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Ср – Wed                  19.05.2021  
 
 

9.30–10.00 
Реєстрація учасників конференції 

Registration 

10.00–11.30 

 

Секція 1 / Session 1 
Антимікробна резистентність: глобальна проблема та план дій 
Головуюча: д-р вет. наук Айшпур Олена Євгеніївна, ІВМ НААН 

Chair of the Session: Dr. of Vet. Sc. Ayshpur Olena, IVM NAAS 

10.00–10.15 

Мікробіологічний моніторинг антибіотикорезистентності 
мікроорганізмів – збудників інфекційних хвороб тварин 
Айшпур Олена Євгеніївна, д-р вет. наук, завідувач лабораторії 
бактеріальних хвороб тварин ІВМ НААН 

Microbiological monitoring of antibiotic resistance of microorganisms the 
causative agents of infectious animal diseases 
Ayshpur Olena, Dr. of Vet. Sc., Head of the Laboratory of Bacterial Diseases 
of Animals, IVM NAAS 

10.15–10.30 

Нагляд за протимікробною резистентністю зоонозних та 
коменсальних бактерій в Україні 
Гаркавенко Тетяна Олександрівна, канд. вет. наук, ст. наук. сп., 
перший заступник директора ДНДІЛДВСЕ 

Surveillance on antimicrobial resistance of zoonotic and commensal 
bacteria in Ukraine 
Harkavenko Tetiana, PhD in Vet. Sc., Senior Researcher, First Deputy 
Director, SRILDVSE 

10.30–10.45 

Вивчення механізмів дії антибіотикорезистентності бактерій та 
шляхи її подолання 
Гуменюк Володимир Володимирович, аспірант, ІВМ НААН 

Study of the mechanisms of action of bacteria antibiotic resistance and 
ways to overcome it 
Humeniuk Volodymyr, PhD student, IVM NAAS 

10.45–11.00 

Розробка мікробіологічних методик щодо наявності антибіотиків у 
пташиному посліді 
Азиркіна Ілона Михайлівна, начальник лабораторії мікробіологічних 
досліджень харчових продуктів та кормів бактеріологічного науково-
дослідного відділу, ДНДІЛДВСЕ 

Development of microbiological methods for the presence of antibiotics in 
bird droppings 
Azyrkina Ilona, Head of the Laboratory of Microbiological Research of Food 
and Feed of the Bacteriological Research Department, SRILDVSE 



12 

11.00–11.15 

Стан антиоксидантної системи у щурів за введення пегільованого 
енрофлоксацину 
Зеленіна Оксана Михайлівна, асистент кафедри фізіології, 
патофізіології та біохімії, Одеський державний аграрний університет 

The state of the antioxidant system in rats after introduction of 
PEGylated enrofloxacin 
Zelenina Oksana, Assistant of the Department of Physiology, 
Pathophysiology and Biochemistry, Odessa State Agrarian University 

11.15–11.30 Обговорення / Panel discussion 

11.30–14.00 

 

Секція 2 / Session 2 

Актуальні аспекти ветеринарної паразитології 
Головуючий: д-р вет. наук, проф., член-кор. НААН Приходько Юрій 
Олександрович, Інститут ветеринарної медицини НААН 

Chair of the Session: Dr. of Vet. Sc., Prof., Associate Member of NAAS 
Prykhodko Yurii, IVM NAAS 

11.30–11.45 

Tritrichomonas foetus: a study of prevalence in animal hosts in Poland 
Dąbrowska Joanna, MSc, PhD, Department of Parasitology and Invasive 
Diseases, PIWet 

Tritrichomonas foetus: дослідження поширеності серед тварин-
господарів у Польщі 
Домбровска Йоанна, канд. наук, Відділ паразитології та інвазійних 
хвороб, НВНДІ, Польща 

11.45–12.00 

Contracaecum osculatum as a risk factor for human and cod 
Belcik Aneta, MSc, Reasearcher of the Department of Parasitology and 
Invasive Diseases, PIWet 

Contracaecum osculatum як фактор ризику для людини та тріски 
Бельчік Анета, магістр, наук. сп. відділу паразитології та інвазійних 
хвороб, НВНДІ, Польща НВНДІ, Польща 

12.00–12.15 

Detection of DNA and live Toxoplasma gondii parasites in meat products 
in Poland 
Sroka Jacek, DVM, PhD, ScD, Associate Professor, Department of 
Parasitology and Invasive Diseases, PIWet, Poland 

Виявлення ДНК та живих паразитів Toxoplasma gondii в м’ясних 
продуктах у Польщі 
Срока Яцек, д-р вет. наук, доцент, відділ паразитології та інвазійних 
хвороб, НВНДІ, Польща 

12.15–12.30 

Альтернативні методи діагностики за дирофіляріозу у собак  
Криворученко Денис Олександрович, аспірант кафедри паразитології 
Харківської державної зооветеринарної академії 
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Alternative methods of dirofilariasis diagnosis of dogs 
Kryvoruchenko Denys, PhD student of the Department of Parasitology of the 
Kharkiv State Zooveterinary Academy 

12.30–12.45 

Дерматити паразитарної етіології у собак 
Євтушенко Інна Дмитрівна, канд. вет. наук, ст. наук. спів., доцент 
кафедри хірургії ім. професора І.О. Калашника Харківської державної 
зооветеринарної академії 

Parasitic dermatitis of dogs 
Yevtushenko Inna, PhD in Vet. Sc., Senior Researcher, Associate Professor 
of the І.О. Kalashnikov Department of Surgery of Kharkiv State Zooveterinary 
Academy 

12.45–13.00 

Особливості поширення нематодозів травного каналу овець у розрізі 
господарств Полтавської, Київської та Запорізької областей  
Мельничук Віталій Васильович, канд. вет. наук, доцент кафедри 
інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Полтавської 
державної аграрної академії 

Spread features of the digestive tract nematodes of sheep in farms of 
Poltava, Kiev and Zaporozhye regions 
Melnychuk Vitaly, PhD in Vet. Sc., Associate Professor of the Department of 
Infectious Diseases, Hygiene, Sanitation and Biosafety of Poltava State 
Agrarian Academy 

13.00–13.15 

Видовий склад борелій, виявлених методом ПЛР в автохтонних 
видах іксодових кліщів Харківської області  
Нікіфорова Ольга Василівна, канд. вет. наук, доцент кафедри 
паразитології Харківської державної зооветеринарної академії 

Species composition of Borrelia detected by PCR in autochthonous species 
of Ixodes of Kharkiv region 
Nikiforova Olga, PhD in Vet. Sc., Associate Professor of the Department of 
Parasitology of the Kharkiv State Zooveterinary Academy 

13.15–13.30 

Ларвальні цестодози сільськогосподарських тварин на Харківщині  
Мазанний Олексій Володимирович, канд. вет. наук, доцент кафедри 
паразитології Харківської державної зооветеринарної академії 

Larval cestode of farm animals in Kharkiv region 
Mazannyi Oleksii, PhD in Vet. Sc., Associate Professor of the Department of 
Parasitology of the Kharkiv State Zooveterinary Academy 

13.30–14.00 Обговорення / Panel discussion 

14.00–15.00 Перерва на обід / Lunch 
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15.00–17.00 

Секція 3 / Session 3 

Кролі та хутрові звірі 
Головуючий: Бойко Олександр Васильович, канд. с.-г. наук, директор 
Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН 
Chair of the Session: Boiko Oleksandr, PhD in Agrarian Sciences, director 
of the Cherkasy Experimental Station of Bioresources NAAS 

15.00–15.20 

Особливості функціонування організму кролів за умов інтенсивного 
виробництва 
Лучин Ігор Станіславович, д-р с.-г. наук, ст. наук. сп. відділу 
біорізноманіття та екології Черкаської дослідної станції біоресурсів 
НААН (ЧДСБ НААН) 

Features of functioning of the rabbits organism in the conditions of 
intensive production 
Luchyn Igor, Dr. of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Department of 
Biodiversity and Ecology, Cherkasy Experimental Station of Bioresources 
NAAS (CESB NAAS) 

15.20–15.40 

Фізіолого-біохімічні показники організму кролів за впливу сполук 
силіцію 
Лесик Ярослав Васильович, д-р вет. наук, пров. наук. сп. лабораторії 
інтелектуальної власності та аналітичних досліджень Інституту біології 
тварин НААН 

Physiological and biochemical parameters of the rabbit’s body under the 
influence of silicon compounds 
Lesyk Yaroslav, Dr. of Veterinary Sciences, Leading Researcher of the 
Laboratory of Intellectual Property and Analytical Research of the Institute of 
Animal Biology of NAAS 

15.40–16.00 

Діагностика профілактика та лікування захворювань тварин на 
норковій фермі 
Рядушин Сергій Миколайович, директор Переяслав-Хмельницького 
звіроплемгоспу 

Diagnosis, prevention and treatment of animal diseases on the mink farm 
Ryadushyn Sergij, director of the Pereyaslav-Khmelnytsky animal husbandry 
farm 

16.00–16.20 

Інноваційна система моніторингу забруднюючих газів та спосіб 
регулювання температурно-вологісного режиму приміщень для 
кролів. 
Небилиця Микола Степанович, кандидат сільськогосподарських наук, 
завідувач відділу тваринництва ЧДСБ НААН 

Innovative system of monitoring of polluting gases and the way of 
regulation of a temperature and humidity mode of rabbit farms 
Nebylytcya Mykola, PhD in Agricultural Sciences, Head of the Department 
of Animal Husbandry of the CESB NAAS 
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16.20–16.40 

Екологічна складова побічних продуктів тваринного походження та 
забезпечення дотримання ветеринарно – санітарних вимог 
Осокіна Тетяна Григорівна, наук. сп. відділу біорізноманіття та 
екології ЧДСБ НААН 

Ecological component of animal products and ensuring observance of 
veterinary and sanitary requirements 
Osokina Tetyana, Researcher of the Department of Biodiversity and Ecology 
of the CESB NAAS 

16.40–17.00 Обговорення / Panel discussion 

17.00–17.15 Підведення підсумків / Wrap-up Session 
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СЕРОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ІНФЕКЦІЙНОГО ЛАРИНГОТРАХЕЇТУ В 
УКРАЇНІ  

 
Верецун А.Л. – аспірант 
Музика Д.В. – доктор ветеринарних наук, email: dmuzyka77@gmail.com 
Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини», м. Харків 
 
Вступ. Інфекційний ларинготрахеїт птиці (ІЛТ) – широко розповсюджена вірусна 

контагіозна хвороба, що вражає здебільшого курей різного віку. ІЛТ вважається однією з 
небезпечних вірусних респіраторних хвороб свійської птиці, тому що спричиняє суттєві 
економічні збитки за рахунок загибелі, зниження продуктивності, збільшення виробничих 
витрат на позачергові ветеринарно-санітарні заходи, лікування та профілактику. Збудником 
інфекційного ларинготрахеїту є ДНК-вмісний вірус, відомий як курячий герпесвірус 1 (Gallid 
herpesvirus 1, GaHV-1), який належить до роду Iltovirus, підродини Alphaherpesviridae, 
родини Herpesviridae. 

