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Розвиток оксидаційного стресу супроводжується зниженням активності
супероксиддисмутази в еритроцитах крові свиней. Встановлено вплив основних
характеристик коркових процесів на активність супероксиддисмутази. Отримані достовірні
прямі кореляційні зв’язки основних характеристик коркових процесів із активністю ензиму у
еритроцитах крові свиней за дії технологічного подразника. Доведено вплив віку та
фізіологічного стану тварин на активність супероксиддисмутази у еритроцитах свиней
різних типів ВНД.
Ключові слова: СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА, ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ,
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ, ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ, СВИНІ, СТРЕС.
Система антиоксидантного захисту контролює всі етапи вільнорадикальних реакцій,
починаючи від їх ініціації і закінчуючи утилізацією продуктів пероксидації [1]. Регуляція
активності системи антиоксидантного захисту відбувається нервово-гуморальним шляхом,
механізм якого вивчено недостатньо. Ключовими складовими системи є фермент –
супероксиддисмутаза (КФ1.15.1.1), знешкоджує cупероксидний радикал із утворенням
пероксиду гідрогену [2, 3]. Еритроцити крові поряд із гепатоцитами характеризуються
найбільшим вмістом ензиму. Зниження активності СОД пов’язують у першу чергу із
активацією пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), зростанням кількості пероксиду гідрогена
і рівня глутатіону [4].
Вища нервова діяльність (ВНД) визначає адаптаційні можливості організму тварин [5].
Основними причинами зниження продуктивності і резистентності свиней є технологічний
стрес, що супроводжується інтенсифікацією процесів вільнорадикального окиснення ліпідів
незалежно від типу ВНД. Однак, у тварин сильних типів ВНД встановлено врівноваженість
процесів утворення та знешкодження продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ). Тоді,
як у тварин слабкого типу ВНД виявлена низька адаптаційна здатність і стресостійкість [6].
Мета досліджень – дослідити вплив та взаємозв’язки основних характеристик коркових
процесів на активність супероксиддисмутази в еритроцитах свиней.
Матеріали і методи. Для проведення даного експерименту було підібрано 40
підсисних поросят великої білої породи. До двомісячного віку поросята утримувались під
свиноматками у типових приміщеннях. У 60-денному віці проводили відлучення, вакцинацію
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проти бешихи та формували групи на дорощування. У 90-добовому віці проведено
ревакцинацію тварин. На 180-ту добу досліджень тварин переводили в літній табір та
проводили перерозподіл груп. У 5-місячному віці у всіх тварин визначали силу,
врівноваженість і рухливість нервових процесів модифікованої методикою розробленою на
кафедрі фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України [7]. На підставі аналізу
отриманого матеріалу було сформовано 4 групи, по 10 тварин у кожній: І група - сильний
врівноважений рухливий тип (СВР); II група - сильний врівноважений інертний тип (СВІ); III
група - сильний неврівноважений тип ВНД (СН); IV група - слабкий тип вищої нервової
діяльності (С). У 1, 30, 60, 61, 65, 90, 91, 95, 120, 150, 180, 181, 185 та 210-добовому віці у всіх
тварин брали кров. У еритроцитах крові визначалиактивність супероксиддисмутази за
методом, описаним Є. Є. Дубініною. Статистичний аналіз експериментального матеріалу
проведено з використанням пакету аналізу даних Microsoft Excel. Визначено середнє
арифметичне і його похибку, вірогідність різниці паралельних масивів даних. Проведено
кореляційний, однофакторний та багатофакторний дисперсійний аналіз.
Результати й обговорення. Проведені дослідження показали, що у період відносного
спокою відсутні вірогідні різниці активності СОД в еритроцитах свиней сильних типів ВНД,
однак прослідковується чітка тенденція щодо вищої каталітичної активності ензимів у тварин
СВР типу ВНД (рис. 1).
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Рис. 1. Активність СОД в еритроцитах свиней різних типів ВНД (M±m, n=5; нмоль/мл).

Активність СОД у тварин слабкого типу ВНД протягом усього періоду досліджень була
нижче від такої у тварин сильних типів ВНД, хоча подекуди і у межах тенденції. Встановлено,
що зниження активності СОД (на 18-21 %; р≤0,001) за дії технологічного стресу не залежно
від типологічних особливостей ВНД. Внаслідок адаптації до змінених умов існування у
еритроцитах свиней СВР типу ВНД через 5 діб проходить зростання активності ензиму у 1,5
рази (р≤0,001). Активність СОД у еритроцитах свиней слабкого типу за даний період зростає
лише на 16 % (р≤0,05) і залишається у 1,4-1,6 рази (р≤0,001) нижче від такої у тварин сильних
типів ВНД.
Встановлено взаємозв’язки активності СОД із основними характеристиками коркових
процесів (рис. 2). Відлучення поросят (60-та доба) сприяло становленню сильних прямих
кореляційних зв’язків сили (r = 0,64; р<0,01), врівноваженості (r = 0,61; р<0,01) і рухливості (r
= 0,47; р<0,05) коркових процесів із активністю СОД, які після адаптації тварин зникають.
Вплив біологічного подразника (ревакцинація; 90-та доба) сприяв становленню
взаємозв’язку врівноваженості із активністю ензиму (r = 0,48; р<0,05). Надалі основні
характеристики коркових процесів не мали кореляційних зв’язків із активністю СОД.
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Наявність кореляції нічого не говорить про причинно-наслідкові залежності і
передбачає лише можливість такої гіпотези, тоді, як дисперсійний аналіз встановлює вплив
окремих факторів на даний показник. Однофакторний дисперсійний аналіз (рис. 3) показав,
що основні характеристики коркових процесів чинять вплив на активність СОД у еритроцитах
свиней тільки за стресу відлучення. Так встановлено достовірний вплив сили (ղ²=0,37-0,51;
р<0,001), врівноваженості (ղ²=0,22-0,44; р<0,001) та рухливості (ղ²=0,26; р<0,01) коркових
процесів на активність СОД у еритроцитах свиней.
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Рис. 2. Кореляційні зв’язки основних властивостей коркових процесів із вмістом ТБК-активних речовин
у еритроцитах крові свиней (r; n=20).
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Рис. 3. Вплив основних властивостей коркових процесів на активність СОД в еритроцитах крові свиней
(ղ²; n=20).

При проведенні експерименту доводиться мати справу з великою кількістю змінних,
тому важко описати результат лише за впливу однієї змінної. Багатофакторний дисперсійний
аналіз дозволяє оцінити взаємозв’язок і вплив декількох факторів на окремий показник.
У наведеній багатофакторній взаємодії можна побачити достовірні зміни активності
СОД в еритроцитах свиней, які зумовлені фізіологічним станом тварин (період відносного
спокою тварин, стан стресу та адаптації) чи типологічними особливостями вищої нервової
діяльності (табл.). Якщо не брати до уваги фізіологічний стан тварин, то можна стверджувати,
що між типом ВНД та активності СОД в еритроцитах свиней існує суттєва залежність (F =
9,03> FU = 2,64; р<0,001). Слід відмітити, що дана залежність у стані відносного покою
відсутня, а в період стресу посилюється (F = 12,4> FU = 2,66; р<0,001).
Вік тварин істотно впливає на активність СОД в еритроцитах (F = 38,8> FU = 1,76;
р<0,001), при чому цей вплив у стані відносного спокою досить сильний (F = 48,0<FU = 2,08,
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а р<0,001), а в період стресу та адаптації дещо знижується (F = 3,84> FU = 1,94; р<0,001).
Таблиця
Багатофакторний дисперсійний аналіз активності СОД в еритроцитах крові свиней
різних типів ВНД, залежно від віку та фізіологічного стану тварин
Джерело варіації

SS

Тип ВНД
Вік
Взаємозв’язок
Внутрішня
Всього

6,9
129,4
5,6
57,4
199,4

Тип ВНД
Вік
Взаємозв’язок
Внутрішня
Всього

1,7
110,6
1,1
42,1
155,5

Тип ВНД
Вік
Взаємозв’язок
Внутрішня
Всього

6,1
5,1
4,4
26,2
41,8

df
MS
F
Незалежно від фізіологічного стану
3
2,32
9,03
13
9,96
38,82
39
0,14
0,56
224
0,26
279
У стані відносного спокою
3
0,56
1,70
7
15,80
48,03
21
0,05
0,16
128
0,33
159
В період стресу та адаптації
3
2,02
12,36
9
0,57
3,48
27
0,16
1,00
160
0,16
199

P-значення

F критичне

1,14E-05
4,35E-50
0,986

2,64
1,76
1,45

0,171
7,43E-33
1,00

2,68
2,08
1,64

2,6E-07
0,001
0,472

2,66
1,94
1,56

ВИСНОВКИ
Отримані результати свідчать про достовірний вплив основних характеристик
коркових процесів на активність СОД в еритроцитах. Встановлені достовірні обернені
кореляційні зв’язки основних характеристик коркових процесів із активністю СОД в
еритроцитах свиней. За допомогою дисперсійного аналізу доведено вплив сили,
врівноваженості та рухливості коркових процесів на активність СОД в еритроцитах свиней.
Перспективи досліджень полягають у розробці нових, сучасних методів корекції
показників ПОЛ із урахуванням типологічних особливостей нервової системи.
RELATIONSHIPS AND INFLUENCE OF CORTEX PROCESSES ON THE
ACTIVITY OF SUPEROXIDE DISMUTASE IN THE ERYTHROCYTES PIGS OF
TECHNOLOGICAL STRESS
О. Danchuk, V. Karpovsky, R. Postoi, V. O. Trokoz
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
16, Polkovnika Potehinа str.,Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
Development oxidative stress associated with lower a superoxide-dismutase activity in red
blood cells of pigs. The influence of the main characteristics of cortical processes superoxidedismutase activity. Received significant direct correlations key features of cortical processes of active
enzyme in the red blood cells of pigs on the technological stimulus. The influence of age and
physiological state of animals for superoxide dismutase activity in erythrocytes of pigs of different
types of higher nervous activity.
Keywords: SUPEROXIDE DISMUTASE, HIGHER NERVOUS ACTIVITY,
STATISTICAL ANALYSIS, LIPID PEROXIDATION, PIGS, STRESS.
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ВЗАИМОСВЯЗИ И ВЛИЯНИЕ КОРКОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА АКТИВНОСТЬ
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ В ЭРИТРОЦИТАХ СВИНЕЙ ПРИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СТРЕССЕ
А. В. Данчук, В. И. Карповский, Р. В. Постой, В. А. Трокоз
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
Развитие окислительного стресса сопровождается снижением активности
супероксиддисмутазы в эритроцитах крови свиней. Установлено влияние основных
характеристик корковых процессов на активность супероксиддисмутазы. Получены
достоверные прямые корреляционные связи основных характеристик корковых процессов с
активностью фермента в эритроцитах крови свиней под действием технологического
раздражителя. Доказано влияние возраста и физиологического состояния животных на
активность супероксиддисмутазы в эритроцитах свиней различных типов ВНД.
Ключевые
слова:
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА,
ВЫСШАЯ
НЕРВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ
ЛИПИДОВ, СВИНЬИ, СТРЕСС.
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ІНТЕНСИВНІСТЬ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ
ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК
Б. Я. Кирилів, канд. с.-г. наук, с. н. с.,
Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса 38, Львів, 79034, Україна
У статті представлено результати перевірки ефективності застосування у годівлі
перепелів біологічно активних добавок з метою нівелювання порушень метаболізму, зокрема
білкового обміну, в процесі росту та розвитку птиці.
Дослід проведено на трьох групах (контрольній і двох дослідних) перепілок породи
«Фараон». Вся птиця одержувала повнораціонний комбікорм (ПРК), збалансований за
поживними і біологічно активними речовинами. Перепілки першої дослідної групи одержували
лише комплексну кормову добавку „Біло-Актів“ у кількості 0,15 % до основного раціону, а
другої дослідної групи, ще додатково – мінеральну добавку, що містила Цинк, Купрум і Манган
у кількоcті 10 % понад рекомендовану норму.
Встановлено, що введення до раціону перепелів кормової добавки „Біло-Актів“ разом
із мінеральною надбавкою сприяє інтенсифікації білкового обміну в організмі в критичні
періоди росту і розвитку.
Ключові слова: ПЕРЕПІЛКИ, „БІЛО-АКТІВ“, РОЗЧИННІ БІЛКИ, АМІННИЙ АЗОТ,
АКТИВНІСТЬ ТРАНСАМІНАЗ.
У вирішенні проблеми забезпечення населення високопоживними й дієтичними
продуктами харчування перспективним є ведення перепільництва. Це обумовлено
біологічними особливостями перепелів [1]. Так, у перепелів уп’ятеро вища швидкість росту
ніж у курей; ранній початок несучості (5-6 тижнів); у перепелиних яйцях, порівняно з
курячими, міститься більше вітамінів А, Р, К, В6 і В2, а також К, Fe, F, Cu, Co, лімітуючих
амінокислот. Одним із чинників, які впливають на продуктивність перепелів, захисні
механізми в їх організмі та якість продукції є повноцінна і збалансована годівля. Водночас, від
інтенсивності гідролізу та засвоєння нутрієнтів раціону в травному каналі птиці залежить
інтенсивність перебігу обмінних процесів в організмі. При цьому визначальним є
фізіологічний стан птиці (вік, стать, напрям і період продуктивності).
У проведених нами попередніх дослідженнях [2]встановлено, що в процесі росту і
розвитку перепілок 21-, 42-, 72-добового віку спостерігається зниження синтезу білків у
тканинах органів травного каналу, що можна пов’язати з початком зміни пера, ювенальною
линькою, а також статевою зрілістю птиці. Тому, метою роботи було розроблення способів
корекції процесів метаболізму в організмі перепелів у критичні періоди їх росту та розвитку.
Матеріали і методи. Досліди проведено в умовах віварію Інституту біології тварин
НААН на 3-х групах перепелів, починаючи з 10-добового віку. Птиця усіх груп отримувала
повноцінний комбікорм, збалансований за поживними та біологічно активними речовинами,
згідно з існуючими вимогами [3]. Перепілкам двох дослідних, у період з 17- до 72-добового
віку, додатково вводили до комбікорму 0,15 % препарату „Біло-Актів“, а другої дослідної –
додатково Цинк, Купрум і Манган у кількості, що становить 10 % від рекомендованої норми
[3]. Упродовж досліду слідкували за фізіологічним станом перепелів. У кінці кожного вікового
періоду (28, 42 та 72 доба) проведено забій птиці та відібрано зразки слизової оболонки
залозистого шлунка, дванадцятипалої кишки, а також тканин підшлункової залози і печінки, в
яких визначали вміст розчинних білків, амінного азоту та активність амінотрансфераз [4].
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„Біло-Актів“ є комплексним препаратом, що у своєму складі містить суміш
алюмосилікатів, евкаліпт, кальцій та жирні кислоти (енантову, пеларгонову, ундецилову,
тридеканову). У наших попередніх дослідженнях встановлено, що він покращує щоденний
приріст маси тіла курчат-бройлерів, а також сприяє зменшенню витрати корму. При
використанні препарату „Біло-Актів“ можна повністю відмовитись від використання
підкислювачів.
Результати й обговорення. Синтез білків в органах і тканинах птиці є в основі всіх
життєвих процесів та характеризує фізіологічний стан організму в цілому. Зміни інтенсивності
синтезу білків в органах і тканинах птиці протягом індивідуального розвитку детерміновані
генетично та знаходяться під контролем не тільки гормональних, але й субстратних механізмів
регуляції.
У результаті проведених досліджень встановлено (табл. 1), що вектор змін вмісту
розчинних білків у досліджуваних тканинах за використання біогенних добавок мав
тенденцію до збільшення.
Таблиця 1
Показники білкового обміну в тканинах органів травлення перепелів (М±m, n=5)
Показники

Розчинні білки,
мг/100 г
Ам. азот, мг/г

Розчинні білки,
мг/100 г
Ам. азот, мг/г

Розчинні білки,
мг/100 г
Ам. азот, мг/г

Розчинні білки,
мг/100 г
Ам. азот, мг/г

Вік перепелів
28 діб
42 доби
тканини слизової оболонки залозистого шлунка
4,57±1,01
6,72±1,48
5,15±1,12
7,48±0,75
5,74±0,81
7,77±1,02
0,98±0,14
1,76±0,31
1,29±0,34
1,48±0,41
1,08±0,22
1,64±0,56
тканини слизової оболонки 12-палої кишки
28,42±1,77
30,31±1,28
26,63±1,59
34,07±2,06
27,38±1,14
33,17±1,18
0,77±0,03
0,59±0,02
0,72±0,01
0,69±0,03
0,66±0,03
0,60±0,02
тканини підшлункової залози
8,14±0,97
19,13±1,09
8,31±1,24
21,38±1,27
8,42±0,83
24,21±1,45
0,76±0,03
1,21±0,23
0,85±0,02
1,55±0,34
0,78±0,03
1,15±0,04
тканини печінки
48,31±1,31
56,95±1,62
55,12±1,74*
60,28±1,37
57,31±1,65
64,11±2,31*
0,53 ±0,02
0,65 ±0,02
0,49±0,03
0,51±0,05*
0,50±0,03
0,54±0,04*

Групи
К
Д1
Д2
К
Д1
Д2
К
Д1
Д2
К
Д1
Д2
К
Д1
Д2
К
Д1
Д2
К
Д1
Д2
К
Д1
Д2

72 доби
5,21±1,31
8,69±0,64*
9,38±1,19*
1,59±0,34
1,95±0,16*
1,89±0,15
31,32±1,91
34,15±1,82
33,89±1,16
0,58±0,03
0,68±0,02*
0,56±0,03
24,77±1,77
26,38±1,72
19,34±1,26
1,64±0,32
1,72±0,41
1,55±0,29
55,67±1,82
63,76±2,18*
64,89±2,06*
0,73 ±0,03
0,48±0,09
0,45±0,02*

Примітка: * – Р<0,05, порівняно з показниками у контролі

При цьому, вірогідно зростав вміст розчинних білків у тканинах слизової оболонки
залозистого шлунка і печінки 72-добових перепілок обох дослідних груп (р<0,05), порівняно
з аналогами контрольної групи.
Щодо вмісту амінного азоту, то характер його змін був подібним до змін вмісту
розчинних білків, тобто вірогідно зростав лише у тканинах печінки перепілок першої
19

дослідної групи, порівняно з птицею контрольної групи.У дослідженнях, проведених на
високопродуктивній птиці виявлено зниження вмісту амінного азоту в тканинах печінки, що
може бути пов’язано з інтенсивним синтезом яєчного білка цим органом, а також
транспортуванням амінокислот з печінки у яйцепровід, де вони беруть участь у синтезі
специфічних білків.
Продукти травлення протеїну в основному переносяться кров’ю у вигляді вільних
амінокислот. Їх концентрація у кожній тканині визначається поступленням з крові, а також за
рахунок розкладу і втрат внаслідок синтезу білку і різних катаболічних процесів. Тільки
незначна частина загальної суми амінокислот в організмі знаходиться у вигляді вільних
амінокислот. Очевидно, що вміст вільних амінокислот в тканинах може змінюватись у
залежності від кількості амінокислот, що надійшли з кормом та від швидкості їх використання
для синтезу білка. Цей процес залежить також від наявності в раціоні легкодоступної енергії.
Результати наших досліджень вказують на те, що за умови додавання добавки
„Біло-Актів“ до раціонів перепілок, активність аланін- і аспартатамінотрансфераз у
досліджуваних тканинах не зазнавала вірогідних змін порівняно з аналогами птиці
контрольної групи (табл. 2).
Таблиця 2
Активність амінотрансфераз в тканинах перепелів, (М±m, n=5)
Показники

АлАТ,
мкмоль/год×г б
АсАТ,
мкмоль/год×г б

АлАТ,
мкмоль/год×г б
АсАТ,
мкмоль/год×г б

АлАТ,
мкмоль/год×г б
АсАТ,
мкмоль/год×г б

АлАТ,
мкмоль/год×г б
АсАТ,
мкмоль/год×г б

Вік перепелів
28 діб
42 доби
тканини слизової оболонки залозистого шлунка
0,12±0,01
0,23±0,01111
0,19±0,02
0,34±0,02111
0,16±0,01
0,28±0,01111
0,81±0,03
2,12±0,55111
1,37±0,51
2,21±0,64
1,08±0,24
1,94±0,211
тканини слизової оболонки 12-палої кишки
3,57±0,89
4,51±1,08
3,41±0,56
4,15±0,94
3,49±0,53
4,72±1,09
8,31±1,97
10,12±1,25
7,76±0,85
9,54±0,78
9,63±1,23
10,74±1,33
тканини підшлункової залози
3,86±0,84
4,54±1,11
3,80±0,64
4,21±0,82
3,91±0,72
4,69±0,93
8,17±1,23
14,71±1,821
8,32±0,62
12,69±1,1211
8,61±1,05
15,46±1,6711
тканини печінки
1,84±0,11
2,17±0,15
1,73±0,18
1,73±0,12
1,91±0,14
2,35±0,20
13,35±1,22
13,24±0,87
12,55±0,88
11,32±1,20
14,06±1,34
14,81±1,24

Групи
К
Д1
Д2
К
Д1
Д2
К
Д1
Д2
К
Д1
Д2
К
Д1
Д2
К
Д1
Д2
К
Д1
Д2
К
Д1
Д2

Примітка: 1 – Р<0,05; 11 – Р<0,01;
досліджуваний віковий період

111

72 доби
0,49±0,0111
0,38±0,02
0,41±0,02111
2,34±0,62
2,59±0,73
2,05±0,33
5,11±0,73
4,82±0,83
5,18±0,63
15,08±1,211
13,78±1,151
14,51±1,39
3,21±0,55
4,28±1,13
4,15±0,87
10,75±1,21
13,47±1,09
12,95±1,46
2,37±0,18
2,07±0,76
2,46±0,31
14,05±1,15
13,24±0,92
15,13±1,13

– Р<0,001 – порівняно з відповідними показниками у попередній

При цьому, активність трансаміназ змінювалась з віком перепілок. Зокрема, найбільше
вона зростала у тканинах слизової оболонки залозистого шлунка (Р<0,05-0,001). Водночас,
коефіцієнт де-Рітіса був у фізіологічних межах.
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Вважають, що активність амінотрансфераз є одним з індикаторів стану організму.
Амінотрансферази розподілені по всіх органах і тканинах. Вони каталізують процеси
трансамінування (AсАT каталізує зворотне перенесення аміногруп з L-аспарагінової кислоти
на α-кетоглутарову, тоді як АлАТ каталізує зворотне перенесення аміногруп з L- аланіну на αкетоглутарову кислоту). Трансамінування відіграє ключову роль у проміжному обміні,
оскільки забезпечує синтез і руйнування окремих амінокислот в організмі. Три амінокислоти,
а саме глутамінова, аспарагінова й аланінова, завдяки транс-амінуванню, перетворюються на
відповідні альфа- і кетокислоти, що є компонентами циклу трикарбонових кислот [5].
Окиснюючись, вони служать джерелом енергії.
Разом з цим, хоч про інтенсивність обміну білків у різних тканинах і можна судити за
результатами дослідження активності амінотрансфераз, синтез тканинних білків організму
птиці знаходиться у прямій залежності від кількості і якості протеїну, що поступає з кормом.
Білки корму є основним джерелом амінокислот, що використовуються для утворення білків
тканин і яєць. Їх вміст у раціонах має вирішальне значення у забезпеченні птиці пластичним
матеріалом, необхідним для нормального білкового синтезу [6].
ВИСНОВКИ
Додавання до основного раціону перепелів, у період з 17- до 72-добового віку,
комплексної кормової добавки „Біло-Актів“ в кількості 0,15 % до основного раціону окремо,
та разом зі збільшенням вмісту Цинку, Купруму і Мангану в кормі на 10 % понад
рекомендовану норму сприяє інтенсифікації білкового обміну в організмі в критичні періоди
росту і розвитку птиці.
Перспективи досліджень. Розробити методичні рекомендації з використання
комплексної кормової добавки „Біло-Актів“ у годівлі курей-несучок.
INTENSITY OF METABOLIC PROCESSES IN QUAIL ORGANISMS UNDER
THE INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES
B. Ya. Kyryliv
Institute of Animal Biology of NAAS,
38, V. Stusa St., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
At the article presents the results of checking the effectiveness of quail feeding of biologically
active additives in order to level the metabolic disorders, in particular protein metabolism, in the
process of poultry growth and development.
Tests were conducted in three groups (control group and two test groups) of Pharaoh quails.
All birds received complete feed balanced with nutritional and biologically active substances. Quails
of the first test group were given a complex feed additive – Bilo-Aktiv, at a rate of 0.15 % from the
main diet. Apart from this additive, birds of the second test group additionally received a mineral
additive with zinc, cuprum and manganese in the amount which exceeded recommended norm by
10 %.
It has been established that introduction of quail feed supplement " Bilo-Aktiv " along with
the mineral supplement of Zinc, Kuprum and Mangan promotes the intensification of protein
metabolism in the body during critical periods of growth and development.
Keywords: QUAILS, BILO-AKTIV, SOLUBLE PROTEINS, AMINE NITROGEN,
TRANSAMINASE ACTIVITY.
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ИНТЕНСИВНОСТЬ
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ ПЕРЕПЕЛОВ
Б. Я. Кырылив
Институт биологии животных НААН,
ул. В. Стуса, 38, Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты проверки эффективности применения в кормлении
перепелов биологически активных добавок с целью нивелирования нарушений метаболизма,
в частности белкового обмена, в процессе роста и развития птицы.
Опыт проведения на трех группах (контрольной и двух опытных) перепелов породы
"Фараон". Вся птица получала полнорационные комбикорма (ТРК), сбалансированные по
питательным и биологически активным веществам. Перепела первой опытной группы
получали комплексную кормовую добавку "Било-Актив" в количестве 0,15 % к основному
рациону, а второй опытной группы, кроме добавки - минеральную добавку. Установлено, что
введение в рацион перепелов кормовой добавки "Било-Актив" вместе с минеральной
надбавкой цинка, меди и марганца способствует интенсификации белкового обмена в
организме в критические периоды роста и развития.
Ключевые слова: ПЕРЕПЕЛА, "БИЛО-АКТИВ", РАСТВОРИМЫЕ БЕЛКИ,
АМИННЫЙ АЗОТ, АКТИВНОСТЬ ТРАНСАМИНАЗ.
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ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ
В ОРГАНІЗМІ СВИНЕЙ ЗА ВПЛИВУ НАНОПРЕПАРАТУ Zn, Fe, Ge
І МІЦЕЛЯРНОЇ ФОРМИ ТОКОФЕРОЛУ
М. Р. Клюцук1, асистент
Подільський державний аграрно-технічний університет
вул. Шевченка, 13, Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, 32316, Україна
У статті представлено нові наукові дані щодо впливу нанопрепарату Zn, Fe і Gе та
міцелярної форми токоферолу на інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у крові
підсвинків різного віку. Встановлено значний вплив нанопрепарату Zn, Fe, Gе і міцелярної
форми токоферолу на вміст проміжних і кінцевих продуктів пероксидного окиснення ліпідів
в еритроцитах крові. Якщо введення нанопрепарату Zn, Fe і Gе стимулює (у межах норми)
інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів (вміст основ Шиффа в еритроцитах крові цих
поросят був вище на 11-32 % (р<0,001) від показників тварин контрольної групи), то
випоювання міцелярної форми токоферолу знижує інтенсивність пероксидного окиснення
ліпідів у організмі підсвинків.
Ключові слова: ПІДСВИНКИ, ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ,
НАНОПРЕПАРАТ Zn, Fe, Gе, МІЦЕЛЯРНА ФОРМА ТОКОФЕРОЛУ.
Пероксидне окиснення ліпідів (ПОЛ) – це фізіологічний процес, що забезпечує в
організмі фаго- і пиноцитоз, синтез простагландинів, холестеролу, і інші речовин. До
вільнорадикального окислення сприйнятливі всі без виключення органічні сполуки, однак
найбільш чутливими є ліпіди, особливо поліненасичені жирні кислоти [1]. При певних умовах
нормальні клітини організму можуть стати мішенню активних форм Оксигену, зокрема, при
стресах різної етіології [2]. Реакції ПОЛ протікають на мембранних структурах в присутністю
іонів Феруму включають в себе декілька стадій. Володіючи високою реакційною здатністю,
первинні продукти ПОЛ здатні пошкоджувати різні біомолекули за рахунок взаємодії з SH-,
NH2- і CH3- групами, що часто призводить до інактивації дії багатьох ферментів [3].
Пероксиди ліпідів є порівняно нестійкими речовинами і легко піддаються гомолітичному
розпаду, особливо в присутності каталізаторів (іонів металів змінної валентності), в наслідок
чого утворюються проміжні (вторинні) продукти ПОЛ (спирти, альдегіди, діальдегіди тощо)
[4]. Ці продукти, володіючи високою реакційністю, досить швидко металізуються. Такі
вторинні продукти ПОЛ, як кетони і альдегіди в клітинах і тканинах, з одного боку, є
субстратами багатьох цитозольних і ферментів, а з іншого – утворюються при розпаді деяких
інших речовин [5].
Діальдегід і ряд інших вторинних продуктів ПОЛ, взаємодіючий з NН2- кінцевими
залишками амінокислот, білків і аміногрупами фосфоліпідів, інших речовин, утворюють
кон'юговані флуоресцентні з'єднання типу основ Шиффа, які є більш стабільними і здатні
накопичуються в тканинах тварин [6].
Флуорисцуючі продукти ПОЛ є комплексами ліпопротеїдів, що входять до складу
відомого внутрішньоклітинного утворення – ліпофусцину [7].
Нанотехнології у ветеринарній медицині являють собою сучасну перспективну галузь.
Наночастки біогенних металів, зокрема Zn, Fe та Gе, володіють сильнішим стимулюючим
ефектом, ніж їхні молекулярні форми [8]. Жиророзчинний вітамін Е, представлений у
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воднодисперсній (міцелярній) формі має високу біодоступність, швидко всмоктується та
активніше використовується у процесах обміну речовин. Міцелярна система є нетоксичною і
продемонструвала гарні результати у випробуваннях на білих мишах [9]. Дослідження
останніх років показують, що застосування нанопрепаратів біогенних металів для корекції
обміну речовин є досить перспективним проте їх вплив на інтенсивність пероксидного
окиснення ліпідів у організмі свиней є не з’ясованим. Отже, проведення комплексних
досліджень з вивчення впливу нанопрепарату Zn, Fe і Gе та міцелярної форми токоферолу на
ПОЛ є актуальним, оскільки дозволить розробити нові методи підвищення продуктивності та
резистентності тварин. За даним зарубіжної літератури це питання мало вивчене, а у доступній
нам вітчизняній літературі ці дослідження практично не висвітлені.
Мета і завдання дослідження – дослідити інтенсивність ПОЛ в організмі свиней різного
віку за ведення нанопрепарату Zn, Fe та Gе і міцелярної форми токоферолу.
Матеріали і методи. Дослід проводили на свинофермі науково-виробничого центру
«Поділля» Подільського державного аграрно-технічного університету. Для проведення даного
досліду було проведено три серії досліджень на свинях великої білої породи відповідно віком
30, 60, 90, 120, 150 та 180 діб. Свині утримувались згідно з існуючими нормами і були вільні
від інфекційних та інвазійних хвороб. Було підібрано чотири групи тварин різного віку (по 10
свиней у кожній). Дослід проведено відповідно до схеми (табл. 1).
Таблиця 1
Схема досліду
Контрольна
-

І дослідна
в/м
2,5
мл
нанопрепарату Zn,
Fe та Gе

Групи тварин
ІІ дослідна
випоювали міцелярний розчин
вітаміну Е у дозі 2 мл/кг

ІІІ дослідна
в/м нанопрепарат Zn, Fe, Gе + з водою
міцелярна форма токоферолу

Тваринам І дослідної групи внутрішньом’язово вводили комплексний нанопрепарат
мікроелементів (Zn, Fe, Gе) в кількості 2,5 мл. Свиням ІІ дослідної групи випоювали вітамінну
кормову добавку у вигляді водного міцелярного розчину вітаміну Е у дозі 2 мл/кг маси тіла.
Тваринам ІІІ дослідної групи внутрішньом’язово вводили комплексний нанопрепарат
мікроелементів (Zn, Fe, Gе) та випоювали міцелярну форму токоферолу у вищенаведених
дозах. Матеріалом для досліджень слугували зразки крові відібрані через 7 діб після введення
нанопрепарату та випоювання вітаміну. У гемолізатах еритроцитів підсвинків визначали
продукти ПОЛ за принципом що базується на тому, що процес ПОЛ супроводжується
переорієнтацією подвійних зв’язків із виникненням специфічних оптичних властивостей. При
чому максимум поглинання при 232 нм мають дієнові кон’югати, 273 нм – кетодієни і
спряжені триєни та 400 нм – основи Шиффа.
Результати й обговорення. Вміст дієнових кон’югатів в еритроцитах крові свиней всіх
груп упродовж всього періоду досліджень не виходив за фізіологічні межі та становив – 0,821,0 у. о. (табл. 2). Проведеними дослідженнями встановлено, що введення поросятам
нанопрепарату Zn, Fe і Gе в ранні періоди онтогенезу супроводжується збільшенням вмісту
дієнових кон’югатів (ДК) в еритроцитах крові поросят. Зокрема, вміст ДК в еритроцитах кров
поросят І дослідної групи в 1-, 2- та 3-місячного віку був достовірно вище на 13,2 % (р<0,01),
12,7 % (р<0,01) та 12,9 % (р<0,01) від показників поросят контрольної групи. На подальших
етапах досліджень вміст ДК в еритроцитах крові свиней достовірно не відрізнявся від такого
у тварин контрольної групи.
Випоювання міцелярної форми токоферолу поросятам різного віку достовірно
впливало на вміст ДК в гемолізаті еритроцитів лише у 30-добових та 4-місячних поросят
(даний показник був нижче на 7,2 % (р<0,05) та 5,5 % (р<0,05) від такого у тварин контрольної
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групи).Випоювання міцелярної форми токоферолу разом із введенням нанопрепарату металів
істотно не впливало на вміст ДК в еритроцитах крові поросят. Слід лише відзначити
достовірне збільшення вмісту ДК в еритроцитах крові поросят 4-місячного віку на 11,4 %
(р<0,05) відповідно до показників тварин контрольної групи.Слід відмітити істотний вплив
нанопрепарату Zn, Fe і Gе на вміст КД і СТ в еритроцитах крові поросят. Зокрема, вміст КД і
СТ в еритроцитах крові поросят І дослідної групи в 1-, 2-, 4-, 5- та 6-місячному віці був на 19,5
% (р<0,01), 22,6 % (р<0,001), 8,2 % (р<0,05), 13,7 % (р<0,001) та 12,7 % (р<0,001) нижче
відповідно до показників тварин контрольної групи на даному етапі онтогенезу.
Випоювання поросятам міцелярної форми токоферолу у меншій мірі впливає на вміст
КД і СТ в еритроцитах крові поросят. Потрібно відзначити, що на відміну від показників
тварин І дослідної групи у поросят ІІ дослідної групи вміст КД і СТ у 1- та 6-місячному віці
був достовірно нижче відповідно до такого у тварин контрольної групи відповідно на 12,4 %
(р<0,01) та 7,7 % (р<0,05). Таким чином вміст КД і СТ у еритроцитах крові поросят ІІ дослідної
групи нижче на 26,7 % (р<0,001) і 18,4 % (р<0,001) відповідно до показників тварин І дослідної
групи.
Таблиця 2
Інтенсивність ПОЛ в організмі свиней за впливу нанопрепарату Zn, Fe, Gе
і міцелярної форми токоферолу (М±m, n=5)
Вік, діб
30
60
90
120
150
180
30
60
90
120
150
180
30
60
90
120
150
180

Групи тварин
І дослідна
ІІ дослідна
Вміст дієнових кон’югатів, Е232/Е220
0,846±0,020
0,958±0,037**
0,786±0,019*
0,884±0,024
0,996±0,025**
0,858±0,034
0,822±0,031
0,928±0,018**
0,786±0,028
0,898±0,012
0,898±0,042
0,888±0,025
0,870±0,028
0,820±0,026
0,822±0,008*
0,846±0,034
0,818±0,029
0,814±0,035
Вміст кетодієнів і спряжених триєнів, Е273/Е270
0,370±0,014
0,442±0,027**
0,324±0,011**
0,328±0,009
0,402±0,012***
0,328±0,012
0,418±0,016
0,422±0,004
0,410±0,007
0,466±0,022
0,504±0,010*
0,444±0,020
0,410±0,005
0,466±0,012***
0,396±0,008
0,440±0,014
0,496±0,012***
0,406±0,008*
Вміст основ Шиффа, Е400/Е220
0,091±0,002
0,111±0,001***
0,071±0,001***
0,091±0,002
0,120±0,001***
0,083±0,001**
0,071±0,001
0,090±0,002***
0,067±0,002*
0,087±0,001
0,092±0,001**
0,081±0,001***
0,111±0,001
0,092±0,001***
0,092±0,001***
0,101±0,002
0,112±0,001***
0,090±0,001***
Контроль

ІІІ дослідна
0,844±0,027
0,868±0,03
0,888±0,028
1,000±0,051*
0,904±0,038
0,866±0,037
0,362±0,012
0,322±0,007
0,400±0,009
0,484±0,012
0,424±0,014
0,436±0,013
0,084±0,001**
0,083±0,001**
0,071±0,001
0,080±0,001***
0,089±0,001***
0,103±0,001

Примітка: Різниця із показниками контрольної групи тварин достовірна при: * – р<0,05; ** – р<0,01; ***
– р<0,001.

