи застосовували 

імуностимулятор, кардіопротектор, гепатопротектор “Трифузол 1  %” 

внутрішньом’язово в дозі 1,0 мл на 10 кг маси тіла, один раз на добу, протягом 

трьох днів, засоби симптоматичної терапії і антибіотик “Тілодев” (тилозину 

тартрат 5 %) у дозі 1,0 мл на 10 кг маси тіла один раз на добу, протягом п’яти 

днів. При лікуванні котів другої дослідної групи застосовували 

імуностимулятор “Анфлурон” внутрішньом’язово в дозі 0,5 мл/гол, один раз 

на добу, протягом трьох днів, засоби симптоматичної терапії і антибіотик 

“Тілодев” за дозуванням і схемою як в попередній групі. При лікуванні котів 

контрольної групи застосовували глобулін “Глобфел-4” та засоби 

симптоматичної терапії і антибіотик “Тілодев”. 
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Як засоби симптоматичної терапії першій та другій дослідній групі 

тварин застосовували: 1) вітамінно-мінеральний препарат “Енерголіт” 

(вітаміни В1, В2, В3, В5, В6, В12, а у якості допоміжних речовин – глюкоза, 

сорбітол, натрію ацетат, натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид, магнію 

хлорид, аргінін, глютамінова кислота, лізин і метіонін) – 2,5 мл. на 1 кг маси 

тіла підшкірно або внутрішньовенно струйно, один раз на добу протягом 3 діб; 

2) “Целексиб” 0,2 мл/гол, один раз на 48 год, дворазово; 3) “Тіопротектин 

2,5 %” – 0,5 мл/гол один раз на добу протягом 5 діб. Контрольній групі тварин 

замість “Енерголіта” застосували глюкозу (5 %) 5 мл/гол, підшкірно або 

внутрішньовенно струйно, разом з розчином натрію хлориду (0,9  %) 5,0 мл/гол 

підшкірно чи внутрішньовенно струйно 1–2 рази на добу протягом 3 діб. 

Період спостереження за піддослідними тваринами склав 14 днів. 

Застосування імуностимулятора “Трифузол 1 %” та “Анфлурон” у 

поєднанні із засобами симптоматичної терапії (“Енерголіт” і “Тілодев”) 

виявилось ефективним при лікуванні котів, хворих на герпесвірусну інфекцію. 

Так, в першій дослідній групі загибелі котів не було, залишилися хворими 2 

тварини (20 %). Тривалість лікування 6–8 діб. Одужали 8 котів (80 %). 

Збереженість котів – 100 %. Менш ефективним виявилось застосування 

препарату “Анфлурон”, засобами симптоматичної терапії і антибіотиком 

“Тілодев”. В другій дослідній групі загинув 1 кіт (10 %), залишились хворими 

2 коти (20 %), тривалість хвороби 6–10 днів. Збереженість котів – 90 %. В 

контрольній групі, де застосовували глобулін “Глобфел-4”, засоби 

симптоматичної терапії, а саме антибіотик “Тілодев”, загинули 3 коти (30  %), 

2 коти (20 %) залишилися хворими. Маніфестуючі ознаки хвороби 

спостерігалися протягом 9-12 діб. Збереженість котів – 70 % (табл.).  

 

Таблиця  

Ефективність застосування різних схем при лікуванні котів, хворих на 

герпесвірусну інфекцію 
№ 

п/п 

Показники Групи котів 

Перша дослідна Друга дослідна Контрольна 

Кількість, 

гол. 

% Кількість, 

гол. 

% Кількість, 

гол. 

% 

1 Хворих котів на 

початку досліду 

10 100 10 100 10 100 

2 Із кількості 

хворих: 

а) загинуло 

б) залишилося 

хворими 

в) одужало 

 

 

- 

 

2 

8 

 

 

- 

 

20 

80 

 

 

1 

 

2 

7 

 

 

10 

 

20 

70 

 

 

3 

 

2 

5 

 

 

30 

 

20 

50 

3 Тривалість 

хвороби, днів 

6-8 6-10 9-12 

 

Отже, використання імуностимулятора “Трифузол 1 %” у поєднанні з 

засобами симптоматичної та патогенетичної терапії, а саме вітамінно-

мінеральним препаратом “Енерголітом” та антибіотиком “Тілодев” є 
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експериментально підтверджено найбільш ефективною схемою для лікування 

котів, хворих на герпесвірусну інфекцію. 

  ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СХЕМ ПРОФІЛАКТИКИ ПІСЛЯРОДОВОГО 

ПАРЕЗУ КОРІВ 

Сачук Р. М. – кандидат ветеринарних наук, директор 

Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН, м. Рівне 

Калиновська Л. В. – старший науковий співробітник  

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних 

препаратів та кормових добавок, м. Львів 

Кацараба О. А. – кандидат ветеринарних наук, асистент 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С. 3. Ґжицького, м. Львів 

Нікітінський П. А. – лікар ветеринарної медицини 

ПП “Біофарм”, смт Літин 

З’ясування причин та розробка лікувальних і профілактичних заходів при 

неплідності великої рогатої худоби є актуальним завданням для сучасних 

дослідників. 

Післяродові ускладнення, які негативно впливають на перебіг 

післяродового періоду обумовлюють зростання термінів між першим та другим 

осіменінням й заплідненням корів. Внаслідок структурних змін у 

репродуктивних органах у більшості тварин виникає довготривала неплідність, 

тому без ефективних заходів лікування не можливо створювати планомірне 

відтворення стада. 

В основі патогенезу післяродового парезу є стрімке зменшення вмісту 

кальцію, особливо іонізованого, у сироватці крові. Кальцієвий гомеостаз у 

високопродуктивних молочних корів, порушується через надмірне підвищення 

витрат кальцію на початку лактації внаслідок його секреції в молозиво, яке 

містить близько 2,3 г/л кальцію. Таким чином, корова втрачає з 10 літрами 

молозива до 23 г кальцію за одне перше доїння, що в 9 разів більше, ніж його 

кількість у плазмі (2,5–3 г), і більш ніж удвічі за кальцій, що знаходиться в 

екстрацелюлярному просторі (9–10 г). 

Кількість кальцію, абсорбованого з кормів, недостатня для поновлення цих 

витрат. Як результат, розвивається гіпокальціємія. Починаючи з третього отелу 

організм корови не в змозі швидко підтримати рівень кальцію в крові шляхом 

мобілізації його резервів з кісткової тканини, оскільки секреція паратгормону у 

цей період різко знижується. Іони кальцію надходять з м’язів і, як наслідок, 

розвивається парез. 

Тому метою нашої роботи було порівняння ефективності методів 

профілактики післяродового парезу корів, яке проведено в умовах ФГ «Мрія» 

Рівненського району Рівненської області. 

Вивчення ефективності застосованих методів профілактики післяродового 

парезу корів проводили на 4 дослідних групах корів (по 10 голів в кожній). 
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Коровам 1-ї групи застосовували внутрішньовенно препарат «Глюкамін» 

(кальцію хлорид, магнію хлорид, глюкози моногідрат), коровам 2-ї групи - 

«Розчин кальцію борглюконату 20 %» (кальцію глюконат, борна кислота), 

коровам 3-ї групи - «Кальфодев» (кальцію глюконат, кальцію гліцерофосфат, 

магнію хлорид) та коровам 4-ї групи (контроль) – «10 % розчин кальцію 

хлориду» у комплексній терапії (табл.). 