Мета роботи оцінити епізоотичну ситуацію щодо ІЛТ в Україні за період 2012–
2020 рр. за результатами серологічного моніторингу в птахівничих господарствах різного 
типу.  

Матеріали та методи. Специфічні антитіла до вірусу ІЛТ виявляли за допомогою 
комерційних наборів ІФА: Civtest AVI ILT (Іспанія), «BioСheck ILT ELISA» 
(Великобританія). Сироватки крові отримували від курей різного віку з птахівничих 
господарств Харківської, Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей. 

Результати досліджень. При проведенні серологічного моніторингу у вакцинованих 
курей з різних господарств специфічні антитіла до вірусу ІЛТ було виявлено у 79–100% 
птиці (2012 р., Харківська та Донецька обл.), 83,3–100% (2018 р.) та 70–100%  
(2019–2020 рр., Запорізька обл.). В більшості господарств, де проводиться планова 
вакцинація проти ІЛТ, строкатості титрів антитіл не спостерігали. У 2015 р. у вакцинованої 
птиці з промислових птахівничих господарств встановлено коливання напруженості 
імунітету від 20% до 75%.  

В той самий час при серологічних дослідженнях невакцинованої птиці в 2013 р. в 
господарствах Херсонської, Луганської обл. рівень серопозитивності до ІЛТ становив  
10–39,5%, при цьому встановлено значні коливання рівня антитіл – від 717 до 4028. У 
наступні роки підтверджено наявність антитіл у нещепленої проти ІЛТ птиці у господарствах 
Харківської обл. (2014 р. – 15% та у 2018 р. – до 30%). У 2019–2020 рр. у нещепленої птиці з 
господарств Запорізької та Харківської областей рівень серопозитивності становив до 50%. 

Висновки. За період з 2012 по 2020 рр. за результатами серологічного моніторингу 
встановлено можливу циркуляцію збудника інфекційного ларинготрахеїту в промислових 
птахівничих господарствах, про що свідчить наявність антитіл у невакцинованої птиці, а 
також строкатість титрів антитіл у вакцинованої птиці. 
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ВІДПРАЦЮВАННЯ СПОСОБІВ ПРОБОПІДГОТОВКИ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ 
ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИБІОТИКІВ МІКРОБІОЛОГІЧНИМ СКРИНІНГ-МЕТОДОМ 

 
Гаркавенко Т.О., кандидат ветеринарних наук, ст. наук. сп., tag77@i.ua 
Азиркіна І.М., az.ilona.m.1273@gmail.com 
Шалімова Л.О., microb_antib@ukr.net 
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та 
ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ 
 
Вступ. Антибіотики широко використовуються в птахівництві як лікувальні засоби та 

стимулятори росту та виводяться з організму птиці в незміненому вигляді через послід.  
Актуальним є розробка ефективних та доступних для використання методів виявлення 
антибіотиків у пташиному посліді.  

Мета. Відпрацювати різні способи пробопідготовки пташиного посліду для виявлення 
в ньому антибіотиків мікробіологічним скринінг-методом. 

Методи. В основі мікробіологічного скринінг методу визначення залишкового вмісту 
антибіотиків у продукції птахівництва лежить принцип дифузії в агар, тобто здатності 
антибіотиків із зразків, що досліджуються, дифундувати в щільне поживне середовище, 
інокульоване специфічним до певних груп антибіотиків чутливим тест-мікроорганізмом. За 
наявності антибіотиків чутлива тест-культура не росте, внаслідок чого навколо луночок із 
внесеними зразками, утворюються зони затримку росту внесеного в середовище 
мікроорганізму. Для досліду було використано 20 зразків посліду, вільних від антибіотиків 
та по 20 зразків посліду, насичених антибіотиками групи тетрацикліну, аміноглікозидів, 
хінолонів, β-лактамів та макролідів. 

Результати. У посліді міститься багато органічних речовин, у зв’язку з чим, він являє 
собою оптимальне середовище для розвитку мікроорганізмів. Так, в 1 г посліду міститься до 
90 млрд. живих мікробних клітин. Цей є негативним фактором при використанні 
мікробіологічного скринінг методу визначення наявності антибіотиків у посліді (можливість 
отримати хибно негативний результат).  

Нами було проведено порівняльні дослідження шести способів підготовки посліду 
пташиного: I – нативний послід; II – посліду із додаванням буферного розчину 1:1, який 
гомогенізували, термостатували 90 хв, прогрівали у водяній бані 30 хв за температури 60°С, 
центрифугували за 3000 об/хв 10 хв; III – аналогічний способу II, лише буфер вносили у 
співвідношенні 1:2; IV – аналогічний способу II, лише прогрівання проводили за 65°С; V – 
послід із додаванням фізрозчину 1:1, який гомогенізували, прогрівали у водяній бані за 
температури 70±1˚С 30 хв; VI – послід прогріли у водяній бані за температури 70±1˚С 30 хв.  

Після кожного способу підготовки у послід вкладали паперові диски діаметром 12,7 
мм виробництва Whatman (Німеччина) на 30 хв для просочування вмістимим зразка та діяли 
за розробленими попередньо методиками досліджень. 

Підготовка посліду способами I, II та III не дала бажаний результат – навколо лунок із 
дисками, просоченими рідиною зразків спостерігали ріст сторонньої мікрофлори, при 
підготовці зразків посліду IV-м способом спостерігали змішаний ріст тест-культури та 
мікрофлори посліду. Способи підготовки V та VI забезпечили суцільний ріст тест-культур 
навколо дисків, просочених рідиною зразків.  

За дослідження зразків посліду із антибіотиками V та VI способами навколо дисків, 
просочених рідиною підготовленого зразка, спостерігали чіткі зони інгібування росту 
внесених в агар тест-мікроорганізмів. 

Висновки. Було відпрацьовано спосіб підготовки посліду шляхом прогрівання його за 
температури 70±1˚С 30 хв для проведення досліджень на наявність в ньому антибіотиків 
мікробіологічним методом, який забезпечував знешкодження природньої мікрофлори 
посліду та не заважав росту тест-мікроорганізму, чутливого до антибіотиків.  

Це дало можливість розширити об’єкти дослідження мікробіологічним скринінг 
методом щодо виявлення антибіотиків.   
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ПЕРОРАЛЬНА ВАКЦИНАЦІЯ ДИКИХ М’ЯСОЇДНИХ В УКРАЇНІ: 
ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ 

 
Дзюба Я.1, dzuba@ukr.net 
Купневська М.1, masiamba@ukr.net 
Меженська Н.2, кандидат ветеринарних наук, доцент, nataamezh@gmail.com 
Ложкіна О.1, кандидат ветеринарних наук, pat.lab@i.ua 
Ничик С.2, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, 
ivm_naan@ukr.net 
1Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та 
ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ 
2Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 
 
Вступ. Контроль поствакцинального імунітету (дослідження сироватки крові) та облік 

споживання вакцини (дослідження зубів диких м’ясоїдних на наявність маркеру ‒ 
тетрацикліну) входить до комплексу заходів ліквідації сказу. 

Виходячи з цього метою наших досліджень було аналіз та узагальнення результатів 
контролю ефективності пероральної вакцинації проти сказу диких м’ясоїдних в Україні за 
2007‒2019 роки. 

Методи. Матеріалом слугували гістологічні зрізи ікол та зразки сироваток крові 
лисиць з розрахунку 4 лисиці на 100 км2 вакцинованої території. Виявлення біомаркеру 
тетрацикліну (ТС-тетрацикліну) проводили методом люмінесцентної мікроскопії. Наявність 
антитіл до вірусу сказу визначали методом ІФА (ELISA) за допомогою тест-систем Platelia 
Rabies II Kit та BioPro Rabies Elisa Ab Kit. Аналіз та узагальнення проводили методами 
дескриптивної та аналітичної епідеміології (епізоотології). 

Результати. На території України всього за 2007‒2019 рр. було досліджено 
24011 проб сироваток крові, наявність антитіл виявлено у 32,2% (7723), а 
ТС-тетрацикліну було виявлено у 41,3% (14254). Також ТС-тетрацикліну було виявлено в 
іклах єнотовидних собак у 24,6% (Полтавська ‒ 11, Дніпропетровська ‒ 5, Сумська ‒ 1) та у 1 
вовка (Полтавська) з 2-х досліджуваних. 

На території буферних зон за 2012‒2019 рр. наявність антитіл до вірусу сказу 
виявлено у 40% (1794) досліджуваних проб, а ТС-тетрацикліну було виявлено у 
56,1% (5100). Площа буферної зони збільшена на 22250 км2 порівняно з 2012 роком. 

Висновки. Контроль поствакцинального імунітету та обліку споживання вакцини 
передбачають оцінку ефективності заходів боротьби зі сказом; надання інформації для 
планування і проведення дослідження (розробка дослідницької гіпотези), підтримку 
планування, розробки і реалізації політики щодо охорони здоров’я людей і тварин. 
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СЕРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ЯЩУРУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ТВАРИН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ B 2010–2020 рр. 

 
Дрожже Ж.М., кандидат ветеринарних наук, ст. досл., dr.zhanna173@gmail.com; 
Полупан І.М., кандидат ветеринарних наук, ст. наук. сп., vetmedic@ukr.net 
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи, м. Київ 

 
Вступ. Ящур (Foot and mouth disease) – зооноз, що реєструється в багатьох країнах 

Європи, Азії, Африки та Південної Америки. Це контагіозна вірусна хвороба свійських і 
диких парнокопитних тварин. Захворювання має гострий перебіг та характеризується 
короткочасною лихоманкою, розвитком афтозно-ерозійних уражень на слизовій оболонці 
ротової порожнини, безшерстих ділянках шкіри вінчика, міжратицевої щілини й вимені. 
Летальність характерна для молодих тварин до 6-місячного віку, у дорослих – зниження 
молочної продуктивності. Значні економічні витрати при виникненні захворювання 
обумовлені проведенням суворих карантинних та ветеринарно-санітарних заходів.  

Україна близько 30 років є благополучною щодо ящуру. Проте, за міжнародними 
вимогами, проведення лабораторних досліджень – обов’язкова умова для підтвердження 
статусу країни, що є вільною від захворювання.  

Метою роботи став аналіз серологічних досліджень поголів’я домашньої худоби на 
ящур, проведених в 2010–2020 рр. в Україні. 

Матеріали та методи. Дослідження виконувалися фахівцями Державного науково-
дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 
(ДНДІЛДВСЕ) згідно щорічних Державних протиепізоотичних планів в Україні. Сироватки 
крові тварин досліджено методом імуноферментного аналізу (ІФА) на наявність антитіл до 
збудника ящуру за використання тест-наборів різних виробників: 2010 р. – SVANOVIR®  
FMD 3ABC-Ab (Svanova, Швеція); 2010 – 2011рр. – CEDITEST (Нідерланди); 2015 р. та 
2017 – 2018 рр. – PrioCheck (Prionics™); 2019 – 2020 рр. – ID.vet (Франція). 