Проведені дослідження свідчать, що введення нанопрепарату Zn, Fe і Gе поросятам
різного віку сприяє накопиченню основ Шиффа в еритроцитах крові поросят. Встановлено
збільшення вмісту основ Шиффа в еритроцитах крові поросят 1-, 2-, 3, 4- та 6-місячного віку
І дослідної групи відповідно на 22,0 % (р<0,001), 31,9 % (р<0,001), 26,8 % (р<0,001), 5,7 %
(р<0,01), та 10,9 % (р<0,001) відповідно. Натомість у поросят 5-місячного віку І дослідної
групи вміст основ Шиффа був нижчим на 17,1 % (р<0,001) від такого у тварин контрольної
групи на даному періоді онтогенезу. Випоювання поросятам міцелярної форми токоферолу
сприяло достовірному зниженню вмісту основ Шиффа в еритроцитах крові поросят на 5,6- 22
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% (р<0,05-0,001) залежно від віку тварин. Слід відмітити, що комплексне введення
нанопрепарату Zn, Fe, Gе і міцелярної форми токоферолу мало менший вплив ніж їх окреме
використання на вміст основ Шиффа в еритроцитах крові поросят. Так, вміст основ Шиффа в
еритроцитах крові 1-, 2-, 4- та 5-місячних поросят ІІІ дослідної групи був достовірно на 7,7 %
(р<0,01), 8,8 % (р<0,01), 8,0 % (р<0,001) та 19,8 % (р<0,001) нижче від такого у тварин
контрольної групи на даному етапі онтогенезу.
ВИСНОВКИ
1. Введення нанопрепарату Zn, Fe і Gе поросятам різного віку сприяє достовірному
зростанню вмісту продуктів ПОЛ у гемолізатах еритроцитів підсвинків різного віку, однак їх
вміст не виходив за фізіологічні межі.
2. Доведено антиоксидантну дію випоювання міцелярної форми токоферолу
підсвинкам різного віку, що виливає із зниження вмісту продуктів ПОЛ в еритроцитах крові
тварин.
Перспективи досліджень полягають у розробці методу корекції інтенсивності ПОЛ за
допомогою введення нанопрепарату Zn, Fe, Gе і випоювання міцелярної форми токоферолу.
THE INTENSITY OF PEROXIDE OXIDATION OF LIPIDS IN ORGANISM OF PIGS
UNDER THE INFLUENCE OF NANOPREPARATION Zn, Fe, Gе AND MICELLAR
FORM OF TOCOPHEROL
M. R. Kliutsuk
Podilsk State Agrarian-Technical University
13, Shevchenko str., Kamyanets-Podilskyi, Khmelnytsk area, 32316, Ukraine
SUMMARY
In the article the new scientific data are presented as for the influence of nanopreparation Zn,
Fe and Gе and micellar form of tocopherol on intensity of рeroxide oxidation of lipids in blood of
piglings of different age. Considerable influence of nanopreparation Zn, Fe, Gе and micellar form of
tocopherol on content of intermediate and eventual material of heroxide oxidation of lipids in the red
corpuscles of blood is identified. If introduction of nanopreparation Zn, Fe and Gе stimulates (within
the mark) the intensity of peroxide oxidation of lipids (content of Schiff’s bases in the red corpuscles
of blood of these piglets was higher on 11-32 % (p<0,001) from the indexes of animals of control
group), so that watering of micellar form of tocopherol reduces the intensity of рeroxide oxidation of
lipids in the organism of piglings.
Keywords: PIGLINGS, PEROXIDE OXIDATION OF LIPIDS, NANOPREPARATION Zn,
Fe, Gе, MICELLAR FORM OF TOCOPHEROL.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены новые научные данные относительно влияния нанопрепарата
Zn, Fe и Gе а также мицеллярной формы токоферола на интенсивность пероксидного
окисления липидов в крови подсосных поросят разного возраста. Установлено значительное
влияние нанопрепарата Zn, Fe, Gе и мицеллярной формы токоферола на содержимое
промежуточных и конечных продуктов пероксидного окисления липидов в эритроцитах
крови. Если введение нанопрепарата Zn, Fe и Gе стимулирует (в пределах нормы)
интенсивность пероксидного окисления липидов (содержaние основ Шиффа в эритроцитах
крови этих поросят было выше на 11-32 % (р<0,001) от показателей животных контрольной
группы), то выпаивание мицелярной формы токоферола снижает интенсивность пероксидного
окисления липидов в организме подсосных поросят.
Ключевые слова: ПОДСОСНЫЕ ПОРОСЯТА, ПЕРОКСИДНОЕ ОКИСЛЕНИЕ
ЛИПИДОВ, НАНОПРЕПАРАТ ZN, FE, GЕ, МИЦЕЛЛЯРНАЯ ФОРМА ТОКОФЕРОЛА.
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УДК 636.4:

КЛІТИННИЙ І БІЛКОВИЙ ПРОФІЛІ КРОВІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
ЗА ВВЕДЕННЯ ЇМ ДО РАЦІОНУ ЦИТРАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
С. М. Медвідь2, аспірант
Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
У статті представлено результати досліджень впливу органічних сполук
наночастинок мікроелементів на білковий і клітинний склад крові курчат-бройлерів. Птиці
контрольної групи додавали стандартний мінеральний премікс (СП) із неорганічних сполук
Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Se. Бройлерам чотирьох дослідних груп, відповідно, випоювали з водою
комплексну мінеральну добавку аквацитратів цих же елементів у кількості, що аналогічною
їх вмісту в стандартному преміксі (СП), а також становить 3/4, 1/2, 1/4 та 1/10 від
кількості мінеральних елементів у (СП).
Встановлено, що за випоювання курчатам цитратів у кількості (в перерахунку на
елемент) еквівалентній 1/2, 1/4 вмісту мікроелементів у неорганічній формі стимулює перебіг
метаболічних і кровотворних процесів в організмі птиці (зростає число еритроцитів, вміст
гемоглобіну, гематокритне число, концентрація загального протеїну). Водночас, за
випоювання комплексу біоелементів у формі цитратів у більш високих дозах (0,75-1,0:1,0), як
і мінімальній (0,1:1,0), призводить до певного пригнічення процесів кровотворення та синтезу
білка. Таким чином, отримані нами результати свідчать про те, що оптимальною дозою
цитратів, що може бути введена до складу преміксів для курчат-бройлерів є доза, що
відповідає 1/4-1/2 дози мікроелементів у неорганічній формі.
Ключові
слова:
КУРЧАТА−БРОЙЛЕРИ, ЦИТРАТИ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ,
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ, БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, СИРОВАТКА КРОВІ.
Нарощування виробництва продукції птахівництва вимагає, в першу чергу,
забезпечення птиці повноцінною годівлею, яка є основою реалізації генетичного потенціалу
птиці, її адаптаційних можливостей, продуктивності та якості одержаної продукції [1–3]. Для
балансування раціонів використовують біологічно активні добавки, серед яких мінеральні
речовини відіграють важливу роль [2, 3]. Основний шлях дії мікроелементів в організмі –
включення їх у склад білків, нуклеїнових кислот, амінокислот, ферментів, вітамінів, гормонів
або вплив на їх активність, участь в підтримці гомеостазу [4-6]. Водночас, швидкість синтезу
білків в організмі птиці є одним з чинників, що лімітує її продуктивність птиці. У свою чергу,
інтенсивність білкового синтезу залежить від збалансованості раціонів за поживними і
біологічно активними речовинами, у тому числі, за мікро- та мікроелементами [69].Мінеральні речовини повинні поступати у відповідних кількостях, залежно від виду, віку,
фізіологічного стану птиці, напрямку її продуктивності і буди доступними для засвоєння в
організмі [10].
Велику перспективу у тваринництві і зокрема, птахівництві мають гідратовані і
карботировані (цитратовані) наночастинки біогенних металів, оскільки вони завдяки своїй
наногідратній оболонці мають здатність добре проникати через мембрани клітин і легко
″розкриватися″ з оболонок, що створює умови для їх високої активності при збереженні
високої екологічної чистоти [11–13]. Це дозволяє використовувати такі наночастинки
всередині клітинних мембран для посилення або гальмування окремих метаболічних процесів
[14–15].
Науковий керівник – д. с.-г. н., с. н. с. А. В. Гунчак
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Метою нашої роботи було з’ясування впливу різних доз аквацитрату мікроелементів
(Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Se) на білковий і гематологічний профілі курчат-бройлерів.
Матеріали і методи. Дослід проведено на пʼяти групах (по 15 голів у кожній) курчатбройлерів кросу РОСС-308, починаючи з 10-добового віку. Утримання і годівля птиці
відповідало технологічним вимогам. Вся птиця одержувала повнораціонний комбікорм (ПРК),
збалансований за поживними і біологічно активними речовинами, відповідно до її
фізіологічного стану та періоду росту. Зокрема, курчатам 0-14 добового віку згодовували
комбікорм, в якому містилось 290,0 ккал обмінної енергії, у період з 14-до до 28-добового віку
– 300,0 ккал, а після 28-доби – 305,0 ккал.
Бройлерам контрольної групи додавали премікс, в якому мінеральні елементи –
Сu, Mn, Zn, Fe, Co, Se, J – містились у формі неорганічних солей, а птиці дослідних груп
випоювали з водою мінеральний комплекс із цих же біогенних елементів у формі цитратів,
отриманих шляхом застосування ерозійно-вибухової нанотехнології [16], що базується на
новому фізичному ефекті в галузі концентрації високих енергій [17]. Схема досліду
представлена у таблиці 1.
Таблиця 1
Схема досліду
Групи
Контрольна
1 дослідна
2 дослідна
3 дослідна
4 дослідна
5 дослідна

Характер живлення
ПРК+СП (стандартний премікс)
ПРК+випоювання комплексу мінеральних речовин у формі аквацитрату (кількість
біоелементів аналогічна кількості у СП)
ПРК+випоювання комплексу мінеральних речовин у формі аквацитрату (кількість
біоелементів – 3/4 від кількості у СП)
ПРК+випоювання комплексу мінеральних речовин у формі аквацитрату (кількість
біоелементів – 1/2 від кількості у СП)
ПРК+випоювання комплексу мінеральних речовин у формі аквацитрату (кількість
біоелементів – 1/4 від кількості у СП)
ПРК+випоювання комплексу мінеральних речовин у формі аквацитрату (кількість
біоелементів – 1/10 від кількості у СП)

У кінці досліду, що співпадав із закінченням періоду вирощування птиці, проведено
забій курчат-бройлерів і відібрано кров для гематологічних і біохімічних досліджень:
підрахунок еритроцитів проводили у камері Горяєва. Принцип підрахунку полягає у
рівномірному змішуванні відомої кількості крові (0,02 мл) з певною кількістю рідини (3,98 мл
0,9 % NaCl) і заповнення камери з відомим об’ємом, у якій кров розподіляється одним шаром.
Кількість еритроцитів виражали у тера в літрі крові (Т/л); число лейкоцитів (гіга у літрі крові)
підраховували у певному об’ємі камери Горяєва (100 великих квадратах) з відомим
розведенням крові (у 20 разів) [18]; концентрацію гемоглобіну [19]; величину гематокриту
[19]. Диференційний підрахунок лейкоцитів (лейкограму) проводили в полі мікроскопа,
шляхом оцінки сухих, фіксованих метиловим спиртом та пофарбованих барвником
Романовського-Гімзи мазків крові [19].
У сироватці крові визначали концентрацію загального протеїну біуретовою пробою, а
вміст окремих його фракцій – турбідиметричним методом; амінного азоту – колориметрично;
активність аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ) – за методом
методом Райтмана-Френкеля; активність лужної фосфатази – з динатрійфенолфосфатом за
методами, описаними у довіднику «Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві
та ветеринарній медицині» (2012) [20].
Результати й обговорення. Клітинний та білковий склад крові організму курчатбройлерів є одним з важливих показників функціонального стану, що визначають продуктивні
якості. Отримані нами результати досліджень морфологічного складу крові вказують, що
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кількість еритроцитів була дозозалежною від поступлення в організм птиці цитратів
мікроелементів (табл. 2).
Вірогідних змін кількості еритроцитів у крові курей не встановлено в жодній із
досліджуваних груп. Однак, спостерігається тенденція до зниження кількості червоних
кров’яних тілець у курчат першої (Д1) і п’ятої (Д5) груп, які отримували з водою цитрати
біометалів у максимальній (1:1) і мінімальній (0,1:1) дозах, порівняно із рекомендованими
дозами мікроелементів у неорганічній формі (К).
Таблиця 2
Морфологічні показники крові курей-бройлерів при застосуванні цитратів мікроелементів (M±m, n=5)
Групи
К
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5

Еритроцити, Т/л
3,24±0,21
3,08±0,18
3,22±0,32
3,36±0,16
3,80±0,24
2,92±0,12

Показники
Гемоглобін, г/л
Гематокрит, %
107,6±5,32
30,3±0,9
100,4±4,06
30,5±1,3
104,2±3,88
30,1±1,6
110,4±3,28
32,7±1,2
116,8±5,16
31,6±1,4
95,8±2,04*
28,8±1,8

Лейкоцити, Г/л
35,7±1,8
44,3±2,0
38,5±2,2
33,4±1,8
34,0±1,7
45,3±1,9*

Примітка: тут і в наступних таблицях: *Р<0,05;** Р<0,01; *** Р<0,001

Рівень гемоглобіну у крові бройлерів груп Д3 і Д4 перевищував показники курчат
контрольної групи на 8,6 і 2,6 %, відповідно, тоді як випоювання наночастинок мікроелементів
у формі цитратів за мінімальної дози (група Д5) сприяло вірогідному його зниженню на 12,3 %
(Р<0,05). У цій же групі найнижчою, у порівнянні з контролем була також гематокритна
величина.
Виявлені тенденції щодо забезпечення ефективного еритропоезу в групах Д 3 і Д4
знайшли своє відображення й при аналізі числа лейкоцитів в їх крові. Так, кількість білих
кров’яних тілець у бройлерів цих груп дещо знижувалася. Випоювання курчатам впродовж
досліду наночастинок біометалів у формі цитратів у більш високих дозах (група Д 1 і Д2)
характеризувалось незначним зростанням у крові числа лейкоцитів. Однак, найбільш
характерні зміни даного показника відзначені за ймовірного дефіциту лімітуючих
мікроелементів. Кількість лейкоцитів у групі Д5 перевищувала аналогічний показник
контролю на 26,9 % (Р<0,01).
За оцінкою лейкограми крові (табл. 3) встановлено, що випоювання бройлерам
наночастинок мікроелементів у формі цитрату сприяє зростанню у крові лімфоцитів та
зниженню відсотка псевдоеозинофілів у птиці груп Д2 та Д4.
Таблиця 3
Лейкограма крові курчат-бройлерів за різного рівня цитрату мікроелементів (M±m,n=5)
Показники
Базофіли, %
Еозинофіли, %
Псевдоеозинофіли, %
Лімфоцити, %
Моноцити, %

К
0,8
5,8
39,7
46,9
6,8

Групи
Д2
Д3
0,6±0,4
0,6±0,1
5,5±0,2
5,6±0,3
36,6±0,8
28,2±0,9
50,2±1,7
58,4±1,9
7,1±0,5
7,2±0,3

Д1
0,7±0,5
5,9±0,2
40,4±1,6
46,2±1,2
6,8±0,8

Д4
0,6±0,2
5,5±0,2
36,5±1,4
50,6±2,4
6,8±0,1

Д5
0,9±0,2
6,1±0,3
43,8±1,3
42,4±2,8
6,8±0,3

Отримані нами результати біохімічних досліджень сироватки крові (табл. 4) вказували
на вірогідне зростання вмісту загального протеїну у птиці групи Д3. Ознаки пригнічення
протеїнсинтезувальної функції, виявлені у курчат групи Д5, є, по всій імовірності, результатом
недостатньої кофакторної активності цитратів мікроелементів через їх надто малу кількість.

30

Таблиця 4
Біохімічні показники крові курей за дії різних доз цитрату мікроелементів (M±m,n=5)
Показники
Протеїн загальний, г/л
АлАТ, мккат/л
АсАТ, мккат/л
ЛФ, мккат/л
Амінний азот, ммоль/л

К
28,90±1,82
0,43±0,02
0,76±0,04
0,88±0,03
8,6±0,4

Групи
Д2
Д3
30,20±1,82 34,64±1,32*
0,45±0,04
0,39±0,06
0,80±0,02
0,72±0,02
0,90±0,04
0,86±0,02
7,4±0,2
8,9±0,2

Д1
28,06±2,20
0,46±0,04
0,86±0,01
0,92±0,01
6,9±0,5

Д4
32,12±2,02
0,40±0,02
0,74±0,02
0,86±0,04
8,8±0,5

Д5
26,18±1,84
0,50±0,02
0,96±0,05
0,92±0,03
6,10±0,4

Фракційний склад протеїнів (табл. 5) відображає адаптаційну здатність і резистентність
організму. Нами виявлено позитивну тенденцію щодо зростання у сироватці крові курчат 3- і
4-ї дослідних груп протеїнів альбумінової і γ-глобулінової фракцій, що свідчить про
інтенсивність в їх організмі білкового обміну. Зниження концентрації загального протеїну в
сироватці крові курчат п’ятої дослідної групи (Д5) характеризувалось зниженням відсотка
альбумінів, γ-глобулінів та зростанням β-глобулінів.
Таблиця 5
Динаміка білкових фракцій сироватки крові бройлерів за впливу цитрату мікроелементів (M±m, n=5)
Показники
Альбуміни, %
α-глобуліни, %
β-глобуліни, %
γ-глобуліни, %

Групи
К
40,20±2,6
20,4±1,8
19,6±1,2
19,8±1,8

Д1
38,1±3,3
23,3±1,9
19,8±1,7
18,8±2,0

Д2
39,8±2,7
21,2±2,7
18,8±2,0
20,2±1,8

Д3
42,2±4,4
17,3±1,6
18,2±1,9
22,3±1,8

Д4
40,1±3,7
21,5±2,0
18,4±2,2
20,0±1,5

Д5
36,8±2,9
25,6±1,8
20,8±1,7
16,8±1,9

Про інтенсивність обміну білків у різних тканинах можна судити за результатами
дослідження активності амінотрансфераз, які переносять аміногрупи від аміно- до
кетокислоти, а також лужної фосфатази, яка бере участь у процесах синтезу білка.Вважають,
що активність амінотрансфераз є одним з індикаторів стану організму. Нами, в експерименті
на перепілках встановлено, що цитрати біоелементів забезпечують функціональну активність
печінки у значно менших дозах (0,25-0,5:1), порівняно із рекомендованими кількостями
мікроелементів в неорганічній формі. У курчат третьої і четвертої дослідних груп активність
АлАТ і АсАТ, у цифрових вимірах, була близькою до показників курчат контрольної групи.
Збільшення дози (Д1 і Д2) і максимальне її зниження (Д5), характеризувалось зростанням
активності АлАТ, відповідно, на 7,0; 6,6 і 16,35 % (Р<0,01) та АсАТ – на 13,2; 15,3 і 26,3 %
(Р<0,001). Зростання у крові курчат цих груп активності трансаміназ, очевидно, пов’язано із
пригніченням в їх організмі протеїнсинтезувальної функції печінки, що часто корелює із
зниженням у крові вмісту загального протеїну. Підтвердженням цьому, в якійсь мірі є
отримані нами результати, щодо активності ЛФ. Зниження вмісту амінного азоту у крові
курчат 5 групи є своєрідним маркером катаболічних реакцій і засвідчує зниження
інтенсивності обмінних процесів, що відбувається на тлі критично малої дози лімітуючих
мікроелементів, що поступають в організм птиці.
ВИСНОВКИ
Результати отримані нами свідчать, що позитивний вплив на білковий і клітинний склад
крові у курей-бройлерів проявляється за випоювання їм біоелементів у формі цитратів у
кількостях, що еквівалентні 0,25 і 0,5 обґрунтованої дози мікроелементів в неорганічній формі.
Перспективи досліджень. Наступні дослідження з комплексного використання
цитратів необхідно скерувати на вивчення їх впливу на резистентність організму курчатбройлерів.
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CELL AND PROTEIN BLOOD PROFILES OF CHICKEN BROILERS
FOR INTRODUCING TO THE RATIO CITRATES OF MICROELEMENTS
S. M. Medvid
Institute of Animal Biology of NAAS,
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of investigations of the influence of organic compounds of
nanoparticles of trace elements on the protein and cell composition of blood of broiler chickens. Birds
of the control group added a standard mineral premix from the inorganic compounds Fe, Mn, Zn, Co,
Cu, Se. The broilers of the four experimental groups, respectively, poured water with a complex
mineral additive of the aqua-citrates of these elements in an amount corresponding to their content in
the standard premix, and also is 3/4, 1/2, 1/4 and 1/10 of Mineral elements in standard premix.
It has been established that the amount of citrates to chickens in the amount (in terms of an
element) equivalent to 1/2, 1/4 of the content of trace elements in inorganic form stimulates the flow
of metabolic and hematopoietic processes in the body of the bird (the number of red blood cells
increases, hemoglobin content, hematocrit number, concentration of the general Protein). At the same
time, forcing the complex of bioelements in the form of citrates in higher doses (0.75-1.0:1.0), as well
as the minimum (0.1:1.0), leads to certain suppression of the processes of hematopoiesis and protein
synthesis. Thus, the results obtained by us indicate that the optimal dose of citrates that can be
introduced into the premix for broiler chickens is a dose corresponding to 1/4-1/2 doses of trace
elements in inorganic form.
Keywords: CHICKEN BROILERS, CELLS OF MICROELEMENTS, HEMATOLOGICAL
PARAMETERS, BIOCHEMICAL PARAMETERS, BLOOD SERUM.
ВЛИЯНИЕ ЦИТРАТОВ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА КЛЕТОЧНЫЙ И БЕЛКОВЫЙ
ПРОФИЛЬ КРОВИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
С. М. Медвидь
Институт биологии животных НААН,
ул. В. Стуса, 38, г. Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований влияния органических соединений
наночастиц микроэлементов в форме цитратов на белковый и клеточный состав крови цыплятбройлеров. Птице контрольной группы добавляли стандартный минеральный премикс (СП) с
неорганических соединений Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Se. Бройлерам четырех опытных групп,
соответственно, выпаивали с водой комплексную минеральную добавку аквацитратов этих же
элементов в количестве, соответствующем их содержанию в стандартном премиксе (СП), а
также 3/4, 1/2, 1/4 и 1/10 от количества в (СП).
Установлено, что выпойка цыплятам цитратов в количестве (в пересчете на элемент)
эквивалентной 1/2, 1/4 от содержания микроэлементов в неорганической форме, благоприятно
влияет на течение метаболических и кроветворных процессов в организме цыплят (растет
число эритроцитов, содержание гемоглобина, гематокритное число, концентрация общего
белка). Однако, использование комплекса биоэлементов в форме цитратов в более высоких

32

дозах (0,75-1,0:1,0), как и минимальной (0,1:1,0) дозы, приводит к определенному угнетению
процессов эритропоэза и синтеза белка. Таким образом, полученные нами результаты
свидетельствуют о том, что оптимальной дозой цитратов, для введения в состав премиксов
цыплят-бройлеров, является доза, эквивалентная 1/4-1/2 количества микроэлементов в
неорганической форме.
Ключевые слова: ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, ЦИТРАТ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ,
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ,
БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ,
СЫВОРОТКА КРОВИ.
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ВПЛИВ ЦИТРАТУ ГЕРМАНІЮ НА ЗАХИСНУ АНТИОКСИДАНТНУ
СИСТЕМУ ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ
Д. Ф. Милостива, канд. с.-г. наук
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,
вул. С. Єфремова, 25, м. Дніпро, 49600, Україна
У статті наведено дані впливу тривалого застосування цитрату германію на
активність ензимів антиоксидантної системи у статевозрілих самців щурів. Згідно
досліджень встановлено позитивний вірогідний вплив застосовної добавки на окремі ланки
антиоксидантної системи щурів, що проявлялось у збільшенні активності ензимів
антиоксидантної
системи
захисту
організму
(глутатіонпероксидази
та
глутатіонредуктази).
Позитивний вплив цитрату германію на антиоксидантну систему організму
підтверджувався й зменшенням вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів
(гідроперекисів ліпідів та малонового діальдегіду).
Ключові слова: ЩУРИ, АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА, ЦИТРАТ ГЕРМАНІЮ,
ЕНЗИМИ,
ГЛУТАТІОНПЕРОКСИДАЗА,
ГЛУТАТІОНРЕДУКТАЗА,
КАТАЛАЗА,
ПРОДУКТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ.
Мікроелементи є невід’ємною складовою життєдіяльності організму. Вони є
каталізаторами багатьох біохімічних процесів, входять до складу гормонів та ензимів, беруть
участь у транспорті поживних речовин. В організмі за вмістом мікроелементи поділяються на
мікроелементи та мікроелементи. До першої групи відносять Кальцій (Ca), Фосфор (P), Калій
(K), Хлор (Cl), Магній (Mg), Сірку (S). До другої групи – Цинк (Zn), Мідь (Cu), Кобальт (Co),
Марганець (Mn), Селен (Se), Йод (I), Хром (Cr). Вплив цих мінералів досить широко вивчений.
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Але існують такі мінеральні сполуки, про дія яких на організм недостатньо інформації.
До таких мікроелементів відносять Германій (Ge). Відомо, що органічний Германій стимулює
імунітет, пригнічуючи процеси розвитку мікроорганізмів, сприяє індукції інтерферонів, які
активують специфічні клітини (Т-кілери), має антигіпоксичну дію – забезпечує перенесення
Кисню до тканин організму тим самим попереджаючи розвиток кисневої недостатності [5]. За
дії Германію збільшується синтез сполук іонів Кисню та Водню, що дозволяє вибірково
мінімізувати локальне ушкодження клітин і тканин, які завдають їм іони Водню.
Тому метою наших досліджень було вивчення впливу цитату германію на показники
захисної антиоксидантної системи у щурів.
Матеріали і методи. Дослідження було проведено у віварії Дніпровського державного
аграрно-економічного університету на білих лабораторних щурах-самцях, масою тіла 170-180
г, з яких методом аналогів сформували контрольну та дослідну групи (по 5 голів в кожній
групі). Контрольна група отримувала основний раціон, а дослідна група протягом періоду
досліджень (21 доба) разом з основним раціоном отримувала цитрат германію у кількості 20
мкг/кг маси тіла. Цитрат германію щури отримували у вигляді водного розчину.
На початку досліджень та наприкінці у щурів дослідної так контрольної групи
відбирали кров, де досліджували вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів:
гідроперекисів (ГП) – за Романовою Л.А та Стальною І.Д. [3], малонового діальдегіду (МДА)
– за реакцію з тіобарбітуровою кислотою [3], активність ензимів антиоксидантної системи:
глутатіонпероксидази (ГП) – за зменшенням вмісту відновленого глутатіону [3];
глутатіонредуктази – за збільшенням кількості відновленого глутатіону [3]; каталази – за
зменшенням інтенсивності забарвлення утвореного комплексу Н2О2 зі солями молібдену [2].
Отримані числові дані оброблено за допомогою стандартного пакету статистичних програм
Microsoft Exсel з використанням критерію Ст’юдента [9].
Результати й обговорення. Активні форми Кисню є проміжними продуктами
аеробного метаболізму, інтенсивність їх утворення у клітинах залежить від фізіологічного
стану організму та дії чинників зовнішнього середовища, тому співвідношення між
вільнорадикальним пероксидним окисненням і системою антиоксидантного захисту
збалансоване [1].
У результаті проведених нами досліджень було встановлено, що у крові дослідних
щурів рівень первинних продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) складав
0,06±0,004 ум. од/мл, а вторинного продукту пероксидації ліпідів – малонового діальдегіду
(МДА) – 0,78±0,23 ум.од/мл, що пов’язано зі зниженням активності ензимів антиоксидантної
системи захисту організму.
За впливу цитрату германію відмічалось достовірне зниження вмісту як ПОЛ, так і
МДА (рис. 1, 2). За результатами наших досліджень будо встановлено, що додавання цитрату
германію мало позитивний вплив на показники активності окремих ензимів антиоксидантної
системи.
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Рис. 1. Вміст гідроперекисів ліпідів в
крові щурів за впливу цитрату германію
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Рис. 2. Вміст малонового діальдегіду
в крові щурів за впливу цитрату германію
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У крові щурів дослідної групи відмічається підвищення концентрації ГР та ГП на
25,5 % (Р<0,001) та 13,0 % (Р<0,05), що свідчить про зростання захисної функції
антиоксидантної системи (табл.).
Таблиця
Вплив цитрату германію на показники антиоксидантної системи у щурів
Групи

Ензими антиоксидантної системи

контрольна
0,95±0,012
0,038±0,001
0,32±0,004

Глутатіонпероксидаза, мкмоль/хв.×мг. протеїну
Глутатіонредуктаза, мкмоль/хв.×мг. протеїну
Каталаза, ммоль/хв.×мг. протеїну

дослідна
1,08±0,010*
0,051±0,003**
0,37±0,006*

Примітка: * – вірогідність по відношенню до контролю складає Р<0,05; ** – вірогідність по відношенню
до контролю складає Р<0,001.