Аналізуючи результати, наведені в таблиці, можна зробити висновок, що 

найефективнішими профілактичними методоми виявилися 2 схеми: 1) 

внутрішньовенне застосування препарату «Глюкамін» у дозі 300 мл на тварину 

+ підшкірно «БТФ плюс» у дозі 10 мл 1 раз на добу протягом 3 діб до очікуваних 

родів та внутрішньомязево «Девівіт комплекс» у дозі 15 мл одноразово за 3 доби 

до очікуваних родів; 2) внутрішньовенне застосування «Кальфодев» у дозі 80 мл 

на тварину + «Дестрадев 50» у дозі 200 мл на тварину + підшкірно «БТФ плюс» 

у дозі 10 мл 1 раз на добу протягом 3 діб до очікуваних родів. Внутрішньомязево 

«Девівіт комплекс» у дозі 15 мл одноразово за 3 доби до очікуваних родів. При 

відсутності профілактичної терапії післяродовий парез реєстрували у 3 корів, що 

склало 30 % від загальної кількості контрольної групи. В 1-й та 3-й дослідних 

групах у тварин клінічні ознаки післяродового парезу не проявилися. Однак в 

контрольній групі всі 3 корови з клінічним проявом післяродового парезу 

одужали після призначення «Глюкаміну» або «Кальфодеву». 

 

Таблиця 

Ефективність застосованих методів профілактики при післяродовому 

парезі корів 
Групи Застосований метод профілактики К-ть 

твар 

К-ть 

захворілих 

тварин 

Одужало 

протягом 

першої доби 

Перша 

дослідна 

група 

Внутрішньовенно «Глюкамін» у дозі 300 мл 

на тварину, підшкірно «БТФ плюс» у дозі 10 

мл 1 раз на добу протягом 3 діб до 

очікуваних родів. Внутрішньомязево 

«Девівіт комплекс» у дозі 15 мл одноразово 

за 3 доби до очікуваних родів. 

10 - - 

Друга 

дослідна 

група 

Внутрішньовенно «Розчин кальцію 

борглюконату 20 %» у дозі 200 мл на тварину 

+ «Дестрадев 50» у дозі 400 мл на тварину, 

підшкірно «БТФ плюс» у дозі 10 мл 1 раз на 

добу протягом 3 діб до очікуваних родів. 

10 1 1 

Третя 

дослідна 

група 

Внутрішньовенно «Кальфодев» у дозі 80 мл 

на тварину + «Дестрадев 50» у дозі 200 мл на 

тварину, підшкірно «БТФ плюс» у дозі 10 мл 

1 раз на добу протягом 3 діб до очікуваних 

родів. Внутрішньомязево «Девівіт комплекс» 

у дозі 15 мл одноразово за 3 доби до 

очікуваних родів. 

10 - - 

Контрольна 

група 

Внутрішньовенно «10 % розчин кальцію 

хлориду» у дозі 200 мл на тварину + «Розчин 

глюкози 40» у дозі 200 мл на тварину 1 раз на 

добу протягом 3 діб до очікуваних родів. 

10 3 3 
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Отже, мінеральні препарати «Глюкамін», «Кальфодев» та «Розчин кальцію 

борглюконату 20 %» у комплексній терапії потрібно включати у план 

профілактичних заходів післяродового парезу корів. 

 

 

  ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ ЗА СУМІСНОГО ПЕРЕБІГУ КЕТОЗУ ТА 

АКУШЕРСЬКОЇ ПАТОЛОГІЇ 

Сергеєв В. І. – аспірант, e-mail: terdosvet@meta.ua 

Стравський Я. С. – доктор ветеринарних наук, старший науковий 

співробітник, e-mail: terdosvet@meta.ua  

Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини НААН 

України 

У сучасних умовах ведення тваринництва поліморбідність (множинна 

патологія) – не виняток, а закономірність. 

Надзвичайно важливо вчасно діагностувати початок розвитку 

захворювання, а особливо це актуально для ветеринарного акушерства і 

гінекології. Вивчення особливостей перебігу хвороб показало, що у корів 

старших вікових груп одночасно діагностувався клінічний прояв дисфункції 

матки і яєчників у 43,9 % випадків, а у корів первісток подібне поєднання 

діагностували у 12,6 % випадків. Надзвичайно мало повідомлень щодо 

одночасного перебігу захворювань печінки та акушерської патологій у корів. 

Мета роботи. Визначити окремі біохімічні показники крові корів за 

сумісного перебігу кетозу та акушерської патології. 

Матеріали і методи Досліди проведені ТзОВ «Агропродсервіс-Інвест» 

Козівського району Тернопільської області на коровах української чорно-рябої 

молочної породи. Лабораторні дослідження проведені в лабораторії 

ветеринарного акушерства та санітарії Тернопільської дослідної станції ІВМ 

НААН.  

Для проведення досліду у зимово-стійловий період створено дві групи 

корів після родів (по 10 голів у кожній групі). Контрольна група – клінічно 

здорові корови, дослідна з клінічними ознаками кетозу. 

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.  

Результати та заключення. В результаті досліджень встановлено, що 

рівень глюкози у сироватці крові корів контрольної групи знаходився в межах 

фізіологічної норми 3,2-3,5 ммоль/л, а у тварин дослідної групи  він знижувався 

до 1,6-2,4 ммоль/л  (р≤0,05). Можливо, це відбувається внаслідок невідповідності 
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надходження енергії з кормом і витратами глюкози на метаболічні процеси та 

синтез молока на початку лактації на фоні розвитку кетозу. 

Вміст холестеролу у сироватці крові корів дослідної групи був 2,5-3,0 

ммоль/л, а у корів контрольної групи цей показник коливався  у межах  2,8-3,5 

ммоль/л (р≤0,05). Отримані результати свідчать про вищий дефіцит метаболічної 

енергії у молочних корів під час переходу із сухостійного періоду до лактації, а 

особливо коли це припадає  на зимово-стійлове утримання. 

Вміст сечової кислоти у сироватці крові корів дослідної групи був 

113,60-115,34,0 мкмоль/л, а у корів контрольної групи цей показник коливався  у 

межах 81,26-101,98 мкмоль/л (р≤0,05).  

Отже жирні кислоти, що мобілізуються з жирової тканини, потрібні для 

молочної залози. Вони є джерелом енергії і попередником для синтезу жиру 

молока. Проте близько чверті мобілізованих жирних кислот поглинає печінка. В 

ідеалі частина жирних кислот мала б повністю окислитись до СО2, щоб 

забезпечити енергією тканини печінки. Решта мала б потрапити до інших тканин 

– наприклад, молочної залози. Однак у деяких тварин відбувається надмірна 

мобілізація жирних кислот, їх надлишок накопичується в печінці у формі 

тригліцеридів (ожиріння печінки), окислюючись до кетонів і потрапляючи в 

кровотік, що призводить до кетозу. 

У корів контрольної групи нами встановлено відсутність патологій 

післяродового періоду, тривалість сервіс-періоду була 46,0±2,0 доби, індекс 

осіменіння 1,8 одиниці, а у корів дослідної групи, у яких діагностовано один 

випадок патології післяродового періоду – затримання посліду та у двох тварин 

– субклінічний мастит, тривалість сервіс-періоду була 118, 0±6,0 діб (р≤0,01), 

індекс осіменіння 2,2 одиниці.  

Висновок. Отримані результати досліджень свідчать, що у післяродовий 

період відбуваються зрушення в вуглеводному, ліпідному обміні речовин та 

розвитку післяродової патології у корів хворих на кетоз. 