Результати. Впродовж 2010–2020 рр. досліджено 17811 проб сироваток крові (ВРХ – 
17166, ДРХ – 645) з різних регіонів України (табл. 1). Позитивно реагуючих тварин виявлено 
не було. У 2013–2014 та 2016 рр. дослідження не проводилися (не були заплановані та не 
фінансувалися). В 2010–2018 рр. дослідження проводилися тільки серед поголів’я ВРХ. У 
2010–2017 рр. досліджувалися тварини з областей, що межують з Російською Федерацією 
(Донецької, Луганської, Сумської, Харківської). У 2019–2020 рр. кількість досліджень значно 
збільшилася за рахунок розширення зони спостереження до 23 областей. 

Таблиця 1 
Рік 2010 2011 2012 2013-

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Виробник 
 тест-системи 

SVANOVIR®  
FMD 3ABC-Ab 

CEDITEST® 
FMDV-NS 

 PrioCHECK® 
FMDV NS 

 PrioCHECK® 
FMDV NS 

ID Screen 
®FMD NSP 

Кількість 
досліджених ВРХ 1143 1025 1060 0 205 0 195 2550 4492 6496 

Кількість 
досліджених ДРХ 0 0 0 0 0 0 0 0 354 291 

Всього досліджень 1143 1025 1060 0 205 0 195 2550 4846 6787 
З скількох 
областей/регіонів 4 3 4 0 2 0 2 6 23 23 

 
Висновки. Результати серологічних досліджень домашньої худоби (2019-2020 рр.) 

підтверджують статус України, як вільної країни від ящуру. Враховуючи небезпеку 
занесення збудника ящуру на територію України, здійснення цих досліджень за рахунок 
коштів державного бюджету є необхідним та планується надалі.  
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ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ КРОЛІВ ЗА 
ЦИСТИЦЕРКОЗУ ПІЗИФОРМНОГО 

 
Дуда Ю.В., кандидат ветеринарних наук, доцент 
Шевчик Р.С., кандидат ветеринарних наук, доцент 
dudajulia1976@gmail.com  
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро 

 
Вступ. Якість і безпечність м’ясної продукції гарантується державними органами 

ветеринарної медицини на підставі всебічного ветеринарно-санітарного контролю згідно 
чинного законодавства. Зокрема, під час післязабійної ветеринарно-санітарної експертизи 
продуктів забою виявляється значна частина гельмінтозів, не діагностованих за життя 
тварин.  

Серед гельмінтозів кролів цистицеркоз пізиформний в більшості випадків визначають 
після забою тварин. Інформація щодо особливостей впливу Cysticercus pisiformis на тушки і 
внутрішні органи кролів не достатньо висвітлена в літературних джерелах. Проте, відомо, що 
Cysticercus pisiformis може порушувати забезпечення організму кролів необхідними 
поживними компонентами. 

Метою роботи було проаналізувати залежність м’ясних характеристик продуктів 
забою кролів від ураження їх Cysticercus pisiformis. 

Методи. Експериментальна частина роботи виконана в ТОВ «Олбест» 
Дніпропетровської області. Післязабійна ветеринарно-санітарна експертиза тушок і органів 
кролів каліфорнійської породи проводилась відповідно до «Правил передзабійного огляду 
тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса і м’ясних продуктів»(2002). Показники 
м’ясної продуктивності визначали зважуванням продуктів забою кролів на вагах з точністю 
0,001 г. 

Результати. В продуктах забою кролів, у чотирьох із восьми забитих тварин, були 
виявлені цистицеркозні міхури (від 10 до 18 міхурів на тушку, розміром від 4 до 15 мм) на 
великому сальнику, кишечнику і печінці. В усіх чотирьох випадках спостерігали патологічні 
зміни в печінці: збільшення її, потовщення стінок жовчних ходів, дифузне ураження 
личинками паразита, розташованих під капсулою органу. 

За живою масою уражені кролі поступались здоровим на 8,4%. Забійна маса тушок 
кролів уражених Cysticercus pisiformis була на 5,6% менше від тварин контрольної групи. 
Відповідно забійний вихід тушок з цистицеркозом був нижчим на 0,7% у порівнянні зі 
здоровими. 

Аналіз результатів зважування внутрішніх органів, показав що всі органи тушок від 
уражених тварин були меншими у вазі (серце – на 7,9%, печінка з жовчним міхуром –11,7%, 
нирки – 7,1%, сім’яники – 25,3%), окрім селезінки та легень, які були більшими відповідно 
на 41,2% і 14,3%.  

Висновки. У кролів за високої інтенсивності інвазії цистицеркозні міхури 
локалізувались в печінці, на великому сальнику та кишечнику. Хворі кролі мали меншу живу 
і забійну масу, а також меншу масу серця, печінки, нирок і сім’яників. Отже, Cysticercus 
pisiformis викликає патологічні зміни в печінці і негативно впливає на показники м’ясної 
продуктивності кролів.  
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МОНІТОРИНГ ХВОРОБ ШКІРИ ПАРАЗИТАРНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У СОБАК В УМОВАХ 
МЕГАПОЛІСУ М. ХАРКІВ 

 
Євтушенко І.Д., кандидат ветеринарних наук, доцент, e-mail: inevt911@gmail.com 
Приходько Ю.О., доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, 
e-mail: parasitdad@gmail.com 
Харківська державна зооветеринарна академія, смт. М. Данилівка 
 
Вступ. Наша робота присвячена вивченню однієї із важливих проблем сучасної 

ветеринарної науки і практики – захворюванням шкіри паразитарної етіології, які складають 
серед патологій шкіри у собак в середньому 52,9 %. Однак дослідження щодо деяких 
епідеміологічних аспектів за паразитарних дерматитів собак в умовах м. Харків не 
проводились, тому даний напрямок досліджень є актуальним. 

Метою наших досліджень було вивчити поширення дерматитів паразитарної етіології 
у собак та дослідити їх вікову, статеву та породну сприйнятливість за даної патології. 

Методи. Робота виконана на кафедрі хірургії ім. проф. І.О. Калашника Харківської 
державної зооветеринарної академії та на базі 2-х приватних ветеринарних клінік м. Харків. 
Дослідження поширення та клінічного прояву паразитарних дерматитів здійснювали в період 
2017–2020 рр. на 195 собаках, віком від 3-х місяців до 11 років, 83 суки і 112 псів. 

Для постанови остаточного діагнозу використовували паразитологічні методи 
дослідження та враховували клінічні ознаки прояву захворювання: свербіж, характер 
ексудату, наявність шкіряних висипів, їх локалізацію, наявність алопеції, еритеми, 
гіперпігментації та ліхенізації. 

Результати. При проведенні аналізу щодо поширеності захворювань шкіри у собак 
різної етіології було встановлено, що у структурі незаразної патології хвороби шкіри 
реєстрували у 39,51±2,1% випадків. Найбільший відсоток випадків серед захворювань шкіри 
у собак виявляли дерматити паразитарного походження (52,31±2,1%). Алергічні хвороби 
діагностували у пацієнтів із дерматологічною патологією у 23,58,65±2,3%, випадків, 
піодермію виявляли у 11,28±1,8% собак, пухлинні ураження шкіри (8,71±0,9%) та 
ендокринні дерматопатії (4,1±1,6%). 

Моніторинг захворюваності шкіри паразитарної етіології у собак в умовах м. Харків, 
свідчить що у більшості випадків патології шкіри у собак реєстрували при ураженні 
блохами – (62,74±0,53%), демодексами – (20,58±0,97%), саркоптесами – (11,76±0,26%) та 
хейлетіелами – (4,92±0,61%). 

Результатами досліджень встановлено вікову сприйнятливість у собак щодо 
дерматитів паразитарного походження. Пік захворюваності припадав від 1 до 5 років і 
становив 48,04±1,3% на тлі поступового зниження у молодих особин 6-місячного – 
1 річного віку (31,37±2,6%), старше 5 до 11-річного віку – (5,8±1,9%). 

Аналіз захворюваності щодо паразитарних дерматитів у собак свідчить, що найбільша 
частка випадків інвазування траплялася серед псів (62,74±0,9%) у порівнянні з суками 
(37,26±1,2%). 

При вивченні породної сприйнятливості до дерматитів паразитарної етіології 
встановили наступні закономірності. Найбільш часто дане захворювання реєстрували у 
шарпеїв (9,23%), дратхаарів (8,2%), німецьких вівчарок (7,69%), бультер’єрів, різеншнауцерів 
та американських стафорширдських тер’єрів (6,15%). При цьому низький рівень реєстрації 
дерматитів у межах до 4% установлений в англійських кокер-спанієлів (3,59 %), чихуа-хуа 
(2,56%), кане-корсо (2,05%). 

Висновки: 
1. Захворювання шкіри у собак паразитарної етіології реєстрували у 52,31% випадків. 
2. У структурі нозологічного профілю дерматитів паразитарного походження у собак 

в 62,74% випадків діагностовано ураження шкіри, спричинене блохами, збудником 
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демодекозу (20,58%), меншу ступінь ураження викликали саркоптозні кліщі (11,76%) та 
хейлетіели (4,92%). 

3. За паразитарних дерматитів встановлено вікову та породну сприйнятливість на тлі 
вираженої статевої динаміки. Так, найбільш часто захворювання реєстрували у шарпеїв 
(9,23%), дратхаарів (8,2%), німецьких вівчарок (7,69%), бультер’єрів, бульдогів (6,6%), віком 
від 1 до 5 років (48,04%), у псів, що складало 62,74%. 
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Вступ. Одним зі шляхів підвищення ефективності антимікробних препаратів є 

пегелювання шляхом хімічної модифікація їх молекул через з’єднання з поліетиленгліколем 
(ПЕГ).  

Мета. Дослідити вплив пегельованого антибіотика енрофлоксацину (Е-ПЕГ) на вміст 
ТБК-активних продуктів і активність ензимів антиоксидантного захисту (СОД, КАТ, ГПО). 

Методи. Дослідження проведені на самцях щурів (лінія Wistar), віком три місяці, 
масою 180–200 г. Протягом чотирьох діб щоденно тваринам контрольної групи 
внутрішньом’язово вводили 0,03 мл: фізіологічного розчину, першій дослідній – антибіотик 
енрофлоксацин (традиційний), другій – нанополімер ПЕГ-400, третій – пегельований 
антибіотик енрофлоксацин. Для першої та третьої дослідних груп доза енрофлокcацину 
становила 2,7 мг на 1 кг маси тварини. Кров від тварин отримували на 7, 14 і 21 доби після 
останнього введення препаратів. У крові щурів визначали вміст ТБК-активних продуктів і 
активність супероксиддисмутази (СОД), каталази та глутатіонпероксидази (ГПО). 

Результати. У крові тварин, яким проводили ін’єкцію традиційного антибіотика 
енрофлоксацину, кількість ТБК-активних продуктів зростала, відносно контрольних щурів, і 
була вищою від тих, яким вводили пегельований енрофлоксацин. Водночас, у крові тварин 
першої дослідної групи активність ензимів антиоксидантного захисту була найнижчою, а це 
є несприятливою ознакою, яка свідчить про посилення процесів ПОЛ і неадекватну реакцію з 
боку антиоксидантного стану. За введення тваринам пегельованого енрофлоксацину у крові 
вміст ТБК-активних продуктів був найнижчим, а активність СОД, каталази та ГПО − 
стабільною, відповідала утворенню продуктів ПОЛ і найвищою серед дослідних щурів. 
Отже, введення тваринам створеного нами пегельованого антибіотика енрофлоксацину не 
спричиняє надмірного утворення продуктів ПОЛ та не викликає негативного впливу на 
антиоксидантний стан організму. 