Також у щурів дослідної групи цитрат германію сприяє збільшенню активності іншого
ензиму антиоксидантної системи – каталази, яка підвищувалась на 13,5 % (Р<0,05).
Підвищення активності каталази, як гемвмісного ензиму, може бути спричинено
компенсаторною активацією ензиму за умов збільшення рівня гемоглобіну.
Отже, згодовування щурам цитрату германію у кількості 20 мкг/кг маси тіла мало
позитивний вплив на показники антиоксидантної системи захисту організму. Мінеральна
добавка сприяла зниженню рівня таких продуктів пероксидації, як гідроперекиси ліпідів та
малоновий діальдегід завдяки збільшенню рівня антиоксидантних ензимів – каталази,
глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази.
ВИСНОВКИ
1. Випоювання щурам цитрату германію у кількості 20 мкг/кг маси тіла сприяє зниженню
у їх крові вмісту ГП на 33,3 % (Р<0,001), а МДА – на 29,9 % (Р<0,001).
2. Зростання активності глутатіонових ензимів (ГП та ГР) за впливу цитрату германію
пов’язані з тим, що германій, як синергіст, взаємодіючи з Селеном, якій є у активному центрі
цих ензимів, посилює дію останнього. А зростання рівня каталази напевно пов’язано зі
збільшенням вмісту гемоглобіну в крові щурів за впливу застосованої мінеральної
добавки.
Перспективи досліджень. У подальшому буде вивчено вплив різних доз сполук
германію на рівень антиоксидантної системи та вміст різних продуктів перекисного окиснення
ліпідів, а також показники ліпідного, білкового та вуглеводного обміну у щурів.
INFLUENCE OF GERMANIUM CITRATE ON THE DEFENSIVE ANTI-OXIDATIVE
SYSTEM OF RАTS ORGANISM
D. Mylostiva
Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University
25, S. Efremovа str., Dnipro, 49100, Ukraine
SUMMARY
The data a setteled in the article concerning the influence of long use the germanium citrate
on the activity of enzymes of anti-oxidative system. According to the research, the positive reliable
influence of used addition on the certain links of rats’ anti-oxidative system (glutathion peroxidase
and glutathion reductase) is set. The positive influence of germanium citrate on the antioxidative
system of organism was proved also by decrease of content of lipids peroxidation products (hydroperoxide of lipids and malonic dialdegide).
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ВЛИЯНИЕ ЦИТРАТА ГЕРМАНИЯ НА ЗАЩИТНУЮ АНТИОКСИДАНТНУЮ
СИСТЕМУ ОРГАНИЗМА КРЫС
Д. Ф. Милостивая
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет,
ул. С. Ефремова, 25, г. Днепр, 49600, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные влияния длительного использования цитрата германия на
активность энзимов антиоксидантной системы у половозрастных самцов крыс. Согласно
исследований установлено положительное достоверное влияние используемой добавки на
отдельные звенья антиоксидантной системы защиты организма (глутатионпероксидазы и
глутатионредуктазы). Положительно влияние цитрата германия на антиоксидантную систему
организма подтверждалось и уменьшением содержания продуктов перекисного окисления
липидов (гидроперекисей липидов и малонового диальдегида).
Ключевые слова: КРЫСЫ, АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА, ЦИТРАТ
ГЕРМАНИЯ, ЭНЗИМЫ, ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗА, ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗА,
КАТАЛАЗА, ПРОДУКТЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ.
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ВПЛИВ ЦИТРАТІВ Сo і Ni НА ЛІПІДНИЙ СКЛАД ТКАНИН
ОРГАНІЗМУ БДЖІЛ ТА СТІЛЬНИКІВ ЗА УМОВИ ЇХНЬОГО
ВВЕДЕННЯ ДО ПІДГОДІВЛІ У ЛІТНЬО-ОСІННІЙ ПЕРІОД
А. Г. Пащенко1, аспірант,
В. Г. Каплуненко2, д-р техн. наук,
І. І. Ковальчук1, д-р вет. наук, с. н. с.
Л. І. Романів1, канд. с.-г. наук, м. н. с.
Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
1

ТОВ «Наноматеріали і нанотехнології»,
вул. Васильківська, 27, м. Київ, 03022, Україна
2

Подані результати досліджень впливу підгодівлі медоносних бджіл цукровим сиропом
з додаванням до нього цитратів Co і Ni, отриманих методом нанотехнології, на вміст
загальних ліпідів у тканинах організму та стільниках. У тканинах бджіл II групи відзначено
вірогідне (р<0,05) зниження вмісту загальних ліпідів, моно- та диацилгліцеролів (р<0,05),
тоді як за вмістом вільного холестеролу було відзначено його зростання у тканинах бджіл як
II (р<0,05), так і III (р<0,01) дослідних груп порівняно до показників контролю. Встановлено
високу вірогідність міжгрупових різниць щодо вмісту окремих класів ліпідів у стільниках обох
дослідних груп. Відзначено вірогідне зниження вмісту фосфоліпідів у стільниках II (р<0,01) і
зростання – III (р<0,05) дослідних груп порівняно до показників у контрольній групі, а також
зростання відносного вмісту етерифікованого холестеролу у ліпідах стільників II дослідної
групи (р<0,05).
Ключові слова: БДЖОЛИ, ТКАНИНИ, СТІЛЬНИКИ, ЛІПІДИ, ЦИТРАТ КОБАЛЬТУ,
ЦИТРАТ НІКЕЛЮ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ, НАНОМАТЕРІАЛИ.
До групи ліпідів об'єднуються різні за своєю хімічною природою речовини, що
використовуються в організмі бджіл при побудові структурних елементів клітин, беруть
участь як лабільний енергетичний матеріал, є запасним поживним продуктом [1].
Вивченню метаболізму жирів у комах приділяється велика увага протягом багатьох
років [2], проте вплив мінеральних елементів підгодівлі бджіл недостатньо вивчено.
У безхребетних основну масу жиру становлять резервні жири, накопиченню яких
зазвичай передує припинення або уповільнення життєвих процесів, пов'язаних із сезонною
періодичністю факторів середовища. Резервні жири комах служать одним з основних джерел
отримання енергії під час линьок і при метаморфозі, при імагінальній афагії і в періоди
голодування. Важливим є значення резервних жирів також в період активної статевої
діяльності, коли організм не встигає компенсувати витрати енергії тільки за рахунок
харчування. Не менше значення вони мають в тривалі періоди спокою (заціпеніння, сплячка,
діапауза). На стадії яйця, лялечки, під час діапаузи, коли надходження води ззовні обмежено,
жири у комах служать основним джерелом її отримання [3, 4].
Зі збільшенням маси тіла в організмі личинок робочих бджіл і трутнів вміст жиру
підвищується, але знижується в процесі метаморфозу [5]. Концентрація ліпідів у тілі 3добових личинок становить 36,5 % сухої маси при вмісті води в тілі личинок 83,0 %. У личинок
робочих бджіл і трутнів уміст глікогену і ліпідів може досягати 50 % сухої маси тіла. Вони є
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не тільки незамінними компонентами біохімічних процесів метаморфозу, але також
забезпечують ці процеси енергією [6, 7].
Ліпіди корму бджіл розщеплюються до жирних кислот, потрібних для вироблення
відповідними бджолиними залозами молочка, воску, відкладення резерву енергетичного
матеріалу та забезпечення інших фізіологічних і біохімічних процесів, важливу роль у яких
відіграють мікроелементи [8, 9].
Виконані у попередні роки в ІБТ НААН дослідження підтверджують, що підгодівля
бджолиних сімей мінеральними компонентами у критичні періоди їх розвитку значно
активізує обмінні процеси в організмі бджіл і підвищує їх життєздатність. Доведено, що
стимулюючу функцію оптимально виконують органічні сполуки мікроелементів, що мають
низьку токсичність і високу біологічну активність у бджіл [10–12].
Метою досліджень було вивчення фізіолого-біохімічного впливу підгодівлі бджіл
цитратами кобальту та нікелю у літньо-осінній період на метаболізм ліпідів та співвідношення
їх класів у організмі бджіл та продукції (стільники).
Матеріали і методи. Дослід виконувався в умовах стаціонарного утримання бджіл на
базі пасіки Інституту біології тварин НААН. Було досліджено вплив цитратів Со і Nі за їхнього
введення до цукрової підгодівлі у літньо-осінній (серпень–вересень) період. Мікроелементи
додавали до цукрового сиропу у вигляді органічних сполук, що отримані від ТОВ
«Наноматеріали і нанотехнології», м. Київ і виготовлені методом нанобіотехнології (М. В.
Косінов, В. Г. Каплуненко) [13].
Для проведення дослідження на пасіці було відібрано три групи бджолиних сімей, по
три бджолосім’ї- вулики у кожній. І контрольна – умови стаціонарного утримання з
підгодівлею впродовж 14-15 днів 0,3л/ тиждень/сім’ю цукрового сиропу, ІІ група – за
аналогічних умов з підгодівлею цукровим сиропом з додаванням 2 мг Со у вигляді
наноаквацитрату, ІІІ група – за аналогічних умов з підгодівлею цукровим сиропом (0,3
л/тиждень/сім’ю) з додаванням наноаквацитрату Ni в дозі 1 мг Ni. Тривалість дослідження з
серпня по вересень 2015 року. Для лабораторного дослідження після підгодівлі було відібрано
зразки біологічного матеріалу 30-40 бджіл, 4-5 г стільників і визначено вміст загальних ліпідів
та їх класів за методами, що описані [14].
Результати й обговорення. Аналіз одержаних результатів досліджень вказує на
вірогідне (р<0,05) зниження вмісту загальних ліпідів у тканинах бджіл II групи, тоді як в III
дослідній групі показники їхнього вмісту були на рівні контрольної групи (табл. 1).
Таблиця 1
Уміст загальних ліпідів і співвідношення окремих їхніх класів у тканинах медоносних бджіл за умов їх
підгодівлі цукровим сиропом, цитратами Со і Ni у літньо-осінній період (М±m, n=3)
Класи ліпідів
Загальні ліпіди, г%
Фосфоліпіди, %
Моно– та диацилгліцероли, %
Вільний холестерол, %
НЕЖК, %
Триацилгліцероли, %
Етерифікований холестерол, %

I-контрольна
3,60±0,11
18,54±0,44
21,44±0,40
14,71±0,18
8,79±0,21
16,69±0,24
19,83±0,31

Групи медоносних бджіл
II-дослідна
III-дослідна
3,06±0,12*
3,40±0,11
18,99±0,23
20,97±0,33*
19,99±0,27*
20,55±0,50
15,83±0,32*
17,43±0,38**
9,04±0,18
9,01±0,31
17,40±0,19
15,36±0,25*
18,65±0,36
16,68±0,24**

Примітка: у цій і наступній таблиці вірогідні різниці вмісту мінеральних елементів у тканинах організму
медоносних бджіл II, III дослідних груп порівняно до I контрольної групи; * ― Р<0,05−0,02, ** ― Р<0,01, ***
― Р<0,001.

Більше виражені зміни встановлені щодо вмісту окремих класів ліпідів, вірогідність
міжгрупових різниць яких була відзначена в II і III дослідних групах. Зокрема, відзначено
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вірогідне зростання вмісту фосфоліпідів у III (р<0,02) порівняно до величини цього показника
у контрольній групі. За вмістом моно- та диацилгліцеролів і вільного холестеролу були
відзначені вірогідні різниці їхнього вмісту у тканинах бджіл дослідних груп, а саме: зниження
вмісту моно- та диацилгліцеролів у II (р<0,05) групі, тоді як за вмістом вільного холестеролу
було відзначено його зростання у тканинах бджіл як II (р<0,05), так і III (р<0,01) дослідних
груп порівняно до показників контролю. Встановлено вірогідне зниження вмісту
триацилгліцеролів та етерифікованого холестеролу в ліпідах тканин бджіл III дослідної групи
(р<0,02 та р<0,01) порівняно до контрольної групи.
Одержані результати досліджень свідчать про міжгрупові відмінності вмісту загальних
ліпідів з вираженою тенденцією до невірогідних змін у бджолиних стільниках («язиках») II і
III дослідних груп. Більше виражені вірогідні зміни були відзначені за відносним вмістом
окремих їхніх класів в стільників обох (II- і III-ій) дослідних групах, порівняно до показників
(I-ої контрольної групи) (табл. 2).
Таблиця 2
Уміст загальних ліпідів і співвідношення окремих їхніх класів у стільниках за умов підгодівлі бджіл
цукровим сиропом та цитратами Со і Ni у літньо-осінній період (М±m, n=3)
Класи ліпідів
Загальні ліпіди, г%
Фосфоліпіди, %
Моно– та диацилгліцероли, %
Вільний холестерол, %
НЕЖК, %
Триацилгліцероли, %
Етерифікований холестерол, %

I-контрольна
3,16±0,27
22,31±0,46
18,84±0,29
14,05±0,30
9,33±0,15
13,40±0,38
22,05±0,16

Група медоносних бджіл
II-дослідна
III-дослідна
2,70±0,11
2,96±0,14
19,05±0,26**
24,20±0,21*
17,11±0,19**
12,25±0,21***
12,12±0,21**
14,06±0,25
13,91±0,24***
10,84±0,19**
14,62±0,31
14,07±0,16
23,15±0,26*
24,55±0,36**

Висока вірогідність міжгрупових різниць щодо вмісту окремих класів ліпідів
відзначена в обох дослідних групах. Зокрема, відзначено вірогідне зниження вмісту
фосфоліпідів у II (р<0,01) і зростання в III (р<0,05) дослідних групах порівняно до показників
у контрольній групі. За вмістом моно– та диацилгліцеролів відзначено вірогідне зниження їх
величин у стільниках бджіл: II дослідної групи (р<0,01)та у III групі (р<0,001), порівняно до
показників контролю. Вірогідно (р<0,01) знижувався відносний вміст вільного холестеролу в
ліпідах стільників у II дослідній групі порівняно до контрольної групи. Одержані дані
вказують на зміни вмісту НЕЖК з вірогідним (р<0,001 і р<0,01) зростанням їх рівня у ліпідах
стільників бджіл як II, так і III дослідних груп порівняно до контролю. Встановлено також
вірогідні різниці щодо зростання відносного вмісту етерифікованого холестеролу у ліпідах
стільників обох дослідних груп: у стільниках бджіл II дослідної групи (р<0,05) та у III
дослідній групі (р<0,01), порівняно до показників його вмісту у контрольній групі.
ВИСНОВКИ
1. Співвідношення класів ліпідів у гомогенатах тканин бджіл усього організму, за умов
підгодівлі цитратами Co і Ni, характеризувалося вірогідним збільшенням фосфоліпідів,
триацилгліцеролів та вільногохолестеролу на тлі зменшення моно– і диацилгліцеролів та
етерифікованого холестеролу (р <0,01) у зразках дослідних груп, порівняно з контрольною.
2. За введення цитратів Co і Ni до компонентів підгодівлі бджіл зменшувався у
стільниках ІІ і III дослідних груп вміст загальних ліпідів, моно- та диацилгліцеролів (р < 0,01)
у II та ІІІ (р < 0,001) групах, вільного холестеролу у II (р < 0,01), а також зростав рівень
фосфоліпідів (р < 0,05) у IIІ групі та НЕЖК (р < 0,001; 0,01) і етерифікованого холестеролу (р
< 0,05; 0,001) – у II і III групах.
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Перспективи досліджень. Перспективним напрямом у збагаченні мінеральної
підгодівлі для медоносних бджіл є використання сучасних технологій і створення нових
комплексних біостимуляторів поєднаних наночастинок біогенних елементів, що підвищують
резистентність і життєздатність медоносних бджіл.
INFLUENCE OF Co AND Ni CITRATE ON LIPID COMPOSITION of BODY TISSUES
OF BEES ORGANISM AND HONEYCOMBS UNDER THE CONDITIONS OF ITS
INTRODUCTION TO THE FEEDING IN THE SUMMER-AUTUMN PERIOD
A. G. Pashchenko1, V. G. Kaplunenko2, I. I. Kovalchuk1, L. I. Romaniv1
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SUMMARY

The results of researches of influence of feeding of honey bees with sugar syrup with addition
of citrates Co and Ni obtained by the method of nanotechnology, on the content of total lipids in body
tissues and cells are presented. In the tissues of bees of group II, a significant decrease (p <0.05) in
the total lipids, mono and diacylglycerols (p <0.05) was observed (p <0.05), whereas in the content
of free cholesterol its growth in the tissues of bees was II (p <0.05) and III (p <0,01) of the
experimental groups compared to the control indicators. There is a high probability of intergroup
differences in the content of individual classes of lipids in the cells of both experimental groups. The
probable decrease in the content of phospholipids in the cells II (p <0.01) and growth of III (p <0.05)
of the experimental groups was compared to the parameters in the control group, as well as the
increase in the relative content of the esterified cholesterol in the lipid cells of the experimental group
II (p <0.05).
Keywords: BEES, TISSUE, CELLS, LIPIDS, CITRATE COBALT, CITRATE NICKEL,
NANOTECHNOLOGY, NANOMATERIALS.
ВЛИЯНИЕ ЦИТРАТОВ Со И Nі НА ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА
ПЧЕЛ И СОТОВ ПРИ УСЛОВИИ ИХ ВВЕДЕНИЯ К ПОДКОРМКЕ
В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД
А. Г. Пащенко1, В. Г. Каплуненко2, И. И. Ковальчук1, Л. И. Романив1
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты исследований влияния подкормки медоносных пчел
сахарным сиропом с добавлением к нему цитратов Co и Ni, полученных методом
нанотехнологии, на содержание общих липидов в тканях организма и сотах. В тканях пчел II
группы отмечено достоверное (р <0,05) снижение содержания общих липидов, моно- и
диацилглицеролов (р <0,05), тогда как по содержанию свободного холестерина было отмечено
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его рост в тканях пчел как II (р <0,05), так и III (р <0,01) опытных групп по сравнению с
показателями контроля. Установлена высокая достоверность межгрупповых различий по
содержанию отдельных классов липидов в сотах обеих опытных групп. Отмечено достоверное
снижение содержания фосфолипидов в сотах II (р <0,01) и рост – III (р <0,05) опытных групп
по сравнению с показателями в контрольной группе, а также рост относительного содержания
этерифицированного холестерола в липидах сот II опытной группы (р <0,05).
Ключевые слова: ПЧЕЛЫ, ТКАНИ, СОТЫ, ЛИПИДЫ, ЦИТРАТ КОБАЛЬТА,
ЦИТРАТ НИКЕЛЯ, НАНОТЕХНОЛОГИИ, НАНОМАТЕРИАЛЫ.
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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ
КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ
Є. А. Печений3, аспірант
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,
вул. С. Єфремова, 25, м. Дніпро, 49600, Україна
Було досліджено особливості показників еритроцитарної системи в периферичній
крові (кількість еритроцитів, лейкоцитів, вміст гемоглобіну) тварин української м’ясної
породи на різних вікових етапах (первістки, 3-4 та 5-6 років). Було доведено, що найбільші
показники еритропоезу відмічались у первісток, найнижчі – у 5-6-річних корів, що
пояснюється зміною обміну речовин у більш старшому віці.
Ключові слова: КРОВ, ЕРИТРОЦИТИ, ЛЕЙКОЦИТИ, ГЕМОГЛОБІН, КОРОВИ,
УКРАЇНСЬКА М’ЯСНА ПОРОДА, ВІКОВІ ПЕРІОДИ.
Однією з найбільш високопродуктивних порід великої рогатої худоби м’ясного
напряму продуктивності вітчизняної селекції є українська м’ясна порода. Ця порода вдало
поєднує витривалість та пристосування до умов степу України сірої української породи та
високі продуктивні показники таких порід, як симентальська, кіанська і шароле.
Тварини української м’ясної породи характеризуються комолістю, світлим кольором
волосяного покриву, міцною конституцією, врівноваженим типом вищої нервової діяльності,
легкістю отелень, високою м’ясною продуктивністю, є непримхливими до умов годівлі та
утримання [1, 4].
Розведенням великої рогатої худоби української м’ясної породи, як однієї з
найперспективніших високопродуктивних порід, інтенсивно займаються як у центральній
степовій зоні (Дніпропетровська область), так і на територіях Західної України (ІваноФранківська, Львівська, Тернопільська області). Але особливості її фізіологічного статусу ще
не в повній мірі вивчені та описані у спеціальній літературі, які необхідні спеціалістам при
вирощуванні та розведенні тварин цієї породи.
Кров, як одна з найважливіших фізіологічних систем організму, відіграє значну роль у
його життєдіяльності, обумовлюючи велике значення гематологічних досліджень [3]. У
процесі росту і розвитку тварин відбувається перебудова процесів обміну речовин, яка
пов’язана з фізіологічними особливостями у окремі вікові періоди [2].
У зв’язку з цим метою наших досліджень було дослідження показників еритропоезу у
тварин української м’ясної породи у різні вікові періоди.
Матеріали і методи. Експериментальна частина роботи була проведена у дослідному
підприємстві – дослідному господарстві «Поливанівка» Магдалинівського району
Дніпропетровської області на повновікових тваринах української м’ясної породи (первістки,
3-4 та 5-6-річного віку). Для проведення досліджень за принципом аналогів було відібрано по
6 тварин у кожну дослідну групу.
У крові тварин проводили підрахунок кількості еритроцитів та лейкоцитів за
допомогою камери Горяєва, рівень гемоглобіну – гемоглобінціанідним методом, кольоровий
показник – розрахунковим методом за допомогою відповідних формул [6]. Усі отримані
результати були оброблені методом варіаційної статистики з використанням комп’ютерної
програми Exсel, результати середніх значень вважали статистично вірогідними при р<0,05.
Науковий керівник – д. біол. н., професор В. Г. Грибан
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Результати й обговорення. Проведені нами дослідження (табл.) показали, що тварини
різних вікових груп української м’ясної породи мають окремі особливості показників
етриропоезу.
Таблиця
Показники еритропоезу у периферичній крові тварин української м’ясної породи різних вікових груп
Показники
Еритроцити, Т/л
Лейкоцити, г/л
Гемоглобін, г/л
Кольоровий показник

Первістки
5,38±0,07
5,38±0,07
131,77±0,53
0,86±0,07

Корови 3-4-річного віку
6,67±0,05*
5,83±0,05*
114,4±0,78*
0,84±0,03

Корови 5-6-річного віку
6,02±0,05*
6,47±0,07*
111,07±1,20
0,83±0,01

Примітка: * р<0,05.

Як видно з таблиці, кількість еритроцитів та лейкоцитів у корів 3-4-річного віку у
порівнянні з показниками у первісток збільшувались на 19,3 % та 7,7 %, відповідно (р<0,05).
Стосовно рівня гемоглобіну та величини кольорового показника, то тут у корів 3-4- та 5-6річного віку спостерігається зменшення показників на 13,1 % (р<0,05) та 2,3 %, відповідно,
порівняно з первістками.
У тварин старшого віку (5-6 років) відмічалось зниження кількості еритроцитів на 9,7 %
(р<0,05), порівняно з коровами 3-4-річного віку. Показник кількості лейкоцитів у крові корів
5-6 років більше на 9,9 % (р<0,05), а рівень гемоглобіну мав тенденцію до зниження (на 2,9 %).
Такі зміни кількісних показників периферичної крові насамперед можна пов’язати з вищою
інтенсивністю протікання процесів обміну тварин більш молодшого віку (первістки), що, в
свою чергу, потребує значних витрат кисню і поживних речовин крові [2, 6].
ВИСНОВКИ
1. У первісток відмічали вищі значення показників кількості еритроцитів та
кольорового показника.
2. Найнижчі показники еритропоезу були у корів 5–6-річного віку.
3. Саме у корів у віці 3-4 роки показники еритроцитів, лейкоцитів та рівня гемоглобіну
були у межах фізіологічних норм, що свідчить про стабілізацію показників у цьому віковому
періоді.
Перспективи досліджень. У подальшому буде вивчено вплив різних біологічно
активних сполук на морфологічні та біохімічні показники крові корів української м’ясної
породи та їх репродуктивну функцію.
THE AGE PECULIARITIES OF MORPHOLOGICAL INDICATORS OF BLOOD COWS
OF UKRAINIAN MEAT BREED
E. Pechenyi
DnіpropetrovskStateAgrarian-EconomicUniversity
25, S. Efremovа str., Dnipro, 49100, Ukraine
SUMMARY
The features of indexes of the system of red corpuscles are investigational in peripheral blood
(amount of red corpuscles, leucocytes, content of haemoglobin) of animals of the Ukrainian meat
breed on the different age-old stages (22 months, 3-4 and 5-6). It was well-proven that the most
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indexes of erythrogenesis were marked for the animals of 22-monthly age, most subzero - for 5-6years-old cows.
Keywords: BLOOD, ERYTROCITES, LEYCOCITES, HEMOGLOBIN, COWS,
UKRAINIAN MEAT BREED, AGE-OLD PERIODS.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ
КОРОВ УКРАИНСКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ
Е. А. Печеный
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет,
ул. С. Ефремова, 25, г. Днепр, 49600, Украина
АННОТАЦИЯ
Исследованы особенности показателей эритроцитарной системы в периферической
крови (количество эритроцитов, лейкоцитов, содержание гемоглобина) животных украинской
мясной породы разных возрастных периодов (22 месяца, 3-4 и 5-6 лет). Было доказано, что
наивысшие показатели эритропоэза отмечались у животных 22-месячного возраста, самые
низкие – у 5-6-годовалых коров.
Ключевые слова: КРОВЬ, ЭРИТРОЦИТЫ, ЛЕЙКОЦИТЫ, ГЕМОГЛОБИН,
КОРОВЫ, УКРАИНСКАЯ МЯСНАЯ ПОРОДА, ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ.
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ВПЛИВ РІЗНОГО РІВНЯ ЖИРОРОЗЧИННИХ ВІТАМІНІВ
У СКЛАДІ ЯЧМІННО-БОБОВИХ РАЦІОНІВ КУРЕЙ
НА ПРОЦЕСИ ПОЛ ТА НЕСУЧІСТЬ
І. Б. Ратич, д-р с.-г. наук, членкор НААН,
А. В. Гунчак, д-р с.-г. наук, с. н. с.,
О. М. Стефанишин, канд. біол. наук, с. н. с.
В. О. Кисців, канд. с.-г. наук,
Б. Б. Лісна, канд. с.-г. наук,
У. А. Мартинюк, канд. с.-г. наук,
С. І. Коретчук, аспірант
Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса 38, Львів, 79034, Україна
Досліджували вплив структури раціону для курей-несучок, вмісту в ньому сирого жиру
і вітамінів А, Д3, Е на продуктивність птиці, та концентрацію продуктів пероксидації ліпідів
у крові й тканинах печінки. Показано, що зміна раціону годівлі, а саме переведення курейнесучок зі стандартного на ячмінно-бобовий раціон впливає на продуктивність та
антиоксидантну систему захисту їх організму. Зокрема, встановленозниження несучості
курей (на 9,71 %) на тлі підвищення в крові кількості дієнових кон’югатів (на 19,6 %),
гідропероксидів ліпідів (у 2,4 раза) і ТБК-активних продуктів (на 43,7 %). Тоді як додаткове
введення до ячмінно-бобового раціону водорозчинної форми комплексу вітамінів, а саме:
266,67 МО вітаміну А, 33,33 МО вітаміну Д3, та 0,1 мг вітаміну Е (на голову щодоби) нівелює
негативний вплив зміни раціону годівлі. Зокрема, спостерігається зниження вмісту дієнових
кон’югатів, гідропероксидів ліпідів і ТБК-активних продуктів у крові несучок.
Ключові слова: КУРИ-НЕСУЧКИ, ЖИРОРОЗЧИННІ ВІТАМІНИ, ЯЧМІННОБОБОВИЙ КОМБІКОРМ, ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ, ПРОДУКТИВНІСТЬ.
Одним із важливих питань у галузі фізіології і біохімії живлення птиці є розробка
науково-обґрунтованих способів підвищення продуктивної дії кормів. У зв’язку з дефіцитом
кормів тваринного походження і високою їх вартістю, перспективним є використання в годівлі
птиці комбікормів з максимальним вмістом кормів рослинного походження. Однак,
компонування раціонів для птиці за рахунок рослинної сировини з невисоким вмістом кормів
тваринного походження висуває ряд проблем. Найважливішою з них є забезпечення
адекватного потребам організму птиці рівня поживних і біологічно активних речовин [1, 2].
Для вирішення цих питань, зокрема, забезпечення протеїном, у годівлі птиці почали
використовувати зерно бобових культур. Характерною їх особливістю є високий вміст
протеїнів. Біологічна цінність зерна бобових складає 75-85 % біологічної цінності молока.
Протеїни зерна бобових, у порівнянні з зерном злакових культур, містять більше незамінних
амінокислот, вони легше розчинні, містять більше ензимів гідролітичної дії. Швидка
ферментативна розщеплюваність протеїнів бобових, поряд з оптимальним співвідношенням
незамінних амінокислот, зумовлює високий рівень їх засвоєння [3, 4]. Важливе значення має
також правильне комбінування у раціоні різних інгредієнтів, оскільки наявність у комбікормі
різних протеїнів, що взаємно доповнюють один одного, забезпечує повноцінність раціону
щодо набору незамінних амінокислот і полегшує перетравлення птицею протеїнів корму та їх
трансформацію у протеїни яйця і м’язів. Використання у складі раціонів для птиці бобових,
зокрема, гороху і кормових бобів, а також ячменю, замість кукурудзи, призводить до
зменшення вмісту сирого жиру, зміни співвідношення окремих класів ліпідів та жирних
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кислот [1, 5]. Не з’ясованим також залишається питання щодо забезпеченості птиці, у випадку
застосування комбікормів з високим вмістом рослинних інгредієнтів, біологічно активними
речовинами [6].
Матеріали і методи. У досліді, який проводили на трьох групах курей-несучок,
починаючи з 500-добового віку за схемою, представленою у табл. 1, вивчали вплив зміни
структури раціону для курей-несучок, вмісту в ньому сирого жиру і вітамінів А, Д3, Е на їх
продуктивність, активність ензимів системи антиоксидантного захисту та концентрацію
продуктів пероксидації в крові і тканині печінки.
Таблиця 1
Схема досліду
К-сть
голів

Підготовчий
період

Дослідний період

Контрольна

20

Основний раціон

Стандартний
комбікорм
ПК-1-18

1 дослідна

20

Основний раціон

Ячмінно-бобовий
комбікорм

2 дослідна

20

Основний раціон

Ячмінно-бобовий
комбікорм

Групи

Кількість вітамінів
А, Д3, Е на голову щодоби
Вітаміну А – 840 МО
Вітаміну Д3 – 180 МО
Вітаміну Е – 0,6 мг
Вітаміну А – 840 МО
Вітаміну Д3 – 180 МО
Вітаміну Е – 0,6 мг
Вітаміну А – 1106,67 МО
Вітаміну Д3 – 213,33 МО
Вітаміну Е – 0,7 мг

Раціони для курей контрольної і першої дослідної груп були ідентичними за вмістом
жиророзчинних вітамінів А, Д3 та Е, але відрізнялись складом кормових інгредієнтів. Курям
другої дослідної групи згодовували комбікорм, аналогічний тому, що і першій дослідній групі,
але з додатковим випоюванням водорозчинної форми комплексу вітамінів А, Д3, Е у кількості
266,67 МО вітаміну А, 33,33 МО вітаміну Д3, 0,1 мг вітаміну Е на голову щодоби.
Після 30-ти денного згодовування курям основного раціону від трьох курей кожної
групи було відібрано кров з підкрильцевої вени для досліджень. Через 7 діб від початку
досліду знову було відібрано кров у тих самих курей з метою виявлення впливу переведення
курей з традиційного раціону на ячмінно-бобовий з різною кількістю жиророзчинних вітамінів
А, Д3, Е. Необхідно зауважити, що, за майже однакового рівня сирого протеїну в раціонах для
курей усіх груп, 31,44 % сирого протеїну в стандартному комбікормі для курей контрольної
групи забезпечувалось за рахунок кормових дріжджів та м’ясо-кісткового борошна і 68,56 %
– за рахунок кормів рослинного походження. У ячмінно-бобовому комбікормі, який
згодовували курям обох дослідних груп, частка сирого протеїну, що забезпечувався за рахунок
кормових дріжджів і м’ясо-кісткового борошна становила 19,72 %. При цьому 28,00 % сирого
протеїну забезпечувалось за рахунок кормових бобів.
Результати й обговорення. Встановлено (рис.), що після 30-денного згодовування
курям усіх груп стандартного комбікорму, їх несучість була майже однаковою (відповідно,
76,51; 76,14 і 76,78 %). Тоді як зміна годівлі, тобто переведення курей дослідних груп на
ячмінно-бобовий раціон, призвела до зниження несучості, у порівнянні до показників у птиці
контрольної групи.
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При цьому найпомітніше зниження продуктивності спостерігалось у курей першої дослідної
групи. Після перших семи днів згодовування ячмінно-бобового комбікорму несучість курей
цієї групи, у порівнянні з вихідним рівнем, знизилась на 9,71 % і продовжувала зменшуватись
до 14-го дня дослідного періоду, а пізніше почала зростати і на 28-й день досягла рівня
показників курей контрольної групи. У подальшому несучість курей цієї групи
була навіть вищою, ніж у контрольної птиці.
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Рис. Несучість курей протягом дослідного періоду

Одержані результати підтверджують дані літератури про те, що різка зміна раціону
годівлі викликає не лише зміни окремих ланок обміну речовин, а й зниження продуктивності
[2, 7].
Додаткове введення до ячмінно-бобового раціону для курей другої дослідної групи
комплексу водорозчинної форми вітамінів А, Д3, Е дещо згладжувало негативний вплив зміни
годівлі. Так, через 7 днів після згодовування ячмінно-бобового раціону з підвищеною
кількістю вітамінів А, Д3, Е продуктивність курей другої дослідної групи, у порівнянні з
вихідним рівнем (початок досліду), знизилась лише на 3,92 % і, в цей період, була вищою, ніж
у птиці першої дослідної групи, на 8,57 %. Після 21-денного згодовування курям другої
дослідної групи ячмінно-бобового комбікорму їх несучість досягла рівня контрольної групи і
складала 78,57 %.
Таким чином, додаткове збільшення кількості жиророзчинних вітамінів А, Д3, Е
(вітаміну А з 840 МО до 1106,67 МО, вітаміну Д3 з 180 МО до 213,33 МО, вітаміну Е з 0,6 мг
до 0,7 мг на голову щодоби) до певної міри нівелювало стресовий стан, що виникав після різкої
зміни годівлі й тривав на 7 днів менше, ніж за згодовування птиці такого ж комбікорму без
додаткового введення до нього вказаних вітамінів (перша дослідна група).
У цілому, несучість курей контрольної, першої і другої дослідних груп за 56 днів
облікового періоду становила, відповідно, 78,42; 76,24 та 77,66 %.
На початку досліду вміст продуктів пероксидації ліпідів (дієнових кон’югатів,
гідропероксидів ліпідів і ТБК-активних продуктів) у плазмі крові курей контрольної та обох
дослідних груп до зміни раціону годівлі був, приблизно, однаковим (табл. 2). Водночас, зміна
раціону годівлі, тобто переведення курей дослідних груп зі стандартного на ячмінно-бобовий
раціон, викликала неоднакові зміни стосовно вмісту продуктів пероксидації ліпідів у плазмі
крові курей дослідних груп.
Так, після семиденного згодовування ячмінно-бобового комбікорму кількість дієнових
кон’югатів і, особливо, гідропероксидів ліпідів та ТБК-активних продуктів помітно зростала
у курей першої дослідної групи, у порівнянні до контрольних (табл. 2). Вміст дієнових
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кон’югатів зріс на 19,55 %, гідропероксидів ліпідів – у 2,43 раза, ТБК-активних продуктів – на
43,67 %. Отримані результати вказують на те, що зміна раціону, який суттєво відрізняється
набором і співвідношенням кормових інгредієнтів, незважаючи на однаковий вміст сирого
протеїну та обмінної енергії та нижчий рівень сирого жиру, стимулює процеси пероксидації
ліпідів. Рівень продуктів пероксидації ліпідів у крові курей першої дослідної групи був також
значно вищим і порівняно до птиці другої дослідної групи в даному періоді досліджень. При
цьому концентрація дієнових кон’югатів була вищою на 12,97 %, гідропероксидів ліпідів – на
41,72 %, ТБК-активних продуктів – на 22,93 %.
Таблиця 2
Концентрація продуктів пероксидації ліпідів у крові курей-несучок, М±m, (n=3-5)
Показники

Контрольна 1 дослідна
На початку досліду (n=3)
8,58±0,54
8,62±0,45
0,44±0,02
0,45±0,04

Групи
2 дослідна

Р1

Дієнові конюгати, кмоль/кг
8,58±0,38
>0,1
Гідропероксиди ліпідів, од.Е480/мг
0,44±0,02
>0,1
Швидкість пероксидації ліпідів,
1,70±0,082
1,69±0,07
1,68±0,12
>0,1
мкмоль МДА/мг
Після 7-денного згодовування дослідних комбікормів (n=3-4)
Дієнові конюгати, кмоль/кг
7,75±0,18
9,27±0,39
8,07±0,52 <0,025
Гідропероксиди ліпідів, од.Е480/мг
0,41±0,03
0,99±0,04
0,57±0,03 <0,001
Швидкість пероксидації ліпідів,
1,66±0,05
2,39±0,10
1,84±0,04 <0,002
мкмоль МДА/мг
Після 60-денного згодовування дослідних комбікормів (n=3-5)
Дієнові конюгати, кмоль/кг
8,45±0,72
13,92±1,32 13,02±1,34 <0,01
Гідропероксиди ліпідів, од.Е480/мг
0,41±0,03
0,39±0,03
0,19±0,03
>0,1
Швидкість пероксидації ліпідів,
1,15±0,09
1,44±0,03
1,35±0,06
>0,1
мкмоль МДА/мг

Р2

Р3

>0,1
>0,1

>0,1
>0,1

>0,1

>0,1

>0,1
<0,01

>0,1
>0,1

<0,05

>0,1

<0,025
<0,01

>0,1
<0,01

>0,1

>0,1

Примітка:(у цій і наступних таблицях): Р1 – вірогідність відмінностей між першою дослідною і
контрольною групами; Р2 - вірогідність відмінностей між другою дослідною і контрольною групами; Р 3 вірогідність відмінностей між першою і другою дослідними групами.