 

  ЦИТОАРХІТЕКТОНІКА ВЕНТРАЛЬНИХ РОГІВ СІРОЇ РЕЧОВИНИ 

СПИННОГО МОЗКУ СТАТЕВОЗРІЛИХ КУРЕЙ 

Сокульський І. М. – кандидат ветеринарних наук, доцент, 

e-mail: Sokulskiy_1979@ ukr.net 

Житомирський національний агроекологічний університет, Старий 

бульвар, 7, м. Житомир 

Вступ. Незважаючи на значні досягнення як вітчизняних, так і зарубіжних 

дослідників у галузі морфології хребетних тварин, багато питань, пов'язаних з 

розробкою видової і породної анатомії домашніх птахів, досі залишаються на 

рівні накопичення фактичних матеріалів. Особливо це стосується морфології 

нервової системи домашніх птахів і, зокрема, центральної нервової системи. 
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Метою роботи було з’ясувати закономірності структурної організації 

вентральних рогів сірої речовини грудного відділу спинного мозку статевозрілих 

домашних курей – Gallus gallus на макро- та мікроскопічному рівні. 

Матеріали і методи досліджень. Робота є фрагментом комплексної 

наукової програми кафедри анатомії і гістології факультету ветеринарної 

медицини Житомирського національного агроекологічного університету 

«Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології», 

номер державної реєстрації – 0113U000900. Матеріалом для дослідження був 

спинний мозок від 30 статевозрілих домашніх курей – Gallus gallus. 

Для досліджень відбирали 4-6-ті грудні нейросегменти. В роботі 

використовували анатомічні, гістологічні, нейрогістологічні методи досліджень. 

Результати досліджень. Спинний мозок статевозрілих курей, має форму 

циліндричного тяжа, дещо сплюснутого дорсовентрально. В грудному відділі 

спинного мозку курей, площа поперечного зрізу сірої речовини менша, ніж білої 

і становить 1,112±0,014 мм². Тоді як поперечний зріз спинного мозку займає 

7,216±0,077 мм², а площа білої речовини відповідно – 6,104±0,068 мм², що у 5,4 

рази більша за площу сірої речовини. 

Сіра речовина спинного мозку курей містить різні за функціями нейрони, 

які розміщені нерівномірно. Вони утворюють скупчення ядер – вентральних, 

латеральних та рідше дорсальних рогів. 

Аналіз гістоархітектоніки вентральних рогів різних сегментів спинного 

мозку сірої речовини свідчить про те, що вони містять значну кількість у вигляді 

скупчень великих та середніх нейронів багатогранної форми з чіткими ядрами та 

ядерцем. Такі скупчення клітин утворюють поодинокі групки із 3 – 6 клітин, що 

формують латеральні, центральні і медіальні ядра мотонейронів вентральних 

рогів. При дослідженні ядер відповідних мотонейронів вентральних рогів, 

найбільше клітин виявляється у латеральному ядрі вентрального рогу грудного 

відділу. 

Аналіз одержаних морфометричних даних свідчить про те, що 

нейроцитарна організація спинного мозку характеризується наявністю великих, 

середніх та малих нервових клітин, відсоткове співвідношення грудного відділу 

неоднакове. При цьому, у відповідному відділу найбільшу кількість популяцій 

складають середні нейроцити, які становлять (42,50 ± 0,37 %). На другому місці 

– великі нервові клітини становлять(27,95 ± 0,41 %). Найменшу кількість 

популяції нейронів становлять малі клітини – (29,53± 0,50 %). 

Висновки. Отже, за проведеними дослідженнями слід відзначити, що сіра 

речовина спинного мозку статевозрілих курей містить різні за функціями 

нейрони, які розміщені нерівномірно. Вони утворюють скупчення ядер – 

вентральних, латеральних, рідко дорсальних рогів. При дослідженні ядер 

відповідних мотонейронів вентральних рогів, найбільше клітин виявляється у 

латеральному ядрі вентрального рогу. 
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  ВИВЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ ГЕНОМА 

ВАКЦИННИХ ШТАМІВ BACILLUS ANTHRACIS 

Тарасов О. А. – кандидат ветеринарних наук 

Бабкіна М. М. – інженер  

Криленко С. Ю. – аспірант 

Інститут ветеринарної медицини НААН  

Актуальність. 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 та завдання 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 використовували 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' 

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., 
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фрагмент розміром  1,2 тис. н.п. був виявлений у всіх трьох досліджених 

сапрофітів, але був відсутній  у вакцинних штамів. 

Висновки 

1. В результаті проведених досліджень нами підібрано дві пари 

специфічних праймерів, що дозволяє отримати штамоспецифічні картини 

електрофореграм. 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.  

  ВПЛИВ ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОТРИМАННЯ 

СПЕРМИ ЖЕРЕБЦІВ  

Ткачов О. В. – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, e-mail: sasha_sashaola2017@ukr.net 

Національний фармацевтичний університет, Харків 

Ткачова О. Л. – кандидат сільськогосподарських наук 

Россоха В. І. – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник 

Інститут тваринництва НААН України, Харків 

У сучасній біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин широко 

досліджується вплив мікроорганізмів на основні фізіологічні характеристики 

сперми за її отримання, кріоконсервування та штучного осіменіння кобил. 

Водночас вплив еритроцитарних антигенів на якість сперми залишається поза 

увагою біотехнологів. Досліджували лише особливості антигенного профілю 

еритроцитів за збільшення кількості абортів та прояву у лошат неонатального 

ізоеритролізісу.  

Метою дослідження було встановлення впливу імуногенетичних 

особливостей за антигенами систем груп крові А, С, D, К на ефективність 

біотехнологічної роботи з отримання сперми жеребців. 

Матеріали і методи. Дослідження виконували впродовж 10 років, 

починаючи з 2005 р. на 1676 еякулятах від 69 жеребців-плідників 9 заводських 

порід (українська верхова, чистокровна верхова, тракененська, ганноверська, 

бельгійська, вестфальська, арабська, орловська рисиста і російська рисиста), що 

розводяться 15 господарствах 7 областей України. Отримання сперми 

здійснювали за харківською технологією на стерильну штучну вагіну із 

стерильним спермоприймачем і проведенням санітарної обробки жеребців перед 

отриманням еякулятів. 
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Результати. Уперше встановлено, що у обстежених жеребців української 

селекції за успадкування алелей аd/bcm та dg/cgm системи групи крові D 

спостерігається рухливість сперміїв у середньому менше ніж 5 балів. Наявність 

алелей ad/cgm, ad/d, ad/de, ad/dk, bcm/d, bcm/de, bcm/dg, bcm/dk, cegm/cgm, 

cegm/d, cegm/dg, cegm/dk, cgm/ceg, cgm/cgm, cgm/dg, cgm/dk, de/cgm, de/dk, dg/di, 

dk/d, dk/de, dk/dk супроводжується отриманням спермограм з активністю 

сперміїв у середньому від 5 до 7 балів. У разі носійства алелей bcm/cgm, dg/dk, 

de/d, cgm/d, cgm/de було отримано високі показники спермограм з рухливістю 

сперміїв у середньому більше ніж 7 балів.  

Найбільша концентрація сперматозоїдів спостерігалася у жеребців 

української селекції з алелем cgm/d. У разі успадкування кіньми алеля dg/di 

спостерігалася концентрація сперміїв у середньому менше ніж 60 млн/см3. 

Кількість патологічних форм сперміїв менше ніж 10 % було відмічено у коней з 

алелем аd/bcm. За наявності алеля ad/dk статевих клітин аномальної морфології 

було більше 19 %. 

Уперше встановлено тенденцію (Р<0,05) збільшення концентрації 

сперматозоїдів за наявності у обстежених жеребців а/- алеля системи групи крові 

С. Показано, що у разі носійства а/- еритроцитарного антигену К-системи 

спостерігається зниження (Р<0,05) концентрації сперматозоїдів. 

Найбільший кореляційний зв’язок з об’ємом еякуляту, активністю, 

концентрацією та кількістю патологічних форм сперматозоїдів мали алелі 

еритроцитарних антигенів системи групи крові D, коефіцієнт кореляції становив 

0,36 (Р<0,01), 0,31 (Р<0,01), 0,43 (Р<0,01) і 0,27 (Р<0,05) відповідно.  