Висновки. Чотириразове внутрішньом’язове введення дослідним щурам антибіотика 
енрофлоксацину в традиційній формі сприяло накопиченню у крові вмісту ТБК-активних 
продуктів і зниженню активності ензимів антиоксидантного захисту протягом 21 доби після 
останньої ін’єкції. Пегелювання антибіотика енрофлоксацину з ПЕГ-400 призводило до 
стабілізації у крові вмісту ТБК-активних продуктів, а також активності СОД, каталази та 
ГПО, що слід розцінювати як гальмування процесів ПОЛ і фізіологічність перебігу 
антиоксидантного захисту організму.  
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КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА АСОЦІЙОВАНИЙ ПЕРЕБІГ ІНФЕКЦІЙНОГО РИНІТУ У 
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м. Київ 
 
Вступ. Інфекційний риніт птиці достатньо поширене інфекційне захворювання у 

різних країнах світу, як з розвинутим птахівництвом (Європейський союз, США, Австралії), 
так і в країнах з недостатньо розвиненим промисловим та присадибним птахівництвом 
(Таїланд, Малайзія, Індонезія, Філіппіни, Китай, Індія, Еквадор, Єгипет). Здебільшого це 
факторне захворювання, яке ускладнюється збудниками інших інфекційних захворювань, у 
результаті чого хвороба у птиці має нетиповий перебіг з різноманітною клінічною та 
патологоанатомічною картиною. На сьогоднішній день в Україні ситуація щодо 
інфекційного риніту серед свійської птиці залишається нез’ясованою.  

Метою наших досліджень було узагальнення інформації щодо клінічного перебігу 
інфекції, а також патологоанатомічних змін у хворої на інфекційний риніт птиці в 
господарствах України. 

Методи. Дослідження були проведені в птахівничих господарствах різних регіонів 
України, відділі вивчення хвороб птиці ННЦ «ІЕКВМ» та ДНКІБШМ. При проведенні 
досліджень було використано загальновідомі бактеріологічні та молекулярно-генетичні 
методи у відповідності до рекомендацій МЕБ.  

Результати. За даними наших досліджень, циркуляція збудника інфекційного риніту 
Avibacterium paragallinarum в промислових птахівничих господарствах підтверджена 
щонайменше в 8 областях Західного, Східного, Центрального та Південного регіонів.  
У 20–100% проб біологічного матеріалу від курей виявляли Avibacterium paragallinarum, у 
середньому цей показних коливається від 28,28% до 64,51%. Що стосується клінічної 
картини, то здебільшого в Україні інфекційний риніт у сільськогосподарської птиці протікає 
у вигляді захворювань верхніх дихальних шляхів. Захворювання реєструється у курчат і 
курей різного віку. Основними проявами є катаральне запалення слизових оболонок носової 
порожнини, кон’юнктиви та повітроносних пазух, що проявляється опуханням синусів з 
накопиченням в них фібринозних мас, а також підшкірним набряком голови. У той самий час 
рідко реєструється поширення захворювання на легені. Як правило, клінічна картина не 
чітка. Нами лабораторно підтверджено асоційований перебіг інфекційного риніту з 
респіраторним мікоплазмозом у дорослих курей 400-добового віку. Клінічно це проявлялося 
виключно набряком підшкірної клітковини голови, а також підвищеним відходом птиці.  

Висновки. Інфекційний риніт є достатньо серйозною проблемою для птахівництва 
України. Здебільшого Україні клінічно хвороба протікає у нечітко вираженій формі, з 
клінічними ознаками характерними для великої кількості інших бактеріальних та вірусних 
інфекцій. Доведено асоційованій перебіг інфекційного риніту з респіраторним 
мікоплазмозом. Ураховуючи клінічний перебіг хвороби для успішної боротьби виключне 
значення мають лабораторні дослідження, направлені, у тому числі, на виділення збудника 
та вивчення його біологічних властивостей.   



25 
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Вступ. Вірусна геморагічна хвороба кролів – гостре контагіозне захворювання, що 

характеризується надзвичайно швидким перебігом, тяжким геморагічним синдромом, 
дистрофічними змінами в усіх органах та високою (90%) летальністю. Вірус геморагічної 
хвороби кролів (RHDV) належить до родини Caliciviridae, роду Lagovirus.  

За результатами філогенетичного аналізу патогенних штамів RHDV встановлено 
існування трьох різних груп: «класичний RHDV» з геногрупами G1–G5, виділеними з 1984 
року, антигенний варіант RHDVa/G6, виявлений у 1996 році, та RHDV2, ідентифікований у 
2010 році. RHDV та RHDVa є філогенетично спорідненими, і їх капсидний білок (VP60) 
відрізняється послідовністю нуклеотидів від RHDV2 більш ніж на 15%. Вперше RHDV2 був 
ідентифікований у Франції в 2010 році, і з тих пір поширився по всій Європі, замінивши 
циркулюючі штами RHDV/RHDVa у більшості європейських країн.  

В Україні поодинокі випадки геморагічної хвороби кролів, спричинені RHDV2, 
реєструвалися в 2017–2018 рр. 

Методи. Вивчення наявності антитіл та виділення  РНК вірусу RHDV в Україні 
проводили в лабораторії НДНЦДХТ ІВМ НААН, м. Київ, з використанням 
імуноферментного аналізу (ELISA) та полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального 
часу з специфічними праймерами для 1 та 2 типу RHDV. Проведено дослідження методом 
ELISA 100 сироваток крові кролів 10 господарств України з Вінницької, Київської, Одеської, 
Полтавської та Сумської областей. 

Результати. В результаті досліджень виявлено наявність антитіл 1 типу RHDV в 10 
сироватках крові з двох приватних господарств Сумської області. 

Проведення ПЛР-досліджень 10 зразків патологічного матеріалу із використанням 
специфічних праймерів для вірусу геморагічної хвороби кролів 1 та 2 типу підтвердило 
наявність РНК вірусу RHDV2 в 2 зразках печінки кролів з характерними клінічними 
ознаками  для даного захворювання в приватному господарстві Київської області.  

Висновок. Одержані результати вивчення епідемічної ситуації щодо вірусної 
геморагічної хвороби кролів за допомогою сучасних методів діагностики вказують на 
наявність різних антигенних типів збудника в Україні. Необхідно провести вивчення 
молекулярно-генетичних властивостей виділених ізолятів вірусу геморагічної хвороби 
кролів в Україні з метою розробки сучасної вітчизняної діагностичної тест-системи для 
диференційної ПЛР-діагностики 1 та 2 типу RHDV, як одного з найспецифічних та швидких 
методів діагностики даної хвороби. 
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Введение. В молочном скотоводстве Р. Молдова происходит значительное и 

необоснованное уменьшения поголовья скота. Одна из причин этого – лейкоз крупного 
рогатого скота, механизм распространения (пути и факторы) которого, по нашим 
доказательствам – «рукотворный» – нарушение профессиональной этики обслуживания 
(крововзятие, вакцинации и др.) и особенно эксплуатации (механическое доение) животных, 
а также значительная выбраковка на убой инфицированных вирусом лейкоза (ВЛКРС) 
животных без гематологического подтверждения у них болезни. 

Согласно мировой статистике и нашим данным, при современной, интенсивной 
технологии ведения молочного скотоводства, только у 3–7% инфицированных ВЛКРС 
животных успевает развиться болезнь – лейкоз. 

Цель. Разработка метода одновременного (из одной и той же пробы крови) 
серологического и гематологического тестирования на лейкоз-SH-test. 

Методы. Кровь для диагностики на лейкоз отбирали с антикоагулянтом. Полученную 
плазму исследовали в РИД или ИФА, а выявленные сероположительные пробы – 
гематологически. 

Результаты. При тестировании в РИД 826 проб крови установлено 135 (16,3%) 
инфицированных ВЛКРС животных. Повторный отбор крови (через 6 месяцев) показал, что 
52 (38,5%) из этих животных преждевременно сданы на убой без гематологического 
подтверждения диагноза, а из 83 – лейкоз установлен у 2 (2,4%), у 3 – подозрение на лейкоз, 
а у 6 – лейкемоидные реакции, связанные с маститами и подопатиями. 

Эти результаты дали основание для поиска методов оптимизации объективного 
подтверждения диагноза на лейкоз и предотвращения необоснованной выбраковки 
животных. 

Требовалось решить вопрос о возможности серологического и гематологического 
тестирования на лейкоз из одной и той же пробы крови, взятой с антикоагулянтом. 

С этой целью проведено параллельное серологическое исследование сыворотки и 
плазмы крови, полученных от 58 животных. Установлена полная идентичность 
положительных результатов у 9 (15,5%) животных. Подтверждены также результаты 
стабильности гематологической картины крови при хранении ее в холодильнике при 7оС в 
течение 24–96 часов. 

Выводы. Полученные результаты позволяют оптимизировать и экономически 
целесообразно использовать, предлагаемый нами SH-test для своевременной диагностики и 
объективной выбраковки больных лейкозом животных. 

За разработанный нами (Москалик Р., Караман М.) метод оптимизации диагностики 
лейкоза крупного рогатого скота (SH-test) выдан патент (Brevet de invenţie) MD № 4691 C1 
2021.01.31 «Metodă dе diagnostic al leucozei bovine». Проводятся семинары с ветеринарными 
службами районов по применению метода SH-test для диагностики и искоренения лейкоза 
при разных формах ведения хозяйств. 
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Вступ. Відповідно до даних Державної служби статистики України, поголів’я корів 

в господарствах різних виробничих потужностей продовжує знижуватися. Станом на 
1 січня 2021 року їх чисельність становила лише 1,69 млн голів корів, що на 5,4% менше, 
ніж на аналогічну дату минулого року. Вказані негативні тенденції в галузі, спонукають 
виробників молока до надзвичайно ретельного контролю якості товарного молока, адже 
низька якість сировини спричиняє додаткові економічні збитки. В умовах переробних 
підприємств, не можливо вплинути на якість молока-сировини, тому основна увага 
звертається на технологічні процеси його виробництва в умовах тваринницького комплексу 
та первинну обробку. Отримання якісного та безпечного молока можливе лише за 
контролю  ризиків впродовж всього технологічного ланцюга його виробництва, починаючи 
з тваринницького комплексу.  

Мета нашої роботи полягала у визначенні основних критичних точок за отримання 
товарного молока на фермі.  

Методи. Оскільки якість молока формується в ході всього технологічного процесу, 
починаючи з кормів та закінчуючи реалізацією молока, то нами було проведено аналіз 
технології виробництва молока в господарствах ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» 
Полтавської обл. на наступних етапах: заготівлі та зберігання кормів, здійснено аналіз 
раціонів різних виробничих груп корів, умов їх утримання, дотримання техніки доїння та 
підготовки до неї, очищення, охолодження, зберігання молока в умовах господарства та 
транспортування його на переробні підприємства.  