Разом з цим встановлено, що додаткове введення до ячмінно-бобового раціону
водорозчинної форми комплексу вітамінів А, Д3, Е (друга дослідна група) до певної міри
нівелює негативний вплив зміни раціону. Зокрема вміст дієнових кон’югатів, гідропероксидів
ліпідів і ТБК-активних продуктів у курей другої дослідної групи, у порівнянні до птахів
контрольної групи, зростав меншою мірою, ніж у птахів першої дослідної групи. Відомо, що
жиророзчинні вітаміни А, Д3, Е володіють широким спектром біологічної дії, у тому числі
антиоксидантними властивостями.
Зміни показників пероксидації ліпідів після 60-денного згодовування стандартного
(контрольна група), ячмінно-бобового (перша дослідна група) та ячмінно-бобового раціону з
додатковим введенням вітамінів А, Д3, Е (друга дослідна група) носили зовсім інший характер.
При цьому відзначено, що у курей, як першої, так і другої дослідних груп, кількість дієнових
кон’югатів, у порівнянні з птахами контрольної групи, зростала. Водночас, щодо вмісту цих
проміжних продуктів пероксидації ліпідів у тканинах першої і другої дослідних груп, то
суттєвих різниць між аналогами виявлено не було.
Концентрація гідропероксидів ліпідів і ТБК-активних продуктів у курей першої
дослідної групи, у порівнянні до контрольної, були майже однаковими. Додаткове додавання
до корму жиророзчинних вітамінів А, Д3, Е для курей другої дослідної групи сприяло
зниженню інтенсивності пероксидації ліпідів, що проявлялось зменшенням вмісту як
гідропероксидів ліпідів, так і ТБК-активних продуктів, у порівнянні з їх вмістом у крові курей
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контрольної та першої дослідної груп. При цьому вміст гідропероксидів ліпідів у курей другої
дослідної групи, у порівнянні до контрольної, знизився у 2,18 раза та в 2,10 раза – порівняно з
показниками у птиці першої дослідної групи. Концентрація ТБК-активних продуктів була,
відповідно, нижчою на 10,71 % і 6,25 %.
У даному випадку, як виявилось, важливу роль відіграє неферментативна система
антиоксидантного захисту, до якої, у першу чергу, належить вітамін Е, а вітаміни А і Д 3, за їх
спільного введення, проявляли підсилюючу антиоксидантну дію. Так, визначення продуктів
пероксидації ліпідів у тканинах печінки курей після 60-денного згодовування їм дослідних
комбікормів (табл. 3) показали, що концентрація дієнових кон’югатів за згодовування птиці
ячмінно-бобових комбікормів (перша і друга дослідні групи), у порівнянні з контролем,
помітно знижується. У несучок першої дослідної групи на 42,50 %, а у другої дослідної групи
– на 33,69 %.
Таблиця 3
Концентрація продуктів пероксидації ліпідів у тканинах печінки курей-несучок після 60-денного
згодовування дослідних комбікормів, М±m, (n=3-5)
Показники
Дієнові конюгати, кмоль/кг
Гідропероксиди ліпідів, од. Е480/мг
Швидкість пероксидації ліпідів, мкмоль
МДА/мг

Контрольна
189,52±9,69
7,75±0,45

1 дослідна
108,97±7,77
6,97±0,45

4,08±0,27

2,70±0,18

Групи
2 дослідна
Р1
Р2
105,04±8,18 <0,001 <0,001
6,67±0,76
>0,1
>0,1
0,81±0,04

Р3
>0,1
>0,1

<0,01 <0,001 <0,001

Стосовно вмісту гідропероксидів ліпідів, то можна говорити лише про тенденцію до
зниження їх кількості у курей обох дослідних груп, порівняно до контролю. Не виявлено
суттєвої різниці між вмістом дієнових кон’югатів і гідропероксидів ліпідів у тканині печінки
птиці першої і другої дослідної груп.
Концентрація ТБК-активних продуктів у тканині печінки курей першої дослідної
групи, у порівнянні з контрольними, зменшувалась у 1,5 раза, а в несучок другої дослідної
групи, тобто у тих, яким додатково випоювали комплекс жиророзчинних вітамінів А, Д 3, Е, у
порівнянні з контрольними, в 5,02 раза. Кількість ТБК-активних продуктів у птиці другої
дослідної групи, у порівнянні з першою дослідною групою, була нижчою в 3,3 раза.
Одержані результати вказують на те, що переведення курей із стандартного раціону на
ячмінно-бобовий посилює процеси пероксидації ліпідів, однак після адаптації до зміни корму
тривале згодовування курям-несучкам ячмінно-бобового комбікорму, до складу якого
входило 20 % екструдованих кормових бобів, не проявляє негативного впливу на процеси
пероксидації ліпідів. Це пояснюється як нижчим вмістом сирого жиру та ненасичених жирних
кислот у раціоні для курей першої і другої дослідних груп, так і наявністю вищого рівня
вітамінів А, Д3, Е в раціоні для курей другої дослідної групи.
Результати дослідження активності ензимів системи антиоксидантного захисту у
тканині печінки курей-несучок свідчать про те, що після 60-денного згодовування ячміннобобового комбікорму з нижчим вмістом сирого жиру та ненасичених жирних кислот (перша
дослідна група), як активність супероксиддисмутази, так і глутатіонпероксидази були
нижчими, ніж у контрольних курей. У птахів, яким додатково до такого ж раціону вводили
комплекс жиророзчинних вітамінів (друга дослідна група), встановлено підвищення на
30,22 % супероксиддисмутазної активності при незмінному рівні глутатіонпероксидазної
активності по відношенню до курей контрольної групи.
Необхідно зауважити, що супероксиддисмутазна і глутатінпероксидазна активності у
тканині печінки курей другої дослідної групи були вищими, у порівнянні з птахами першої
дослідної групи, відповідно у 2,11 і 1,23 раза. Каталазна активність у тканині печінки курей
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усіх груп (контрольної та обидвох дослідних) після 60-денного згодовування їм стосованих
комбікормів була приблизно на однаковому рівні.
ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що зміна раціону годівлі, а саме переведення курей-несучок зі
стандартного на ячмінно-бобовий раціон впливає на продуктивність та антиоксидантну
систему захисту їх організму. При цьому, одержані результати вказують на те, що кормові
боби є добрим джерелом протеїну, а введення їх до раціонів для курей-несучок у кількості
20 % у екструдованому вигляді дає такий же продуктивний ефект, як і згодовування
стандартного комбікорму.
2. Для попередження негативного впливу різкої зміни годівлі слід збільшувати
кількість жиророзчинних вітамінів у раціоні. Зокрема, збільшення у ячмінно-бобовому раціоні
кількості вітаміну А – з 840 до 1106,67 МО, вітаміну Д3 – з 180 до 213,33 МО, вітаміну Е – з
0,6 до 0,7 мг/гол./добу нормалізує активність ферментативної системи антиоксидантного
захисту, а підтримка прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу при цьому відбувається за
рахунок активації системи біоантиоксидантів.
Перспективи досліджень. Розробити методичні рекомендації з використання ячміннобобових кормів збагачених жиророзчинними вітамінами у годівлі курей-несучок.
EFFECT OF DIFFERENT FAT-SOLUBLE VITAMINS IN THE COMPOSITION
OF BARLEY- LEGUMES AND RATIONS O HENS ON THE LIPID PEROXIDATION
EGG PRODUCTION
I. B. Ratych, A. V. Hunchak, O. M. Stefanyshyn, V. O. Kystsiv, B. B. Lisna,
U. A. Martyniuk, S. I. Koretchuk
Institute of Animal Biology of NAAS,
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
The effect of the structure of the diet for laying hens, the contents therein of oil and vitamins
A, D3, E on poultry productivity and concentration of lipid peroxidation products in the blood and
liver tissue has been studied.
It has been shown that the transfer of laying hens from standard on barley-leguminous diet
influences the productivity and antioxidant defense system of the its organisms. It has been found the
decrease of egg laying (by 9.71%) and increases the countent of diene conjugates (by 19.6%), lipid
hydroperoxides (by 2,4 times) and TBA-active products (by 43.7 %) in the blood. Whereas the
additional introduction to the barley-leguminous diet a water-soluble form of the complex of fat
soluble vitamins ( 266.67 IU of vitamin A, vitamin D3 33.33 IU and 0.1 mg of vitamin E (per head /
per day) reduces the negative effect of the changes diet. In particular, the decrease in the content the
diene conjugates, lipid hydroperoxides and TBA-active products in the blood of hens are observed
mixed feed.
Keywords: LAYING HENS, FAT-SOLUBLE VITAMINS, FEED BARLEYLEGUMINOUS, LIPID PEROXIDATION, PRODUCTIVITY.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЖИРОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ
В ЯЧМЕННО-БОБОВОМ РАЦИОНЕ КУР НА ПРОЦЕССЫ ПОЛ
И ЯЙЦЕНОСКОСТЬ
И. Б. Ратыч, А. В. Гунчак, О. М. Стефанышин, В. О. Кисцив, Б. Б. Лисна,
У. А. Мартынюк, С. И. Коретчук
Институт биологии животных НААН,
ул. В. Стуса, 38, г. Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
Исследовали влияние структуры рациона для кур-несушек, содержания в нем сырого
жира и витаминов А, Д3, Е на яйценоскость птицы и концентрацию продуктов ПОЛ в крови и
тканях печени. Показано, что изменение рациона кормления, а именно перевод кур-несушек
со стандартного на ячменно-бобовый корм влияет на производительность и антиоксидантную
систему защиты их организма. В частности, установлено снижение яйценоскости кур (на
9,71 %), повышение в крови количества диеновых конъюгатов (на 19,6 %), а также
гидроперекисей липидов (в 2,4 раза) и ТБК-активных продуктов (на 43,7 %). Дополнительное
введение в ячменно-бобовый рацион водорастворимой формы комплекса жирорастворимых
витаминов, а именно — 266,67 МЕ витамина А, 33,33 МЕ витамина Д3, и 0,1 мг витамина Е
(на голову ежесуточно), нивелирует негативное влияние изменения кормления. В частности,
наблюдается снижение содержания диеновых конъюгатов, гидроперекисей липидов и ТБКактивных продуктов в крови несушек.
Ключевые слова: КУРЫ-НЕСУШКИ, ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ,
ЯЧМЕННО-БОБОВЫЙ КОМБИКОРМ, ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ,
ПРОДУКТИВНОСТЬ.
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АКТИВНІСТЬ ТРАНСАМІНАЗ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ТІЛЬНИХ
КОРІВ РІЗНИХ БІОГЕОХІМІЧНИХ ЗОН
В. В. Саулко4, аспірант,
А. Й. Мазуркевич, д-р вет. наук, професор, членкор НААН,
Л. В. Довга5, здобувач
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Київ,03041, Україна
У роботі представлені нові данні щодо активності трансаміназ у сироватці крові
тільних корів за 10 днів до отелення різних біогеохімічних зон та провінцій України.
Встановлено, що активність трансаміназ у сироватці крові тільних корів із різних
біогеохімічних провінцій за 10 діб до отелення достовірно не різниться. Доведено вплив
мікроелементного статусу тварин на активність амінотрансфераз у їх крові (F = 34-92> FU
= 4,08; р<0,001). .Дефіцит чи надлишок мікроелементів у крові тільних корів спричинює
зниження активності трансаміназ у сироватці крові тільних корів на 10-37 % (р<0,05-0,001),
залежно від біогеохімічних зон та провінцій існування тварин.
Ключові
слова:
ТІЛЬНІ
КОРОВИ,
АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗА,
АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗА, МІКРРОЕЛЕМЕНТОЗИ, БІОГЕОХІМІЧНІ ПРОВІНЦІЇ.
Мінеральні елементи, що надходять із кормами, в організмі беруть участь у
метаболічних реакціях, входять до складу багатьох ензимів, тому відіграють важливу роль у
обміні речовин [1, 2]. В умовах сучасного ведення тваринництва господарства в основному
використовують корма власного виробництва, які залежно від біогеохімічної провінції бідні
на окремі макро- чи мікроелементи [3, 4]. Більшість тварин адаптується до недостачі або
надлишку мікроелементів, однак у них спостерігається зниження продуктивності [5]. У інших
тварин виникають клінічні прояви мікроелементозів, що має своє відображення на
інтенсивності обміну білка [6]. Тому, дослідження особливості обміну білка в організмі
тільних корів та телят за рівного рівня мікроелементів у крові дозволить розширити наші
уявлення про вплив нестачі чи надлишку окремих мікроелементів у крові тварин на обмін
білка в їх організмі. Мікроелементи, як прямо, так і опосередковано здатні впливати на обмін
речовин у організмі тварин [1, 7–9]. З одного боку вони є коферментами ряду ферментів та
виступають їх активаторами і інгібіторами, а з іншого вони входять до складу великої кількості
біологічно-активних речовин, що регулюють обмінні процеси в організмі, зокрема обмін білка
[2, 5]. Трансамінази (амінотрансферази) – ферменти, що каталізують реакції трансамінування,
тобто перенесення аміногрупи від амінокислоти на кетокислоту, в наслідок цього утворюється
кетоаналог вихідної амінокислоти та нова амінокислота. Найбільшою трансферазною
активністю володіють аланін- (АлАТ) та аспартатамінотрансфераза (АсАТ).
Виходячи із вищенаведеного, наукову актуальність становлять комплексні
дослідження щодо визначення активності трансаміназ в сироватці кровікорів різних
біогеохімічних провінцій за мікроелементозів.
Мета досліджень – дослідити активність трансаміназ в сироватці крові тільних корів
різних біогеохімічних провінцій за мікроелементозів.
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Матеріали і методи. Робота виконувалась упродовж 2015–2017 рр. на кафедрі
фізіології, патофізіології та імунології Національного університету біоресурсів і
природокористування України. Дослід проведено в господарствах п’яти областей України
різних біогеохімічних зон: західної зони – Тернопільська область (ТзОВ "Україна", с. Скорики
Підволочиського району); північно-східної - Сумська область (ТзОВ "Вітчизна", м. Конотоп);
південної - Миколаївська область (ТзОВ "Промінь", с. Воєводське, Арбузинського району);
Донецька область (ДП "Ілліч-Агро Донбас" м. Маріуполь, Маріупольського району) та
Дніпропетровська область (ТОВ "МВК "Єкатеринославський" с. Чумаки Дніпропетровського
району).
Дослід проведено на тільних коровах голштинської породи віком 5-6 років. У кожному
господарстві за результатами клінічного огляду тварин за 10 днів до отелення було
сформовано по дві групи тварин по 5 голів в кожній: дослідна - тварини із клінічними
проявами мікроелементозів та контрольна - клінічно здорові тварини. Утримувались тварини
на прив’язі в типових корівниках. Годівля нормувалась відповідно до фізіологічного стану,
продуктивності та маси тіла тварин. Напування централізоване. Діагноз ставили на основі
даних клінічних та лабораторних досліджень. Матеріалом для досліджень біла кров 5 тварин
із кожної групи за 10 днів до отелення отримана із яремної вени. У сироватці крові визначали
активність аспартат- і аланінамінотрансферази загальноприйнятими методами.
Результати й обговорення. Як показано в таблиці 1, активність трансаміназ у
сироватці крові тільних корів різних біогеохімічних провінцій достовірно не відрізняється.
Однак, слід відмітити тенденцію щодо вищої активності трансаміназ у сироватці крові тільних
корів із західної, північно-східної біогеохімічної зони та окремої провінції (Донецька обл.)
південної зони порівняно до інших провінцій південної біогеохімічної зони.
Таблиця 1
Активність трансаміназ в сироватці крові тільних корів різних біогеохімічних зон, Од/л (М±m, n=5)
Показник
и
АсАТ
АлАТ
АсАТ
АлАТ

Біогеохімічні зони
західна
північно-східна
південна
Тернопільська обл. Сумська обл. Миколаївська обл. Донецька обл. Дніпропетровська обл.
Клінічно здорові тільні корови
33,4±0,9
34,0±1,2
32,6±0,9
36,0±1,3
31,9±1,4
20,4±1,7
18,3±0,7
20,1±1,0
21,3±0,7
18,6±1,0
Тільні корови з ознаками мікроелементозів
24,0±1,7***
21,9±1,2***
27,2±2,1*
22,5±1,2***
23,8±1,6***
17,5±0,6*
16,4±0,8*
18,2±0,6
14,6±0,9***
15,4±0,6**

Примітка: різниця достовірна при: * р<0,05, *** р<0,001.

Встановлено зниження активності АсАТ в сироватці крові тварин за мікроелементозу.
Зокрема, у тільних корів за 10 днів до отелення з ознаками мікроелементозів у західній та
північно-східній біогеохімічній зоні активність АсАТ в сироватці крові нижче від показників
клінічно здорових тварини на 28,1 % (р<0,001) та 35,6 % (р<0,001) відповідно. У тільних корів
з клінічними проявами мікроелементозів із провінцій Миколаївської, Донецької та
Дніпропетровської областей південної біогеохімічної зони активність ензиму нижче від
показників здорових тварин відповідно на 16,6 % (р<0,001), 37,5 % (р<0,001) та 25,4 %
(р<0,001).
Зміни каталітичної активності АлАТ у сироватці крові тільних корів за
мікроелементозів менш суттєві у порівнянні із активністю АсАТ. Якщо, що у тільних корів з
ознаками мікроелементозів у західній та північно-східній біогеохімічних зонах активність
ензиму в сироватці крові нижче від показників клінічно здорових тварини на 14,2 % (р<0,05)
та 10,4 % (р<0,05), то у тварин з клінічними проявами мікроелементозів із провінцій
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Миколаївської, Донецької та Дніпропетровської областей південної біогеохімічної зони
активність АлАТ нижче на 9,5 %, 31,5 % (р<0,001) та 17,2 % (р<0,01) відповіднодо показників
здорових тварин.
Купрум та Цинк активує цілий ряд ферментів, що регулюють білковий обмін [7, 8],
очевидно тому за зниження вмісту цих мікроелементів у крові знижується інтенсивність
обміну білків та зростає вміст сечовини.
Слід відмітити, що активність трансаміназ у сироватці крові тільних корів за 10 днів до
отелення не пов’язана із біогеохімічною зоною чи провінцією існування (табл. 2), що випливає
із двофакторного аналізу – F = 1,3-2,2 < FU = 2,6; р=0,09-0,294).
Таблиця 2
Багатофакторний дисперсійний аналіз варіабельності показників обміну білка у організмі тільних корів
залежно від рівня мікроелементів та біогеохімічної зони існування
Джерело варіації
Біогеохімічна провінції
Рівень мікроелементів
Взаємодія
Внутрішня
Всього
Біогеохімічна провінції
Рівень мікроелементів
Взаємодія
Внутрішня
Всього

SS

df
MS
F
Аланінамінотрансфераза
35,5
4
8,9
2,19
138,1
1
138,1
34,16
38,5
4
9,6
2,38
161,7
40
4,0
373,8
49
Аспартатамінотрансфераза
63,4
4
15,9
1,280
1138,6
1
1138,6
91,949
54,46
4
13,6
1,099
495,3
40
12,4
1751,8
49

P-значення

F критичне

0,09
7,81E-07
0,068

2,61
4,08
2,61

0,294
6,39E-12
0,370

2,61
4,08
2,61

Дефіцит чи надлишок мікроелементів у крові тільних корів за 10 днів до отелення
спричинив зниження інтенсивності білкового обміну у їх організмі, що підтверджується
встановленим впливом мікроелементного статусу телят на активність амінотрансфераз у їх
крові (F = 34-92> FU = 4,08; р<0,001).
ВИСНОВКИ
1. Активність трансаміназ у сироватці крові тільних корів із різних біогеохімічних
провінцій за 10 діб до отелення достовірно не різниться.
2. Дефіцит чи надлишок мікроелементів у крові цих корів спричинює зниження
інтенсивності білкового обміну у їх організмі, що випливає із зниження активності
трансаміназ у сироватці крові, і підтверджується встановленим впливом мікроелементного
статусу телят на активність амінотрансфераз.
Перспективи досліджень полягають у розробці методу корекції вмісту мікроелементів
в сироватці крові корів та телят із урахуванням різних біогеохімічних провінцій.
TRANSAMINASE ACTIVITY IN SERUM OF PREGNANT COWS DIFFERENT
BIOGEOCHEMICAL AREAS
V. Saulko, А. Mazurkiewicz, L. Dovga
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
16, Polkovnika Potehinа str., Kyiv, 03041, Ukraine
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SUMMARY
The paper presents new data on the activity of transaminases in serum of wild cows 10 days
prior to the calving of various biogeochemical zones and provinces. It was established that the activity
of transaminases in serum from single biologically diverse provinces in 10 days prior to calving is
not significantly different. The influence of the microelement status of animals on the activity of
aminotransferases in their blood (F = 34-92>FU = 4.08; p <0.001) is proved. The deficit or excess of
trace elements in the blood of single cows causes a decrease in the activity of transaminases in the
serum of solid cows by 10-37% (p <0,05-0,001), depending on the biogeochemical zones and the
provinces of animal existence.
Keywords:
PREGNANT
COWS,
AST,
ALT,
MICROELEMENTOSIS,
BIOGEOCHEMICAL AREAS.
АКТИВНОСТЬ ТРАНСАМИНАЗ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ СТЕЛЬНЫХ КОРОВ
РАЗНЫХ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ЗОН
В. В. Саулко, А. Й. Мазуркевич, Л. В. Довга
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
В работе представлены новые данные по активности трансаминаз в сыворотке крови
стельных коров за 10 дней до отела различных биогеохимических зон и провинций.
Установлено, что активность трансаминаз в сыворотке крови стельных коров из разных
биогеохимических провинций за 10 суток до отела достоверно не различается. Доказано
влияние микроэлементного статуса животных на активность аминотрансфераз в их крови (F =
34-92> FU = 4,08; р <0,001). Дефицит или избыток микроэлементов в крови стельных коров
вызывает снижение активности трансаминаз в сыворотке крови стельных коров на 10-37% (р
<0,05-0,001) в зависимости от биогеохимических зон и провинций существования животных.
Ключевые слова: СТЕЛЬНЫЕ КОРОВЫ, АсАТ, АлАТ, МИКРОЭЛЕМЕНТОЗЫ,
БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ.
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ДИНАМІКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ
СВИНОМАТОК ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ЙОДУ В РАЦІОНІ
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У статті представлено результати експериментальних даних щодо впливу цитрату
йоду на окремі біохімічні показники крові свиноматок. Встановлено, що рівень загального
протеїну, концентрація сечовини, глюкози, активність аланін- і аспартатамінотрансфераз
(АлАТ, АсАТ) та лужної фосфатази (ЛФ) у сироватці крові залежить від фізіологічного
стану свиноматок, зокрема періоду супоросності і лактації, а також від кількості Йоду, що
поступає в їх організм з кормом. З'ясовано, що аквацитрат йоду, як органічна форма
біоелементу, проявляє стимулювальний вплив на білковий обмін супоросних і лактуючих
свиноматок у значно менших дозах, ніж ті, що рекомендуються для введення Йоду у формі
неорганічних сполук. Кращий ефект, щодо білоксинтезувальної функції, відзначено у
свиноматок, яким до складу преміксів додавали Йод у формі цитрату в кількості, що складає
50 і 25 % від рекомендованої дози мікроелементу у формі калію йодиду в стандартному
преміксі (СП). За таких умов у сироватці крові свиноматок збільшувався вміст загального
протеїну, його альбумінової фракції та γ-глобулінів. Відзначено вірогідне зниження
активності трансаміназ та лужної фосфатази. Найнижча досліджувана доза Йоду у формі
цитрату, що відповідала 10 % від вмісту Йоду в СП, виявилась критично малою для
забезпечення фізіологічного перебігу метаболічних процесів, що проявлялось вірогідним
зниженням у крові концентрації загального протеїну, сечовини та зростанням активності
АлАТ, АсАТ і ЛФ. Введення до складу преміксу наночастинок Йоду у формі цитрату в дозі,
еквівалентній дозі біоелементу в СП, не викликало вірогідних відхилень більшості
досліджуваних біохімічних показників крові. Виключенням була лише активність АсАТ і ЛФ,
яка вірогідно зростала. Це може свідчити про те, що така кількість органічного Йоду для
свиноматок є необґрунтованою, навіть з урахуванням підвищеної потреби в мікроелементі
під час супоросності та лактації.
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Успішне ведення тваринництва можливе лише за умови забезпечення тварин всіма
поживними і біологічно активними речовинами. У разі нестачі одного з компонентів
порушуються процеси обміну речовин, внаслідок чого знижуються захисні механізми
організму тварин, їх продуктивність і якість продукції [1–5]. Водночас для реалізації
генетичного потенціалу та стимуляції росту і розвитку тварин використовують біогенні
чинники, до яких належать мікроелементи [6, 7]. Вони забезпечують перебіг найважливіших
біохімічних реакцій, у результаті яких виділяється енергія для підтримання життєдіяльності
організму, забезпечується баланс внутрішнього середовища, відбувається поділ і ріст клітин,
здійснюється імунний захист [1–5]. До таких есенційних мікроелементів належить Йод
[8-12]. Його фізіологічна роль пов'язана з участю в синтезі тиреоїдних гормонів (ТГ) у
щитоподібній залозі. ТГ регулюють процеси росту та розвитку, впливають на обмінні реакції,
стимулюючи при цьому роботу всіх органів і систем організму [13-15].
На сучасному етапі для забезпечення тваринництва мінеральними речовинами
перспективними є органічні сполуки макро- і мікроелементів, що отримані методами
нанотехнологій. Особливість наночастинок есенційних матеріалів пов'язана з їхньою високою
хімічною і біологічною активністю та здатністю впливати на обмінні процеси у малих дозах.
Цінним є те, що цитрати мікроелементів, будучи у складі мінеральних преміксів і кормових
добавок використовуються для балансування мінерального живлення у раціонах тварин. Їх
перевагою, у порівнянні з мінеральними солями цих елементів, є вищий, у кілька разів, рівень
засвоєння та ефективність біологічної дії для тварин [16-18]. Проте, механізм дії Йоду на
організм тварин, зокрема свиней, у формі цитрату, потребує детальніших досліджень.
Матеріали і методи. Дослідження проведено в умовах ФГ "Аміла" Турійського району
Волинської області на ремонтних свинках F1 від чистих материнських ліній породи
Ландрас×Велика біла, віком 170-180 днів, масою 115-120 кг. Годівля піддослідних тварин
проводилась дворазово, відповідно до існуючих норм, з вільним доступом до води. При цьому,
використовували повнораціонні комбікорми з включенням до їх складу злакової групи
концентрованих кормів власного виробництва [19]. Для балансування раціонів за макро- і
мікроелементним складом у всі періоди досліду (свиноматки супоросні, підсисні і після
відлучення поросят) тваринам задавали премікси, вміст Йоду в яких для супоросних
свиноматок становив 0,38, а для підсисних – 0,50 мг/кг сухої речовини корму.
З метою вивчення дії органічної форми Йоду і можливого введення її до складу
преміксу, нами використано цитрат йоду, вироблений ТОВ «НВК Аватар» (активність – 1 г на
1л розчину). Відповідно до схеми досліду було сформовано 5 груп тварин: контрольна (К) і
чотири дослідних (Д1, Д2, Д3, Д4). Тварини контрольної групи отримували стандартний
премікс (СП), до складу якого входив калію йодид у відповідній дозі. Дослідним групам
тварин до раціону вводили водний розчин цитрату Йоду, шляхом зволоження ним сухого
корму у кількостях, що були еквівалентні вмісту елементу в СП у співвідношеннях (для
супоросних в підсисних свиноматок, відповідно): Д1 – 1:1 (0,38 і 0,5мг/кг); Д2 – 0,5:1 (0,19 і
0,25 мг/кг); Д3 – 0,25:1 (0,095 і 0,125 мг/кг); Д4 – 0,1:1 (0,038 і 0,05 мг/кг).
Для дослідження динаміки біохімічних показників відбирали кров з хвостової вени у
ремонтних свинок за 2-3 доби до осіменіння, пізніше у свиноматок на 60-у і 90-у доби
супоросності, а також після опоросу і відлучення поросят.
У сироватці крові визначали рівень загального протеїну біуретовою пробою, а вміст
окремих його фракцій – турбідиметричним методом; концентрацію сечовини (за реакцією з
діацилмонооксимом); вміст глюкози – глюкозооксидазним методом; активність АлАТ і АсАТ
– методом Райтмана-Френкеля; активність ЛФ – за методом, що базується на визначенні
фенолу, який звільняється за гідролізу динатрійфенолфосфатази [20].
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Результати й обговорення. Встановлено, що зі збільшенням терміну вагітності свинок
відслідковується чітка тенденція до зниження загального протеїну в сироватці крові (табл.1).
Зокрема, у тварин контрольної групи на 90-у добу вагітності вміст загального протеїну був
меншим (Р<0,05) на 3,34 г/л, або на 4,6 %, порівняно з аналогічним показником на 60-у добу
вагітності. Після опоросу, внаслідок зміни гормонального статусу організму, у тварин
поступово активізується білоксинтезувальна функція. Рівень загального протеїну в лактуючих
свиноматок дещо підвищувався, хоч і залишався нижчим рівня тварин до осіменіння, що,
очевидно, пов'язано із процесом молокоутворення.
Водночас, заміна у складі СП неорганічної форми Йоду на органічну також викликає
окремі зміни біохімічних показників у сироватці крові свинок, що, водночас, обумовлено як
певним фізіологічним станом тварин, так і кількістю Йоду, що поступив із кормом. Зокрема,
нами з'ясовано, що Йод, в органічній формі, проявляє свій позитивний вплив на рівень
протеїну в сироватці крові у дозі, що складає 50 і 25 % (групи Д2 і Д3) від кількості біоелементу
в СП. Характер змін вмісту загального протеїну в крові тварин цих дослідних груп був
подібним (60-а доба) і мав тенденцію до підвищення (90-а доба), порівняно із свиноматками
контрольної групи.
Таблиця 1
Рівень загального протеїну й окремих його фракцій у сироватці крові супоросних свиноматок (М±m, n=3)
Показники

К

Протеїн, загальний, г/л
В т. ч.:
альбуміни, %
α-глобуліни, %
β-глобуліни, %
γ-глобуліни, %
Коефіцієнт А/Г

72,18±1,34

Протеїн, загальний, г/л
В т. ч.:
альбуміни, %
α-глобуліни, %
β-глобуліни, %
γ-глобуліни, %
Коефіцієнт А/Г

42,62±1,02
16,40±0,92
18,46±0,82
29,52±1,24
0,74

Групи тварин
Д1
Д2
Д3
60-а доба супоросності
68,14±2,01
74,26±2,7
72,04±2,86

Д4
65,82±1,38*

41,99±1,79
15,60±1,17
20,63±0,64
21,76±1,12
0,72

39,79±1,34
16,42±0,95
24,15±0,72
19,64±1,06
0,66

68,84±1,18

41,16±1,88
43,17±1,56
16,28±1,16
16,93±1,44
25,14±1,82
18,89±1,03
17,42±2,12
21,96±0,91
0,70
0,76
90-а доба супоросності
66,13±2,25
73,66±2,49

72,18±2,11

60,16±1,21*

40,16±1,83
15,46±0,53
23,22±0,71
21,16±0,44
0,67

39,08±2,84
15,93±0,36
25,13±1.16
19,86±0,66
0,64

40,44±1,16
15,24±0,89
22,18±0,90
22,14±0,87
0,68

38,17±1,83
16,02±0,86
27,77±0,92
18,04±0,61
0,63

39,44±0,97
15,82±0,61
22,78±0,72
21,96±0,96
0,65

Примітка: тут і в наступних таблицях: *- Р<0,05; **- Р<0,01; ***- Р<0,001

За умови введення з кормом Йоду у формі аквацитрату в кількості, еквівалентній вмісту
елементу в СП (Д1) та кількості, що становить 1/10 (Д4) від рівня Йоду в СП, виявлено
зниження вмісту загального протеїну в крові свиноматок на 5,6 %, та 8,8 % (Р<0,05),
відповідно, порівняно з показниками у тварин контрольної групи. При цьому, у свинок
четвертої дослідної групи встановлено зменшення відсотка альбумінів (на 6,6 %) і γ-глобулінів
(на 50 %) та суттєве зростання β-глобулінів (на 30,8 %). Подібна тенденція щодо пригнічення
синтезу протеїну у супоросних свиноматок за найнижчого рівня надходження Йоду у формі
цитрату (1:10) відзначена в останній третині вагітності. Вміст загального протеїну, за цих
умов, у сироватці крові свиноматок на 90-у добу супоросності був на рівні 87,4 % (Р<0,05) по
відношенню до тварин контрольної групи. Зниження відсотка альбумінів та коефіцієнта А/Г
із 0,67, у групі контролю, до 0,63 (Д4), швидше за все, свідчить про інтенсивне використання
білка у процесах пренатального росту і розвитку плодів.
Отримані результати досліджень (табл. 2) свідчать про те, що поступлення Йоду у
формі цитрату в кількості, меншій за його рівень в СП у 2 і 4 рази (Д 2 і Д3) є достатньою для
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забезпечення функціонального стану щитоподібної залози у свиноматок лактуючих і після
відлучення.
Так, встановлено, що вміст загального протеїну в сироватці крові, за цих умов, був
близьким до показника групи свиноматок контролю, що отримувала науково обґрунтовану
дозу Йоду у формі калію йодиду. Однак, тривале введення до раціону свиней цитрату йоду у
мінімально досліджуваній дозі (10 % від вмісту в СП), по всій ймовірності, є критично малою
для синтезу тиреоїдних гормонів і не забезпечує необхідного впливу на основний обмін. Це
підтверджується зниженням вмісту загального протеїну у крові підсисних свиноматок на
9,4 % і свиноматок після відлучення поросят – на 18,1 % (Р<0,05). При цьому найбільш
характерним було зменшення фракції альбумінів. У підсисних свиноматок цей показник був
менший за показник тварин контрольної групи на 15,0 %, а в свиноматок після відлучення –
на 17,8 % (Р<0,01).
Таблиця 2
Вплив різних доз цитрату Йоду на рівень протеїну загального і його окремих фракцій у сироватці крові
свиноматок після опоросу, (М±m, n=3)
Показники
Протеїн, загальний, г/л
В т.ч.:
альбуміни, %
α-глобуліни, %
β-глобуліни, %
γ-глобуліни, %
Коефіцієнт А/Г
Протеїн, загальний, г/л
В т.ч.:
альбуміни, %
α-глобуліни, %
β-глобуліни, %
γ-глобуліни, %
Коефіцієнт А/Г

Групи тварин
Д1
Д2
Свиноматки лактуючі
69,12±2,19
71,00±2,53
72,77±3,12
К

Д3

Д4

71,82±3,14

62,61±2,22

38,99±2,02
37,24±2,06
41,20±1,84
16,10±0,72
16,14±0,92
16,44±1,08
22,27±0,56
26,54±1,14
19,22±0,94
22,64±0,61
19,82±0,79
23,14±0,85
0,64
0,59
0,70
Свиноматки після відлучення поросят
73,76±3,18
68,17±1,60
72,34±2,18

41,01±1,60
16,08±0,75
19,35±0,69
22,18±0,84
0,70

33,16±1,18
15,88±0,76
19,44±1,08
16,08±0,76
0,50

71,14±2,95

60,48±3,33*

39,08±1,16
16,75±0,84
20,51±0,43
23,66±0,79
0,64

38,30±1,04
17,12±1,06
20,44±0,88
24,06±1,10
0,62

32,14±0,78**
16,16±0,75
30,04±0,52
21,70±0,67
0,47

36,55±0,55
16,88±0,93
23,45±0,66
23,12±0,75
0,58

40,22±0,86
17,54±0,63
17,60±0,28
24,64±0,52
0,67

Для більш повної характеристики впливу цитрату Йоду на перебіг біохімічних реакцій
в організмі нами в експерименті досліджено активність трансаміназ (АлАТ і АсАТ) та лужної
фосфатази (табл. 3).
Виявлене зростання активності ензимів у період супоросності свиноматок і після родів
є, правдоподібно, результатом активного зростання та руйнування плаценти, що спричиняє
зростання активності цитоплазматичних ензимів. Висока активність АлАТ, АсАТ і ЛФ у всі
періоди досліду відзначена у свиноматок четвертої дослідної групи, що свідчить про
недостатнє надходження Йоду в організм. Причому, у цифрових вимірах найбільш характерні
зміни виявлені у свиноматок після відлучення поросят. Різниця у досліджуваних показниках
(АлАТ, АсАТ і ЛФ), через тривалий період згодовування тваринам раціонів з низьким вмістом
Йоду, становила відповідно – 26,7; 18,8 і 32,0 % (Р<0,001).
Тенденція до зростання активності лужної фосфатази відзначена також у свиноматок
першої дослідної групи. Очевидно, введення до раціонів Йоду у формі цитрату в дозі рівній
його вмісту у формі неорганічної солі, спричиняє активне вивільнення у кров
цитоплазматичних ензимів. Це також підтверджується концентрацією у сироватці крові
свиноматок глюкози і сечовини. На тлі дефіциту Йоду, що наступає за низького поступлення
цитрату Йоду з раціоном (Д4) у крові супоросних свиноматок (60-а доба) рівень глюкози дещо
зростав, однак перед опоросом даний показник вже вірогідно знижувався на 20,5 % (Р<0,01)
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та залишався на низькому рівні у підсисних свиноматок. Рівень сечовини у крові свиноматок,
за надходження в їх організм різних доз Йоду у формі аквацитрату не виходив за лімітовані
межі для даного виду тварин, а виявлене зниження концентрації сечовини у крові тварин
четвертої дослідної групи є, очевидно, результатом пригнічення функціонального стану
печінки на тлі гіпофункції щитоподібної залози.
Таблиця 3
Динаміка біохімічних показників сироватки крові свиноматок
за різного рівня цитрату йоду в раціоні (М±m, n=3)
Періоди
досліду

Групи
тварин

До осіменіння
60-а доба су
поросності

90-а доба су
поросності

Підсисні
свиноматки
Свиноматки
після
відлучення

К
Д1
Д2
Д3
Д4
К
Д1
Д2
Д3
Д4
К
Д1
Д2
Д3
Д4
К
Д1
Д2
Д3
Д4

Ал АТ
Од/л
34,12±3,74
42,99±4,22
44,24±4,72
43,66±5,06
43,16±2,24
52,82±3,66**
54,18±4,43
57,82±5,25
50,26±6,20
48,08±4,26
56,48±3,20
48,17±3,07
47,80±5,02
40,16±1,88
40,64±1,64
59,46±4,24***
41,16±2,72
47,14±3,22
40,44±2,16
44,10±4,15
52,16±3,54***