Заключення. Отримані результати дозволять прогнозувати фертильний 

потенціал коней у біотехнологічній роботі племінних підприємств за їх 

антигенним профілем. 

АСОЦІЙОВАНИЙ ПЕРЕБІГ ЛЕПТОСПІРОЗУ ТА БАБЕЗІОЗУ У 

СОБАКИ – АНАЛІЗ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ 

Турченко О. М. – аспірантка, e-mail: olga.turchenko.vet@gmail.com 

Сумський національний аграрний університет, м. Суми 

Вступ. Актуальність вивчення асоційованого перебігу лептоспірозу та 

бабезіозу обумовлена реєстрацією у Сумському регіоні значної кількості 

випадків асоційованого перебігу цих двох захворювань. Складність постановки 

діагнозу обумовлена дуже схожою симптоматикою цих хвороб. 

Метою досліджень є вивчення патогенезу асоційованого перебігу 

лептоспірозу та бабезіозу, який, порівняно з моноінфекцією, у більшості 

випадків викликає тяжчий перебіг хвороби у собак. 

Матеріали і методи. Дослідження проводились на базі клініки 

ветеринарної медицини «Ветсервіс» м. Суми та серологічного відділу Сумської 

                                                           
 Науковий керівник – Зон Г. А., кандидат ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри 

вірусології, патанатомії та хвороб птиці СНАУ.  
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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. До клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» м. Суми 

надійшла на лікування безпорідна собака, кличка – Лінда, вік – 14 років, вага – 

7 кг, не вакцинована. Власники скаржилися на кількаденне пригнічення тварини, 

відмову від їжі, блювоту, діарею, домішки крові у сечі. Температура тіла тварини 

становила 39,9 °С, слизові оболонки були анемічними, тони серця при 

аускультації – глухими, не чіткими, аритмічними. При аналізі мазків крові, 

пофарбованих за Романовським, в еритроцитах собаки було виявлено бабезії. 

Враховуючи відсутність вакцинації у тварини було проведено дослідження 

сироватки її крові в РМА, в результаті чого виявлено антитіла до серогруп 

L. icterohaemorrhagiae у титрі 1:200 та до L.canicola у титрі 1:50. Біохімічне та 

клінічне дослідження крові виявили підвищення ШОЕ (39), нейтрофільний 

лейкоцитоз (102), гемоглобінопенію (105), підвищення рівнів АЛТ та АСТ (99 та 

176 відповідно), непрямого білірубіну (23), креатиніну (143) та сечовини (17). У 

якості препаратів етіотропної дії застосовували «Цефтіоклін» у дозі 1мл/10 кг та 

«Димінакель» у дозі 10 мг/1 кг. Патогенетичне лікування тварини складалося з 

в/в краплинного введення розчинів Рінгеру, 5 % глюкози та суміші 0,9 % NaCl з 

40 % глюкозою та 5 % аскорбіновою кислотою; в/в введення гепатопротектору 

«Есенціале», в/м та п/ш введення 0,05 % ціанокобаламіну, кардіопротекторів – 

5 % «Кокарбоксилази» та 10 % «Сульфокамфокаїну» згідно настанов з 

використання даних препаратів. Після 10-денного курсу лікування у клініці, 

4-тижневого курсу перорального задавання гепатопротектору «Карсил» та 

кардіопротекторів «Мілдронат» і «Аспаркам» були повторно проведені 

біохімічне та клінічне дослідження крові собаки, показники яких знизилися до 

норми. 

Висновки. За асоційованого перебігу лептоспірозу та бабезіозу у собак 

страждають печінка, нирки, серце та система крові. Лікування слід проводити 

невідкладно, використовуючи в/в інфузії та широкий спектр препаратів. 

  ДИНАМІКА ЗМІН ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО ХВОРОБ 

БДЖІЛ В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

Тушак С. Ф. – аспірант 

Лемешинська Л. Ф. – аспірант 

Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, 

Україна 

Вступ. Бджільництво одна з найбільш розвинених галузей сільського 

господарства України. Основне значення бджіл не в тому, що вони продуценти 

меду, воску, прополісу та інших продуктів бджільництва, а в тому, що вони - 

основні запилювачі майже всіх квіткових рослин. Постійний епізоотологічний 
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моніторинг сприяє стабільному розвитку галузі, попереджаючи поширення 

інфекційних хвороб на пасіках. 

Матеріал та методи. Епізоотичну ситуацію в Північно-Західному регіоні 

України, зокрема, в Житомирській і Рівненській областях, вивчали за допомогою 

аналізу офіційних даних звітів управління статистики та регіональних 

лабораторій ветеринарної медицини в Житомирській і Рівненській областях за 

2008-2017 роки, а також даних Головних управлінь держпродспоживслужби в 

Рівненській і Житомирській областях. 

Результати досліджень. На території Житомирської та Рівненської 

областей в умовах Державних регіональних лабораторій ветеринарної медицини 

фахівці проводили дослідження на такі захворювання, як американський і 

європейський гнильці, варооз, нозематоз, акарапідоз, амебіаз, браульоз і деякі 

мікози. 

При аналізі звітів, було відзначено, що захворювання європейським 

гнильцем на території двох областей не спостерігали. Реєструвалося 

захворювання на американський гнилець в 2011 році в Бердичівському районі і 

в 2012 році в Житомирському районі, Житомирської області, а також в 2012 році 

в Рівненській області. З 2012 року області вважаються благополучними щодо 

карантинних захворювань бджіл. 

Згідно офіційних даних найбільш поширеною паразитарної хворобою на 

території Житомирської області відзначено варооз, що становить 58 % від усіх 

паразитарних хвороб зареєстрованих на території області. На другому місці за 

поширенням нозематоз, який становить 33 %. Також відзначали поодинокі 

випадки амебіазу і браульозу, що склало 3 %. 

У Рівненській області поширення паразитарних хвороб ідентично 

Житомирській області, це може бути пов'язано зі суміжністю кордонів областей. 

Так, на поширення вароозом припадає 72 % випадків, нозематозу 28 % випадків. 

Область офіційно благополучна щодо амебіазу, акарапідозу і браульозу. 

За період 2008 – 2017 років в Житомирській області найбільш 

неблагополучним роком по поширенню вароозу був 2008 рік. При дослідженні 

2312 проб позитивними виявилися 247, що склало 10,3 %. У 2009 і 2011 роках 

цей показник знизився до 7,3 %. Високий показник поширення нозематозу 

припав на 2013 рік, що склало 10,7 %, з досліджених 1593 проб позитивними 

виявилися 171 проби. 

Найбільш неблагополучним роком по поширенню вароозу в Рівненській 

області був 2017 рік. З 1708 проведених досліджень позитивними виявилося 220 

проб, що склало 12,88 %. Даний показник у 2015 році становив 12,1 %. У 2012 

році відзначали найбільш високу поширеність нозематозу, так з 1912 проб 

позитивними виявилися 87, що склало 4, 55 %. 

У 2008 році відзначали спалах амебіазу і браульозу в Житомирській 

області. Так, з 1800 проб було 48 позитивних на браульоз, і з 2020 проб 8 

позитивних на амебіаз. Рівненська область офіційно благополучна за даними 

хвороб. 

Відносно поширення мікозів в обох областях досліджень не проводили, 

крім як на аспергільоз. У Житомирській області за період з 2008 по 2017 роки 
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жодного випадку не виявлено. У Рівненській області за даний період в 2009 році 

при дослідженні 263 проб виявили 1 позитивну. 