Результати. Провівши аналіз технологічних етапів виробництва молока в умовах 
господарств ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» нами було встановлено відсутність 
критичних відхилень на етапах заготівлі та зберігання кормів. Всі групи кормів проходять 
періодичний контроль їх якості, незалежно від походження корму. За проведення аналізу 
раціонів, також не було встановлено невідповідності останніх віковим та продуктивним 
характеристикам корів. Не було встановлено критичних відхилень параметрів 
мікроклімату, які б могли вплинути на якість молока-сировини. Проте, вказано на 
недотримання алгоритму підготовки корів до доїння, які полягали подекуди в недостатній 
санітарній переддоїльній обробці вим’я. Критичною ланкою в окремих господарствах була 
ступінь очищення окремих конструктивних елементів молочного обладнання. 

Систематичне недостатнє змивання конструктивних елементів приводило до 
потрапляння залишків бруду у збірне молоко. Наслідком було зростання кількості 
соматичних клітин у молоці. Варто вказати, що в господарствах постійно проводиться 
діагностика тварин із субклінічними формами маститів. За виявлення таких тварин у групі, 
молоко від них не потрапляє до загальної маси. 

Висновки. Критичною точкою за виробництва молока в умовах господарств ТОВ 
ІПК «Полтавазернопродукт» є неналежна санітарна обробка доїльного обладнання. 
Наслідком цього стало зростання кількості соматичних клітин у збірному молоці. 
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Вступ. Проблема інфекційних захворювань свиней бактеріальної патології сьогодні 

набуває найбільшої актуальності, маючи значний економічний вплив на якість 
тваринницької продукції та здоров’я людей через набуття антибіотикорезистентності серед 
найбільш розповсюджених патогенів. Проблема актуальна не тільки для тварин, але і для 
людей, оскільки поширення антибіотикорезистентних штамів значно зменшує ефективність 
лікування рекомендованими ВОЗ антибіотиками. 

Мета роботи. Встановити спектр найбільш поширених збудників бактеріальних 
інфекцій свиней та визначити рівень резистентності до найбільш поширених антибіотиків. 

Методи. Для проведення досліджень використані дані з відкритих джерел та 
результати власних моніторингових досліджень. Для вивчення антибіотикорезистентності 
використовували загальноприйняті методи: метод серійних мікророзведень та диско-
дифузійний метод із застосуванням антибіотичних дисків певної концентрації антибіотиків. 
Виділення ізолятів з біологічного матеріалу проводили із використанням середовищ МПА, 
МПБ, Ендо, агар та бульйон ВНІ з додаванням сироватки крові ВРХ. 

Результати. За проведення бактеріологічного моніторингу одержані дані свідчать про 
значну поширеність бактеріальних захворювань серед свиней в Україні. Впродовж  
2015–2020 рр. у інфекційній патології свиней бактеріальної етіології основним є збудник 
E. coli, що найчастіше викликає захворювання на колібактеріоз (41,9%) і набрякову хворобу 
(23,1%). Високу ураженість поголів’я свиней спричиняли збудники сальмонельозу (5,8%); 
інфекційної ентеротоксемії (5,6%); пастерельозу (3,8%); псевдомонозу (2,7%); інфекцій 
кокової групи (1,7–2,0% серед усіх бактеріозів) та інших патогенів, ураженість якими була 
нижчою від 1,7% (злоякісний набряк – 1,2%; лістеріоз – 0,5%; патогенний протей – 0,4% 
відносно усіх виділених збудників бактеріального походження).  

За результатами мікробіологічних досліджень біологічного матеріалу від 
сільськогосподарських тварин, було підтверджено асоційований перебіг бактеріальних 
інфекцій. Основний видовий склад асоційованих збудників представлений E. coli, 
P. multocida, S. aureus, Streptococcus spp., Klebsiella pneumoniae. 

За результатами досліджень, проведених співробітниками ІВМ НААН з визначення 
рівня чутливості до антибіотиків 14 польових ізолятів E. coli встановлено, що із 34 видів 
антибіотиків, найбільш поширених у ветеринарній лікувальній практиці, патогенні збудники 
є резистентними до 62,0% із них. 

Висновки. На території України впродовж 2015–2020 рр. в інфекційній патології 
свиней бактеріальної етіології основними є збудник E. coli, що найчастіше викликає 
захворювання на колібактеріоз (41,9%) і набрякову хворобу (23,1%). 

Рівень антибіотикорезистентності серед виділених нами патогенних ізолятів E. coli до 
найбільш поширених антибіотиків сягає 62%.  
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Вступ. В продовж останніх років, в Україні спостерігається ураження посівів зернових 

культур фузаріозом. Фузаріоз – грибкове захворювання, збудником якого є гриби роду 
Fusarium. 

Розповсюдження захворювання та ураження колосу і зерна, відбувається за 
сприятливих умов для патогенних мікроскопічних пліснявих грибів погодних умов у період 
від колосіння до повного дозрівання. Найсприятливішими факторами для розвитку грибів є 
сильні дощі, висока вологість повітря та низька середньодобова температура. В подальшому 
ураження зерна призводить до значного зниження врожаю і накопичення в ньому 
небезпечних для людини та тварини токсичних речовин – мікотоксинів. При згодовуванні 
тваринами такого зерна виникає розвиток кормових отруєнь – фузаріотоксикозів.  

Мета роботи. Проведення досліджень кукурудзи врожаю 2020 р., ураженої фузаріозом, 
з визначенням видової приналежності, та на наявність мікотоксинів, їх токсигенних 
властивостей. 

Методи. Було досліджено 32 зразки кукурудзи врожаю 2020 р., отриманих з Київської 
області. Дослідження на наявність мікотоксинів (Т-2 токсин, зеараленон, дезоксиніваленол, 
вомітоксин) проводилися за стандартним методом скринінгових досліджень. Для визначення 
видового складу грибів, досліджуваний матеріал розкладали в чашки Петрі з середовищем 
Чапека та інкубували при температурі 24°С та застосували метод розведення для підрахунку 
діаспор в 1г зерна. Підрахунок колоній проводили на 7 день загальноприйнятим методом. 

Результати. За результатами досліджень встановлено, що заспореність грибами зерна 
кукурудзи становила 1,62×105 ± 2,29×104 КУО на 1 г зерна. В дослідних зразках виявлено 
гриби роду Fusarium у 24 пробах (92,4% всіх зразків), з них виділено 55 ізолятів (42,31%), які 
було віднесено до F. graminearum. Токсигенними виявилися 33 ізоляти (60,0%). Ізольовані 
штами F. graminearum продукували різні видів мікотоксинів, найбільше штамів продукували 
Т-2 токсин, два – зеараленон, три – дезоксиніваленол. 

Висновки. У досліджених пробах зерна кукурудзи встановлена наявність мікроміцетів-
продуцентів фузаріотоксинів, які являють небезпеку для тваринництва. 

Гриби роду Fusarium виявлено в 92,4% зразків. Виділені штами були віднесені до виду 
F. graminearum, з них токсигенними виявились 60,0%. При цьому встановлено одночасне 
продукування фумонізинів, включаючи Т-2 токсин, зеараленон та дезоксиніваленол. При 
згодовані кукурудзи, контамінованої фузаріозом, потрібно дотримуватись запобіжних 
заходів для попередження можливих отруєнь. 
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Introduction. Bovine viral diarrhea (BVD) is one of the most important infectious viral 

diseases of cattle, caused by bovine viral diarrhea virus (BVDV), with an enormous economic and 
animal welfare impact on beef and dairy industries. This pathogen has a worldwide distribution 
and infects livestock and wildlife ruminants. Poland introduced a voluntary BVDV eradication 
program in early 2018.  

Goal. The aim of this study was to assess the host response of vaccinated calves in herds 
where PI individuals were born despite the vaccination and to determine whether the presence of 
PI calves could mount higher antibody titers than the vaccine alone when discrepancies in the 
subtypes of the vaccine strain and the persistent strain of BVDV are encountered.  

Methods. Five herds were included in the study. In three of vaccinations of whole herds 
were introduced after PI animals identification and removal. In two other herds vaccination was 
done without PI removal. A killed vaccine based on BVDV-1a was used in all herds. Serial 
dilutions of serum samples were tested for neutralizing antibodies against BVDV-1a, BVDV-2a 
and two field strains BVDV-1b, BVDV-1d. The products of the standard RT-PCR were purified 
and sequenced. Phylogenetic analysis was done by the neighbor-joining statistical method with 
the Kimura two-parameter model using MEGA software. 

Results. High titers (80-90% of all titers) for vaccine strain were predominant in herds K, 
L and OS1 while in herd A it was only 17%. In case of field strains high titers for homologous 
subtypes were between 63% and 90%. Surprisingly in two herds with BVDV-1d, high titers 
against BVDV-2a were identified in 23% and 35% of all samples with positive titers. Level of 
high titers in 4 months old calves from herd K1 was the lowest reaching only 30% for both 
vaccine and field strain of BVDV (colostral immunity). Within the positive samples, 41.4% did 
not have a predominant titer against one specific subtype of BVDV. Only in 16.5% of positive 
samples, BVDV-1a (vaccine strain) predominated and for 31.6%, the titer against the BVDV 
subtype detected in PI animals was the dominant one. Two viral subtypes different from vaccine 
strain, namely BVDV-1b and BVDV-1d, were identified in vaccinated herds. 

Conclusions. Despite vaccination with BVDV-1a vaccine in all herds tested, different 
subtypes were identified in newly born PI animals. The choice of vaccine should be based on 
dominant viral subtypes present in the vaccinated herd. Cross neutralization studies did not 
provide clear distinction between antibodies for vaccine and field strains of BVDV. 
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Introduction. Fisheries products are an important source of proteins and an important part 

of a healthy diet. Mean consumption of fishery products in EU is 24.4 kg/y. In Poland reach 15kg. 
Fish meat contains 63-78% water, 15-20% protein, 1-30% lipids, approx. 0.1% saccharides. 
Compared to the meat of slaughter animals, the meat of fish is characterized by a higher content of 
phosphorus, potassium, and magnesium. Fish meat proteins are characterized by a very favorable, 
from the nutritional point of view, composition of amino acids and a high value of their use. Polish 
sea areas (32,400 km2, including the territorial sea – 8,628 km2) are considered to be overfished. 
Sprat, herring, cod, and flounder are main caught in the Baltic Sea. According to the National 
Marine Fisheries Research Institute, in 2019, 146.0 tons of fish were acquired from Baltic fisheries 
(73.9% of the total mass of catches) which is 6.4% less comparing to 2018. Cod living in the Baltic 
Sea can be intermediate or paratenic hosts for nematodes from the Anisakidae family. Consumption 
of cod’s meat and liver apart from delivering a lot of valuable nutrients can also cause a risk of 
infection with anisakidosis or allergy for these parasites antigens. Cod liver in its own oil is 
considered as one the most luxurious products, which affects the price of this product.  

Goal. This study aimed to determine extensiveness of the cod’s liver infection by 
Anisakidae nematodes.  