Ас АТ
Од/л
32,84±2,66
40,48±3,18
45,16±2,84
42,16±5,04
42,88±5,16
50,14±6,22*
46,16±4,06
47,28±2,88
46,04±4,22
49,04±5,16
53,32±3,18*
34,66±1,92
36,12±2,54
33,82±2,84
35,06±3,12
42,88±4,16*
38,08±4,10
40,66±2,86
36.62±2,82
37,04±4,36
45,25±2,11***

Показники
ЛФ
Од/л
67,16±5,16
78,82±5,64
86,15±7,02
79,90±4,80
82,42±2,17
111,16±6,64*
114,60±4,88
121,34±5,82
102,16±6,64
106,66±5,70
168,56±8,20***
54,80±4,04
64,12±3,80
58,14±4,12
60,00±7,02
86,64±5,26**
60,72±6,42
71,16±6,20
64,72±5,16
66,20±3,90
80,16±5,82**

Глюкоза
ммоль/л
3,24±0,17
3,82±0,39
3,94±0,24
3,81±0,42
3,68±0,25
4,20±0,26
3,64±0,32
3,40±0,43
3,44±0,41
3,62±0,34
3,02±0,24**
3,48±0,46
3,52±0,40
3,72±0,25
3,34±0,37
2,94±0,18**
3,36±0,28
3,40±0,16
3,54±0,34
3,41±0,34
3,14±0,29*

Сечовина
ммоль/л
5,40±0,26
5,24±0,48
5,08±0,35
5,64±0,18
5,32±0,36
4,16±0,54**
5,04±0,22
5,16±0.30
5,28±0,52
5,52±0,44
4,12±0,36***
5,38±0,21
5,20±0,73
5,41±0,47
5,26±0,34
4,22±0,46**
5,02±0,42
5,07±0,22
5,13±0,50
4,91±0,38
4,18±0,29**

ВИСНОВКИ
Цитрат йоду, будучи його органічною формою, завдяки кращій проникності через
мембрани клітин і здатності легко взаємодіяти з клітинними органелами проявляє високу
хімічну і біологічну активність на обмінні процеси в організмі свиноматок, порівняно із калію
йодидом. Кращий стимулювальний вплив на білковий обмін відзначено за введення до
раціонів свиноматок дози Йоду у формі цитрату, що еквівалентна 50 і 25 % його кількості у
формі калію йодиду, що входив до складу преміксів.
Перспективи досліджень пов’язані із вивченням функціонального стану щитоподібної
залози за надходження в організм свиноматок цитрату йоду.
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SUMMARY
The article presents the results of experimental data on the influence of iodine citrate on
individual biochemical parameters of sow blood. It has been established that the level of total protein,
concentration of urea, glucose, activity of alanine and aspartate aminotransferases and alkaline
phosphatase in serum depends on the physiological condition of sows, in particular the period of
pregnancy and lactation, and also on the amount of iodine that enters their body with food. It has been
found out that iodine aqua-citrate, as an organic form of bio-element, has a stimulating effect on the
protein metabolism of pregnant and lactating sows at significantly lower doses than those
recommended for the introduction of iodine in the form of inorganic compounds. The best effect
regarding the protein synthesis function was observed in sows, which added citrate iodine in the
amount of 50 and 25 % of the recommended dose of the trace element in the form of potassium iodide
in standard premix. Under these conditions, the serum of sows increased the content of total protein,
its albumin fraction and γ-globulins. Significant decrease of activity of transaminases and alkaline
phosphatase was noted. The lowest studied dose of iodine in the form of citrate, corresponding to 10
% of the iodine content of the standard premix, was found to be critical to the physiological flow of
metabolic processes, which manifested a probable decrease in the concentration of total protein, urea
and increased activity of aminotransferases and alkaline phosphatase.
The introduction of iodine premix in the form of citrate in a dose equivalent to the dose of
bio-element in the standard premix did not cause the probable deviations of most of the studied
biochemical blood parameters. The only exception was the activity of the transaminase and alkaline
phosphatase, which was probably increased. This may indicate that such an amount of organic iodine
for sows is unreasonable, even taking into account the increased need for microelement during
pregnancy and lactation.
Keywords: SAWS, IODINE CITRATE, BLOOD BIOCHEMICAL INDICATORS,
PROTEIN METABOLISM , FUNCTIONAL STATUS OF THYROID GLAND.
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЙОДА В РАЦИОНЕ СВИНОМАТОК
НА ДИНАМИКУ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты экспериментальных данных о влиянии цитрата йода
на отдельные биохимические показатели крови свиноматок. Установлено, что уровень общего
белка, концентрация мочевины, глюкозы, активность аланин- и аспартат-аминотрансфераз
(АЛТ, АСТ), а также щелочной фосфатазы (ЛФ) в сыворотке крови зависит от
физиологического состояния свиноматок, в частности периода супоросности и лактации, а
также от количества йода, поступающего в их организм с кормом. Выяснено, что йод форме
аквацитрата, как органической формы биоэлемента, проявляет стимулирующее влияние на
белковый обмен супоросных и лактирующих свиноматок в значительно меньших дозах, чем
рекомендуемые дозы для ввода йода в форме неорганических солей. В частности, наблюдалась
интенсификация белоксинтезирующей функции в организме свиноматок, которым в состав
премиксов добавляли йод в форме цитрата в количестве, составляющем 50 и 25 % от

62

рекомендуемой дозы биоэлемента в форме калия йодида в составе стандартного премикса
(СП). При таких условиях в сыворотке крови свиноматок увеличивалось содержание общего
белка, его альбуминовой фракции и γ-глобулинов. Отмечено достоверное снижение
активности трансаминаз и щелочной фосфатазы. Самая низкая исследуемая доза Йода в форме
цитрата, соответствующая 10 % от содержания Йода в СП, оказалась критически малой для
обеспечения физиологического течения метаболических процессов, что проявлялось
достоверным снижением в крови концентрации общего протеина, мочевины и ростом
активности АлАТ, АсАТ и ЩФ.
Введение в состав премикса наночастиц Йода в форме цитрата в дозе, эквивалентной
дозе биоэлементов в СП, не вызывало достоверных отклонений большинства исследуемых
биохимических показателей крови. Исключением была лишь активность АсАТ и ЩФ, которая
достоверно возрастала. Это может свидетельствовать о том, что такое количество
органического Йода для свиноматок является необоснованным, даже с учетом повышенной
потребности в микроэлементе во время супоросности и лактации.
Ключевые слова: СВИНОМАТКА, ЦИТРАТ ЙОДА, БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ, БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
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МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД ТКАНИН ПЕРЕПЕЛІВ У КРИТИЧНІ ПЕРІОДИ
РОСТУ І РОЗВИТКУ ЗА ДОДАТКОВОГО ВВЕДЕННЯ ФОСФАТИДІВ
ДО РАЦІОНУ
Я. М. Сірко, канд. с.-г. наук, с. н. с.,
А. В. Гунчак, д-р с.-г. наук, с. н. с.,
В. О. Кисців, канд. с.-г. наук,
Б. Б. Лісна, канд. с.-г. наук,
Інститут біології тварин НААН,
вул. Стуса, 38, м. Львів, 79034
У статті наведені дані щодо застосування фосфатидів у кормах для перепелів та їх
позитивний вплив на мінеральний обмін в організмі. Показано, що додавання до раціону
перепелів біологічно активних речовин (у кількості 2 %) сприяло інтенсифікації мінерального
обміну в тканинах перепелів: печінки, стегнових м’язів, кісток, шкіри та пір’я у критичні
періоди росту, а саме: в 28-, 42- та 72-добовому віці. Отримані дані свідчать про позитивний
вплив застосованої добавки на процеси оперення та безпосередню участь Міді в процесах
кератинізації пір’я. Характерні зміни виявлено у птиці дослідної групи, у якій встановлено
збільшення кількості Марганцю на 24,04% (p<0,05), порівняно з аналогами контрольної групи.
Щодо морфометричних показників якості одержаних яєць, встановлено, що за додаткового
введення фосфатидів маса яєць, одержаних від птиці дослідної групи була дещо більшою,
порівняно з яйцями птиці контрольної групи.
Ключові слова: ПЕРЕПЕЛИ, ФОСФАТИДИ, ЦИНК, МІДЬ, МАРГАНЕЦЬ.
У процесі інтенсифікації галузі перепільництва, спрямованої на підвищення м’ясної і
яєчної продуктивності птиці виникають труднощі, що пов’язані із забезпеченням її
повноцінними раціонами годівлі. Сучасні тенденції передбачають розведення у майбутньому
птиці з підвищеною резистентністю і одержання від неї м’яса із заданими харчовими і
дієтичними властивостями. З огляду на це, продовжується уточнення норм годівлі перепелів
на основі поглибленого вивчення вуглеводного, білкового, ліпідного та мінерального обміну.
Так, нестача або надлишок мінеральних речовин у раціонах перепелів може негативно
впливати на ріст і розвиток молодняку, продуктивну та репродуктивну функції птиці,
спричиняти захворювання, знижувати якість продукції. Макро– та мікроелементи, повинні
поступати в організм в оптимальних кількостях та співвідношеннях з урахуванням виду, віку,
фізіологічного стану птиці та напрямку її продуктивності. Тому пошук і впровадження у
практику використання біологічно активних речовин, які підвищують поживність та
повноцінність раціонів, є одним з основних завдань сучасного птахівництва. Враховуючи
результати проведених досліджень по вивченню вікових та органо-тканинних особливостей
метаболічних процесів у перепелів у критичні періоди їх росту і розвитку з метою їх корекції,
застосовували добавку фосфатидів. Фосфатиди (побічні продукти переробки насіння олійних
культур) – це відходи первинного очищення або осад олії. За зовнішнім виглядом фосфатиди
– пастоподібна маса темно-коричневого кольору з характерним запахом рослинної олії. Вони
добре змішуються з концентратами, запобігають розпорошенню кормів, надають їм приємний
запах і підвищують поїдання птицею. Соняшникові та соєві фосфатиди містять 39-42 %
рослинної олії (жиру), 56-58 % фосфатидів, 2,1-2,2 % фосфору. До складу фосфатидів входять:
холін, токофероли, каротиноїди, інозит, лецетини, що додають продукту високу біологічну
активність. У перепелиних яйцях, порівняно з курячими, міститься більше вітамінів А, Р, К,
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В6 і В2, заліза, кобальту та інших мікроелементів, а також біологічно активних речовин,
зокрема лецетин. За кількістю лецитину харчові яйця займають перше місце серед продуктів
тваринного походження. Він характеризується ліпотропною дією та перешкоджає ожирінню
печінки. Посилює виділення жовчі і тим самим сприяє кращому перетравленню,
всмоктуванню та обміну жирів, нормалізує використання та утилізацію холестерину. Лецитин
виступає антагоністом холестерину, перешкоджає його відкладанню на стінках судин [1-4].
Тому, метою роботи було розробити способи корекції мінерального обміну в організмі
перепелів у критичні вікові періоди при застосуванні фосфатидів.
Матеріали і методи. Для реалізації поставленого завдання було проведено дослід в
умовах віварію Інституту біології тварин НААН на двох групах перепілок (контрольна і
дослідна) по 50 гол. у кожній з 17- до 72-добового віку (табл. 1).
Таблиця 1
Схема досліду
Групи
Контрольна
Дослідна

Характер живлення
ПРК
ПРК +2 % фосфатиди (17-72-добового віку)

Птиця усіх груп споживала повнораціонний комбікорм (ПРК), збалансований за
поживними і біологічно активними компонентами.
Перепелам дослідної групи до раціону вводили 2 % фосфатидів. Утримання птиці
кліткове, з вільним доступом до корму і води. Температурний і світловий режими відповідали
рекомендованим нормам. Для проведення запланованих досліджень провели забій птиці 28-,
42-, 72-добового віку.
У кінці кожного вікового періоду проведено забій птиці по п’ять голів перепелів з
кожної групи та відібрано біологічний матеріал – тканини печінки, стегнових м’язів, кісток,
шкіри та пір’ядля біохімічних досліджень. У досліджуваних тканинах визначали вміст: Цинку,
Марганцю і Міді на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С-115 [5].Також досліджували
морфометричні показники якості яєць. Статистичу обробку отриманих даних проводили за
допомогою комп’ютерної програми Excel.
Результати й обговорення. Одержані результати вказують, що у 28-добових перепелів
дослідної групи при застосуванні фасфатидів кількість Цинку в тканинах печінки та кістах
збільшилась, відповідно, на 3,19 і 2,14 %, порівняно з контрольною групою (табл. 2). Кількість
Цинку в тканинах печінки і кістках продовжувала збільшуватись і у наступні вікові періоди у
порівнянні з контрольною групою. Однак, на 42-добу нами встановлено найбільшу кількість
Цинку в цих тканинах як в дослідній, так і в контрольній групах. Так, порівняно з 28-добовими
перепелами, в тканинах печінки та кістах перепелів дослідної групи кількість Цинку зросла на
11,23 і 9,31 % (p<0,05). Очевидно, це пов’язано із збільшенням вмісту токоферолів у кормі в
зв’язку з уведенням фосфатидів [6], а також покращенням засвоєння Цинку [7].
У 72-добовому віці рівень Цинку в тканинах печінки та кістах перепілок поступово
знижувався. Так, у птиці дослідної групи в печінці і кістках, відповідно – на 9,32 і 10,1 %, у
порівнянні з 28-добовими птахами. Очевидно, зниження вмісту Цинку в згаданих тканинах,
пов’язано з його використанням на формування яйця.
Мідь, як і Цинк по різному нагромаджувався у тканинах перепелів. Мідь, як елемент,
бере участь у процесах остеогенезу, захисних функціях, пігментації і кератинізації пір’я [8]. У
тканинах печінки перепелів у період з 28- до 72-добового віку при додаванні фосфатидів нами
встановлено дещо більший вміст цього елементу, порівняно з показниками у птиці
контрольної групи. У перепелів дослідної групи він становив 20,33±1,44 мг/кг.
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Таблиця 2
Вміст мікроелементів в тканинах перепелів, мг/кг (M±m, n=5)
Тканини

28-добові

Печінка
М’яз стегновий
Кістки
Шкіра
Пір’я

69,20±2,25
20,31±1,24
81,54±1,11
44,93±2,71
28,49±1,85

Печінка
М’яз стегновий
Кістки
Шкіра
Пір’я

71,41±2,47
20,58±1,69
83,29±2,57
45,85±1,12
29,72±1,39

Печінка
М’яз стегновий
Кістки
Шкіра
Пір’я

19,57±1,31
3,57±0,40
12,47±0,29
6,48±0,61
6,50±0,14

Печінка
М’яз стегновий
Кістки
Шкіра
Пір’я

20,33±1,44
4,35±0,26
12,65±0,22
6,81±0,23
8,16±0,53*

Печінка
М’яз стегновий
Кістки
Шкіра
Пір’я

7,33±0,19
2,02±0,12
7,04±0,14
2,75±0,04
3,04±0,11

Печінка
М’яз стегновий
Кістки
Шкіра
Пір’я

8,06±0,07**
2,90±0,33
7,76±0,16*
2,13±0,17**
3,11±0,19

Вікові періоди
42-добові
Вміст Цинку
Контрольна група
76,74±1,52
29,61±0,64
85,01±1,60
35,17±1,03
30,82±1,47
Дослідна группа
79,43±3,33
29,96±1,81
91,05±1,37*
26,94±1,76
31,27±1,08
Вміст Міді
Контрольна група
17,34±0,12
2,89±0,33
11,43±0,13
5,31±0,29
5,98±0,13
Дослідна группа
18,60±0,16***
2,43±0,29
11,21±0,09
5,42±0,08
9,48±0,51***
Вміст Марганцю
Контрольна група
8,24±0,46
1,67±0,31
7,25±0,73
1,36±0,07
2,32±0,11
Дослідна группа
10,53±0,39**
1,06±0,07
6,17±0,37
1,53±0,11
2,86±0,37

72-добові

68,06±1,93
40,34±1,42
80,19±1,65
47,30±1,31
41,18±1,35
64,75±3,43
47,13±1,44**
74,88±0,82
54,91±1,64**
39,69±1,23

9,70±0,51
2,51±0,28
8,08±0,62
4,71±0,18
4,07±0,41
11,32±0,38**
3,06±0,65
8,73±0,19
6,22±0,14***
5,15±0,21*

6,54±0,51
0,73±0,05
6,31±0,36
0,76±0,05
5,8±0,44
8,37±0,54**
0,76±0,18
7,85±0,11**
0,62±0,03
3,18±0,56**

Примітка: у цій і наступній таблиці ступінь вірогідності до контролю * – P<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001.

Аналіз одержаних результатів свідчить про те, що процеси обміну інтенсивніше
відбувались у пір’ї, ніж у шкірі. Так, у 28-добових перепелів вміст Міді в шкірі залишався без
змін, тоді як у пір’ї у птиці дослідної групи збільшився в 1,25 раза, (p<0,05-0,01). Така ж
тенденція зберігається і в наступні вікові періоди. Отримані дані свідчать про позитивний
вплив застосованих добавок на процеси оперення та безпосередню участь Міді в процесах
кератинізації пір’я. Щодо вмісту Міді у тканинах м’язів та кісток, то найменша концентрація
елементу відзначена у перепелів 72-добового віку.
Марганець бере активну участь в окисно-відновних процесах, тканинному диханні,
утворенні кісткової тканини, має вплив на ріст і розвиток організму [9]. Найвища концентрація
Марганцю зафіксована у тканинах печінки й кістках, а найнижча – у скелетних м’язах. Так, у
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перепелів дослідної групи у 28-добовому віці вміст Марганцю в тканинах печінки збільшився
на 11,2 % (p<0,01). У 42-добових птахів тенденція до нагромадження Марганцю збереглася і
була найвищою у перепелів дослідної групи та кількісно становила 10,53±0,32 мг/кг (p<0,01).
У кістках перепелів у 42-добовому віці встановлено зниження вмісту Марганцю у
дослідній групі порівняно з контролем, за одночасного збільшення у 72-добовому віці.
Характерні зміни виявлено в птиці дослідної групи, у якій встановлено збільшення кількості
Марганцю на 24,04 % (p<0,05), порівняно з аналогами контрольної групи. Звертають на себе
увагу дані щодо вмісту елементу в шкірі та пір’ї. Так, у 42-добовому віці в птиці дослідної
групи вміст Марганцю зменшився в шкірі у 1,4 раза, а в пір’ї – у 1,08 раза. У 72-добових
перепелів – знизився в шкірі в 2,4 раза з одночасним збільшенням у пір’ї в 1,32 раза.
Найнижчий вміст Марганцю нами встановлено у м’язах стегна, де спостерігали поступове
зниження у період з 28- до 72-добового віку птиці як в контрольній, так і в дослідних групах.
У кінцевому періоді досліду вміст Марганцю у м’язах коливався в межах 0,73-0,76 мг/кг.
Зважаючи не те, що одним із показників росту і розвитку птиці є прирости живої маси
за певні періоди, ми впродовж всього періоду досліджень проводили контроль за масою тіла
перепелів. На кінець досліду було встановлено, що у 72-добовому віці найвищою була маса
перепелів дослідної групи, яким до корму додавали жирову добавку з відходів олійного
виробництва фосфатидів (рис. 1). Так, маса тіла перепелів дослідної групи, що отримували
жирову добавку у вигляді фосфатидів за період досліду збільшилась на 299,74 г, що виявилось
більше на 15,08 %, ніж у птиці контрольної групи.
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0
41-51
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Рис. 1. Маса тіла перепілок, г, (М±m, n=50)

52-61
доба

62-72
доба

Рис. 2. Несучість птиці, %(М±m, n=50)

Водночас, середньодобові прирости маси тіла (рис. 1), перепілок котрольної групи
становили 3,67 г; дослідної – 4,22 г (добавка фосфатидів).
При цьому, залежно від характеру живлення, інтенсивність збільшення маси тіла
впродовж досліду мала свої особливості. Зокрема, у період з 1-до 7-доби птиця була в
однакових умовах і утримувалась на однаковому раціоні, тому інтенсивність приростів маси
тіла перепелів усіх груп майже не відрізнялась (3,39-3,54 г/добу). У наступному періоді – з 7до 28-доби характер змін росту птиці різко змінився, що обумовлено добавками, які
отримували перепели починаючи з 17-ї доби. Інтенсивність приростів маси тіла птиці
контрольної групи становила 6,65 г/добу. Інтенсивність приростів у перепелів дослідної групи
була вищою, ніж у контролі на 20,9 %.
Варто відзначити, що у птиці дослідної групи перше знесення яйця припало на 42-добу
життя, а контрольної на 43-ю добу.Встановлено, що несучість птиці, яка отримувала додаткове
введення до раціонів перепілок 2 % фосфатидів (дослідна група) сприяло підвищенню
несучості в першу і другу декади яйцекладки, порівняно з продуктивністю птиці контрольної
групи (рис. 2).
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Щодо морфометричних показників якості одержаних яєць (табл. 3), встановлено, що за
додаткового введення фосфатидів маса яєць, одержаних від птиці дослідної груп була дещо
більшою, порівняно з яйцями птиці контрольної групи.
Одержані результати досліджень свідчать про позитивний вплив добавок до раціонів
на міцність яєчної шкаралупи (р<0,5). Очевидно фосфатиди сприяли кращому засвоєнню
Кальцію з корму дослідної групи. Кальцій є одним з елементів, який впливає на зміцнення
шкаралупи, виводимість яєць і масу пташенят після виводу.
Таблиця 3
Морфометричні показники якості яєць (M±m, n=10)
Показники
Маса яєць, г
Маса жовтка, г
Маса білка, г
Маса шкаралупи, г
Міцність шкаралупи

Групи перепелів
Контрольна
15,62±0,28
4,68±0,11
9,62±0,59
1,32±0,11
0,35±0,01

Дослідна
17,04±0,46*
5,59±0,19
9,96±0,62
1,48±0,12
0,39±0,01*

Отже, проведені дослідження дають підстави для рекомендації, застосування добавки
фосфатидів у кількості 2 % до основного раціону перепелів у період з 17- до 72-добового віку
з метою корекції мінерального обміну перепілок, підвищення їх продуктивності та
покращення якості продукції.
ВИСНОВКИ
1. Додавання до основного раціону перепелів фосфатидів (у кількості 2 %) сприяє
інтенсифікації мінерального обміну в організмі в критичні періоди росту й розвитку птиці. У
перепелів 42-добового віку, нами встановлено зростання вмісту Цинку в тканинах печінки –
на 18 %, кістках – на 10,14 % та шкірі у 1,5 раза, порівняно з аналогами контрольної групи.
2. У перепелів дослідних груп 28- та 42-добового віку вміст Марганцю в тканинах
печінки збільшився на 11,2 % і 12,77 % (p<0,01), порівняно з контрольною групою.
3. Встановлено, що у перепелів 28-добового віку вміст Міді у пір’ї дослідної групи
збільшився в 1,25 раза (p<0,05-0,01), порівняно з контролем. Така ж тенденція зберігається і в
наступні вікові періоди, що свідчить про позитивний вплив застосованих добавок на процеси
оперення та безпосередню участь Міді в процесах кератинізації пір’я.
4. Застосування добавок фосфатидів стимулювало збільшення продуктивності птиці
та покращувало якість одержаної продукції, у порівнянні з перепілками контрольної групи.
Перспективи досліджень. Отримані результати дозволять проводити прогнозування
біологічних порушень при нестачі чи надлишку мікроелементів у організмі та обґрунтувати
нові напрямки наукових досліджень, які стануть теоретичною основою для розробки засобів,
спрямованих на інтенсифікацію продуктивних якостей птиці і її продукції.
MINERAL COMPOSITION OF TISSUES QUAIL IN CRITICAL PERIODS OF GROWTH
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SUMMARY
The article presents data on the use of phosphatides in quail feeds and their positive effect on
mineral metabolism in the body. It was shown that the addition of quail of biologically active
substances in the diet (in the amount of 2 %) contributed to the intensification of mineral metabolism
in quail tissues: liver, femoral muscles, bones, skin and feathers during critical growth periods,
namely 28-, 42 - that 72-day-old age. The obtained data testify to the positive influence of the applied
additive on the processes of plumage and the direct involvement of copper in the processes of
keratinization of feathers. The characteristic changes were detected in the bird of the experimental
group, in which an increase in the number of manganese by 24.04% (p <0.05) was found, compared
with the control group analogues. Regarding the morphometric indices of the quality of the obtained
eggs, it was found that for the additional administration of phosphatides, the weight of eggs obtained
from the bird of the experimental group was slightly larger than that of the bird's eggs in the control
group.
Keywords: QUAIL, PHOSPHATIDES, ZINC, COPPER, MANGANESE.
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ТКАНЕЙ ПЕРЕПЕЛОВ В КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ
РОСТА И РАЗВИТИЯ ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВВЕДЕНИЕМ ФОСФАТИДОВ
В РАЦИОН
Я. Н. Сирко, А. В. Гунчак, В. О. Кисцив, Б. Б. Лесная
Институт биологии животных НААН,
ул. В. Стуса, 38, г. Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные о применении фосфатидов в кормах для перепелов и их
положительное лияние на минеральный бмен в организме. Показано, что обавление в рацион
перепелов биологически активных веществ (в количестве 2 %) способствовало
интенсификации минерального обмена в тканях перепелов: печени, бедренных мышц, костей,
кожи и перьев в критические периоды роста, а именно в 28-, 42- и 72-суточном возрасте.
Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии примененной добавки на
процессы оперения и непосредственное участие Меди в процессах кератинизации перьев.
Характерные изменения выявлены в птицы опытной группы, в которой установлено
увеличение количества Марганца на 24,04 % (p <0,05) по сравнению с аналогами контрольной
группы. По морфометрическим показателям качества полученных яиц, установлено, что за
дополнительного введения фосфатидов масса яиц, полученных от птицы опытной группы
была несколько большей, по сравнению с яйцами птицы контрольной группы.
Ключевые слова: ПЕРЕПЕЛА, ФОСФАТИДЫ, ЦИНК, МЕДЬ, МАРГАНЕЦ.
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ВПЛИВ КОРМОВИХ ДОБАВОК ГУМІНОВОЇ ПРИРОДИ
НА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЩУРІВ
Л. М. Степченко, канд. біол. наук, професор,
Л. М. Дяченко, аспірант
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро, 49600, Україна
У роботі представлені результати дослідження гематологічних показників крові
щурів на тлі застосування кормових добавок гумінової природи «Еко Імпульс Animal»,
«Гумілід» та «Екоорганіка» з використанням різних концентрацій діючої речовини.
Встановлено вплив цих кормових добавок на морфо-функціональні показники крові щурів.
Проведено порівняльну характеристику між вказаними показниками крові щурів та
визначено оптимальні дози досліджуваних кормових добавок. Встановлено, що кормова
добавка «Гумілід» в оптимальних дозах підвищує вміст гемоглобіну та кількість еритроцитів
та не викликає токсичного впливу. Для виготовлення кормової добавки «Еко Імпульс Animal»
використовують електро-імпульсну технологію, це в свою чергу обумовлює характер впливу
та властивості отриманих в результаті гумінових речовин, що пояснюється та
підтверджується результатами у тварин 1 та 3 груп.
Ключові слова: «ЕКО ІМПУЛЬС ANIMAL», «ГУМІЛІД», «ЕКООРГАНІКА»,
ЕРИТРОЦИТИ, ЛЕЙКОЦИТИ, MCV, MCH, MCHC.
В останні роки все більшу увагу дослідників привертають до себе природні біологічно
активні речовини, які при додаванні до раціону тварин позитивно впливають на стан організму
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та здатні швидко включатись в метаболізм організму, не викликаючи токсичної дії. У зв’язку
з цим активно досліджують використання різних кормових добавок гумінової природи, які
здатні впливати на захисні та функціональні властивості організму тварин [1, 2].
Гумінові речовини та їх похідні, які входять до складу кормових добавок «Еко Імпульс
Animal», «Гумілід» та «Екоорганіка», за своїм походженням – це продукти особливої ланки
трансформації органічних речовин у природі. Відомо, що природні гумінові речовини
проявляють свою позитивну дію за впливу достатньо низьких доз (10 -2 – 10-4 %), а
використання більш високих доз може викликати протилежний ефект. Тому для дослідження
цих речовин на тваринах, важливе значення має встановлення оптимальних доз діючої
речовини, які б мали максимальну позитивну біологічну дію [3].
Технологія отримання кормової добавки «Еко Імпульс Animal», передбачає
використання унікальної електро-імпульсної технології. Гумілід розроблено на базі
дослідницької лабораторії ім. Л. А. Христєвої ДДАЕУ з використанням методу подвійного
гідролізу и на даний момент уже проведено низку досліджень по вивченню біологічного
впливу цієї добавки на білковий обмін, продуктивність та фізіологічний стан організму різних
тварин [1–4]. Гуміновий препарат «Екоорганіка» знаходиться в процесі реєстрації та
детального вивчення.
Метою цієї роботи було визначення впливу кормових добавок гумінової природи «Еко
Імпульс Animal» , «Гумілід» та «Екоорганіка» на морфо-функціональні показники крові щурів.
Матеріали і методи. Дослідження проводили на білих лабораторних статево-зрілих
молодих щурах, масою тіла 190-210 г. Впродовж усього експерименту щурів утримували за
стандартними умовами віварію. У всіх тварин був вільний доступ до їжі та води.
Тварин було поділено на 10 груп по 5 тварин у кожній:
Контрольна група – інтактні тварини. В дослідних групах (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 )
досліджуваний рівень кормових добавок гумінової природи, вводили перорально,
індивідуально щурам за допомогою зонду, впродовж 18 діб. Тваринам контрольної групи
таким же чином вводили перорально очищену воду. Тварини 1, 2 та 3 дослідних груп
отримували кормову добавку «Еко Імпульс Animal» (ТУ У 10.9-00493675-008 2016) в кількості
2,5 мг/кг, 5 мг/кг, 10 мг/кг маси тіла, відповідно. Щурам 4, 5 та 6 дослідних груп, вводили
додатково до раціону, кормову добавку «Гумілід» (ТУ У 15.7-00493675004 2009) в кількості
5 мг/кг, 10 мг/кг, 20 мг/кг маси тіла, відповідно. 7, 8, та 9 дослідні групи тварин, отримували,
додатково до раціону, кормову добавку «Екоорганіка» із розрахунку 5 мг/кг, 10 мг/кг, 20 мг/кг
маси тіла, відповідно. По закінченню терміну введення досліджуваних речовин, групи тварин
виводили з експерименту.
Стабілізовану кров для біохімічних досліджень відбирали з серця (правого шлуночка)
щурів під тіопенталовим наркозом (60 мг/кг) на наступний день після вилучення з раціону
досліджуваних речовин. Кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, гематокрит, кольоровий
показник та кількість лейкоцитів у стабілізованій ЕДТА крові щурів визначали на
автоматичному гематологічному аналізаторі Automated Veterinary Hematology Analyzer PCE
90Vet на базі Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК
ДДАЕУ. Також окремо було розраховано еритроцитарні коефіцієнти: середній об’єм
еритроциту (MCV), MCН – середній вміст гемоглобіну в еритроциті, MCНС – середня
концентрація гемоглобіну в еритроциті [5, 6].
Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно до Європейської конвенції про
захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і наукових цілей
(Страсбург, 1986 р.).
Вірогідність різниць оцінювали за t-критерієм Стьюдента. Результати вважали
вірогідними при P ≤ 0,05.
Результати й обговорення. Кров – це лабільна система, яка швидко реагує на різного
роду чинники навколишнього середовища і дає змогу проаналізувати та оцінити характер
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впливу цих чинників на організм тварин. Як видно із таблиці 1, показник гемоглобіну у щурів
першої дослідної групи збільшився на 8,9 % (р0,001), на 3,9 % (р0,01) та 3,5 % (р0,01) у
щурів 2 та 3 дослідних груп, відповідно, у порівнянні з цим показником у щурів контрольної
групи. У тварин, яким вводили «Гумілід» з розрахунку 5 мг/кг, 10 мг/кг, 20 мг/кг маси тіла,
цей показник збільшився на 15 % (р0,001), 28 % (р0,001), та 6,6 % (р0,001), відповідно.
Вміст гемоглобіну у крові щурів 7, 8, та 9 дослідних груп підвищився в середньому на 6 %
(р0,001), 11,5 % (р0,001) та 15 (р0,01), відповідно, у порівнянні зі значеннями у крові
тварин контрольної групи. Важливо відмітити, що вміст гемоглобіну в крові щурів на тлі
впливу різних доз кормових добавок «Еко Імпульс Animal», «Гумілід» та «Екоорганіка»,
достовірно змінювався в межах референтних значень.
Кількість еритроцитів в крові щурів 1 та 3 дослідних груп збільшилась на 5,2 % та 7,8 %,
відповідно, у крові тварин другої дослідної групи цей показник залишався без змін. В той же
час, у тварин 4, 5 та 6 дослідних груп у крові кількість еритроцитів була вірогідно вищою на
16,2 % (р0,05), 28,3 % (р0,001) та на 14 % (р0,05), відповідно, у порівнянні з цим
показником у тварин контрольної групи. Якщо порівнювати кількість еритроцитів у крові
щурів 7, 8 та 9 дослідних груп з цим показником у тварин контрольної групи, то видно, що він
менше на 12,9 %, 7,4 % та на 9,9 %, відповідно, але варто зазначити, що ці дані не відмічені
високою достовірністю. Кількість еритроцитів – один із найбільш важливих показників
системи крові, який відображає клітинну відповідь організму на вплив різного роду чинників
та відповідає за насичення організму киснем. Із отриманих даних видно, що кормова добавка
«Гумілід» активно стимулює синтез гемоглобіну та процес еритропоезу, що підтверджується
значним зростанням цих показників у тварин дослідних груп 4, 5 та 6. В той час як, кормова
добавка «Еко Імпульс Animal» мала синонімічний ефект лише у тварин 1 групи.
Відповідно до таблиці 1, кількість лейкоцитів у крові щурів 3 дослідної групи
підвищувалась на 31 % ( р0,01) у порівнянні з контрольними значеннями. У крові тварин 4,
5 та 6 груп, які отримували кормову добавку «Гумілід», кількість лейкоцитів знаходилась в
межах контрольних значень. Також дослідження показали, що кількість лейкоцитів у крові
щурів 7, 8 та 9 дослідних груп достовірно були вищими в 1,4, 2,4 та 1,1 рази відповідно у
порівнянні зі значеннями цього показника у тварин контрольної групи. Хоча, «Еко Імпульс
Animal» та «Гумілід» не впливали на кількість лейкоцитів, в той час як «Екоорганіка»
викликала істотне підвищення цього показника у крові щурів та потребує більш детального
дослідження, в тому числі, з використанням інших доз.
Гематокритне число вказує на відсоткове співвідношення об’єму плазми та формених
елементів крові щурів. Відомо, що фізіологічна норма цього показника для щурів в середньому
становить в середньому 43 % [7]. За даними проведених досліджень видно (табл. 1), що
показник гематокриту у крові тварин 4, 5 та 6 груп у порівняні зі значенням цього показника
у щурів контрольної групи, був достовірно вищим на 11,5, 18 та 12,5 %, відповідно, що може
бути пов’язано зі збільшенням кількості формених елементів крові.
Зміни значення середнього об’єму еритроцитів (MCV) можуть характеризувати
порушення водно-електролітного балансу та дати можливість більш точно визначити розмір
еритроцитів [5, 6]. За даними таблиці 2, МCV у тварин 1, 2, 3, 4, 5 та 6 коливався в межах
норми, в той час як, для тварин 7, 8 та 9 дослідних груп, було зафіксовано достовірне зростання
цього показника на 14 % (р0,01), 15,4 % (р0,001) та 13 % (р0,01), відповідно.
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Таблиця 1
Гематологічні показники периферичної крові щурів за умов додаткового використання кормових
добавок гумінової природи (Мm, n=5)
Групи
Контроль
Дослідна 1 (2,5)
Дослідна 2 (5)
Дослідна 3 (10)
Дослідна 4 (5)
Дослідна 5 (10)
Дослідна 6 (20)
Дослідна 7 (5)
Дослідна 8 (10)
Дослідна 9 (20)