Висновок. Порівняння звітів по поширенню хвороб бджіл в Житомирській 

і Рівненській областях вказує на прояв подібних захворювань у бджіл, їх 

асоціативного перебігу. Проведення епізоотологічного моніторингу хвороб 

бджіл на пасіках дозволяє контролювати епізоотичну ситуацію і дає можливість 

удосконалювати сучасні заходи з лікування і профілактики хвороб в масштабах 

регіонів. 

Тому в перспективі досліджень першочерговим завданням стоїть розробка 

і вдосконалення нових екологічно безпечних препаратів для лікування і 

профілактики заразних хвороб бджіл, спираючись на дані епізоотологічного 

моніторингу. 

  ФАГОЦИТАРНА АКТИВНІСТЬ КРОВІ СВИНЕЙ ПІСЛЯ 

ЗАСТОСУВАННЯ СТИМУЛЮЮЧОГО ТКАНИННОГО ПРЕПАРАТУ 

(СТП) ОДНОЧАСНО ЗІ ЩЕПЛЕННЯМИ 

Тютюн С. М., e-mail: anaerobsveta@ukr.net, тел. (097)3631909 

Горбатюк О. І.  

Андріящук В. О.  

Риженко Г. Ф.  

Уховська Т. М.  

Жовнір О. М.  

Каменчук П. П. 

Проблема. У системі заходів, спрямованих на захист тварин від збудників 

бактеріальних інфекцій, пріоритетним напрямком є специфічна профілактика. ЇЇ 

ефективність залежить не лише від якості вакцинних препаратів, але й від рівня 

імунного статусу організму тварин. Особливо це стосується молодняка тварин, 

який не в змозі швидко та адекватно відповідати на подразники, тому потребує 

корекції, яка можлива за застосування нових ефективних препаратів, в т. ч. і 

тканинних, для стимуляції факторів природної резистентності. 

Метою роботи було вивчити та провести порівняльний аналіз показників 

опсоно-фагоцитарної реакції крові щеплених поросят окремо та одночасно із 

попередніми ін'єкціями стимулюючого тканинного препарату «СТП».  

Матеріали. Експериментальні дослідження проведені на базі 

фермерського господарства «Бастіон» Летичівського р-ну, Хмельницької обл. та 

лабораторії анаеробних інфекцій ім. В. Риженка ІВМ НААН.  

Були сформовані дві групи клінічно здорових поросят – контрольна і 

дослідна, по 5 гол. поросят у кожній, віком 50 діб. Середня жива вага тварин 

контрольної групи складала 13,00±0,20 кг; тварин дослідної групи – 13,00±0,80 

кг. До проведення щеплень, через 7 і 14 діб тваринам дослідної групи було 

застосовано імуномоделюючий засіб «СТП» у вигляді внутрішньом’язових 

ін’єкцій у дозі по 2,0 см3. Після цього всі поросята були щеплені інактивованою 

вакциною «Гемофілосан» проти гемофільозу свиней у дозах: по 2,0 за першої та 
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по 3,0 см3 за повторної імунізації. Кожну групу тварин утримували в окремих 

клітках. Тварини перебували в однакових умовах щодо годівлі та догляду. Зразки 

проб крові для досліджень відбирали перед проведенням досліджень, через 14 

діб після першої і 14 та 28 діб після повторної імунізації поросят. 

Методи досліджень: гематологічний, імунологічний, статистичний. 

Результати. Результати гематологічних досліджень у поросят, яким перед 

щепленнями інактивованою вакциною «Гемофілосан» проти гемофільозу свиней 

застосовували тканинний препарат «СТП», свідчать про його позитивний вплив 

на організм тварин та більш інтенсивну стимуляцію клітинної ланки імунітету, 

оскільки у цей період показники абсолютної кількості лімфоцитів зростали 

вірогідно на 13,7 % (р<0,05), порівняно з аналогічними показниками у тварин 

контрольної групи. 

Аналіз одержаних результатів засвідчував, що до початку досліду різниця 

між показниками ФА, фагоцитарного числа (ФЧ) та інтенсивності фагоцитозу 

(ФІ) у дослідних і контрольних тварин суттєво не відрізнялася. Надалі, у поросят, 

яким перед щепленнями вакциною застосовували тканинний препарат «СТП», 

спостерігалося зростання кількості активних нейтрофілів (ФА) вірогідно на рівні 

11,8 % (р<0,05), порівняно із показниками тварин контрольної групи. Оскільки 

за формування імунітету фагоцитоз є одним із основних механізмів природної 

резистентності та обов’язковим ланцюгом індукції, зростання кількісного вмісту 

активних нейтрофілів вказує на прискорення формування імунної відповіді 

організму після застосування тканинного препарату «СТП» перед щепленнями. 

Зростання показників ФЧ свідчило про активізацію імунної системи, 

оскільки після ін’єкцій тканинного препарату «СТП» у щеплених поросят його 

величина була вищою вірогідно на 20,0 % (р<0,01), порівняно з показниками у 

вакцинованих поросят без застосування стимулюючого засобу. 

За одночасного застосування препарату «СТП» і вакцинації тварин 

показник ФІ зростав вірогідно на 13,2 % (р<0,05), порівняно з показниками 

поросят контрольної групи, що свідчило про підвищення захисної здатності 

нейтрофілів та прискорення імунної відповіді організму. 

Висновки. Встановлено, що застосування стимулюючого тканинного 

препарату «СТП» перед вакцинацією поросят підвищує захисні фагоцитарні 

функції організму, що засвідчено зростанням показників ФА вірогідно на 11,8 % 

(р<0,05), ФЧ – на 20,0 % (р<0,01) і ФІ – на 13,2 % (р<0,05) та підтверджує більш 

активне формування імунної відповіді організму свиней за одночасного 

застосування стимулюючого тканинного препарату «СТП» і специфічних 

профілактичних засобів. 

Перспективи подальших досліджень направлені на удосконалення 

ефективності стимулюючого тканинного препарату «СТП» шляхом введення до 

його складу наночастинок заліза і міді для підвищення показників природної 

резистентності тварин.  
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  МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ 

ТВАРИН ТА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ПОЛЬОВИХ 

ІЗОЛЯТІВ ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ ТВАРИН 

Уховська Т. М.  

Горбатюк О. І. 

Інститут ветеринарної медицини НААН  

Вступ. Все частіше ветеринарні лікарі стикаються з проблемою 

антибіотикорезистентності збудників бактеріальних інфекцій тварин, це завдає 

значних збитків власникам через незначну ефективність лікувально-

профілактичних заходів. Ця проблема є соціальною, оскільки тісно пов’язана із 

продовольчим забезпеченням населення якісною і безпечною тваринницькою 

продукцією. 

Питання боротьби з стійкістю мікроорганізмів стало однією з 4 тем сфери охорони 

здоров'я, що за весь час виносилися на розгляд засідання Генеральної асамблеї ООН. 

На жаль, відслідковування в Україні питань антибіотикорезистентності майже 

не ведеться, а ті дані, що надають профільні міністерства не відповідають дійсності та 

є заниженими через відсутність системи виявлення та фіксування таких захворювань. 

Матеріали. Мікробіологічні дослідження біологічного матеріалу від 

загиблих тварин із тваринницьких господарств різних регіонів України 

проводилися впродовж 2010–2016 рр. за використання мікроскопічного, 

культурального, біохімічного і біологічного методів. Визначення чутливості до 

антибіотиків проводили методом дифузії в агар із застосуванням паперових 

дисків, просякнутих відповідними антибіотиками. 