Methods. The liver sample were collected, weighted and visually examined to find visible 
parasites. Afterward, the livers were digested in artificial gastric juice composed of water  
(44-46°C), 8 ml of HCl (25%) and 5 g of pepsin (2000 FIP). Each sample was digested separately. 
After digestion, the liquid was transferred through the sieve with a mesh size of 180 µm. The larvae 
left of the strainer were viewed under a microscope and classified to the genus/species based on 
morphological features. The determination of the nematode species was performed using 
PCR/RFLP method. The DNA was extracted from the single larva L3 with the commercially 
available kits for the DNA extraction.   

Results. The analysis of collected samples (508 in 2016 and 848 in 2017) showed that the 
percentage of infected cod’s livers was 46% (37.5), respectively. The molecular analysis revealed 
that the majority of detected larvae were Contracaecum osculatum (99.82%). The highest 
percentages of C. osculatom invasions in Polish sea areas in 2016-2017 were noted in South (57.0 – 
36.3%) and North Bornholm areas (47.7 – 43.0%), while the lowest – in the Kolobrzeg and 
Darlowo areas (23.9% in 2016). 

Conclusions. The obtained results indicate that high prevalence of C. osculatum may play 
an important role as the factor eliminating cods together with overfishing leading to reduction of 
cod’s population. The high prevalence of C. osculatum in cod’s livers from the Baltic Sea may also 
pose a risk for consumers of anisakidosis as well as allergy reactions to the nematodes antigens.  
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Introduction. At present, the influenza virus is one of the main causes of diseases of people 

from different age and social groups. Every year influenza results in death of a significant part of 
population and causes considerable economic losses. The virulent and pathogenic properties of the 
influenza virus are largely due to the presence of haemagglutinin, nucleoprotein and neuraminidase 
proteins in it, which ensure the infection and reproduction of this pathogen in the cell. The 
sequencing and analysis of pathogens are an important component of epidemiological monitoring, 
which includes early isolation and detection of seasonal (circulating) influenza viruses as well as 
identification of new influenza virus subtypes that may cause an epidemiological outbreak. In order 
to prevent epidemiological complications and develop effective diagnostics, information is needed 
on the structure of the obtained influenza virus samples. The purpose of the present work consisted 
in studying the polymorphism of haemagglutinin, neuraminidase and nucleoprotein of H1N1 and 
H7N9 strains of avian influenza A virus, studying its strain-specificity and revealing its effect on 
the structure of domains of these proteins by bioinformatic methods. 

Methods. Amino acid sequences of haemagglutinin, neuraminidase and nucleoprotein of 
H1N1 and H7N9 strains of influenza A virus were analysed as well as domains of these proteins 
were determined. 

Results. By the results of the research, polymorphism of the studied proteins of H1N1 and 
H7N9 strains of influenza A virus was revealed. The type and localization of mutations in amino 
acid regions was shown. Domains of the products of the studied amino acid sequences were 
determined. The effect of polymorphism of proteins on the formation of domains was shown. The 
specificity of the amino acid sequences of the studied proteins for H1N1 and H7N9 strains of 
influenza A virus was shown. 

Conclusions. Conservative and variable regions in the amino acid sequences of 
haemagglutinin, neuraminidase and nucleoprotein were revealed. It was shown that there were no 
studied proteins in H1N1 and H7N9 strains with identical compositions of their amino acid 
sequences. The possibility of identifying H1N1 and H7N9 strains of influenza A virus by the 
polymorphism of these proteins was determined. The absence of influence of polymorphism of 
amino acid sequences of haemagglutinin, neuraminidase and nucleoprotein H1N1 and H7N9 strains 
of influenza A virus on the domain composition of the above proteins was shown. 
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Introduction. Tritrichomonas foetus is an intriguing protozoan parasite which is pathogenic 

in cattle and cats and is a commensal organism of pigs. T. foetus is the causative agent of the 
sexually transmitted disease in cattle called tritrichomonosis. In Poland, no cases of bovine 
tritrichomonosis have been found since 1997. However, strict regulations exist to prevent the 
reintroduction of the disease to dairy herds. Moreover, bovine tritrichomonosis is a notifiable 
disease on the OIE list of notifiable animal diseases. 

Feline tritrichomonosis has a worldwide occurrence and T. foetus mainly causes large bowel 
diarrhea. T. foetus was also identified in the nasal cavity, stomach, and intestines of pigs as a 
commensal. There is no obligation to examine and report porcine tritrichomonosis, so the real 
prevalence of parasites in Poland is unknown. Furthermore, according to our best knowledge, an 
epidemiological survey of T. foetus in wild boars (Sus scrofa) has not yet been conducted. 

Molecular methods were adapted for the T. foetus identification, among them, conventional 
PCR, and also new sensitive methods like loop-mediated isothermal amplification (LAMP). 

Goal. The aim of this study was to determine the prevalence of T. foetus infection in 
selected populations of cats, pigs, wild boars, and cattle in Poland using the molecular tools of PCR 
and loop-mediated isothermal amplification (LAMP). 

Methods. A total of 117 freshly voided feline fecal samples from cats, 172 swabs from the 
nasal cavities of pigs, 236 swabs from wild boars and 180 bovine specimens from the area of 
Poland were collected for the study. All samples were examined by PCR and own method LAMP. 
The statistical analysis was performed using Statistica v10 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA). 

Results. The prevalence of feline tritrichomonosis was 20.51%, and statistically significant 
differences were obtained between groups of animals regarding age, breed, the number of cats, 
diarrhea, and place of living. Positive PCR and LAMP results for T. foetus were estimated for 
16.28% of pigs, and the obtained data were significantly correlated with age. Conversely, no 
significant differences were observed concerning the farm size factor. In our survey, no cases of 
bovine tritrichomonosis were found, which is consistent with the data from the other countries of 
the European Union. Similarly, all wild boar samples were also T. foetus-negative according to 
LAMP and PCR. 

Conclusions. In conclusion, our survey demonstrates the presence of T. foetus in cat and pig 
populations from Poland. Therefore, despite Poland being considered free of bovine 
tritrichomonosis, and the occurrence of T. foetus in pigs may increase the risk of T. foetus 
transmission to cattle. 
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Introduction. Rabbit breeding is one of the promising areas in modern animal husbandry, 

which, using modern equipment and reproduction technologies, can, without significant costs, 
satisfy the demand of the consumer market with meat products with high nutritional and biological 
value. However, the use of methods of intensive reproduction of these animals, in some cases, may 
fail, because, using modern technology, rabbit breeders do not take into account the physiological 
principles and features in breeding rabbits. On this basis, the control and improvement of the 
reproduction processes of this animal species is of great importance in the industrial breeding of 
rabbits. 

Goal. The purpose of the study is to assess the optimal age when using rabbits in 
reproduction on the basis of morphometric analysis of segments of the reproductive system. 

Methods. Scientific research was carried out in the laboratory of the State Agrarian 
University of Moldova. For the study, 45 clinically healthy rabbits were selected, aged 10 days (d) 
to 8 months (m), postnatal development. The organs of the reproductive system were selected from 
animals, which were subsequently subjected to morphometric analysis, which, according to some 
authors, well characterized the growth and development of the organism as a whole. 

Results. The reproductive system in a female rabbit consists of two ovaries, paired oviducts, 
a double uterus, two cervical canals, vagina, the vestibule of the vagina and the external genital 
organs. The rabbit’s reproductive system, in the process of postembryonic development undergoes 
various changes, resulting in sexual and physiological maturation of the female organism. 

Analyzing the data obtained in the study of the ovaries, it was determined that the 
percentage of ovarian mass to body weight of the animal is as follows: at 10 days of age – 0,005%; 
in 1 month (m.) – 0,003%; 2m. – 0,002%; at 3m. – 0,004%; at 4 m. – 0,005%; at 5m. – 0,005%; at 6 
m. – 0,004%; at 7 m. – 0,004% and at 7 m. – 0,004%. The decrease in the ratio of ovarian mass to 
body mass at the 2nd month of postembryonic development is due to an increase in body weight of 
2,81 times in relation to animals aged one month. Morphometric linear indicators of the size of the 
ovaries showed a more intensive increase in the size of the ovaries, the second to the fourth month 
of postembryonic development. 

Changes in linear morphometric parameters were also observed at the level of tubular 
segments of the female reproductive system. Thus, the percentage ratio of the length of the fallopian 
tubes to the length the body of the animal is as follows at 10 days (d) – 9,66%; for 1 month (m.) – 
13,29%; in 2m. – 13,00%; at 3m. – 19,16%; at 4m. – 24,66%; at 5m. – 24,87%; at 6m. – 23,89%; at 
7m. – 23,49% and at 8m. – 23,24%. 

Based on the above, we observe a decrease in the growth rate of the fallopian tubes from the 
4th month of postembryonic development, despite an increase in the percentage ratio to the body 
length of the animal at five months of age.  

The uterus of a rabbit consists of two long horns that open into the vagina, separated by two 
cervical canals. In this context, it can be observed that the growth in the length of the uterine horns 
is 10,52% per 10 days; in 1m. – 12,80%; in 2m. – 12,43%; at 3m. – 19,44%; at 4m. – 13,90%; at 
5m. – 13,14%; at 6m. – 11,66%; at 7m. – 10,97% and at 8m. – 10,66% in relation to the body 
length of the animal of each age. The growth in the length of the cervix is 0,83% in 10 days; in one 
month (m.) – 0,81%; in 2m. – 0,82%; in 3m. – 2,52%; in 4m. – 2,35%; in 5m. – 2,28%; in 6m. – 
2,12%; in 7m. – 9,11% and in 8m. – 9,39%. 

In both cases, the increase in the width of the uterus and cervix remains approximately the 
same throughout the study. 

Analyzing the data of growth and development, it was revealed that the length of the vagina 
itself in relation to the body length of the animal in 10 days is 12,16%; in 1m. – 9,64%; in 2m. – 
12,93%; at 3m. – 12,59%; at 4m. – 16,55%; at 5m. – 17,77%; at 6m. – 16,84%; at 7m. – 16,53% 
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and at 8m. – 16,33%. The length of the vestibule of the vagina is 6,76% in 10 days; in 1m. – 8,81%; 
in 2m. – 8,42%; at 3m. – 10,57%; at 4m. – 13,20%; at 5m. – 14,18%; at 6m. – 13,63%; at 7m. – 
13,40% and at 8m. – 13,19%. 

Growth in the width of this organ occurs similarly to the growth of all tubular segments of 
the reproductive system.  

Conclusions: 
1. Based on the data obtained, an increase in the growth of reproductive organs was 

observed during the period from the 2nd to the 4th month of postnatal development. 
2. A decrease in the length of the uterus is ensured by the disappearance of the loops of the 

uterus and an increase in its width, as a result, a thickening of the uterine wall occurs. 
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Antimicrobial resistance (AMR) has become an increasing problem for public health and 

food production. Food production chain need to be monitored, due to risk of outbreaks and 
endangering the public. Bacteria addressed by the monitoring are often carriers of multiple 
resistance genes, that frequently are located on plasmids. Those mobile elements are one of the 
main routes for resistance speed. Scientific literature commonly describes cases related to a single 
plasmid, that was carried by several bacteria.  