Гемоглобін г/л
113,0  1,58
123,8  0,8 ***
117,4  2,30**
116,9  0,74**
129,8  1,08***
144,7  2,29***
120,4  1,67***
126,0  2,30***
130,2  2,86***
124,8  5,91**

Еритроцити,1012/л
6,521  0,624
6,862  0,206
6,512  0,339
6,013  0,664
7,580  0,387*
8,368  0,488***
7,440  0,559*
5,681  0,486
6,040  0,391
5,875  0,206

Лейкоциты, 109/л
4,453  0,465
4,630  0,084
4,040  0,391
5,840  0,462**
4,334  0,561
4,556  0,125
4,646  0,256
6,122 1,238*
10,720  5,334*
8,925  2,591**

Гематокрит, %
40,0  3,16
39,5  1,55
37,8  1,31
38,1  1,83
44,6  0,84*
47,2  1,75**
45,0  3,00*
39,3  6,6
39,7 2,54
37,0  2,22

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, р0,05; ** - різниця вірогідна, порівняно з
контролем, р0,01; *** - різниця вірогідна, порівняно з контролем, р0,001
Таблиця 2
MCV, MCH, MCHC та кольоровий показник за впливу кормових добавок гумінової природи (Мm, n=5)
Групи
Контроль
Дослідна 1
Дослідна 2
Дослідна 3
Дослідна 4
Дослідна 5
Дослідна 6
Дослідна 7
Дослідна 8
Дослідна 9

МCV,
фл(10-15/л)
56,4  2,94
54,7  1,46
56,4  2,86
60,2  3,3
57,3  1,27
56,1  0,64
57,7  0,65
64,4  3,40**
65,2  1,97***
63,8  2,81**

МНС,
пг(10-12г)
17,7  0,24
17,8  0,39
18,2  0,5***
18,9  0,25
17,6  0,31
17,4  0,23*
17,8  0,45
21,4  0,43***
21,4  0,42***
21,5  0,18***

МСНС, %
31,5  1,92
31,8  1,74
31,1  0,49
31,5  1,92
30,7  0,28
31,0  0,08
30,9  0,45
33,3  1,86
32,89  1,56
33,8  1,65

Цветной
показатель, ед.
0,9  0,01
0,9  0,02
0,8  0,04
0,9  0,04
0,9  0,02
0,9  0,02*
0,9  0,02
1,0  0,02***
1,0  0,01***
1,0  0,01***

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, р0,05; ** - різниця вірогідна, порівняно з
контролем, р0,01; *** - різниця вірогідна, порівняно з контролем, р0,001

МСН або середній вміст гемоглобіну в еритроциті характеризує ступінь насиченості
еритроцитів гемоглобіном та вказує на середню масу гемоглобіну в еритроциті. Так, середній
вміст гемоглобіну в еритроциті щурів 7, 8 та 9 дослідних груп, був достовірно вищим в
середньому на 20,6 % (р0,001), у порівнянні з контрольними значеннями.
Аналогічні результати було виявлено, при розрахунку середньої концентрації
гемоглобіну в еритроциті (МСНС) у всіх тварин дослідних груп. Значення MCHC (середня
концентрація гемоглобіну в еритроциті) – це істинний показник дефіциту заліза в організмі та
може вказувати на порушення засвоєння заліза еритроцитами. Так, порівнюючи МСНС у
тварин 7, 8 та 9 дослідних груп з контрольними показниками, відмітили достовірне
підвищення цього показника на 5,7 %, 4,5 % та 7,3 %, відповідно, що може вказувати на
підвищення надходження та засвоєння заліза організмом тварин. Кольоровий показник у крові
щурів всіх досліджуваних груп залишався в межах норми.
Отже, можна зробити висновок, що морфо-функціональні показники крові щурів по
різному реагують на кормові добавки «Еко Імпульс Animal», «Гумілід» та «Екоорганіка». Крім
того, можливо на біологічну активність кормової добавки впливає не тільки походження та
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якість сировини, а також і спосіб отримання кормової добавки та збереження нативності
молекули гумінових речовин.
ВИСНОВКИ
1. Встановлено підвищення вмісту гемоглобіну та прискорення процесів утворення та
виходу в кров’яне русло еритроцитів, при цьому не відмічалось змін в еритроцитарних
індексах, що вказує на нормальний розвиток клітин крові у тварин, які отримували кормову
добавку «Гумілід».
2. Для виготовлення кормової добавки «Еко Імпульс Animal» використовують електроімпульсну технологію, це в свою чергу обумовлює характер впливу та властивості отриманих
в результаті гумінових речовин, що пояснюється та підтверджується результатами у тварин 1
та 3 груп. В свою чергу, ефективним можна вважати використання кормової добавки «Еко
Імпульс Animal» в розрахунку 2,5 та 5 мг/кг маси тіла, так як, ці концентрації мали слабший,
але синонімічний ефект з кормовою добавкою «Гумілід».
3. У крові тварин, які отримували додатково до раціону кормову добавку
«Екоорганіка», одержані неоднозначні результати, які потребують подальших досліджень.
Перспективи досліджень. Дослідження впливу кормових добавок «Еко Імпульс
Animal» з розрахунку 2,5 мг/кг м. т. та «Гумілід» з розрахунку 5 мг/кг м. т. на показники
гемостазу щурів на тлі комбінованого стресу, а також більш розгорнутий експеримент
дослідження впливу кормової добавки «Екоорганіка» з використанням більшого діапазону доз
діючої речовини.
INFLUENCE FEED ADDITIVES HUMIC NATURE ON MORPHOLOGICAL
PARAMETERS OF RATS’ BLOOD
L. M. Stepchenko, L. M. Diachenko
Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University
25, Sergіa Efremova str., Dnipro, 49600, Ukraine
SUMMARY
The paper presents the results of the study of blood hematological parameters of rats on the
background of the use of feed additives of humic nature "Eco Impulse Animal", "Gumilіde" and
"Ecoorganic" with the using different concentrations of the active substance. The influence of these
feed additives on the morpho-functional parameters of blood in rats has been established. A
comparative characteristic between the indicated blood parameters of rats was conducted and the
optimal doses of the studied feed additives were determined. It was established that the feed
supplement "Gumilide" at optimal doses increases the hemoglobin content and the number of red
blood cells and does not cause toxic effects. For the production of a feed supplement, Eco Impulse
Animal uses electropulse technology, which in turn determines the nature of the effect and properties
of the resulting humic substances, which is explained and confirmed by the results in animals of
groups 1 and 3.
Keywords: ECO IMPULSE ANIMAL, GUMILID, ECOОRGANIC, ERYTHROCYTE,
LEYOCYCI, MCV, MCH, MCHC.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ГУМИНОВОЙ ПРИРОДЫ
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КРЫС
Л. M. Степченко, Л. M. Дяченко
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет
ул. Сергея Ефремова, 25, г. Днепр, 49600, Украина
АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты исследования гематологических показателей крови
крыс на фоне применения кормовых добавок гуминовой природы «Эко Импульс Animal»,
«Гумилид» и «Экоорганика» с использованием различных концентраций действующего
вещества. Установлено влияние этих кормовых добавок на морфо-функциональные
показатели крови крыс. Проведена сравнительная характеристика между указанными
показателями крови крыс и определены оптимальные дозы исследуемых кормовых добавок.
Установлено, что кормовая добавка «Гумилид» в оптимальных дозах повышает
содержание гемоглобина и количество эритроцитов и не вызывает токсического воздействия.
Для изготовления кормовой добавки «Эко Импульс Animal» используют электро-импульсную
технологию, это в свою очередь обусловливает характер влияния и свойства полученных в
результате гуминовых веществ, объясняется подтверждается результатами у животных 1 и 3
групп.
Ключевые слова: «ЭКО ИМПУЛЬС ANIMAL», «ГУМИЛИД», «ЭКОOРГАНИКА»,
ЭРИТРОЦИТЫ, ЛЕЙКОЦИТЫ, MCV, MCH, MCHC.
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ВПЛИВ ХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЯЄЧНОЇ ШКАРАЛУПИ НА ВМІСТ
ПРОДУКТІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ В ТКАНИНАХ
ПЕЧІНКИ ПЕРЕПЕЛІВ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ
В. В. Трач1, асистент
В. В. Данчук2, д-р с.-г. наук, професор
Подільський державний аграрно-технічний університет
вул. Шевченка, 13, Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, 32316, Україна
1
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Київ, 03041, Україна

У статті наведено нові данні щодо інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів у
печінці перепелів породи фараон на різних етапах онтогенезу при хімічній обробці шкаралупи
яєць та корекція цих показників вітаміном Е за введення його до раціону маточного поголів’я.
Обробка яєць перепелів в період їх інкубації розчинами НСІ, Н2О2 та NaOCl сприяє збільшенню
вмісту продуктів ПОЛ у печінці перепелів на різних періодах онтогенезу. Найбільший
прооксидантний ефект чинить обробка перепелиних яєць розчином гіпохлориту натрію,
дещо нижчий – пероксид гідрогену та найменший – хлорна кислота. Введення перепелам
додатково до раціону вітаміну Е сприяє зниженню продуктів ПОЛ в печінці перепелів.
Додаткове задавання до раціону маточного поголів’я вітаміну Е у дозі 20 мг/кг нівелює
прооксидантний ефект обробки інкубаційних яєць різними хімічними розчинами, зокрема,
вміст продуктів ПОЛ у тканинах печінки 14-добових ембріонів менше на 13-22 % відносно
показників перепелів отриманих від маточного поголів’я, яким задавали комбікорм із
стандартним вмістом токоферолу.
Ключові слова: ПОЛ, ПЕРЕПЕЛИ, ПЕЧІНКА, ЕМБРІОНИ, ГІДРОПЕРЕКИСИ
ЛІПІДІВ, АКТИВНІ ПРОДУКТИ ТІОБАРБІТУРОВОЇ КИСЛОТИ.
Перепільництво – галузь птахівництва яка стрімко розвивається. Промислове
перепільництво потребує швидких темпів розмноження. Інкубація є єдиним методом
швидкого відтворення птиці. В умовах інкубатора надходження О2 до зародка є лімітованим,
тому інтенсивність накльовування шкаралупи є дещо нижча ніж в природніх умовах (кутикула
в гнізді за період висиджування стирається, що забезпечує поступове зростання інтенсивності
надходження О2 через шкаралупу) [1, 4, 5, 9]. Аналізуючи останні дослідження для
підвищення газо- та вологопроникності шкаралупи в процесі інкубації можна проводити
обробку яєць спеціальними розчинами, які, руйнуючи кутикулу, підвищують проникність
шкаралупи. Дослідження, проведені на яйцях курей, показали, що оброблення поверхні
шкаралупи яєць розчином соляної кислоти протягом 20 хв підвищує газопроникність
шкаралупи в 6–9 разів, розчином оцтової кислоти – в 1,7–3,3 раза, розчином гіпохлориту
натрію – в 1,1–1,5 раза [1].
Застосування різних хімічних речовин для зняття кутикули може провокувати
зростання інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів. Літературні дані які
висвітлені на даний час не дають однозначних висновків про стан антиоксидантної системи
печінки перепела в онтогенезі за умов оксидативного стресу, спричиненого обробкою яйця
хімічними речовинами, зокрема НСІ, Н2О2 та NaOCl.
Мета дослідження – вивчити інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у печінці
перепелів на різних етапах онтогенезу при хімічній обробці шкаралупи яєць та корекція цих
показників вітаміном Е за введення його до раціону маточного поголів’я.
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Матеріали і методи. Дослідження проводили на перепелиній фермі «ПП Забігалюк»,
для виконання поставленої мети було проведено дослід на восьми групах перепелів породи
фараон (по 100 тварин у групі) згідно з поданою схемою (табл. 1). Утримання тварин було
клітковим, доступ до кормів і води – вільним.
Таблиця 1
Схема досліду
Умови досліду

Контр.

Раціон
Оброблення яєць

-

Групи тварин
ІІІ досл. ІV досл. V досл. VІ досл. VІІ досл.
стандартний комбікорм + 20 мг/кг
стандартний комбікорм
вітаміну Е
HCl
H 2O 2
NaOCl
HCl
H2O2
NaOCl
І досл.

ІІ досл.

Перепелам контрольної групи згодовували стандартний комбікорм збалансований за
основними поживними та біологічно активними речовинами відповідно до існуючих норм для
перепелів ДСТУ4687:2006. Перепелам дослідної групи до стандартного комбікорму додавали
20 г/т вітаміну Е. Після 4 тижнів згодовування дослідних кормів проводили відбір
інкубаційних яєць (1200 шт.). Оцінку інкубаційних якостей яєць проводили за методами
морфологічного та фізико-хімічного контролю, для обліку ступеня ембріонального розвитку,
аналізу результатів інкубації, встановлення віку та причини загибелі ембріонів застосовували
методики біологічного контролю в інкубації, вірогідність отриманих результатів визначали за
методами варіаційної статистики.
Після передінкубаційного зберігання яєць перепелів отриманих в пік несучості
протягом 5 діб, їх зважували та закладали на інкубацію, застосовуючи стандартний режим. На
14 добу інкубації, яйця перепелів були розподілені на 7 груп (див. схему досліду). Оброблення
яєць проводили на 14 добу інкубації розчинами: 1 % гіпохлориту натрію; 2 % хлорної кислоти;
0,5 % пероксиду гідрогену. Матеріалом для досліджень слугували тканини печінки 14 добових
ембріонів та 1 і 10- добових перепелів. У гомогенаті тканин печінки визначали вміст
гідроперекисів ліпідів (ГПЛ) та ТБК-активних продуктів (ТБК-АП) загальноприйнятими
методами [2, 3].
Результати й обговорення. Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів
характеризують за вмістом первинних та вторинних проміжних продуктів [4]. Встановлено
істотне збільшення вмісту продуктів ПОЛ у печінці 1-добових перепелят у порівнянні із
показниками у 14-добових ембріонів (табл. 2). Отже, наші дослідження узгоджуються із
даними інших вчених, що вказують, на розвиток постнатального адаптаційного синдрому у
новонароджених тварин та птахів із збільшенням вмісту продуктів ПОЛ [5,6]. Так, у печінці
1-добових перепелят вміст ГПЛ та ТБК-АП вище у 2-2,5 раза (р≤0,001) ніж у печінці 14добових ембріонів. Якщо вміст ГПЛ до 10-ї доби життя перепелят знижується 17,4 % (р≤0,01),
то вміст ТБК-АП у їх печінці достовірно збільшується на 38,1 % (р≤0,001).
Проведеними дослідженнями встановлено, що хімічна обробка яєчної шкаралупи
достовірно чинить вплив на інтенсивність вільнорадикальних реакцій у тканинах печінки 14добових ембріонів. Слід відмітити, що найбільший прооксидантний ефект проявляла обробка
перепелячих яєць розчином гіпохлориту натрію, дещо нижчий встановлено при обробці
пероксидом гідрогена та найменший проявив розчин хлорної кислоти. Вміст гідроперекисів
ліпідів у печінці 14-добових ембріонів І-ІІІ дослідних груп був вище на 15,6; 17,5 та 19,4 %,
відповідно (р≤0,001) від такого у контрольній групі.
Пероксиди ліпідів є порівняно нестійкими речовинами і легко піддаються
гомолітичному розпаду, особливо в присутності каталізаторів (іонів металів змінної
валентності), в наслідок чого утворюються проміжні (вторинні) продукти ПОЛ (спирти,
альдегіди, діальдегіди тощо). Вторинні продукти ПОЛ, як кетони і альдегіди в клітинах і
тканинах, з одного боку, є субстратами багатьох цитозольних і ферментів, а з іншого –
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утворюватися при розпаді деяких інших речовин [5]. Слід відмітити збільшення вмісту ТБКактивних продуктів у печінці 14-добових ембріонів перепелів ІІ і ІІІ дослідних груп на 25,2 і
27,4 % (р≤0,001), у порівнянні із показниками у тварин контрольної групи. Навіть у печінці
10-добових перепелів І-ІІІ груп вміст продуктів ПОЛ достовірно вище на 10,2-23,1 % від
такого у тварин контрольної групи.
Добавка до комбікорму маточного поголів’я 20 мг/кг вітаміну Е істотно не впливала на
вміст ГПЛ у печінці як ембріонів, так і 1-10-добових перепелів, однак, прослідковувалась чітка
тенденція щодо нижчого вмісту ГПЛ у тканинах печінки тварин ІV дослідної групи впродовж
усього періоду досліджень. Натомість, вміст ТБК-АП у тканинах печінки 14-добових
ембріонів ІV дослідної групи був достовірно нижче на 10,6 % (р≤0,001) від такого у тварин
контрольної групи.
Таблиця 2
Вміст продуктів ПОЛ у тканинах печінки перепелів (М±m, n=5)
Групи тварин
Контрольна
І дослідна група
ІІ дослідна група
ІІІ дослідна група
ІV дослідна група
V дослідна група
VІ дослідна група
VІІ дослідна група
Контрольна
І дослідна група
ІІ дослідна група
ІІІ дослідна група
ІV дослідна група
V дослідна група
VІ дослідна група
VІІ дослідна група

Вік, діб
14-добові ембріони
1-добові перепелята
Гідроперекиси ліпідів (ум. од/г)
8,04±0,2
18,2±0,5
9,3±0,1***
18,75±0,6
9,45±0,3***
20,0±0,5***
9,6±0,4***
20,88±0,5***
8,01±0,1
17,8±0,4
8,05±0,3
18,24±0,3
8,03±0,09
18,2±0,8
8,02±0,09
17,84±0,4
ТБК-активні продукти ( мкмоль/г)
3,29±0,05
8,20±0,11
3,81±0,06***
8,80±0,12***
4,12±0,06***
9,65±0,10***
4,19±0,06***
9,92±0,08***
2,94±0,07***
8,10±0,09
3,19±0,09
8,12±0,09
3,23±0,06
8,10±0,09
3,37±0,10
8,00±,0,06*

10- добові перепелята
15,59±0,6
16,22±0,8
17,48±0,4***
18,2±0,4***
15,41±0,4
14,85±0,6
15,6±0,4
15,27±0,7
11,32±0,2
12,47±0,3***
13,43±0,9***
13,94±0,6***
10,97±0,3
11,42±0,4
11,32±0,2
10,93±0,3

Примітка: різниця вірогідна щодо контролю: *p < 0,05; **p < 0,01, ***p < 0,001

Додаткове задавання до раціону маточного поголів’я вітаміну Е у дозі 20 мг/кг нівелює
прооксидантний ефект обробки інкубаційних яєць різними хімічними розчинами, що випливає
із зниження продуктів ПОЛ у тканинах печінки перепелів. Так, вміст продуктів ПОЛ у
тканинах печінки 14-добових ембріонів V-VІІ дослідних груп достовірно не відрізнявся від
показників тварин контрольної групи і був достовірно нижче від показників тварин І-ІІІ
дослідних груп. Вміст ГПЛ у печінки 14-добових ембріонів V дослідної групи менше на 13,4
% відносно показників тварин І дослідної групи, а у печінці ембріонів перепелів VІ і VІІ
дослідних груп при додатковому введенні вітаміну Е вміст ГПЛ був нижче на 21,6 та 19,6 %,
відповідно до їх аналогів із ІІ та ІІІ дослідних груп.
При проведенні експерименту доводиться мати справу з великою кількістю змінних,
тому, багатофакторний дисперсійний аналіз є більш ефективний і інформативний (табл. 3). У
наведеній багатофакторній взаємодії можна побачити достовірні зміни вмісту ТБК-АП, які
зумовлені періодом онтогенезу (у ембріональному розвитку та після вилуплення) чи хімічною
обробкою яєчної шкарлупи в період інкубації. Встановлено значно вищу залежність вмісту
ТБК-АП та ГПЛ від періоду онтогенезу (F = 5457-10277> FU = 3,09; р<0,001), ніж від хімічної
обробки яєць при інкубації (F = 72-134> FU = 2,11; р<0,001).
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Таблиця 3
Багатофакторний дисперсійний аналіз вмісту гідроперекисів ліпідів та ТБК-активних продуктів в
печінці перепелів залежно від хімічної обробки яєчної шкаралупи та періоду онтогенезу
Джерело варіації

SS

Хімічна обробка шкаралупи
Період онтогенезу
Взаємозв’язок
Внутрішня
Всього
Хімічна обробка шкаралупи
Період онтогенезу
Взаємозв’язок
Внутрішня
Всього

df
MS
F
Вміст гідроперекисів ліпідів
102,3
7
14,62
71,72
2224,2
2
1112,1
5456,6
8,83
14
0,63
3,09
19,57
96
0,204
2354,9
119
Вміст ТБК-активних продуктів
65,8
7
9,40
133,6
1446,6
2
723,3
10276,7
10,0
14
0,72
10,2
6,76
96
0,07
1529,2
119

P-значення

F критичне

2,52E-35
1,4E-99
0,001

2,11
3,09
1,80

1,35E-46
1,1E-112
1,4E-13

2,11
3,09
1,80

Цікаво відмітити, що встановлено достовірну взаємодію хімічної обробки яєчної
шкаралупи та періоду онтогенезу (F = 3,09-10,2> FU = 1,80; р<0,001), очевидно, що другий
фактор не може впливати на попередній, то можем висунути теорію щодо впливу хімічної
обробки яєчної шкарлупи на ембріональний та ранній постнатальний розвиток.
ВИСНОВКИ
1. Обробка яєць перепелів у період їх інкубації НСІ, Н2О2, NaOCl та сприяє збільшенню
вмісту продуктів ПОЛ у печінці перепелів на різних періодах онтогенезу. Найбільший
прооксидантний ефект чинить обробка перепелячих яєць розчином гіпохлориту натрію, дещо
нижчий – пероксид гідрогену та найменший – хлорна кислота.
2. Введення перепелам додатково до раціону вітаміну Е сприяє зниженню продуктів
ПОЛ в печінці перепелів.
3. Додаткове задавання до раціону маточного поголів’я вітаміну Е у дозі 20 мг/кг
нівелює прооксидантний ефект обробки інкубаційних яєць різними хімічними розчинами.
4. Встановлено вищу залежність вмісту ТБК-АП та ГПЛ від періоду онтогенезу (F =
5457-10277> FU = 3,09; р<0,001), ніж від хімічної обробки яєць при інкубації (F = 72-134> FU
= 2,11; р<0,001).
Перспективи досліджень полягають у встановленні впливу хімічної обробки яєць та
вітаміну Е на ферментативну систему антиоксидантного захисту й обмін речовин у перепелят.
INFLUENCE OF CHEMICAL TREATMENT OF EGG-SHELL ON MAINTENANCE
OF LIPID PEROXIDATION INDICES IN FABRICS OF LIVER OF QUAIL
AND HIS CORRECTION
V. Trach1, V. Danchuk2
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SUMMARY
The article presents new data on the intensity of lipid peroxidation in the liver of quail of the Pharaoh
breed at different stages of ontogenesis during the chemical processing of the egg shell and the correction of
these parameters by vitamin E for its introduction to the ration of the breeding stock. Processing of quail eggs
during their incubation with solutions of HCI, H2O2 and NaOCI promotes an increase in the content of LPO
products in quail liver at different periods of ontogenesis. The biggest peroхidation effect is made by
treatment of quail eggs with sodium hypochlorite, a little less – hydrogene peroxide and the least perchloric acid. The introduction of quail addition to the diet of vitamin E helps reduce the production of
LPO in the liver of quails. Additional introduction to the ration of breeding stock of vitamin E at a dose of 20
mg / kg neutralizes the prooxidant effect of treatment of incubation eggs with various chemical solutions, in
particular, the content of lipid peroxidation products in the liver tissues of 14-day embryos is 13-22% less than
the numbers of quails obtained from the stock who was given mixed feed with a standard content of tocopherol.
Keywords: LIPID PEROXIDATION, QUAIL, LIVER, EMBRYOS, LIPID
HYDROPERECSES, ACTIVE PRODUCTS OF THIOBARBITURIC ACID.

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
В ТКАНЯХ ПЕЧЁНКИ ПЕРЕПЕЛОВ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ
В. В. Трач1, В. В. Данчук2
Подольский государственный аграрно-технический университет
ул. Шевченко, 13, Каменец-Подольский, Хмельницкая область, 32316, Украина
1
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.
АННОТАЦИЯ

В статье приведены новые данные относительно интенсивности перекисного
окисления липидов в печёнке перепелов породы фараон на разных этапах онтогенеза при
химической обработке скорлупы яиц и коррекция этих показателей витамином Е за введение
его к рациону маточного поголовья. Обработка яиц перепелов в период их инкубации
растворами НСІ, Н2О2 и NaOCI способствует увеличению содержимого продуктов ПОЛ в
печёнке перепелов на разных периодах онтогенеза. Наибольший прооксидантный эффект
делает обработка перепелиных яиц раствором гипохлорита натрия, несколько ниже– пероксид
гидрогена и наименьший – хлорная кислота. Введение перепелам дополнительно к рациону
витамина Е способствует снижению продуктов ПОЛ в печёнке перепелов. Дополнительное
введение к рациону маточного поголовья витамина Е в дозе 20 мг/кг нивелирует
прооксидантный эффект обработки инкубационных яиц разными химическими растворами, в
частности, содержание продуктов ПОЛ в тканях печёнки 14-суточных эмбрионов меньше на
13-22 % относительно показателей перепелов полученных от маточного поголовья которому
задавали комбикорм с стандартным содержанием токоферола.
Ключевые слова: ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ, ПЕРЕПЁЛКИ,
ПЕЧЕНКА, ЭМБРИОНЫ, ГИДРОПЕРЕКИСИ ЛИПИДОВ, АКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ
ТИОБАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ.
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ЖИВЛЕННЯ ТА ГОДІВЛЯ

УДК 638.12:612.39:57.08

ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ТКАНИНАХ ОРГАНІЗМУ
МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ ЗА УМОВ ПІДГОДІВЛІ ЦИТРАТАМИ Аg І Cu
І. І. Двилюк, аспірант,
І. І. Ковальчук, д-р вет. наук
Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
У статті подано результати дослідження вмісту таких мікроелементів як Fe, Zn, Cu,
Co, Cr, Pb, Cd в окремих анатомічних відділах організму медоносних бджіл за умов підгодівлі
цитратами Ag і Сu у весняний період. Встановлено зростання концентрації Cu, Co, Cr у
тканинах голови медоносних бджіл, на тлі зниження вмісту Fe, Pb ( р<0,001) і Cd ( р<0,001)
в дослідних групах порівняно до контрольної групи. Комплексне поєднання цитратів Ag і Cu
у підгодівлі медоносних бджіл зумовлювало зростання у тканинах грудного і черевного
відділів організму бджіл концентрації Fe, Cu, Co, Cr на тлі зниження рівня Zn, Pb, Cd у
зразках дослідних груп. Найнижчий вміст мінеральних елементів Zn, Cd i Pb у тканинах
організму бджіл спостерігали при згодовуванні добавки цитратів Ag і Cu в кількості 0,5 мг
на 1000 мл цукрового сиропу.
Ключові слова: МЕДОНОСНІ БДЖОЛИ, МІКРОЕЛЕМЕНТИ, ЦИТРАТ Ag,
ЦИТРАТ Сu.
У практиці бджільництва багатьох країн світу, де запаси нектару невеликі,
застосовується часткова заміна меду цукром для підгодівлі бджіл. Виникає необхідність
стабілізувати живлення бджіл і обмін речовин у їхньому організмі збагаченням цукрового
сиропу біологічно активними речовинами як органічного, так і мінерального походження, а
також стимулювати ріст і розвиток бджолосімей [1, 2].
В Україні створено пріоритетний напрямок в нанотехнології, за допомогою якого
отримали карбоксилати основних харчових кислот біогенних металів таких як Zn, Mg, Fe, Cu,
Co, Cr, Se а також Ag та Au. Дослідженнями у ветеринарній медицині встановлено, що
нанокарбоксилати даних мікроелементів не токсичні, йони металів з таких комплексів швидко
і ефективно засвоюються живим організмом в якості життєвонеобхідних мікроелементів.
В якості бактерицидних засобів успішно застосовують розчини Аргентуму та Купруму,
що проявляють виражену протимікробну активність. Найбільш виражені фунгіцидні,
антиоксидантні, імуностимулюючі і протизапальні властивості проявляються в присутності
обох металів [3, 4].
Як відомо, активність Купруму в організмі тварин пов'язана із включенням її до складу
активних центрів окисно-відновних ферментів [5, 6]. Купрум присутній в системі
антиоксидантного захисту організму в якості кофактору ферменту супероксиддисмутази.
Висока фізіологічна активність даного мікроелементу пов’язана перш за все з участю їх у
синтезі окремих ферментів, вітамінів і гормонів. Однак, фізіологічні ефекти цитратів таких
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елементів як Аргентум і Купрум, внесених з компонентами живлення до штучної підгодівлі
медоносних бджіл, не вивчені.
Метою наших досліджень було вивчити вміст окремих мікроелементів в організмі
медоносних бджіл за підгодівлі цитратами Аргентуму та Купруму у весняний період.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на медоносних бджолах карпатської
породи, на базі пасіки Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького, які утримувались в багатокорпусних 8-рамкових вуликах,
розміром рамки 435х230 мм. Було сформовано 3 групи бджолосімей, по три бджолосім'ї у
кожній групі. Контрольна група (I) отримувала підгодівлю цукровим сиропом
(1000 мл/тиждень/бджолосім'ю), II дослідна група – за аналогічних умов отримувала цукровий
сироп з додаванням до нього 0,2 мг Ag і 0,2 мг Cu у вигляді цитрату, III дослідна група – за
аналогічних умов отримувала Ag і Cu у вигляді цитрату в дозах 0,5 мг кожного на 1000 мл
цукрового сиропу на бджолосім'ю. Тривалість досліду становила 36 діб з інтервалом підгодівлі
7 діб. Мікроелементи додавали до цукрового сиропу у вигляді цитратів, що отримані від ТОВ
«Наноматеріали і нанотехнології», м. Київ, і виготовлені методом нанобіотехнології
(М. В. Косінов, В. Г. Каплуненко) [7, 8].
Для дослідження у весняний період відбирали зразки бджіл з вуликів контрольної та
дослідних груп. Зразки відбирали в кількості 90-100 бджіл з кожної групи, по 30-35 комах з
бджолосім'ї, які використовували для приготування гомогенату тканин з окремих анатомічних
відділів організму медоносних бджіл ( голови, грудного, черевного). У зразках гомогенатів
тканин організму бджіл визначали вміст окремих мінеральних елементів на атомноабсорбційному спектрофотометрі СФ-115 ПК за допомогою комп'ютерного аналізу. Цифрові
дані опрацьовані статистично з використанням комп'ютерної програми Microsoft EXCEL з
визначенням середніх величин М, їхніх відхилень ±m і ступеня вірогідності міжгрупових
різниць з використанням коефіцієнта Стьюдента (р).
Результати й обговорення. Аналіз одержаних результатів проведених досліджень
свідчить про дозозалежні зміни мінерального складу тканин організму медоносних бджіл за
умов згодовування цитратів Ag і Cu. Зокрема, у тканинах голови медоносних бджіл II і ІІІ
дослідних груп спостерігалась тенденція до збільшення Феруму (табл. 1). Однак різниці між
цими групами не були вірогідні і не перевищували величин середньо статистичних відхилень.
Встановлено, що в тканинах дорослих бджіл концентрація Fe в нормі становить 80-174 мкг/г
сухої речовини. Вміст цього елемента максимальний у грудних м’язах і мінімальний у
тканинах ніг і крил, що пов’язано з їх анатомічними особливостями та різною метаболічною
активністю тканин цих органів. Динаміка рівня Fe в організмі бджіл змінюється при
підвищеному його надходженні з кормом і супроводжується переходом у продукти
бджільництва.
Таблиця 1
Вміст окремих мікроелементів у тканинах голови організму медоносних бджіл,
мг/кг натуральної маси (М±m, n=3)
Мікроелементи
Fe
Zn
Cu
Co
Cr
Pb
Cd

I
24,45±0,59
27,68±0,97
5,22±0,5
0,27±0,1
0,90±0,03
1,82±0,008
0,22±0,003

Групи медоносних бджіл
II
22,14±2,44
28,20±0,69
6,18±0,08**
0,42±0,003
0,73±0,16
1,06±0,006***
0,15±0,003***

III
23,51±0.32
26,85±1,61
7,55±0,32**
0,47±0,005
0,89±0,12
0,86±0,01***
0,14±0,006***

Примітка: у цій і наступних таблицях * ― Р<0,05−0,02, ** ― Р<0,01, *** ― Р<0,001
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Певні міжгрупові відмінності встановлено за вмістом Zn та Сr у обох дослідних зразках
тканин голови медоносних бджіл, проте різниці були не вірогідними. Одним із важливих
мікроелементів, який необхідний для нормального перебігу фізіолого-біохімічних процесів в
організмі бджіл є Cu. Він приймає участь у різних реакціях обміну та каталізує процеси
метаболізму. Зокрема, від його наявності в організмі залежить інтенсивність синтезу
амінокислот. Основна кількість Cu в організмі бджіл міститься в кутикулі – зовнішньому
скелеті, який покриває тіло бджоли, і хітинових утвореннях, що формують внутрішній скелет.
Значна кількість Cu виділяється з секретом травних залоз робочих бджіл – маточним
молочком. Вміст Купруму в тканинах голови медоносних бджіл ІІ та ІІІ дослідних груп був
вірогідно вищим порівняно до контролю. Зокрема, вміст у тканинах бджіл ІІ групи становив
6,18 мг/кг (р<0,01), а в ІІІ – 7,55 (р<0,01) проти 5,22 мг/кг у контрольній групі.
Відомо, що Со підвищує біосинтез білків і концентрацію γ–глобулінів у фракціях
загального білка гемолімфи, ліпідів, гемолімфогенез і засвоєння Fe. Встановлено міжгрупові
різниці підвищення вмісту Co у тканинах голови медоносних бджіл ІІ і ІІІ дослідних груп (на
0,15 і 0,20 мг/кг) порівняно до його показників у зразках тканин бджіл контрольної групи. Це
може бути зумовлене впливом поєднаного введення до сиропу Ag і Cu щодо рівня Co в
організмі бджіл дослідних груп.
Слід відзначити, зниження вмісту Рd і Cd у тканинах голови бджолиного організму за
умов підгодівлі цитратами Ag і Cu у весняний період. Так, рівень Рb у II дослідної групи
вірогідно знизився у 1,7 раза ( (р<0,001), а III – у 2,1 раза (р<0,001) порівняно з контролем.
Рівень Сd був у 1,5 раза нижчим у зразках тканин голови медоносних бджіл в обох дослідних
зразках (р<0,001) порівняно до контрольної групи медоносних бджіл.
У гомогенаті тканин грудного відділу бджолиного організму спостерігали зменшення
концентрації Fe, Zn, Cu у II дослідній групі порівняно з вмістом їх у тканинах бджіл
контрольної групи (табл. 2). Зокрема, рівень Fe зменшувався на 6,6%, Zn-на 10,3% та Cu - на
17,0% порівняно до контролю. Концентрація Fe у тканинах грудного відділу медоносних
бджіл III групи була вищою у 1,3 раза, Cu у 1,1 раза на тлі нижчого вмісту Zn у 1,2 раза
порівняно до контрольної групи. Спостерігалася тенденція до збільшення вмісту Co і Cr
дослідних груп порівняно до зразків контрольної групи. Згодовування медоносним бджолам
з цукровим сиропом по 0,2мг Ag і Cu у вигляді цитратів зумовило вірогідне зниження рівня
Pb в грудному відділі II дослідної групи у 1,8 раза (р<0,01) та у 1,3 раза у ІІІ групі порівняно
до контролю. Рівень Cd у тканинах грудного відділу медоносних бджіл ІІ і ІІІ дослідних груп
суттєво не змінювався порівняно з контрольною групою.
Таблиця 2
Вміст окремих мікроелементів у грудному відділі організму медоносних бджіл мг/кг натуральної маси
(М±m, n=3)
Мікроелементи
Fe
Zn
Cu
Co
Cr
Pb
Cd