Результати. Бактеріальні хвороби свиней в умовах України реєструються 

щорічно, що пов’язано з негативним впливом на організм цілого комплексу 

факторів зовнішнього і внутрішнього характеру. Моніторинг бактеріозів за 

використання даних офіційної статистики з бакдосліджень, показав що серед 

поголів’я свиней на території держави зареєстровано 16 захворювань. Видовий 

спектр ідентифікованих патогенних мікроорганізмів представлений анаеробами 

– C. perfringens, F. necrophorum, Fus. nodosus, збудниками сальмонельозної 

інфекції і E. coli, збудниками лістеріозу і пастерельозу, також Act. lignieresii, Kl. 

рneumoniae, H. pleuropneumoniae і Ps. aeruginosa. 

Чітко встановлено, що провідну роль відіграють колібактеріоз, набрякова 

хвороба, дизентерія свиней, інфекційна ентеротоксемія, бешиха та сальмонельоз. 

Встановлено, що за останні 5 років найчастіше реєструються інфекційні 

захворювання із симптомокомплексом ураження травного каналу, зокрема, колібактеріоз.  

За результатами досліджень було одержано 293 ізоляти патогенних мікроорганізмів, 

представлених 14 їх видами. Із усіх виділених збудників бактеріальних інфекцій 61,5 % 

серед них виявилися резистентними, 29,1 % збудників визначені як помірно стійкі і 9,4 % 

як чутливі до застосованих 34 різновидностей антибіотиків груп фторхінолонів, 

аміноглікозидів, цефалоспоринів, макролідів, пеніцилінів, карбапенемів, які найчастіше 

використовуються у ветеринарній лікувальній практиці.  

Серед збудників бактеріозів тварин найбільша стійкість до антибіотичних 

препаратів була притаманна H. pleuropneumoniae – 94,1 % серед одержаних 
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ізолятів збудника; Ps. aeruginosa – 85,3; P. multocida – 79,4; A. lignieresii – 76,5;     

L. monocitogenes – 76,5; F. nodosus – 67,6; Kl. pneumoniae – 61,8; S. aureus – 58,8;       

S. typhisuis – 55,9. Інші штами ідентифікованих мікроорганізмів проявляли 

резистентність до антибіотиків менше 50,0 % випадків. Серед чутливих до 

антибіотиків штамів патогенних бактерій найвищий ступінь чутливості був 

виявлений у E. coli, F. necrophorum і S. choleraesuis. 

Висновки. Встановлений високий рівень резистентності патогенних 

мікроорганізмів – 61,5 % серед одержаних 293 польових ізолятів, до 34 

різновидностей антибіотиків груп фторхінолонів, аміноглікозидів, 

цефалоспоринів, макролідів, пеніцилінів, карбопенемів, що найчастіше 

використовуються у ветеринарній медицині для лікування тварин проти 

бактеріозів, створюючи небезпеку щодо нових спалахів та поширення 

інфекційних захворювань тварин на території України. 

  СПЕКТРИ АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ ПОЛЬОВИХ ІЗОЛЯТІВ 

ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ 

Уховська Т. М., e-mail: tanyavet@ukr.net; тел.: (097)3133066 

Ничик С. А.  

Горбатюк О. І.  

Андріящук В. О.  

Риженко Г. Ф.  

Жовнір О. М.  

Тютюн С. М. 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

Вступ. Ветеринарна медицина стикається з проблемою 

антибіотикорезистентності збудників бактеріальних інфекцій тварин на 

території України, що наносить колосальні збитки господарствам через низьку 

ефективність лікувально-профілактичних заходів. Ця проблема є соціальною, 

оскільки тісно пов’язана із продовольчим забезпеченням населення якісною і 

біобезпечною тваринницькою продукцією.  

Матеріали. Дані офіційної звітності державних установ ветеринарної 

медицини щодо бактеріологічних досліджень за період 2010–2016 рр., 

біологічний матеріал від загиблих тварин із тваринницьких господарств різних 

регіонів України. 

Результати. Бактеріологічний моніторинг бактеріозів 

сільськогосподарських тварин на території України за період 2010–2017 рр., 

проведений з використанням даних офіційної звітності державних установ 

ветеринарної медицини, показав значну їхню поширеність і асоційований 

перебіг. За результатами власних бактеріологічних досліджень біологічного 

матеріалу від загиблих тварин одержані 293 ізоляти були представлені 14 видами 

патогенних мікроорганізмів, 61,5 % із яких виявилися резистентними до 

застосованих 34 різновидностей антибіотиків, які найчастіше використовуються 

у ветеринарній лікувальній практиці. Серед виділених збудників 29,1 % 
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визначені як помірно стійкі і лише 9,4 % – як чутливі до застосованих 

антибіотиків. Серед збудників бактеріозів найбільша стійкість до антибіотичних 

препаратів була притаманна H. pleuropneumoniae (94,1 % серед одержаних 

ізолятів збудника), Ps. aeruginosa (85,3), P. multocida (79,4), A. lignieresii (76,5), 

L. monocitogenes (76,5), F. nodosus (67,6), Kl. pneumoniae (61,8) та іншим – у 

меншій мірі. 

Висновки. Виявлений високий рівень резистентності патогенних 

мікроорганізмів, представлений 14 їхніми видами до 34 різновидностей 

антибіотиків, які найчастіше використовуються у ветеринарній медицині для 

лікування тварин проти бактеріозів. Серед виділених збудників – 61,5 % були 

визначені як резистентні; 29,1 % – помірно стійкі і 9,4 % – чутливі до 

антибіотиків.  

Перспективою подальших досліджень є напрямок у бік подолання 

антибіотикорезистентності на молекулярному рівні шляхом видалення із 

бактеріальних клітин, за допомогою наночастинок металів, плазмід, які несуть 

гени, що кодують синтез речовин-деструкторів антибіотиків.  

  ПРИЧИНИ ТА ОЗНАКИ ПІСЛЯРОДОВОЇ ГІПОКАЛЬЦІЄМІЇ В КОРІВ 

Шарандак П. В., доктор ветеринарних наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Вступ. Післяродова гіпокальціємія – це хвороба з гострим перебігом, 

характеризується зниженням вмісту кальцію в крові і тканинах, супроводжується 

парезом гладеньких та поперечносмугастих м’язів, паралічоподібним станом 

глотки, язика, кишечнику і коматозним станом. Основною ознакою хвороби є 

різко виражена гіпокальціємія.  

Мета роботи – вивчити причини та ознаки післяродової гіпокальціємії в 

корів. 

Матеріали і методи. Дослідження були проведені на коровах ПраАТ 

НВО «Прогрес» Золотоніського району Черкаської області в період 5–7 діб після 

отелення. Проведений хімічний аналіз ґрунтів господарства за вмістом фосфатів 

та калію, аналіз раціонів годівлі глибоко тільних корів. В сироватці крові від 

досліджених тварин визначали вміст загального білка, загального кальцію та 

неорганічного фосфору.  

Результати досліджень. Ґрунти господарства характеризуються 

підвищеним вмістом фосфатів у 25,4 % випадків і низькою концентрацією Калію 

в 41,8 %. У зв’язку з цим 48,1 % ґрунтів відносяться до слабо кислих, що 

пригнічує засвоєння сполук Кальцію рослинами.  

Годівля корів у останні 60 діб тільності є незбалансованою. В ньому не 

вистачає перетравного протеїну (76,4 % від потреби), цукру (83,2 %), Кальцію 

(93,2 %) та спостерігається надлишок Фосфору (122 %). Співвідношення між 

останніми двома елементами становить 1,27: 1 за норми 1,5–2,0: 1. 

При аналізі ветеринарної звітності було встановлено, що в структурі 

післяродових патологій переважають кетоз (40 %), ендометрити (28,3 %) і 
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затримка посліду (20 %). Післяродова гіпокальціємія, як монопатологія в даному 

господарстві реєструвалась у 11,7 % хворих новорозтелених корів. 