Whole Genome Sequencing (WGS) is currently the new “golden standard” used in 
investigation of foodborne bacteria outbreaks. It enables hazard identification, transmission 
pathways of the microorganisms, source attribution analyses, and thereby more targeted risk 
assessment. This application can be carried out using second or third generation sequencing 
platforms. Illumina platform (2rd generation) provides short, highly accurate results. Oxford 
Nanopore (3rd generation) platform generates less accurate, but longer reads, that are useful for 
reconstruction and characterisation of genomic structures e.g. plasmids. Data usage from each of the 
platforms alone does not allow for either perfect identification of AMR genes or proper 
reconstruction of specific genomic structure – closed plasmid or chromosome. However, hybrid 
assembly is a powerful bioinformatic approach, that enables both. The principle of this method is a 
digital assembly of long reads from Oxford Nanopore and patching all possible read errors with 
short, but accurate Illumina reads.  

The method requires specialized laboratory equipment, bioinformatic infrastructure and 
pipelines, optimised procedures that enables “from start to finish” sample preparation, as well as 
qualified staff responsible for producing reliable result and their interpretation. 

Although hybrid assembly can be expensive and requires specialised knowledge to interpret 
the results, it adds a new quality to genomic data. It allows for reconstruction and characterisation 
of AMR carrying plasmids and chromosomes, localization of AMR genes and determination of 
their genomic environment. Those allows for in-depth and focused studies on the spread of 
resistance mechanisms in different environments and ecological niches. 
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Currently, high-throughput sequencing (HTS) is worldwide standard used in veterinary 

medicine and food safety. This universal method enables generation of digital sequences from 
information present in biological samples. Sequencing can be performed directly from the field 
sample (metagenomics) or enriched ones (microbiological culture, probes, amplification, etc.) to 
obtain the whole genome sequence (WGS). The main stages of HTS are sample preparation, 
extraction of genomic material, library preparation, actual sequencing, bioinformatic analysis, and 
genomic data interpretation. The whole procedure is time-consuming and comprise of multiple 
steps, where each of them has a direct impact on the quality of the final result. In the recent years 
there has been a growing need for HTS-based studies and genomic data. In order to meet increased 
demands, the automaton of the key steps in the HTS procedure is essential. 

The DNA/RNA isolation step was automated by the introduction of an extraction station 
(Maxwell RSC, Promega) supported by DNA/RNA quantity measurement system (Discover, 
Promega). It enabled multiple complex extraction and quality control of genomic material. The 
library preparation step was also fully automated due to the installation of a multipurpose pipetting 
station (Biomek i5, BeckmanCoulter) customized, decreasing the time of preparation in half. 
Sequencing capacity was increased by the addition of a sequencer (NextSeq, Illumina) with higher 
throughput. This allowed to implement a new application, like full metagenomic and transcriptomic 
studies, whole genome sequencing of more complex organisms or multiplied number of samples in 
a single run. Due to automation, a more efficient curation of genomic data was needed. That is why 
a custom dashboard for sequencing orders and genomic data (MyHTS) was created. Overall after 
automation, the number of processing samples doubled compared to previous year.  

Improved PIWet’s sequencing capacity was applied to study multiple approaches to 
veterinary medicine and food safety. In WGS approach: monitoring of genetic markers (resistance 
and virulence genes, plasmid replicon), genetic identification and phylogenetics, epidemiological 
investigations of animal and food pathogens (e.g. Salmonella spp., VTEC, L. monocytogenes, 
Campylobacter spp., Aeromonas spp., Shewanella spp.) and genomic quality check of veterinary 
vaccines (viral and bacterial) were done. Multiple surveys of microbiome were done in the context 
of oncology, animal health, and food production. Both full metagenomics and amplicon-based 
approaches were used to characterize, assess genetic variability, and study the evolution of viruses 
(Avian infectious bronchitis virus – IBV, Bovine leukaemia virus – BLV, Avian influenza, and 
recently SARS-CoV-2 in minks). 

Automation has its challenges: cost of equipment purchase, work and time needed to 
customize and optimize laboratory protocols, additional space, designing ergonomic laboratory and 
informatic setup, training of personnel. However, the advantages greatly exceed the challenges. 
Automation helped to increase the capacity of the laboratory pipeline, standardize the procedures, 
minimalized sample preparation time, enabled to perform of some of the activities remotely, which 
are crucial, specifically in the pandemic time and expanding areas of contemporary research. 

Funding: BF.pi.3803.78.202032.3122.2.56.2020.ZW; 4477E-180/SPUB/2018-1; 4477E-
180/S/2018-1 
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Introduction. Anisakis simplex, Pseudoterranova decipiens, and Contracaecum osculatum 

L3 larvae are fish-borne nematodes that can cause human anisakidosis. Although A. simplex is a 
known source of allergens, knowledge about the allergic potential of P. decipiens and C. osculatum 
is limited. Because of the phylogenetic closeness of anisakids, we suppose that P. decipiens and 
C. osculatum could contain allergens similar to A. simplex.  

Goal. We aimed to provide more insight into Anisakidae proteomes by comparative 
investigation of A. simplex, P. decipiens, and C. osculatum L3 larvae. Furthermore, we carried out a 
functional analysis of the identified proteins to further understand anisakid biology and 
pathogenicity. Above all, special emphasis was placed on the identification of allergens of 
Anisakidae parasites. 

Methods. IgG western blot analysis of anisakid proteins was performed using sera from 
rabbits immunized with A. simplex crude antigen. LC-MS/MS was used to identify proteins of 
anisakid larvae. All identified proteins were analysed using different bioinformatics tools. 

Results. In total, 645, 397, and 261 proteins were detected in A. simplex, P. decipiens, and 
C. osculatum L3 larvae, respectively. Western blot analysis confirmed the cross-reactivity of anti-A. 
simplex IgG antibodies with protein extracts from P. decipiens and C. osculatum L3 larvae. In the 
proteome of A. simplex 14, the following allergens were identified: Ani s 1, Ani s 2 (2 isomers), 
Ani s 3 (2 isomers), Ani s 4, Ani s 8, Ani s 9, Ani s 10, Ani s 11-like, Ani s 13, Ani s fructose  
1,6-bisphosphatase, Ani s PEPB, and Thu a 3.0101. The following 8 allergens were detected in 
P. decipiens: Ani s 2, Ani s 3 (2 isomers), Ani s 5, Ani s 8, Ani s 9, Ani s PEPB, and Ani s troponin. 
In C. osculatum 4, the following allergens were identified: Ani s 2, Ani s 5, Ani s 13, and Asc l 3. 
Furthermore, 28 probable allergens were predicted in A. simplex and P. decipiens, whereas in 
C. osculatum, 25 possible allergens were identified. Among the putative allergens, heat shock 
proteins were most frequently detected, followed by paramyosin, peptidyl-prolyl cis-trans 
isomerase, enolase, and tropomyosin. The functional analysis conducted in this study allowed the 
characterization of the proteins and proteomes of Anisakidae nematodes. We found that the main 
GO categories, biological process, molecular functions, and cellular component, were very similar 
for the 3 anisakids. KEGG analysis revealed that carbohydrate metabolism pathways were the major 
group among all identified pathways. 

Conclusions. We provide a new proteomic data set that could be beneficial for the discovery 
of biomarkers or drug target candidates. Furthermore, our findings showed that in addition to 
A. simplex, P. decipiens and C. osculatum should also be considered as potential sources of 
allergens that could lead to IgE-mediated hypersensitivity. 
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Introduction. The Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1375 of 10 August 

2015 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat, states that all samples 
collected from animals susceptible for Trichinella should be examined for Trichinella in a 
laboratory designated by the competent authority using the reference method of detection or 
equivalent method. The minimum requirements for all official laboratories were laid down in 
Regulation (EU) 2017/625 (official control Regulation). Such requirements include that in principle 
the official laboratory operates following the standard ISO/IEC 17025 and is accredited under that 
standard. To avoid a disproportionate burden, official laboratories only carrying 
out Trichinella controls can be derogated from such accreditation under certain conditions. The 
conditions laid down in Regulation (EU) 2017/625 include: Sole activity is the detection 
of Trichinella in meat. The only use of methods laid down in Regulation (EU) 2015/1375. 
Supervision by competent authorities or accredited official laboratory. Regular participation and 
satisfactory performance in inter-laboratory comparative tests or proficiency tests organized by the 
national reference laboratories. Compliance with all other obligations for official laboratories. 
Proficiency tests (PT) are one of the tools to control the correctness of routine investigations. They 
are an essential component for accreditation bodies (ISO 17025) which require PT complement to 
prove competence of a laboratory.  

Goal. The present study describes the results of the proficiency tests organized in 2015-2019 
throughout Poland, obtained from participating field laboratories testing meat for Trichinella.  

Methods. Each year, the organizer prepares 4 sets of samples for each laboratory. The 
samples contain minced pork meat and the addition of a specified number of Trichinella spp. larvae 
placed in a special patented gelatin base allowing to detect of living parasites in the samples. 
Usually, the participants also receive one blank sample, in which the gelatin piece does not contain 
the Trichinella spp. larvae. The samples are ready to analyse as a routine sample by the laboratories 
without any additional steps. Results. The results are sent to the organizer via the dedicated portal 
and are analysed by the Organiser. From 2015 to 2019, 1860 laboratories participated in the PT, and 
5941 samples in total were sent to them. The laboratories obtained 95.3% of accordance with the 
reported qualitative results.  

Conclusions. These results indicate the high quality of analyses performed by the 
laboratories designated to detect Trichinella spp. in meat. 
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Introduction. Ixodidae ticks (Parasitiformes:Ixodidae) are temporary ectoparasites, 

obligate bloodsucking arthropods, as well as carriers and vectors of many pathogens of viral, 
rickettsial, bacterial, mycotic, protozoal diseases of animals and humans. Lyme borreliosis, one of 
the dangerous diseases is a common natural focal vector-borne disease caused by the spirochete of 
the genus Borrelia. The main carriers are ticks of the species complex Ixodes spp. (I. persulcatus, I. 
ricinus etc.). 

Goal of the work. To establish the Borrelia species composition in Ixodides in Kharkiv 
region. 

Methods. The study was carried out in period 2019-2020. Ixodidae ticks collected in the 
natural biotopes of Kharkiv Region using flagging method. Identification up to the species has 
carried out in the scientific laboratory at the Department of Parasitology of Kharkiv State 
ZooVeterinary Academy using MBS-1. Ixodides were tested by qPCR to determine Borrelia 
species in the Molecular diagnostics and cell biotechnology laboratory “VIROLA” of Kharkiv 
Medical Academy of Postgraduate Education. 