I
20,84±2,62
30,18±0,47
9,91±0,78
0,30±0,03
0,49±0,05
1,28±0,09
0,13±0,02

Групи медоносних бджіл
II
19,47±3,52
27,08±2,58
8,24±0,12
0,37±0,006
0,53±0,03
0,70±0,09**
0,11±0,01

III
27,09±0,39*
25,87±2,59
11,14±1,19
0,42±0,05
0,62±0,05
0,98±0,25
0,13±0,02

Аналогічні різниці спостерігали у тканинах черевця медоносних бджіл, які отримували
додатково до цукрового сиропу різні дози цитратів Ag і Cu у весняний період. З наведених у
таблиці 3 результатів також видно, що концентрація Fe була вищою у зразках дослідних груп
на тлі нижчого вмісту Zn порівняно до контрольної групи.
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Основна кількість Купруму в організмі бджіл міститься в кутикулі – зовнішньому
скелеті, який покриває тіло бджоли і хітинових утвореннях, що формують внутрішній скелет.
Значна його кількість виділяється з секретом травних залоз робочих бджіл – маточним
молочком. Суттєво не змінювався рівень Cu в тканинах черевному відділі організму бджіл ІІІ
групи на тлі вірогідно нижчого вмісту у 1,2 раза (р<0,01) у зразках ІІ групи. Встановлені
міжгрупові різниці вмісту Cu можуть характеризуватися особливостями функціонування
черевного відділу організму медоносних бджіл дослідних груп під дією Ag і Cu. Поряд з тим,
Cu необхідна для утворення секрету воскових залоз, апітоксину і білка м’язів міоглобіну.
Встановлені різниці рівня Cu в тканинах головного, грудного і черевного відділів, можуть бути
пов’язані із дією цитратів на засвоєння з корму, нагромадження і обмін досліджених
елементів, у т. ч. Cu в організмі медоносних бджіл.
Таблиця 3
Вміст окремих мікроелементів у черевному відділі медоносних бджіл мг/кг натуральної маси (М±m, n=3)
Мікроелементи
Fe
Zn
Cu
Co
Cr
Pb
Cd

I
23,61±2,56
24,80±2,07
10,00±0,44
0,36±0,006
0,66±0,11
1,26±0,15
0,19±0,02

Групи медоносних бджіл
II
24,95±0,53
23,97±1,56
8,15±0,14**
0,45±0,1
0,71±0,04
1,25±0,02
0,17±0,01

III
25,37±1,89
22,10±0,97
10,35±0,27
0,52±0,03**
0,68±0,05
0,83±0,06
0,15±0,02

Встановлено вищий вміст Co у тканинах черевного відділу ІІ і ІІІ дослідних груп
відповідно у 1,3 та 1,4 (р<0,01) раза порівняно до його показників у зразках тканин бджіл
контрольної групи.
Як відомо, фізіологічна концентрація Cr в тканинах і рідинах інтенсифікує обмінні
процеси, в т.ч. мінеральний обмін в організмі. Доведено, що пилок і нектар відрізняються
низьким вмістом Cr, оскільки основна маса його міститься в коренях рослин і лише незначна
кількість цього елементу транспортується до наземних органів, у т. ч. в суцвіття медоносів
[329]. Рівень Cr у тканинах черевного відділу медоносних бджіл був вищим у зразках
дослідних груп порівняно до контрольної, що можливо пов’язано з синергічною дією
застосованих на засвоєння і кумуляцію цього елементу в тканинах організму бджіл.
За даними літератури, Pb і Cd в найбільшій кількості акумулюється в ректальних
залозах медоносних бджіл. Зниження життєздатності бджіл під впливом полютантів, які
комахи отримують з кормом, очевидно, пов’язано із зменшенням інтенсивності виділення з
організму бджіл води через покриви тіла і дихальну систему. За результатами дослідження
відзначено не вірогідні зниження рівня Pb і Cd в зразках тканин черевного відділу медоносних
бджіл дослідних груп порівняно з контрольною групою. Такі незначні зміни можуть бути
пов’язані з конкуруючою метаболічною взаємодією Ag і Cu з іншими елементами, які
надходять в організм бджіл, зокрема Pb і Cd , що більш виражено в тканинах черевного відділу,
де більше міститься залозистої тканини.
Таким чином, згодовування медоносним бджолам у весняний період цитратів Ag і Cu
супроводжувалося дозозалежними змінами вмісту окремих мінеральних елементів у тканинах
окремих анатомічних частин – голови, грудей та черевця. Це дає підставу стверджувати про
визначальний вплив цитратів Ag і Cu на мінеральне живлення та життєдіяльність медоносних
бджіл.
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ВИСНОВКИ
Згодовування з цукровим сиропом цитратів Ag і Cu у весняний період медоносним
бджолам зумовлювало певні відмінності вмісту мінеральних елементів у тканинах окремих
анатомічних частин (голова, груди, черевце). Встановлено вищий вміст Zn, Co та Cu у
тканинах голови на тлі нижчого рівня Fe, Cr, Pb і Cd в усіх дослідних зразках. Комплексне
поєднання цитратів Ag і Cu у підгодівлі медоносних бджіл в дозах 0,5 мг зумовлювало
зростання у тканинах грудного і черевного відділів Fe, Cu, Co, Cr на тлі зниження рівня Zn,
Pb, Cd у зразках дослідних груп порівняно з контрольною групою.
Перспективи досліджень. Перспективним напрямком подальших досліджень є
вивчення ліпідного складу тканин продукції медоносних бджіл та показників резистентності
їх організму з врахуванням рівня важких металів у пилку, воді, меді за умов згодовування Аg
і Сu .
THE CONTENTS OF MICROELEMENTS IN TISSUES OF HONEY BEES ORGANISM
AFTER FEEDING OF CITRATES Ag AND Cu
I. I. Dvylyuk, I. I. Kovalchuk
Institute of Animal Biology of NAAS,
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of the study of the content of trace elements such as Fe, Zn,
Cu, Co, Cr, Pb, Cd in separate anatomical parts of the body of honey bees after feeding Ag and Cu
citrates in the spring. The increase of Cu, Co, Cr concentration in the tissues of the head of honey
bees was observed, while the Fe, Pb (p <0.001) and Cd (p <0.001) content in the experimental groups
decreased compared to the control group. The combined combination of Ag and Cu citrates in the
feeding of honey bees resulted in the increase of Fe, Cu, Co, Cr in the tissues of the thoracic and
abdominal organs of the body of the organism, against the background of lowering the levels of Zn,
Pb, Cd in the samples of experimental groups. The lowest content of the mineral elements Zn, Cd and
Pb in the tissues of the body of bees was observed when feeding by Ag and Cu citrates in the amount
of 0.5 mg per 1000 ml of sugar syrup.
Key words: HONEY BEES, TRACE ELEMENTS, Ag CITRATE, Cu CITRATE.
СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ТКАНЯХ ОРГАНИЗМА МЕДОНОСНЫХ
ПЧЕЛ В УСЛОВИЯХ ПОДКОРМКИ ЦИТРАТАМИ Аg И Cu
И. И. Двылюк, И. И. Ковальчук
Институт биологии животных НААН,
ул. Стуса, 38, г. Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследования содержания таких микроэлементов
как Fe, Zn, Cu, Co, Cr, Pb, Cd в отдельных анатомических отделах организма медоносных пчел
в условиях подкормки цитратами Ag и Сu в весенний период. Установлено рост концентрации
Cu, Co, Cr в тканях головы медоносных пчел, на фоне снижения содержания Fe, Pb (р <0,001)
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и Cd (р <0,001) в опытных группах по сравнению с контрольной группы. Комплексное
сочетание цитратов Ag и Cu в подкормки медоносных пчел обусловливало рост в тканях
грудного и брюшного отделов организма пчел концентрации Fe, Cu, Co, Cr на фоне снижения
уровня Zn, Pb, Cd в образцах исследовательских групп. Низкое содержание минеральных
элементов Zn, Cd i Pb в тканях организма пчел наблюдали при скармливании добавки цитратов
Ag и Cu в количестве 0,5 мг на 1000 мл сахарного сиропа.
Ключевые слова: МЕДОНОСНЫЕ ПЧЕЛЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, ЦИТРАТ Ag,
ЦИТРАТ Сu.
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УМІСТ ОКРЕМИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ТКАНИНАХ МЕДОНОСНИХ
БДЖІЛ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ЦУКРОВОГО СИРОПУ І ЦИТРАТНОГО
МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО КОМПЛЕКСУ«AВАТАР-ЗАХИСТ»
І. І. Ковальчук, д-р вет. наук, с. н. с.,
І. Б. Кикіш, аспірант
Л. І. Романів, канд. с.-г. наук, м. н. с.
Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
У статті наведено результати досліджень впливу додавання у підгодівлю медоносним
бджолам цукрового сиропу та цитратів мікро- та ультрамікроелементів препарату
«Aватар-Захист» у вигляді надчистих карбоксилатів металів (Mg, Zn, Fe, Mn, Co, Mo, La, Ti,
Se, Ge, Cu, B). Препарат вводили до сиропу у різних розведеннях (1:3000; 1:2000; 1:1500;
1:1000; 1:700 та 1:500) в умовах ізоляції бджіл у садках термостату з дотриманням
стандартних параметрів мікроклімату при t= +27о С і відносній вологості 60-80%.
Ефективність випоювання різних доз цитратів мікроелементів визначали за
життєздатністю та тривалістю життя бджіл щоденно. На завершальному етапі
дослідного періоду (30-та доба) відбирали зразки тканин організму бджіл для визначення
умісту окремих мікроелементів (Co, Zn, Cu та Ni). Встановлено коригуючий вплив препарату
на вміст досліджуваних мікроелементів зі збільшенням рівня Co, Zn, Cu і Ni в тканинах бджіл
дослідних груп, які одержували його в різних розведеннях. Однак, вміст Ni в тканинах бджіл
VI і VII груп був найвищим і перевищував рівень у контрольній групі в 2-3 рази.
Ключові слова: БДЖОЛИ, ТКАНИНИ, ЦИТРАТИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ,
НАНОМАТЕРІАЛИ.
Використання тільки цукрового сиропу у період весняної підгодівлі бджіл й наступні
критичні періоди календарного року пов᾽язують здебільшого з дефіцитом надходження до
їхнього гнізда нектару і пилку рослин, що порушує оптимальний поживний баланс вуглеводів
до ліпідів і протеїнів, знижує забезпеченість організму медоносних бджіл ліпідами, макро-і
мікроелементами [1, 2]. Тому на практиці, внаслідок природного кормового дефіциту
передбачені заходи екстреної підгодівлі бджіл замінниками нативного корму (нектару і
пилку), збагачуючи кормову суміш компонентами рослинного та тваринного походження, з
додаванням борошна окремих бобових і злакових культур, інактивованих дріжджів, сироватки
крові ссавців, цільного та сухого молока, яєчних білків тощо [2].
Однак збалансоване живлення тварин медоносних бджіл передбачає їх забезпечення
також необхідними макро– та мікроелементами, що надходять до організму робочих бджіл і
розплоду, відіграючи важливу роль в онтогенезі та життєздатності цих комах [3].
Мінеральні речовини в організмі тварин використовуються як структурний матеріал і
як компоненти багатьох вітамінів, гормонів та ензимів, забезпечуючи їхню фізіологічну
функцію та необхідну інтенсивність обміну речовин.
Тому, що від наявності тих чи інших біотичних елементів залежить інтенсивність
перетворення корму в енергію і використання поживних речовин у трофіці пластичних
процесів, що має місце для побудови тканин організму. Однак, використання у підгодівлі
бджіл лише солей мінеральних кислот може викликати аліментарний (сольовий) токсикоз.
Необхідно відзначити вплив окремих макроелементів, не зв᾽язаних з білками
гемолімфи, які знаходяться в іонізованій формі, зокрема Na, Ca, K, Mg на організм медоносних
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бджіл [3, 4]. Ці біогенні елементи підтримують осмотичний тиск клітин, забезпечують
транспорт неорганічних йонів через клітинні мембрани та активують біоелектричні процеси в
мембранах тканин організму медоносних бджіл. Встановлено, що їхнє кількісне
співвідношення змінюється в процесі онтогенезу бджіл [5].
Тому перспективним напрямом є збагачення корму бджіл мікроелементами з
використанням нанокарбоксилатів біотичних елементів, які підвищують його біологічну
цінність. Такі органічні сполуки мають високу біологічну дію, краще засвоюються в організмі,
активно використовуються в процесах обміну речовин, у тому числі бджіл, підвищують їх
резистентність, життєздатність і репродуктивну функцію [6].
Організм медоносних бджіл здатний активно депонувати такі метали, як Zn, Cu, Cr, Ni,
Fe та Pb. Крім цього,Fe, Cr, Cu,Coй інші елементи входять до групи металів-біоферомагнетиків
магнетосом магнетотаксичних бактерій (Magnetospirillum magnetostacticum), які
локалізуються у кристаликах магнетиту черевця у бджіл, слугуючи їм ендогенним компасом
для орієнтації у просторіза векторами магнітного поля Землі [7]. Метаболічний спектр
окремих біотичних елементів, у т. ч. й Fe не обмежується суто феромагнітними властивостями
як функціонального магнетостатика з утворенням подвійного оксиду Fe2+ і Fe3+, оскільки
Fe,також входить до низки гемінових ензимів – цитохромів, каталази та пероксидази, які
необхідні для нормального функціонування організму бджіл і є наявними у меді. Необхідно
вказати також наважливість функціонування в організмі бджіл ферумвмісних ензимів із класу
оксидоредуктаз, зокрема каталази, яка синтезується у ректальних залозах бджіл осінньозимової генерації та інгібує гнильні процеси у товстій кишці, що викликані нагромадженням
калових мас на тлі зимового гіпобіозу [7–9].
Доведено широкий спектр біологічних ефектів від використання цитратів таких
елементів, як Ag, Cu, Zn, Mg, Co, Ge, Se. Одним з таких засобів є багатокомпонентний
мікроелементний препарат «Аватар-Захист», що застосовується проти основних збудників
хвороб сільськогосподарських культур та їх підживлення у період вегетації. Діючою основою
препарату є цитрати низки макро- і мікроелементів –Mg, Zn, Fe, Mn, Co, Mo, La, Ti, Se, Ge, Cu,
B та інші, що отримані методом нанотехнології [10]. Характерно, що стимулюючий вплив цих
сполук на функції окремих органів, систем і цілого організму досягається від застосування
значно менших (в 10 – 20 разів) доз, порівняно з мінеральними солями цих елементів.
Дослідження гострої токсичності таких сполук вказують на значно нижчі у (8 – 12 разів) їх
значення для більшості макро- і мікроелементів.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на медоносних бджолах карпатської
породи в Інституті біології тварин НААН, що відібрані для досліду з лабораторної пасікивіварію. У підгодівлю ізольовані у садках (по 40-50 шт.) бджоли контрольної (I) групи
одержували по 2 мл чистого (50 %-го) цукрового сиропу (ЦС) / садок / добу. Бджоли II-, III-,
IV-, V-, VI- та VII-ої дослідних груп, крім аналогічної кількості ЦС, одержували поєднання
біотичних елементів (Mg, Zn, Fe, Mn, Co, Mo, La, Ti, Se, Ge, Cu, B) з органічними кислотами у
вигляді аквананоцитратів, отриманих методом нанотехнології [10] з препарату «AватарЗахист» у різних розведеннях (1:3000); (1:2000); (1:1000); (1:700); (1:500). Дослідний період
тривав 30 діб в умовах термостату ТС-80М-3 при (t=270C). Для біохімічних досліджень на 30ту добу дослідного періоду було відібрано зразки тканин бджіл у кількості по 1,0 г і
сформовано по три паралельних групових зразки. Мінералізацію проб проводили методом
сухого озолення у муфельній печі при tmax= 450 оС. Одержані після спалювання зразки золи
розводили в 6 н. HCl і визначали уміст окремих мікроелементів (Со, Zn, Cu та Ni) на атомноабсорбційному спектрофотометрі СФ-115 ПК, абсолютні концентрації умісту виражали у
міліграмах на кілограм натуральної маси (мг/кг) [11]. Цифрові дані опрацьовані статистично з
використанням комп᾽ютерної програми Microsoft EXCEL з визначенням середніх величин М,
їх відхилень ±m і ступеня вірогідності міжгрупових різниць з використанням коефіцієнта
Стьюдента (р).
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Результати й обговорення. В результаті досліджень впливу збагачення цукрового
сиропу багатокомпонентним мікроелементним препаратом серії «Avatar-Protect» на
медоносних бджіл в умовах термостату, встановлені вірогідні різниці за вмістом Со, Zn, Cu та
Ni у тканинах їхнього організму (табл.).
Таблиця
Уміст окремих мікроелементів у тканинах організму бджіл за умовїх підгодівлі цукровим сиропом та
препаратом «Аватар-Захист», мг/кг натуральної маси (М±m, n=3)
Групи бджіл
I-К
II-Д 1:3000
III-Д 1:2000
IV-Д 1:1500
V-Д 1:1000
VI-Д 1:700
VII-Д 1:500

Со
0,50±0,012
1,08±0,13*
1,17±0,10**
1,78±0,18**
1,25±0,12**
1,53±0,26*
4,20±0,16***

Мікроелементи (мг/кг)
Zn
Cu
16,18±0,43
3,20±0,12
17,87±0,20*
5,41±0,11***
28,70±0,22***
6,44±0,24***
29,68±0,31***
5,61±0,24***
41,59±0,38***
8,08±0,17***
38,07±0,29***
7,38±0,27***
37,50±0,33***
7,84±0,18***

Ni
2,01±0,17
3,51±0,23**
1,97±0,23
2,02±0,16
1,65±0,17
8,70±0,18***
6,02±0,19***

Примітка: вірогідні різниці вмісту окремих мікроелементів у тканинах організму бджіл II, III, IV, V, VI
та VII дослідних груп порівняно до I контрольної групи; * – Р<0,05, ** – Р<0,01; *** – Р<0,001

Додавання бджолам II-ї дослідної групи препарату«Aватар-Захист» у розведенні 1:3000
зумовлює вірогідне (р<0,01-0,001) зростання у тканинах їхнього організму концентрації Со,
Zn, Cu і Ni на 0,74; 24,39; 2,68 і 1,50 мг/кг, порівняно з їхнім вмістом у тканинах організму
бджіл контрольної (I) групи.
Необхідно відзначити, що як Со, так іCu збагачують мінеральний склад натурального
квіткового меду, однак у його зольному залишку(від 0,26 до 0,80 %)вони містяться в мізерних
кількостях, коливаючись від 0,001до 0,1 % для Сuта від 0,0003 до 0,01 % –Со, а
NiіZnвідповідно від 0,0001 до 0,03 %.
Кобальт (Со), як мікроелемент проявляє найвищу засвоюваність в організмі тварин
порівняно з іншими елементами мінерального живлення. За умов застосування в підгодівлі
тварин високих доз Со (більше 100 мкг / тварину) його абсорбційна здатність знижується до
16 %. Однак, за умов внесення більш високих доз кобальту (Со) його всмоктування організмом
тварин припиняється. Підсиленню абсорбційних властивостей Со сприяє Купрум (Сu) та Цинк
(Zn). Аналогічні функції обміну Со проходять в організмі комах, зокрема у медоносних бджіл.
Для підвищення продуктивності бджолиних сімей та репродуктивної здатності їхніх маток Со
згодовують з 50 % цукровим сиропом, внесеним у двох неорганічних сполуках (CoSO4,
CoCl2×6H2O) [12, 13].
Виокремлено дозозалежну (оптимальну) кількість кобальту хлориду на збільшення
приросту маси тіла та кількість виведених бджолиних маток у сім᾽ях-виховательках (шт. /
сім᾽ю) за умов додавання солей Со з мінеральних кислот. Відтак, за весь дослідний період від
бджолосімей контрольної (I) групи було одержано 169 шт. маточників, а після їх інкубації,
маса тіла становила тільки (160,7±4,9 мг), тоді як з додаванням до підгодівлі кобальту хлориду
у вигляді (CoCl2×6H2O) в дозі 24 мг / 1000 мл цукрового сиропу — (II-а дослідна група),
одержано 203 шт. маточників з середньою масою тіла маток після їх інкубації (174,7±1,4 мг)
[13]. Різниця за кількістю одержаних зрілих маточників (шт. / сім᾽ю) та масою тіла (мг)
виведених з них маток у II дослідній групі за цих умов становила відповідно 20,1 і 8,7 %
порівняно з показниками у контрольній I групі бджолосімей [13].
Важливим є те, що повноцінне маточне молочко як екзосекрет гіпофарингіальних залоз
молодих бджіл-годувальниць крім протеїну, незамінних амінокислот, вуглеводів, ліпідів,
вітамінів, гормоноподібних речовин, містить низку мікроелементів – Ферум (Fe), Сульфур (S),
Магній (Mg), Марганець (Mn), Кальцій (Ca), Хром (Cr), Кремній (Si), Нікель (Ni), Кобальт
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(Co), Цинк (Zn), Аргентум (Ag), Фосфор (P) та інші. Важливо відзначити, що серед
водорозчинних вітамінів групи Вміститься багато(до 150 мг/г) ціанкобаламіну (віт. В12), в
структурі якого локалізуються атоми Кобальту (Со3+), формуючи коринову кільцеву систему
(кофактор віт. В12), яка є структурно спорідненою з порфіринами гему та гемвмісними білками
[13].
Зокрема, за умов згодовування цитратів мікроелементів у розведенні 1:2000 у тканинах
організму бджіл III-ї дослідної групи вірогідно (р<0,01-0,001) зріс вміст Со, Zn та Cu (на 0,75;
25,41 та 4,88 мг/кг) ?порівняно з показниками у тканинах бджіл контрольної (I)групи.
Аналогічно зріс (р<0,01-0,001) вміст Со, Zn та Cu у тканинах бджіл IV-ої (на 0,67; 12,52 та 3,24
мг/кг) та V-ої(на 1,28; 13,50 та 2,41 мг/кг) дослідних груп, які одержували цитрати
мікроелементів в розведеннях(1:1500)та (1:1000) порівняно з їх вмістом у тканинах бджіл
контрольної групи.
Окремі автори [14] пов᾽язують високий уміст Zn у складі маточного молочка зі
стимуляцією розвитку яєчників бджолиних маток і посиленням процесів біосинтезу та
формування компонентів яєць у яйцевих трубочках (оваріолах). Купрум (Cu) впливає на
важливі механізми захисту безхребетних, зокрема на процеси меланізації патогенів і
пошкодження тканин комах. Процеси меланогенезу в організмі комах контролюються
купрумвмісним ензимом з класу оксидоредуктаз– фенолоксидазою (ФО). Профенолоксидазна
система в організмі бджіл локалізується в кутикулі та гемолімфі у вигляді неактивних
проферментів. Каскад ферментативних реакцій забезпечує активацію серинових протеаз,
внаслідок механічного пошкодження кутикули, контакту гемолімфи з чужорідними агентами
або ж взаємодією з компонентами клітинних стінок мікроорганізмів. Механізми цього захисту
не тільки впливають на репараційні процеси, але й стимулюють елімінацію патогенів завдяки
утворенню проміжних токсичних продуктів меланізації – активованих оксигенних метаболітів
[14, 15].
Встановлено, що у гомогенатах тканин усього організму бджіл VI-та VII-ої дослідних
груп, які одержували цитратний комплекс мікроелементів у найнижчих розведеннях (1:700 і
1:500),вірогідно (р<0,001) зріс вміст Ni(на 6,69 та 4,01 мг/кг) та Со – як VI-ої (на 1,03 мг/кг;
р<0,02), так і VII-ої дослідних груп (на 3,70 мг/кг; р<0,001). Аналогічно зростав у тканинах
їхнього організму також уміст Cu (на 21,89 та 21,32 мг/кг) і Zn(на 4,18 та 4,64 мг/кг)(р<0,001)
порівняно зі зразками тканин у бджіл контрольної групи. Припускаємо, що підвищення
концентрації Niта Coу зразках тканин бджіл обох дослідних (як VI- так і VII-ї) груп може
вказувати на спільний синергічний зв᾽язок цих мікроелементів. Оскільки, експериментально
доведено, що за механізмами біологічного впливу на організм тварин Ni близький до Fe і Co.
Однак, з результатів досліджень балансових методів випливає, що навіть за умов високого
екзогенного надходження до організму тварин Ni таCo, їх абсорбційна здатність суттєво
коливається в межах від 1 до 10 % для Niідо 26,2 % – Со від введеної (разової) дози.
ВИСНОВКИ
1. Комплексна підгодівля бджіл у II-, III-, IV- та V-ій дослідних групах цитратним
препаром «Aватар-Захист» у великих розведеннях(1:3000; 1:2000; 1:1500 та 1:1000) з
цукровим сиропом зумовлювала коригувальний їх вплив на мінеральний обмін з
підвищенням(р<0,05-0,02; р<0,01-0,001) вмісту Со, Zn, Cu і Ni у гомогенатах тканин усього
організму.
2. Встановлено, що в тканинах організму бджіл у VI-таVII-ої дослідних груп, які
одержували мікроелементний комплекс у розведеннях 1:700 та 1:500, спостерігались
аналогічно спрямовані вірогідні (р<0,02-0,001) різниці вмісту Со, Zn, Cu та Ni, однак у
гомогенатах тканин усього організму бджілVI-таVII-ої дослідних груп найбільше
депонувалосьNi, рівень якого у тканинах зріс на 6,69 і 4,01 мг/кг; (р<0,001) і Со (на 3,70 мг/кг;
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р<0,001), але лише у гомогенатах тканин бджіл VII-ї дослідної групи порівняно зі зразками
тканин бджіл контрольної(I) групи.
Перспективи досліджень. Перспективним напрямом у збагаченні мінеральної
підгодівлі для медоносних бджіл є використання сучасних технологій і створення нових
біостимуляторів на основі поєднання наночастинок біогенних елементів, у т. ч. й
ессенціальних, які підвищують адаптаційну здатність організму бджіл до абіотичних факторів
навколишнього середовища.
CONTENT OF SPECIAL MICROELEMENTS IN TISSUES OF MEDIUM BODIES
UNDER THE AGREEMENT OF THE MILD CIRCUIT AND THE CITRATE
MICROELEMENT COMPLEX «AVATAR-PROTECTION»
I. I. Kovalchuk, I. B. Kikish, L. I. Romaniv
Institute of Animal Biology of NAAS,
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
The results of studies of the effect of adding to feeding honey bees sugar syrup and citrate
micro and ultra-microelements drug "Avatar-protection" as ultrapure carboxylates of metals (Mg, Zn,
Fe, Mn, Co, Mo, La, Ti, Se, Ge, Cu, B). The drug was administered to the syrup in various dilutions
(1: 3000, 1: 2000, 1: 1500, 1: 1000, 1: 700 and 1: 500) in isolation of bees in gardens thermostat in
compliance with the standard of microclimate at t = + 27o C And a relative humidity of 60-80 %. The
effectiveness of different doses of citrate watering trace elements were determined by the viability
and lifespan of bees daily. At the final stage of the research period (30th day) were selected samples
of body tissues bees to determine the contents of some trace elements (Co, Zn, Cu and Ni). Established
corrective effects on the contents studied with increasing levels of trace elements Co, Zn, Cu and Ni
in the tissues of bee research groups who received it in different dilutions. However, the content of
Ni in the tissues of bees VI and VII groups was the highest and exceeded the level in the control group
2-3 times.
Keywords: BEES, FABRICS, CITRATE, NANOTECHNOLOGY, NANOMATERIALS.
СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ТКАНЯХ МЕДОНОСНЫХ
ПЧЕЛ ПРИ ПОДКОРМКЕ САХАРНЫМ СИРОПОМ И ЦИТРАТНЫМ
МИНЕРАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ «AВАТАР-ЗАЩИТА»
И. И. Ковальчук, И. Б. Кикиш, Л. И. Романив
Институт биологии животных НААН,
ул. В. Стуса, 38, г. Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований влияния добавления к подкормке
медоносным пчелам сахарного сиропа и цитратов микро-и ультра-микроэлементов препарата
«Avatar-Protect» в виде сверхчистых карбоксилатов металлов (Mg, Zn, Fe, Mn, Co, Mo, La, Ti,
Se, Ge, Cu, B). Препарат вводили в сироп в разных разведениях (1:3000; 1:2000; 1:1500; 1:1000;
1:700 и 1:500) в условиях изоляции пчел в садках термостата с соблюдением стандартных
параметров микроклимата при t=+27 oC и относительной влажностью воздуха 60-80 %.

93

Эффективность выпойки разных доз цитратов микроэлементов определяли по
жизнедеятельности и сроках жизни пчел каждый день. На заключительном этапе опытного
периода (30-ые сутки) отбирали образцы тканей организма пчел для определения содержания
отдельных микроэлементов (Co, Zn, Cu и Ni). Установлено коррегирующее влияние препарата
на содержание исследованных микроэлементов с увеличением уровня Co, Zn, Cu и Ni в тканях
пчел опытных групп, получавших его в разных разведениях. Однако, содержания Ni в тканях
пчел VI и VII групп было наивысшим и превышало уровень в контрольной группе в 2-3 раза.
Ключевые слова: ПЧЕЛЫ, ТКАНИ, ЦИТРАТЫ, НАНОТЕХНОЛОГИИ,
НАНОМАТЕРИАЛЫ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕПЕЛСОДЕРЖАЩИХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В. Ф. Радчиков, д-р с.-х. наук, профессор,
Е. А. Шнитко, научный сотрудник,
Г. В. Бесараб, научный сотрудник
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»,
ул. Фрунзе, 11, г. Жодино, Минская обл., 222160, Республика Беларусь
Исследованиями установлено, что при скармливании бычкам трепела и пробиотика
работа рубца интенсифицируется, что ведет к усилению синтеза и утилизации основных
метаболитов рубцового пищеварения, о чём свидетельствует увеличение концентрации ЛЖК
на 0,6 п. п., у молодняка, в состав комбикорма которого входили трепел и пребиотик, трепел
и синбиотик, на 0,5 и 0,9 п. п., соответственно.
Переваримость большинства питательных веществ рациона у бычков опытных групп
превышала контрольных, что произошло за счёт антибактериальных свойств пробиотика,
пребиотика, синбиотика и трепела.
Использование азота бычками, потреблявшим опытные кормовые добавки, оказалось
выше по равнению с контрольными. Включение в рацион молодняка крупного рогатого скота
опытных кормовых добавок способствовало увеличению среднесуточных приростов живой
массы на 5,6-12,1 %. Лучшие результаты получены при скармливании комбикорма с добавкой,
в состав которой входил трепел и синбиотик.
Ключевые слова: СОРБЕНТ, ПРОБИОТИК, ПРЕБИОТИК, СИНБИОТИК,
МОЛОДНЯК, ПИЩЕВАРЕНИЕ, ПЕРЕВАРИМОСТЬ, СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ.
Увеличение объемов производства при снижении себестоимости продукции является
главной задачей всех отраслей сельского хозяйства, в том числе и животноводства. Этого
можно добиться только в том случае, если животные обладают крепким здоровьем и
устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды [3, 4].
Современные условия производства продукции животноводства требуют комплексных
препаратов для профилактики и лечения нарушений обмена веществ, заболеваний желудочнокишечного тракта и др. [1].
В связи с этим, мы попытались соединить в одной кормовой добавке сорбенты,
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пробиотики, пребиотики и синбиотики. Данная композиция считается эффективным
элементом технологии производства безопасной продукции животноводства и птицеводства
[6]. Сорбированные пробиотики и пребиотики содержат бактерии, иммобилизованные на
частицах твердого сорбента. За счет химических и электростатических сил взаимодействие
таких форм со стенкой кишечника выше. Сорбенты ускоряет дезинтоксикацию и
репаративный процесс. Они обладают относительно хорошей сорбционной и ионообменной
способностью, имеют сильно развитый поверхностный каркас, с порами разного диаметра,
способными взаимодействовать с различными веществами и клетками пробиотика и
пребиотика. Биологическая активность таких препаратов связана с тем, что микробная масса
живых пробиотических и пребиотических бактерий иммобилизована на сорбенте, благодаря
чему они лучше выживают и быстрее заселяют кишечник [2, 8]. Композиции цеолиты +
пробиотик + пребиотик обладают выраженными иммунокоррегирующим свойствами [7, 9],
нормализуют микробиоценоз желудочно-кишечного тракта, повышают неспецифическую
резистентность организма, стимулируют функциональную деятельность пищеварительной
системы, обладают детоксикационными свойствами.
Кроме того, использование данной кормовой добавки имеет актуальное значение не
только для животноводства, но и для здравоохранения в целях снижения риска заболеваемости
людей и повышения экологической безопасности сельскохозяйственной продукции [5, 6].
Материалы и методы. Исследования проведены в РУП "Экспериментальная база
"Жодино" Смолевичского района Минской области на молодняке крупного рогатого скота.
Исследования проводились согласно схемы опытов (табл. 1).
Таблица 1
Схема опытов
Группы
I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная

Количество
животных,
голов
14
14
14
14

Живая масса
в начале
опыта, кг
164,5
163,9
165,1
163,6

Продолжительность
опыта, дн.
93
93
93
93

Особенности кормления
Основной рацион (ОР) + комбикорм КР-3
ОР + добавка №1 в составе комбикорма КР-3.
ОР + добавка №2 в составе комбикорма КР-3.
ОР + добавка №3 в составе комбикорма КР-3.