Клінічним дослідженням корів встановлено, що їх загальний стан 

задовільний, вгодованість – середня, відсутні видимі зміни шкіри, волосяного 

покриву та слизових оболонок. У 7 досліджених нами хворих новорозтелених корів 

було встановлено залежування, тетанічні скорочення м’язів кінцівок. Тварини 

важко підіймались. 

За лабораторного дослідження сироватки крові від корів встановлено, що 

вміст загального білка становив 79,8±1,06 (73,6–88,3) г/л до отелення та 

72,8±1,48 (66,7–75,8) г/л після. Такі коливання показника пов’язані з втратою 

частини білку за рахунок випоювання молозива новонародженим. 

В сироватці крові глибокотільних корів концентрація загального Кальцію 

становила 2,21±0,24 (2,03–2,41) а неорганічного Фосфору – 2,17±0,31 (1,79–

2,31) ммоль/л. Після отелення кількість кожного з макроелементів становила 

1,97±0,18 (1,85–2,12) та 2,25±0,37 (1,96–2,67) ммоль/л відповідно. Гіпокальціємія 

характерна для 100 % хворих тварин. 

Висновок. Таким чином, у корів ПраАТ НВО «Прогрес» Золотоніського 

району Черкаської області були виявлені ознаки післяродової гіпокальціємії, що 

клінічно проявляється залежуванням тварин, тетанічними скороченнями м’язів 

кінцівок, а при лабораторному дослідженні крові – вираженою гіпокальціємією. 

Сприяє розвитку даної хвороби надлишок фосфатів у ґрунтах району. 

ВПЛИВ ВЕРМИКУЛІТУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ТА 

ОБМІН МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНІЗМІ ОВЕЦЬ 

Шарандак П. В. – доктор ветеринарних наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Жила М. І. – доктор ветеринарних наук 

Шкодяк Н. В. – кандидат ветеринарних наук 

ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів 

Лікарські речовини природного походження позитивно впливають на 

обмін макро- та мікроелементів в організмі тварин, що зумовлюється 

вираженими сорбційними властивостями таких препаратів, а також наявністю у 

їх складі мінеральних елементів (сульфуру, магнію, калію, купруму, феруму, 

хрому, йоду, селену, кремнію).  

Мета роботи – вивчити вплив препарату вермикуліту на функціональний 

стан печінки та обмін мікроелементів в організмі овець за умов перорального 

застосування. 

Матеріали і методи. Дослідження були проведені на базі господарства 

ТОВ «Лайвсток Агро» (Дрогобицького району Львівської області) на вівцях 

7-місячного віку, масою тіла 35–45 кг у зимовий стійловий період. Тваринам у 

кількості 20 голів задавали перорально разом із питною водою 5 г вермикуліту 

впродовж 10 діб. У період досліду вели постійне спостереження за клінічним 

станом піддослідних овець, фіксуючи будь-які відхилення від фізіологічної 
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норми для даного виду тварин. Кров відбирали з яремної вени овець до 

згодовування препарату та через 14 діб після застосування. В сироватці крові 

визначали вміст загального білка, загального білірубіну, Купруму, Мангану, 

Селену, активність АсАТ, АлАТ та гамма-глутамілтрансферази (ГГТ). Біохімічні 

дослідження проведені в лабораторії клініко-біологічних досліджень ДНДКІ 

ветеринарних препаратів та кормових добавок. 

Результати. На основі проведеного аналізу раціону годівлі овець 

встановлено відхилення у співвідношенні між легкоперетравними вуглеводами 

(цукор+крохмаль) та перетравним протеїном, а саме, 1,3 : 1 за норми 2–2,5 : 1. 

Окрім цього в раціоні виявлено недостатній вміст цукру, крохмалю, кальцію, 

купруму, цинку, кобальту і йоду. Хіміко-токсикологічний аналіз раціону 

піддослідних тварин показав відсутність у кормах мікотоксинів. 

Клінічними спостереженнями не встановлено суттєвих змін загального 

стану овець упродовж періоду застосування досліджуваного препарату. 

Біохімічними дослідженнями сироватки крові овець встановлено, що вміст 

загального білка становив 62,6±1,4 (56,9–71,4) г/л до введення вермикуліту та 

63,7±1,5 (57,6–70,8) г/л після його застосування. Проте, зміни даного показника 

були невірогідні. 

Вміст у сироватці крові загального білірубіну після застосування 

алюмосилікату становив 1,56±0,44 (1,05–2,32) мкмоль/л проти 1,87±0,46 (1,28–

2,24) мкмоль/л до початку досліду, тобто відзначена тенденція до зниження цього 

показника. 

Активність аланінової та аспарагінової трансфераз у сироватці крові овець 

вірогідно знижувалася (p<0,01; p<0,001), порівняно з даними до введення 

препарату. Так, активність АсАТ і АлАТ на початку досліджень становила, 

відповідно, 133,6±13,2 (72,5–168,4) Од/л та 22,9±1,4 (12,3–27,8) Од/л. А у кінці 

досліду активність АсАТ була 97,9±5,5 (77,4–123,6) Од/л, а АлАТ ― 15,4±1,5 

(8,6–21,3) Од/л. 

Активність ГГТ у сироватці крові овець до введення досліджуваного 

препарату становила 58,7±4,2 (35,7–74,3) Од/л. Після застосування вермикуліту 

зміни цього показника були невірогідні (p>0,05), а саме, 56,7±5,0 (27,5–70,2) 

Од/л. 

Концентрація купруму, мангану та селену в сироватці крові піддослідних 

тварин на початку досліду була відповідно: 10,50±1,45 (8,90–11,40), 0,87±0,14 

(0,74–0,98) та 0,75±0,12 (0,61–0,83) мкмоль/л. застосування алюмосилікатів 

сприяло збільшенню величини даних показників, відповідно, на 8,7; 7,4 та 9,2 %, 

(p>0,05). 

Висновки. Таким чином, застосування препарату вермикуліту упродовж 

10 діб позитивно впливало на функціональний стан печінки тварин та сприяло 

збільшенню вмісту мікроелементів у сироватці крові овець.  
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  ВПЛИВ ЦИКЛІВ ЗАМОРОЖУВАННЯ-РОЗМОРОЖУВАННЯ НА 

СТАБІЛЬНІСТЬ ВІРУСУ ХВОРОБИ ГАМБОРО 

Шевченко Н. І. – аспірант, e-mail: nshevchenko2727@gmail.com  

Недосєков В. В. – доктор ветеринарних наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Вабищевич Ф. С. – кандидат ветеринарних наук, науковий консультант 

ТОВ «Біотестлаб» 

Вступ. У процесі виробництва профілактичних препаратів проти ІБХ  

виникає необхідність зберігання сировини при низьких температурах.  

Виникає питання – як впливає заморожування-розморожування матеріалу 

на інфекційну активність  вірусу ІБХ та скільки разів можна провести 

заморожування-розморожування без втрати активності антигену. 

Метою нашої роботи було дослідити зміни інфекційної активності вірусу 

при проведенні кількох циклів заморожування-розморожування. 

Матеріали і методи  
Для дослідження стабільності вірусу ІБХ використано:  

 штам МВ/5, що виділений в Україні та використовується як вакцинний, 

з титром інфекційної активності 6,15 lg EID50/мл  після напрацювання; 

 8-10-денні курячі ембріони (КЕ) зі статусом SPF фірми VALO BioMedia 

GmbH (Німеччина); 

 холодильна камера, що забезпечує температурний режим мінус 30±2 оС; 

 інкубатор, що забезпечує температуру 37-38 оС  та вологість 40-70 %; 

 ламінарний бокс. 