Results. Three Borrelia species were identified of the total number of Ixodes ricinus, and 
Dermacentor reticulatus, studied ticks, which are the autochthonous species in the Kharkiv Region. 
The infestation of Ixodidae ticks with pathogen Borrelia afzellii was 24.2%, Borrelia garinii was 
8.4%, which are part of the genocomplex Borrelia burgdorferry s.l. but infestation of Ixodidae ticks 
with pathogen Borrelia miyamotoi was 1.1%. Infection of ticks D. reticulatus with Borrelia was 
18.8%, by species: B. afzellii – 12.5%, B. garinii – 6.3%. I. ricinus ticks were infected by pathogen 
Borrelia at the level of 37.6%, by species: B. afzellii –26.6%, B. garinii – 9.4%, B miyamotoi – 
1.6%. The infection of female ticks was higher than that of males – 16.8% and 10.5%, respectively. 
Infection of I. ricinus nymphs was 33.3%, by species: B afzellii – 26.7%, B. garinii – 6.6%. 
B. afzellii was found in ticks 3 times more often than B. garinii. 

Conclusion. Borrelia Species – B. afzelli and B. garinii (24.2% and 8.4%, respectively) 
were found in the autochthonous species of Ixodidae ticks I. ricinus and D. reticulatus in the 
Kharkiv Region. Species B. miyamotoi was detected only in ticks I. ricinus – 1.1%. The issue of 
Borrelia circulation among all links in the epizootological chain, namely the identification of 
reservoir hosts as carriers of Borrelia, requires more detail studies. 

  

http://ivm.kiev.ua/en/home.html
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Introduction. Mink and ferrets are highly susceptible to SARS-CoV-2 infection.  

Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) outbreaks in mink farms has been reported across the 
Europe. The first infection was detected on April 2020 in the Netherland and subsequently in 
other European countries as Denmark, Spain, Italy, Sweden, Greece, France and Lithuania. To the 
end of January 2021, the virus has been detected at 400 mink farms of eight European countries. 
In addition, SARS-CoV-2 cases have been reported in mink farms in several states (Utah, 
Michigan, Oregon, Utah, and Wisconsin) of the USA and in Canada. The majority of the mink 
SARS-CoV-2 infections were asymptomatic, whereas a mild respiratory symptoms and diarrhea 
to pneumonia and deaths sometimes were observed. It was clearly demonstrated the most 
probable source of SARS-CoV-2 introduction to mink farm were humans, however, human-to-
mink and mink-to-human transmission has been confirmed.  

Goal. Genetic characterization of SARS-CoV-2 identified from mink in Poland. 
Methods. Samples from above 1330 mink from a total of 66 farms were tested by real-

time RT-PCR. Whole genome sequences from one positive farm were generated and genetic 
relatedness was established. 

Results. On January 30, 2021, SARS-CoV-2 was detected in Pomorskie voievodeship, in 
4 animals collected in the frame of mink farms monitoring. Positive breeder farm with stock of 
5,850 animals was the only one out of all 34 mink farms tested so far. Active viraemia was 
confirmed in individually tested samples with Ct values between 19.4 and 29.6 for E and N gene 
fragments, respectively. Further testing of samples collected from culled animals revealed 70% 
(n=35/50 of total) positivity in throat swabs and 30% (n=45/150 of total) seropositivity in blood 
samples. Phylogenetic analysis of full-length nucleotide sequences of two SARS-CoV-2 isolates 
(EPI_ISL_984305 and EPI_ISL_984307) revealed they belong to the 20B Nextstrain clade, 
B.1.1.279 lineage. Several nucleotide mutations were found in analysed samples compared to the 
reference Wuhan HU-1 strain whereas some of them were nonsynonymous. Only one substitution 
of tyrosine to phenylalanine (Y453F) was located in the receptor-binding domain. 

Conclusions. We report the infection of mink with SARS-CoV-2 on one farm in Poland 
and the results of subsequent analysis of virus sequences from two isolates. SARS-CoV-2 isolates 
identified on a Polish mink farm do not belong to any of the “variants of concern” reported so far. 
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Introduction. Wildlife refers to non-domesticated animals living without human interaction. 

In Poland, wild boar are a sign of wildness. This species is extremely adaptable and has enormous 
reproductive capacity. According to the Polish Hunters Association population of wild boar now is 
estimated at 74 000 individuals. A steady increase in the number of wild boars was observed from 
2000 to 2018, however, the presence of African Swine Fever (ASF) and reduction culling currently 
lead to population decrease. The greatest number of wild boar per 1000 hectares is estimated in 
Western Pomerania, the lowest density is observed in Malopolska province. The highest number of 
wild boar was traditionally hunted in the north-western regions of Poland, achieved the level of 
12,8-22,4 animals/1000 ha. The lowest harvest, below 2.0 units was registered in the Malopolska. 
Data collected for several years on Trichinella findings in wild boar indicate a steady increase in the 
number of infected animals. Besides the growing number of wild boars, a large reduction hunting 
may indirectly lead to the spread of Trichinella in the bigger areas.  

Goal. Estimation of zoogeographical distribution of Trichinella in Poland.  
Methods. All samples from wild boar are examined with the digestion method since 

2005y. Trichinella isolates according to Regulation (EC) No 1375/2015 are forwarded to National 
Reference Laboratory for species identification. Samples contain data on species, age, and place of 
origin (GPS data). These data were transferred to Quantum GIS 1.7.4. mapping the incidence 
of Trichinella infected wild boar in Poland. Maps of Trichinella prevalence created in QGIS 
allowed the general view of the epidemiological situation of trichinosis in Poland. Accurate 
mapping of Trichinella presence allowed to determine the places where this parasite occurs in the 
wild boar population. The creation of the database also allowed for a general view of the epizootic 
situation of Trichinella in Poland.  

Results. From the created maps of the occurrence of Trichinella in the wild boar population 
in 2015-2020, it is concluded that this parasite is spreading to larger and larger areas. These are 
geographically diverse places. When analyzing maps it was noticed that they were located near 
water reservoirs (lakes, ponds). Overlaying a layer of water reservoirs on the map of the presence of 
trichinosis in wild boars allows noticing the possibility of a relationship between the occurrence of 
trichinosis in the wild boar population and the water reservoirs located there. 

Conclusions. Such localization of trichinosis in the wild boar population suggests the 
existence of Trichinella vectors related to the aquatic environment. This observation requires 
further work related to the identification of trichinellosis vectors in the natural environment. 
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Introduction. In Europe, raw or undercooked meat with tissue cysts containing bradyzoites 

is considered the main source of human Toxoplasma gondii infections, however data concerning 
this issue in Poland are still insufficient. 

Goal. The aim of the study was to determine the prevalence of DNA and live T. gondii 
parasite in raw meat products retailed in Poland. 

Methods. Raw cured sausages, bacon, ham, and minced meat samples (871) were digested 
by pepsin solution, followed by DNA isolation. Nested and Real-time polymerase chain reaction 
(PCR) based on the amplification of B1 fragment gene of T. gondii were performed. Cell culture 
and bioassay on mice were performed to assess the viability of isolated T. gondii. 

Results. In total, 54 of 871 examined samples (6%) were positive in PCR (ranged from 
1.5% to 9%). The highest percentages of positive results were found for samples from Pomorskie 
(12%) and Warmińsko-Mazurskie (10%), lowest from Lubelskie (2%), and Podlaskie (0.5%) 
regions of Poland. The viable T. gondii was isolated from 17 samples of meat products.  

Conclusion. Detection of T. gondii DNA and a live parasite in 6% and 2% of the tested raw 
meat product samples, respectively, indicate a real threat to the health of consumers. 
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Introduction. Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization – Time Of Flight Mass 

Spectrometry (MALDI-TOF MS) is a fast and inexpensive technique used for microbial 
identification. It is based on the comparison of the ribosomal protein mass profile of a tested strain 
to the reference database. Commercial databases often turned out to be insufficient for isolates of 
veterinary and environmental origin, making species identification impossible. Until recently the 
golden standard for bacterial identification was Sanger sequencing of the 16S rRNA gene, but in 
some cases it can also be insufficient. Whole Genome Sequencing (WGS) enables identification of 
a full genome and thus, it is the most efficient method of bacterial identification and 
characterization.  

Goal. The study aimed to customize MALDI-TOF spectral database by using WGS and 
Sanger sequencing to improve the identification of bacteria isolated from fish. 

Methods. Ten isolates collected from fish were characterized as Shewanella group using 
conventional methods (API tests). Protein extracts for MALDI-TOF MS were prepared with the 
formic acid extraction protocol by Bruker. Mass spectra were generated by MALDI-TOF 
AutoflexSpeed and compared to bacterial database (Bruker, Germany). Isolates were further 
proceeded to genomic analysis: DNA was isolated and submitted for Sanger Sequencing 
(outsourcing), whilst WGS was done in-house, using NexteraXT preparation kit and sequenced with 
Miseq (Illumina, USA). 

Results. Due to the database insufficiency, MALDI-TOF was initially able to identify only 1 
of 10 isolates (S. baltica). 16S sequencing were inconclusive and only the above mentioned S. 
baltica showed highly consistent result. WGS profiling differentiated three genetic clusters. Three 
of the 10 obtained Mass Spectrum Profiles (MSP) added to the database were identified as S. 
xiamenensis, while 2 MSPs to S. oneidensis – none of the genera was initially present in the 
reference database. Five remaining MSPs were observed in the strains clustered together and 
temporarily assigned as Shewanella spp. (closely related to S. baltica). 
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Introduction. Reptiles are considered a reservoir of variety Salmonella (S.) serovars. 

Nevertheless, due to the lack of large-scale research, the importance of Reptilia as a Salmonella 
vector still remains not completely recognized. Therefore, this research area can bring some extra 
results indicating on new routes of Salmonella transmission to humans.  

Goal. The aim of the study was to assess the prevalence of Salmonella in exotic reptiles kept 
in Poland, deriving from breeding farms, zoos, households and pet shops and confirmation 
Salmonella contamination of the environment following reptile exhibitions.  

Methods. In three year time period, a total of 731 samples collected from reptiles and their 
environment were tested. Salmonella isolation was performed according to the PN-EN ISO 
6579:2003/A1:2007 standard. Half of faecal samples (351/696; 50,4%) were tested with improved 
methodology. Serotyping was carried out according to the White-Kauffmann-Le Minor scheme. 
Susceptibility testing was performed with the microbroth dilution method. Results were interpreted 
according to EUCAST criteria. 

Results. Implementation of an additional pathway to the standard Salmonella isolation 
protocol led to 21% increase in Salmonella detection rate. The study showed high occurrence of 
Salmonella accounting for 92,2% in snakes, followed by lizards (83,7%), and turtles (60,0%). 
Pathogen was also found in 81,2% of swabs taken from tables and floors surface after reptile 
exhibitions and in two out of three egg samples. A total of 918 Salmonella strains belonging to 207 
serovars and serological variants were obtained. All but one belonged to S. enterica species, mostly 
(66,4%) subspecies S. enterica subsp. enterica. Majority of the serovars (136, 65,7%) were noted 
for the first time in Poland and one of them was confirmed as a new serovar S. enterica subsp. 
enterica 47:z4,z23:-. Besides new and rare serovars, we have noted the ones important from the 
public health aspect, i.e. S. enteritidis, S. typhimurium, S. kentucky, including multiresistant isolates. 

Conclusions. The study proves that exotic reptiles are relevant reservoir of Salmonella. 
Moreover contact with not properly disinfected surfaces after reptile exhibitions can pose a risk for 
Salmonella transmission to humans being unaware of exposition to reptile associated rare serovars. 