Для напрацювання матеріалу КЕ заражали вірусом у робочій дозі та інкубували 

протягом 6 діб. Отриманий вірусовмісний матеріал фасували у 5 флаконів по 5 мл та 

заморожували при температурі мінус 30±2 оС протягом 7 діб і розморожували при 

температурі 20±2 оС. Таким методом проведено максимально 5 циклів 

заморожування-розморожування запланованих для відбору проб вірусного матеріалу 

до заморозки і одночасно після 1-5 розморожування. Дослідження впливу фактору 

заморожування-розморожування на стабільність інфекційної активності вірусу, в 

залежності від кількості циклів заморожування-розморожування провели одночасно. 

Визначення титру інфекційної активності проводили на КЕ зі статусом 

SPF. Титр інфекційної активності вірусу розраховували за методом Ріда і Менча. 

Результати досліджень наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Вплив циклів заморожування-розморожування на  інфекційну активність вірусу 

хвороби Гамборо 
Кратність заморожування 

матеріалу 

Титр інфекційної активності вірусу після розморожування 

(lg ЕІД50/мл) 

Перший цикл 6,20 

Другий цикл 5,70 

Третій цикл 5,87 

Четвертий цикл результати недостовірні 

П’ятий цикл 5,58 
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У результаті після першого циклу заморожування-розморожування вірусу 

ІБХ спостерігали підвищення титру інфекційної активності вірусу внаслідок 

розриву конгломератів тканин та вивільненням вірусу. 

Після другого та наступних циклів заморожування-розморожування титр 

вірусу знизився на 0,33-062 lg ЕІД50/мл, тобто у 2-3 рази, що є негативним 

показником при виробництві вакцинних препаратів. 

Висновок. Зниження кількості вірусу в антигені у 2-3 рази вказує на 

негативний вплив процесу заморожування-розморожування, що проводився 

більше ніж один раз. 

ЕХІНОКОКОЗ БЕЗПРИТУЛЬНИХ СОБАК 

Шерстюк А. Д. – аспірант 1 

Коваленко Г. А. – кандидат ветеринарних наук 1 

Галат М. В. – кандидат ветеринарних наук 2  

Ничик С. А. – доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент 

НААН 1 
1 Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 
2 Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Вступ. Ехінококоз є одним з найважливіших зоонозних паразитарних 

захворювань у світі зі значними соціально-економічними наслідками. 

Мікроскопія проб фекалій від підозрілих на це захворювання тварин для 

встановлення діагнозу не є ефективним методом. 

Мета роботи. Провести систематичний огляд літератури, відбір проб 

(фекалії) та провести аналіз географічного розподілу Echinococcus spp. серед 

дефінітивних хазяїнів: безпритульних собак, двох вовків та двох єнотоподібних 

собак. Оцінити значення відмінностей видів за генотипом або штамом паразита, а 

також виявити наявні прогалини в наших знаннях щодо диференційної 

діагностики. 

Матеріали і методи. Методичний аналіз та обробка науково-метричних баз 

даних: PubMed, Science Direct, Scopus і Google Scholar та проведення відбору проб 

фекалій, які плануються досліджувати методом ПЛР на базі інституту Лефлера, 

Німеччина,  для визначення видової класифікації збудників. 

Результати досліджень та їх обговорення. Спираючись на біологічні, 

епідеміологічні та, особливо, молекулярно-генетичні дослідження, 

рекомендовано залучення щонайменше дев’яти видів збудників ехінококозу, з 

яких шість поширені у Північній півкулі та три додаткових види, які виявлені в 

Африці та Південній Америці. 

В Україні ехінококоз частіше виявляється в південних областях – Одеській, 

Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, в інших – спорадичні 

випадки. На території України реєструється 2 типу вогнищ: у степовій південній 

зоні циркулює «овечий» штам, в поліській та лісостеповій – переважно 

«свинячий». Також, було описано поширення E. multilocularis серед червоних 
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лисиць (Vulpes vulpes) у Львівській та Волинській областях (Західна Україна). 

Наразі, не має даних, щодо молекулярно-генетичної диференціації видів та 

генотипів Echinococcus, що циркулюють на території України.  

Висновки. Диференційна діагностика обов’язково повинна включати не 

тільки мікроскопію, але і молекулярні методи дослідження – ПЛР, з метою 

кращого розуміння життєвого циклу паразита для планування та реалізації 

програм контролю інвазії. 

В подальших дослідженнях планується провести молекулярно-генетичні 

дослідження щодо диференціації видів та генотипів Echinococcus, які 

циркулюють на території України.  

  МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСКОПІЧНИХ ГРИБІВ В 

КОРМАХ 

Янголь Ю. А. – аспірант 

Інститут ветеринарної медицини НААН, м.Київ 

Вступ. Мікроміцети це постійна складова частина екосистеми. 

Мікроскопічні гриби розповсюджені всюди, вони є продуцентами мікотоксинів. 

Проблема мікотоксикозів має глобальний характер. В першу чергу це 

пояснюється поширенням токсичних грибів у природі, які за сприятливих умов 

можуть уражати корми, харчові продукти, промислову. Ураження рослин 

токсигенними грибами починається з самого початку їх вегетації. Токсигенні 

плісняві гриби та їх метаболіти (мікотоксини), уражуючи корми, викликають у 

тварин та птиці комплексні отруєння різного ступеня важкості – від гострих до 

хронічних. При цьому відмічають зниження природної резистентності та 

імунного статусу і, як правило, підвищення захворювань інфекційної та 

незаразної етіології, в результаті отримуємо зменшення продуктивності, 

погіршення санітарної якості продукції. 

Окремі види і популяції мікроскопічних грибів при одночасному ураження 

зерна злакових культур можуть змінювати характер вегетативного розвитку та 

рівень біосинтезу мікотоксинів.  

Мета даної роботи полягала у проведені дослідження на засміченість 

мікроскопічними пліснявими грибами на протязі 2016 – 2017 р.  

Матеріали та методи досліджень. Згідно з ДСТУ було відібрано було 165 

проб різних видів кормів: пщениця, кукурудза, ячмінь, висівки, комбікорми. Всі 

досліджувальні корми (проби)надійшли нам з господарств, в яких була підозра 

на мікотоксикоз. Штами грибів висівалися на середовищі Чапека. Культивували 

в термостаті за температурою 24-250С. Ідентифікували до виду під мікроскопом 

за допомогою визначників. Перевіряли на токсичність до тест-мікроорганізму 

Тетрахімена піріформіс– згідно з ДСТУ 3570–07.  

Результатита обговорення . В результаті досліджень було виявлено 

грибів роду Aspergillus – 20 %, Penicillium –21 %,Fusarium – 23 %, Alternaria – 

20 %, Mucor – 1,9 %, Cladosporium – 0,5 %, інші – 11 %.  
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Всі виділені штами, нами були перевірені на токсичність до Tetrachimena 

piriformis. Серед виділених грибів роду Fusarium токсичних було 61 штам, серед 

грибів роду Penicillium – 38, а також грибів роду Aspergillus – 29. 

Серед токсичних штамів грибів роду Fusarium найбільше було штамів, які 

продукували мікотоксин фумонізин, що складав 12 %; мікотоксин зеараленон – 

10 %, Т–2 токсин – 8 %, а найменше вомітоксин – 4 %.  

Найбільше токсичних штамів було виділено з зерна кукурудзи: серед них 

Fusarium sporotrichiella, Fusarium graminearum, Fusarium moniliforme. 

Висновки. В результаті проведення досліджень було встановлено, що 

корми в значній мірі уражені мікроскопічними пліснявими грибами, серед них 

дуже багато токсичних ізолятів, які є потенційними продуцентами мікотоксинів. 

Для недопущення отруєння тварин мікотоксинами необхідно проводити 

моніторинг ураженості кормів мікроскопічними пліснявими грибами. 
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