Для опыта сформировано 4 группы животных черно-пестрой породы, по принципу параналогов по 14 голов в каждой. В состав добавки № 1 входили трепел и пробиотк БиомиксВет, № 2 - трепел и пребиотик Биомос, № 3 – трепел и синбиотик (Биомикс + Биомос). В
качестве сорбента использовался трепел белорусского месторождения.
Особенности кормления заключались в том, что молодняк второй опытной группы в
составе комбикорма получал добавку № 1, животные третьей опытной группы – добавку № 2.
Молодняк четвертой опытной группы в составе комбикорма получал добавку № 3.
Результаты и обсуждение. Исследованиями установлено, что основной рацион
животных состоял из силоса, сенажа и комбикорма КР-3. В результате учета расхода кормов
установлено, что животные контрольной группы получали 5,05 кормовых единиц, 54,4 МДж
обменной энергии, 504 г переваримого протеина.
Молодняк второй, третьей и четвертой опытных групп потребляли 5,06, 5,01, 5,26 к.
ед., 53, 54,3, 57,2 МДж ОЭ, 507, 500, 526 г переваримого протеина, соответственно.
Исследования рубцового содержимого показали, что все изучаемые показатели
находились в пределах физиологических норм. Вместе с тем следует отметить, что
скармливание трепела с пробиотиком, пребиотиком и синбиотиком в составе комбикорма
оптимизирует процессы рубцового пищеварения у бычков и создает более благоприятные
условия для жизнедеятельности рубцовой микрофлоры. Так, концентрация аммиака в химусе
рубца животных второй, третьей и четвертой опытных групп была ниже, по сравнению с
контролем на 3,6 %, 4,7 % и 8,3 % (Р<0,01), соответственно.
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Отмечалось более высокое содержание ЛЖК в рубцовом химусе опытных животных
по сравнению с контролем. Так во второй, третьей, четвертой опытных групп данный
показатель оказался выше на 6 %, 5,1 % и 8,8 % по отношению к контролю. При этом
животными четвертой опытной группы с включением в рацион трепела и симбиотика
показатель ЛЖК на 3 и 3,9 % больше, в сравнении с молодняком второй и третьей опытных
групп получавшие трепел и пробиотик, трепел и пребиотик, соответственно.
Снижение уровня аммиака и увеличение количества ЛЖК в рубцовом содержимом
молодняка крупного рогатого скота способствует снижению величины рН. Так во второй и
третьей опытных группах рН ниже по сравнению с контролем на 0,2 – 0,25 единицы. В
четвертой опытной группе данный показатель оказался ниже на 0,3 единицы к контролю. Это
в свою очередь благоприятно сказывается на развитии микрофлоры рубца.
В опытных группах показатель азота оказался выше на 2,2 %, 4,6 % и 6,8 %, чем в
контроле.
При скармливании трепела и пробиотика работа рубца интенсифицируется, что ведет к
усилению синтеза и утилизации основных метаболитов рубцового пищеварения.
Концентрация ЛЖК у бычков, получавших трепел и пробиотик была выше на 0,6 п. п., чем в
контроле. Так же следует отметить увеличение данного показателя у молодняка III и IV
опытных групп, где в состав комбикорма входили трепел и пребиотик, сорбент и синбиотик,
на 0,5 и 0,9 п. п., соответственно. Повышение ЛЖК можно объяснить усилением ферментации
корма. Чем выше ЛЖК, тем процесс ферментации углеводистой части рациона происходит
более интенсивно.
Кровь, являясь внутренней средой, выполняет важную роль в организме. В крови, как
в зеркале, отражаются все изменения, происходящие в организме. В связи с этим для контроля
за физиологическим состоянием животных в процессе проведения опыта были взяты образцы
крови подопытного молодняка и проведен анализ её морфо-биохимического состава.
Исследованиями установлено, что все изучаемые показатели у животных всех групп в учетные
периоды опытов находились в пределах физиологической нормы и не имели существенных
различий. Вместе с тем следует отметить, что в крови животных опытных групп установлено
повышение содержания эритроцитов, гемоглобина, общего белка, глюкозы и показателей
естественной резистентности организма БАСК, ЛАСК по сравнению с контролем. Это говорит
о том, что скармливание молодняку крупного рогатого скота трепела с пробиотиком,
пребиотиком и синбиотиком оказывает положительное влияние на физиологическое
состояние животных.
Исследованиями установлено (табл. 2), что переваримость большинства питательных
веществ рациона у бычков опытных групп превышала контрольных. По-видимому,
антибактериальные свойства пробиотика, пребиотика и трепела обеспечили лучшую
переваримость и адсорбцию питательных веществ рациона желудочно-кишечным трактом
телят.
Таблица 2
Коэффициенты переваримости питательных веществ, %
Показатели
Сухое вещество
Органическое вещество
БЭВ
Жир
Протеин
Клетчатка

Группы
I
64,15±0,62
68,91±0,6
73,16±0,58
57,41±1,14
65,33±0,37
47,8±1,97

II
66±0,672
70,32±0,59
74,63±0,35
60,06±1,17
65,81±0,67
49,8±1,93

III
65,97±1,84
70,03±1,69
74,25±1,33
60,54±2,15
65,78±1,4
49,6±4,29

IV
67,25±0,25
71,1±0,17
75,46±0,25
61,57±0,36
66,1±0,21
50,52±1,05

Коэффициенты переваримости сухого вещества оказались выше в опытных группах на
1,9-3,15 п. п, чем в контроле.

97

Переваримость органического вещества в опытных группах превышала контрольную.
Коэффициент переваримости этого показателя во второй опытной группе на 1,4 п. п выше, чем
в контроле, в третьей – на 1,1и в четвертой – на 2,2 п. п, соответственно.
Результаты исследований свидетельствуют, что переваримость БЭВ была наиболее
высокой в четвертой опытной группе, где животные получали комбикорм с трепелом и
симбиотиком. По сравнению с контрольной группой она была выше на 2,3 п. п, со второй
опытной на 1,2 п. п и с третьей опытной на 0,8 п. п.
Коэффициент переваримости клетчатки во второй опытной группе составил на 49,8,
что на 2 п. п больше, чем в контроле, в третьей опытной - 49,6, в четвертой - 50,5, что оказалось
выше контрольной на 1,8 и 2,7 п. п, соответственно. Включение трепела и пробиотика в рацион
подопытного молодняка крупного рогатого скота повышает переваримость большинства
питательных веществ рациона, по сравнению с третьей группой, где в состав комбикорма
входил трепел и пребиотик, что указывает на усиление протеолитических и амилолитических
ферментативных процессов в органах пищеварения.
Использование азота является важным фактором, который свидетельствует об
интенсивности белкового обмена в организме.
В результате опыта установлено (табл. 3), что в теле молодняка контрольной группы
его отложилось 39,0 г. В четвертой опытной группе, где животные в составе комбикорма
получали 2,5 % трепела и синбиотик отложение его оказалось выше по сравнению с
контрольной на 1,6 %.
Таблица 3
Баланс и использование азота, кальция и фосфора
Показатели

Группы
I

Поступило с кормом, г
Выделено с калом, г
Усвоено, г
Выделено с мочой, г
Отложено, г
Отложено от принятого, %

87,79
30,44
57,35
18,30
39,0
44,4

Поступило с кормом, г
Выделено с калом, г
Усвоено, г
Выделено с мочой, г
Отложено, г
Отложено от принятого, %

33,51
24,76
8,75
0,32
8,43
25,2

Поступило с кормом, г
Выделено с калом, г
Усвоено, г
Выделено с мочой, г
Отложено, г
Отложено от принятого, %

19,19
12,24
6,95
0,11
6,84
35,6

II
Баланс азота
87,32
29,85
57,47
18,37
39,10
44,78
Баланс кальция
33,68
24,79
8,89
0,31
8,58
25,5
Баланс фосфора
19,18
12,23
6,95
0,11
6,84
35,7

III

IV

87,66
29,96
57,70
18,44
39,26
44,8

87,69
29,73
57,96
18,35
39,61
45,2

33,83
24,86
8,97
0,33
8,64
25,5

33,85
24,76
9,09
0,35
8,74
25,8

19,27
12,28
6,99
0,12
6,87
35,7

19,27
12,26
7,01
0,11
6,90
35,8

Использование азота от принятого бычками третьей и четвертой опытных групп
оказалось выше по равнению с контрольной группой, и составил 44,8 г и 45,2 г,
соответственно.
При изучении минерального обмена в организме откармливаемых бычков установлено,
что наибольшее отложение кальция в организме отмечено у животных четвертой опытной
группы. Данный показатель составил 8,74 г, что на 3,6 % выше по сравнению с контролем.
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Исследования динамики живой массы и среднесуточных приростов показали, что более
высокой интенсивностью роста отличался молодняк опытных групп (табл. 4).
Как видно из таблицы, применение подопытным животным 2 группы комбикорма КР3, включающего добавку № 1, повысило среднесуточный прирост на 6,5 %. Включение в
комбикорм добавки № 2 прирост повысился на 5,6 %. Лучшие результаты получены при
скармливании комбикорма с добавкой № 3, где среднесуточный прирост составил 861 г, что
выше контроля на 93 г.
Таблица 4
Динамика живой массы и среднесуточные приросты подопытных животных
Показатели
Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
в % к контролю

Группы
I

II

III

IV

164,5±0,9
235,9±2,4
71,4±2,2
768±23,8
100

163,9±0,90
240±30
76,1±2,40
818±25,40
106,5

165,1±0,80
240,5±2,20
75,4±2,10
811±220
105,6

163,6±0,80
243,6±1,8*
80,1±1,5**
861±16,5**
112,1

ВЫВОДЫ
Использование изучаемых кормовых добавок в рационе молодняка крупного рогатого
скота оказывает положительное влияние на физиологическое состояние животных,
переваримость питательных веществ рационов, наиболее высокой которая отмечалась в
группе, где в состав комбикорма вводили 2,5% трепела и синбиотик, что обеспечивает
увеличение среднесуточных приростов живой массы на 5,6-12,1 %.
Перспективы исследований. Перспектива дальнейших исследований заключаются в
разработке и изучении возможности использования в кормлении животных кормовых добавок
с включением трепела и других биологически активных препаратов.
ВИКОРИСТАННЯ ТРЕПЕЛВМІСНИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК В ГОДІВЛІ
МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
В. Ф. Радчіков, Е. А. Шнітко, Г. В. Бесараб
РУП «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі по тваринництву»,
вул. Фрунзе, 11, м. Жодино, Мінська обл., 222160, Республіка Білорусь
АНОТАЦІЯ
Дослідженнями встановлено, що при згодовуванні бугайцям трепела і пробіотика
робота рубця інтенсифікується, що веде до посилення синтезу і утилізації основних
метаболітів рубцевого травлення, про що свідчить збільшення концентрації ЛЖК на 0,6 п.п.,
у молодняку, до складу комбікорму якого входили трепел і пребіотик, трепел і синбіотик, на
0,5 і 0,9 п.п., відповідно. Перетравність більшості поживних речовин раціону у бугайців
дослідних груп перевищувала контрольних, що відбулося за рахунок антибактеріальних
властивостей пробіотика, пребіотика, синбіотика і трепела. Використання азоту бугайцями,
що споживали дослідні кормові добавки, виявилося вище порівняно з контрольними.
Включення в раціон молодняку великої рогатої худоби дослідних кормових добавок сприяло
збільшенню середньодобових приростів живої маси на 5,6-12,1 %. Кращі результати отримані
при згодовуванні комбікорму з добавкою, до складу якої входив трепел і синбіотик.
Ключові слова: СОРБЕНТ, ПРОБІОТИК, ПРЕБІОТИК, СИНБІОТИК, МОЛОДНЯК,
ТРАВЛЕННЯ, ПЕРЕТРАВНІСТЬ, СЕРЕДНЬОДОБОВИЙ ПРИРІСТ.
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TRAILCAMERAS THE USE OF FEED ADDITIVES IN FEEDING OF YOUNG CATTLE
V. F. Radchikov, E. A. Shnitko, G. V. Besarab
RUE «Scientific Practical Centre of Belarus National Academy of Sciences on Animal Breeding
11, Frunze str., Zhodino, Minsk region, 222160, Republic of Belarus
SUMMARY
Studies found that when fed to calves of diatomaceous earth and probiotics work of scar
intensifies the rumen, leading to increased synthesis and utilization of major metabolites of cicatricial
digestion, as evidenced by the increase in the concentration of volatile fatty acids by 0.6 p. p., in
calves, feed composition which includes diatomaceous earth and the prebiotic, and synbiotic
diatomaceous earth, 0.5 and 0.9 p. p., respectively. The digestibility of most nutrients of the ration of
calves of the experimental groups exceeded the control, which was due to the antibacterial properties
of probiotic, prebiotic, synbiotic and diatomaceous earth.
The use of nitrogen by steers, consuming experienced feed additive, was higher in comparison
with the control. The inclusion in the diet of young cattle experienced feed additives contributed to
an increase in average daily live weight gain of 5.6-12.1 percent. The best results are obtained when
fed the feed additive, composed of diatomaceous earth and synbiotic.
Keywords: SORBENT, PROBIOTIC, PREBIOTIC, SYNBIOTIC, CALVES, DIGESTION,
DIGESTIBILITY, AVERAGE DAILY GAIN.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
КУЛЬТИВУВАННЯ БІОМАСИ ПРІСНОВОДНОЇ ВОДОРОСТІ LEMNA MINOR
ЗА ВНЕСЕННЯ ЙОДУ В ПОЖИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Р. О. Ривак6, аспірант
Білоцерківський національний аграрний університет
пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., 09117, Україна
У статті наведено результати досліджень з встановлення оптимальних
технологічних параметрів культивування біомаси прісноводної водорості Lemna Minor за
внесення в поживне середовище Йоду. Результати досліджень показали, що найбільш
інтенсивне нарощування біомаси прісноводної водорості Lemna Minor за збагачення
поживного середовища Йодом, відбувається за інтенсивності освітлення 3000±30 лк.
Встановлено, що оптимальною температурою поживного середовища, за якого
відбувається найбільш інтенсивне нарощування біомаси прісноводної водорості Lemna Minor
за збагачення поживного середовища Йодом, є температура 25±2 0С.
Ключові слова: ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ, ЙОД, ПОЖИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ,
КУЛЬТИВУВАННЯ, БІОМАСА, LEMNA MINOR.
Одним з найпоширеніших представників вищої водної рослинності прісноводних
екосистем усіх континентів, крім Антарктиди, є родина Ряскові (Lemnacea), а саме – ряска
мала (Lemna minor) [1]. Вона може адаптуватись до різних умов культивування в прісних,
солоних і навіть стічних водах, має надзвичайно високі темпи нарощування біомаси і успішно
пристосовується до різноманітних факторів навколишнього середовища (температура, дія
токсичних елементів, радіації тощо) [3, 4].
Ця рослина широко розповсюджена по території України, зростає у прісноводних
водоймах і водотоках (озера, ставки, водосховища, канали, річки) з малопротічною або
стоячою водою. Вміст органічних і неорганічних речовин у воді суттєво не впливає на
наявність у водоймищі ряски, адже ця рослина може зростати як у забрудненій воді
(наприклад, фермерські й комунальні стоки, рибогосподарські ставки, водосховища теплових
електростанцій), так і в чистих гірських ріках.
Ряска мала (Lemna minor) витримує низьку температуру середовища, що сприяє
процесу вегетації під льодом. Зимують рослини під кригою, не вмерзаючи в неї і не втрачаючи
життєздатності. Розростаючись, ряска виділяє велику кількість кисню і є хорошим
очищувачем води. Вид добре розвивається в нейтральному або слаболужному середовищі, в
евтрофікованих водах зі значним вмістом біогенних елементів та органічних речовин,
переважно у застійних водоймах, захищених від вітрів [2].
Продуктивність ряски за вегетативний період становить 1–3 кг біомаси на 1 м2, а процес
культивування є простим і доступним та не потребує значних затрат. В акваріумі
розмножується так само швидко, як у природних водоймах, а розмір стебла сягає 5 мм у
довжину і 3 мм в ширину.
Дослідженнями встановлено, що Lemna minor ефективно зростає у воді, багатій
органічними речовинами з невисоким умістом мінеральних солей [4]. Внесення Йоду, у формі
калію йодистого, в поживне середовище за вирощування біомаси ряски малої у невеликих
концентраціях суттєво не впливає на її культивування. Однак, збільшення концентрації Йоду
в поживному середовищі до 2000 мг/л і більше, має негативний вплив на культивування
Науковий керівник – д. с.-г. н., професор С. В. Мерзлов
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біомаси, спричиняє сповільнення росту, часткове пожовтіння і відмирання рослин [5]. Крім
того, на прирости біомаси водорості впливають і фактори навколишнього середовища
(температура води і повітря, освітлення тощо).
Тому, встановлення оптимальних технологічних параметрів культивування
прісноводної водорості Lemna minor за внесення Йоду в склад поживного середовища є
важливим фактором при виробництві кормової добавки з біомаси Lemna minor, збагаченої
Йодом.
Матеріали і методи. Для досліджень використовували прісноводні водорості Lemna
Minor (ряски малої), взяті з природного середовища. Поживним середовищем для
культивування біомаси ряски було взято воду природну озерну.
В умовах віварію з метою вивчення впливу температури на нарощування біомаси
водорості використовували 3 дослідні середовища з вмістом Йоду 500 мг/л, враховуючи
результати попередніх досліджень з нарощування біомаси і накопичення в ній Йоду за різних
доз внесення його в поживне середовище.
У І дослідному середовищі температуру підтримували 20±2 0С, у ІІ – 25±2 0С, у ІІІ –
30±2 0С. Культивування водорості проводили в прямокутних скляних ємкостях розміром
20х50х60 см, у кожну з яких вносили по 30 г культури водорості.
Дослідження з нарощування біомаси Lemna Minor за різного освітлення
люмінесцентними лампами проводили з використанням такої ж кількості дослідних поживних
середовищ та дози Йоду в них: інтенсивність освітлення над І становила 1500±30 лк, над ІІ –
3000±30 лк, ІІІ – 5000±30 лк відповідно.
Інтенсивність нарощування у двох дослідах встановлювали шляхом зважування
біомаси через кожні десять днів. Тривалість досліду становила 30 днів.
Результати й обговорення. Вивчаючи інтенсивність нарощування біомаси
прісноводні водорості Lemna Minor за внесення Йоду в поживне середовище, встановлено
найбільш оптимальний температурний режим та інтенсивність освітлення.
При дослідженні впливу різних температур на нарощування біомаси прісноводні
водорості Lemna Minor за внесення Йоду в поживне середовище, доведено, що інтенсивність
росту залежить від температури поживного середовища.
Експериментально доведено, що ріст ряски найменш інтенсивно відбувається за
температури поживного середовища 20±2 0С. За такої температури на 10 добу культивування
приріст біомаси був на 11,30 та 5,23 % меншим, порівняно з ІІ і ІІІ дослідними групами
відповідно (рис. 1).
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Рис. 1. Нарощування біомаси прісноводні водорості Lemna Minor
за різних температур
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На 20 добу культивування, прирости біомаси у ІІ та ІІІ дослідних групах були на 23,3
та 15,3 % були вищими, порівняно з приростами біомаси у І дослідній групі з температурою
дослідного середовища 20±2 0С. Також спостерігали різницю в приростах біомаси водорості
між ІІ і ІІІ дослідних групах. За температури дослідного середовища 25±2 0С прирости біомаси
на 20 добу були на 6,91 % вищими, порівняно з ІІІ дослідною групою з температурою
дослідного середовища 30±2 0С.
У кінці досліду прирости біомаси прісноводної водорості Lemna Minor за внесення
Йоду в поживне середовище були вірогідно вищими у ІІ і ІІІ дослідних групах, порівняно з
приростами біомаси у І дослідній групі. За температури дослідного середовища 20±2 0С
інтенсивність приросту була на 47,0 та 28,4 % нижчою, порівняно з ІІ і ІІІ дослідними групами
відповідно.
Інтенсивність приростів біомаси водорості у ІІ дослідній групі за температури
дослідного середовища 25±2 0С була на 14,5 % вищою, порівняно з ІІІ дослідною групою з
температурою поживного середовища 30±2 0С, отже, за такої температури дещо
сповільнюється приріст біомаси ряски, середовище якої збагачене Йодом. Також у ІІІ
дослідній групі спостерігали пожовтіння та побуріння окремих рослин, починаючи з 20 доби
культивування, і до кінця досліду ці зміни спостерігали у 15 % рослин від загальної кількості.
Аналізуючи результати досліджень, можна зробити висновок, що найбільш інтенсивне
нарощування біомаси прісноводної водорості Lemna Minor за збагачення поживного
середовища Йодом, відбувається за температури поживного середовища 25±2 0С.
Дослідженнями встановлено, що за збільшення інтенсивності освітлення поживних
середовищ під час культивування ряски, відбувається інтенсифікація процесів метаболізму,
фотосинтезу, стимулюються процеси розмноження, відповідно підвищується нарощування
біомаси.
За результатами досліджень встановлено, що за інтенсивності освітлення 3000±30 лк і
5000±30 лк рослини ряски ростуть більш інтенсивно, ніж за освітлення 1500±30 лк. До 10-ї
доби культивування відбувалося без суттєвої різниці. На 20 добу культивування вага біомаси
ІІ і ІІІ поживних середовищ зросла на 6,94 % і 1,59 %, порівняно з І дослідним середовищем
(рис. 2).
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Рис. 2. Нарощування біомаси прісноводні водорості Lemna Minor за різної інтенсивності освітлення

На 20 добу культивування, прирости біомаси у ІІ та ІІІ дослідних групах були на 34,6
та 28,6 % були вищими, порівняно з приростами біомаси у І дослідній групі з інтенсивністю
освітлення 1500±30 лк. Також спостерігали різницю в приростах біомаси водорості між ІІ і ІІІ
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дослідними групами. За освітлення 3000±30 лк на 20 добу відмічали тенденцію до збільшення
приростів біомаси в ІІ дослідній групі, порівняно з ІІІ дослідною групою з інтенсивністю
освітлення 5000±30 лк і були вищими на 4,55 %.
У кінці досліду прирости біомаси прісноводної водорості Lemna Minor за внесення
Йоду в поживне середовище були вірогідно вищими у ІІ і ІІІ дослідних групах, порівняно з
приростами біомаси у І дослідній групі. За інтенсивності освітлення 1500±30 лк прирости були
на 49,0 та 33,7 % нижчими, порівняно з ІІ і ІІІ дослідними групами відповідно.
Інтенсивність приростів біомаси водорості у ІІ дослідній групі за інтенсивності
освітлення 3000±30 лк була вищою на 11,4 %, порівняно з ІІІ дослідною групою.
Враховуючи вище зазначене, можна стверджувати, що найбільш інтенсивне
нарощування біомаси прісноводної водорості Lemna Minor за збагачення поживного
середовища Йодом, відбувається за інтенсивності освітлення 3000±30 лк.
ВИСНОВКИ
1. Результати досліджень показали, що найбільш інтенсивне нарощування біомаси
прісноводної водорості Lemna Minor за збагачення поживного середовища Йодом,
відбувається за інтенсивності освітлення 3000±30 лк.
2. Встановлено, що оптимальною температурою поживного середовища, за якого
відбувається найбільш інтенсивне нарощування біомаси прісноводної водорості Lemna Minor
за збагачення поживного середовища Йодом, є температура 25±2 0С.
Перспективи досліджень. Буде проводитися дослідження з ефективності
використання біомаси прісноводні водорості Lemna Minor, збагаченої Йодом, під час
вирощування курчат-бройлерів.
INSTALLATION OF OPTIMUM TECHNOLOGICAL PARAMETERS
OF CULTIVATION OF BIOMASS OF LEMNA MINOR FOREIGN HUMIDITY
INJECTION OF IODINE IN THE NUTRIENT MEDIUM
R. O. Ryvak
Bila Tserkva National Agrarian University
8/1 Soborna area, Bila Tserkva, Kyiv region, 09117, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of research on the establishment of optimal technological
parameters for the cultivation of Lemma Minor freshwater biomass for introduction into the nutrient
medium Iodine. The results of the research showed that the most intensive increase in the biomass of
Lemna Minor freshwater algae for the enrichment of the nutrient medium by Iodine, occurs at an
intensity of light of 3000 ± 30 lux.
It was established that the optimum temperature of the nutrient medium, in which the most
intensive growth of the Lemma Minor freshwater biomass for the enrichment of the nutrient medium
with Iodine occurs, is the temperature of 25 ± 2 0С.
Keywords: TECHNOLOGICAL PARAMETERS, IODINE, NUTRIENT MEDIUM,
CULTIVATION, BIOMASS, LEMNA MINOR.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ БИОМАССЫ ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ LEMNA
MINOR ПРИ ВНЕСЕНИИ ЙОДА В ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ
Р. О. Рывак
Белоцерковский национальный аграрный университет
пл. Соборная, 8/1, г. Белая Церковь, Киевская обл., 09117, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований по определению оптимальных
технологических параметров культивирования биомассы пресноводной водоросли Lemna
Minor при внесении в питательную среду Йода. Результаты исследований показали, что
наиболее интенсивное наращивание биомассы пресноводной водоросли Lemna Minor в
обогащенной питательной среде Йодом, происходит при интенсивности освещения 3000 ±
30 лк.
Доказано, что оптимальной температурой питательной среды, при которой происходит
наиболее интенсивное наращивание биомассы пресноводной водоросли Lemna Minor при
обогащении питательной среды Йодом, является температура 25 ± 2 0С.
Ключевые слова: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ЙОД, ПИТАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА, КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, БИОМАССА, LEMNA MINOR.
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ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ
ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОКА ЗА ЗГОДОВУВАННЯ
ЦИТРАТУ КОБАЛЬТУ У ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ЛАКТАЦІЇ
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Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна
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Вишнянський коледж Львівського національного аграрного університету,
м. Рудки, Львівська обл., Україна

Дослід проведено на трьох групах корів (по 5 голів) української чорно-рябої молочної
породи, аналогах за масою тіла (590-620 кг), продуктивністю (6,5-6,8 тис. кг молока за
минулу лактацію) та віком (3-4 лактація). На відміну від корів контрольної, тваринам ІІ
дослідної групи протягом двох місяців згодовували мінеральну добавку у вигляді цитрату
кобальту в кількості 19 мкг Со/кг с. р. раціону, а ІІІ дослідній – цитрату кобальту у кількості
34 мкг Со/кг с. р. раціону.
Встановлено, що включення до раціону корів ІІ дослідної групи мінеральної добавки
сприяло збільшенню у крові тварин вмісту неорганічного фосфору на 15,3 %, гексоз, зв’язаних
з білками – на 8,8 %, а також зростанню активності глютатіонпероксидази на 12,4 %. За
цих умов у молоці корів збільшувався вміст неорганічного фосфору на 5,6 % та підвищувались
середньодобові надої молока на 4,5 %.
Застосування мінеральної добавки тваринам ІІІ дослідної групи протягом двох місяців
сприяло збільшенню у крові вмісту церулоплазміну на 5,1 %, гексоз, зв’язаних з білками – на
11,5 %, а також зростанню активності глютатіонпероксидази на 16,3 %. Мінеральна
добавка сприяла підвищенню на 5,4 % середньодобових надоїв молока і збільшенню в ньому
вмісту лактози на 0,10 % (абсолютних).
Ключові слова: КОРОВИ, КРОВ, МОЛОКО, БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ЖИР,
БІЛОК, ЛАКТОЗА, СЕРЕДНЬОДОБОВІ НАДОЇ.
В останні роки стрімко розвивається такий новий напрямок науки, як нанотехнологія,
що забезпечує можливість використання наночастинок мікроелементів у тваринництві та
ветеринарній медицині [1, 2]. Застосування у годівлі тварин карбоксилатів, зокрема цитратів
мікроелементів, одержаних на основі нанобіотехнології, забезпечує високу біологічну і
технологічну ефективність та екологічну безпечність цих сполук [3–6].
Враховуючи дефіцит вмісту Со у кормах, метою досліджень було вивчення впливу
різної кількості цитрату кобальту, виготовленого методом нанотехнології [7] на фізіологобіохімічні процеси в організмі корів, їхню продуктивність та біологічну цінність молока у
перші два місяці лактації.
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Матеріали і методи. Дослідження проведені в ДП ДГ «Пасічна» НВЦ «Соя» НААН
Старосинявського району Хмельницької області на трьох групах корів (по 5 тварин у кожній)
української чорно-рябої молочної породи, аналогів за масою тіла (590–620 кг) продуктивністю
(6,5–6,8 тис. кг молока за минулу лактацію) та віком (3–4 лактація). Годівля корів була
нормована за добовим надоєм і масою тіла [8], утримання прив’язне з випасанням у літній
період.
Корови контрольної (І) та дослідних (ІІ і ІІІ) груп отримували основний раціон (ОР).
Тваринам ІІ дослідної групи разом з ранковою порцією комбікорму щоденно згодовували
цитрат кобальту в кількості 19 мкг Со/кг с. р. раціону, а ІІІ дослідної групи – цитрат кобальту
в кількості 34 мкг Со/кг с. р. раціону. Тривалість згодовування цитрату кобальту коровам
дослідних груп становила 2 місяці. У корів усіх груп відбирали зразки венозної крові у
підготовчий (до згодовування добавок) і дослідний (60 доба згодовування добавки) періоди
для визначення фізіологічних і біохімічних показників.
Згідно з методиками [9], у зразках крові визначали вміст мікроелементів, Кальцію,
неорганічного фосфору, церулоплазміну та гексоз, зв’язаних з білками, а також активність
глютатіонпероксидази. У дні взяття крові контролювали молочну продуктивність із
визначенням добового надою від кожної корови і взяттям середньої проби молока для
визначення вмісту мікроелементів, Кальцію, неорганічного фосфору, жиру, білка, лактози,
СЗМЗ та показника густини. Отримані числові дані обробляли за допомогою стандартного
пакету статистичних програм Microsoft EXCEL.
Результати й обговорення. Результати проведених досліджень показали, що
згодовування різної кількості цитрату кобальту коровам дослідних груп суттєво не вплинуло
на вміст досліджуваних мікроелементів у їхній цільній крові (табл. 1). Спостерігалося
зменшення вмісту Хрому на тлі збільшення концентрації Купруму і Цинку у крові корів ІІ та
ІІІ дослідних групи, порівняно з величиною контрольного показника.
Таблиця 1
Вміст мікроелементів у цільній крові корів за згодовування цитрату кобальту (мг/л, M±m, n=4)
Мікроелементи

Cr
Сu

Zn
Со

Cd

Pb

Групи
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ

Періоди дослідження
дослідний, місяць згодовування добавки
2
2,20±0,70
2,02±0,30
1,24±0,74
0,28±0,02
0,33±0,02
0,36±0,06
3,19±0,30
3,63±0,40
3,36±0,20
0,16±0,02
0,17±0,01
0,16±0,02
0,032±0,01
0,024±0,003
0,020±0,01
0,48±0,03
0,46±0,04
0,49±0,04

підготовчий
1,23±0,20
1,91±0,20
1,12±0,45
0,62±0,16
0,32±0,05
0,41±0,07
1,17±0,20
1,98±0,40
2,98±0,90
0,22±0,03
0,23±0,01
0,22±0,02
0,033±0,01
0,060±0,007
0,055±0,01
0,33±0,03
0,37±0,04
0,48±0,03

Примітка: у цій і наступних таблицях вірогідність різниць між контрольною і дослідними групами
враховували: *– р<0,05; **– р<0,01; ***– р<0,001

Встановлено, що включення до раціону корів ІІ дослідної групи протягом двох місяців
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цитрату кобальту в кількості 19 мкг Со/кг сухої речовини раціону сприяло підвищенню у їхній
крові на 15,3 % (р<0,05) концентрації неорганічного фосфору. Збільшення вмісту Кальцію
було невірогідним (табл. 2).
Цитрат кобальту в кількості 34 мкг Со/кг сухої речовини раціону сприяв підвищенню
концентрації неорганічного фосфору і Кальцію у крові корів ІІІ дослідної групи, порівняно з
аналогічними показниками тварин контрольної групи.
Як відомо, співвідношення інтенсивності вільнорадикального окиснення та
антиокиснювальної активності визначає антиоксидантний статус організму тварин.
Проведеними дослідженнями встановлено, що застовування різної кількості цитрату кобальту
у годівлі корів ІІ і ІІІ дослідних груп мало позитивний ефект, що характеризувався зростанням
активності глютатіонпероксидази відповідно на 12,4 % (р<0,05) та на 16,3 % (р<0,01).
Отримані результати свідчать про те, що збільшення кількості цитрату кобальту в кормах
раціону позитивно впливає на антиоксидантну систему організму корів, особливо ІІІ дослідної
групи завдяки зростанню у крові тварин активності глутатіопероксидази, якій належить
активна роль у захисті лізосомальних клітин мембран.
Таблиця 2
Біохімічні показники крові корів за згодовування цитрату кобальту (М±m, n=3-4)
Показники
Кальцій,
ммоль/л
Фосфор неорг., ммоль/л
ГП, нМоль/хв/
мг білка
Церулоплазмін, у. о.
Гексози, зв’язані з
білками, г/л

Групи
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ

підготовчий
2,43±0,05
2,50±0,06
2,40±0,07
1,48±0,11
1,40±0,12
1,35±0,09
28,08±1,65
28,17±1,51
26,03±1,80
258,3±3,07
259,5±4,41
259,8±2,81
3,25±0,05
3,26±0,06
3,28±0,05

Періоди дослідження
дослідний, місяць згодовування добавки
2
2,30±0,10
2,37±0,08
2,35±0,05
1,37±0,07
1,58±0,06*
1,48±0,09
24,19±0,56
27,18±0,47*
28,13±0,44**
311,7±4,84
320,8±2,46
327,5±2,50*
3,31±0,08
3,60±0,05*
3,69±0,05**

У крові корів ІІ дослідної групи на 60 добу згодовування добавки відзначено вищу
концентрацію гексоз, зв’язаних з білками, на 8,8 % (р<0,05), а у крові корів ІІІ дослідної групи
церулоплазміну – на 5,1 % та гексоз, зв’язаних з білками – на 11,5 % (р<0,01). У певній мірі це
може свідчити про властивість досліджуваних кількостей цитрату кобальту посилювати
імунобіологічні реакції та підвищувати імунний захист у корів, оскільки відомо, що
глікопротеїни займають важливе місце в активації імунної відповіді організму тварин.
Як і у цільній крові, згодовування тваринам впродовж двох місяців різної кількісті
мінеральної добавки у вигляді цитрату хрому суттєво не впливало на вміст мікроелементів у
молоці корів дослідних груп (табл. 3).
У молоці корів ІІ дослідної групи спостерігалося зменшення концентрації Хрому та
Цинку на тлі збільшення Купруму та Кобальту. Аналогічні міжгрупові різниці спостерігали за
умов згодовування більшої кількості цитрату хрому у ІІІ дослідній групі. Слід відзначити, що
вказані зміни були невірогідними порівняно з аналогічними показниками тварин контрольної
групи.
Вищі міжгрупові різниці відзначено щодо концентрації неорганічного фосфору,
кількість якого була вища на 5,6 % (р<0,05) та вмісту Кальцію у молоці корів ІІ дослідної
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групи. Аналогічні зміни встановлено у молоці корів ІІІ дослідної групи порівняно з контролем,
проте зміни були не вірогідні.
Таблиця 3
Вміст мікроелементів, Кальцію та неорганічного фосфору у молоці корів (M±m, n=4)
Мікроелементи
Cr, мг/л
Сu, мг/л
Zn, мг/л
Со, мг/л
Са,
ммоль/л
Р неорг.,
ммоль/л

Групи

Періоди дослідження
дослідний, місяць згодовування добавки
2
1,95±0,19
1,59±0,10
2,05±0,20
0,19±0,01
0,26±0,02
0,21±0,02
3,13±0,80
2,67±0,05
2,62±0,50
0,22±0,01
0,23±0,01
0,21±0,01
35,7±0,44
37,8±0,92
38,1±1,03
21,6±0,36
22,8±0,20*
22,4±0,19

підготовчий

І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ

1,11±0,25
2,35±0,20
2,02±0,22
0,32±0,12
0,16±0,03
0,31±0,06
2,74±0,40
3,25±0,72
4,19±0,10
0,18±0,03
0,21±0,02
0,19±0,01
36,9±0,23
35,9±0,77
36,1±0,84
19,7±0,51
20,5±0,69
19,9±0,64

У молоці корів ІІ дослідної групи не виявили вірогідних міжгрупових змін щодо
вмісту жиру, білку, лактози, СЗМЗ та показника густини (рис. 1–3).
4,9

*

4,7
4,5
4,3
4,1
3,9

І контрольна
ІІ дослідна
ІІІ дослідна

%
3,7
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
Жир

Білок

Лактоза

Рис. 1. Вміст жиру, білка та лактози в молоці корів за згодовування цитрату кобальту, M±m, n = 4–5

Підвищення концентрації цитрату кобальту до 34 мкг Со/кг с. р. раціону сприяло
вірогідному підвищенню на 0,10 % (абсолютних) концентрації лактози у молоці тварин ІІІ
дослідної групи, а саме її вміст становив 4,68±0,03 проти 4,58±0,06 % у контролі.
При цьому слід зазначити, що вміст жиру складав 3,64±0,10 проти 3,56±0,05 %, білка
– 2,91±0,02 проти 2,85±0,04 %, СЗМЗ – 8,17±0,06 проти 8,02±0,11 % та показник густини –
28,5±0,23 проти 27,6±0,35 ºА. Однак, дані зміни досліджуваних показників були
невірогідними.
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28,6

8,2

28,4

8,15

28,2

8,1

28
А 27,8

% 8,05

27,6

8

27,4

7,95

27,2
27

7,9

Густина

СЗМС
І контрольна

ІІ дослідна

І контрольна

ІІІ дослідна

Рис. 2. Вміст СЗМЗ у молоці корів за згодовування
цитрату кобальту, M±m, n = 4-5

ІІ дослідна

ІІІ дослідна

Рис. 3. Густина молока корів за згодовування
мінеральних добавок, M±m, n = 4-5

Різна кількість цитрату кобальту по різному впливала на молочну продуктивність
корів (табл. 4). Так, згодовування цитрату кобальту з розрахунку 19 мкг Со/кг сухої речовини
раціону сприяло підвищенню середньодобових надоїв молока корів ІІ дослідної групи на
4,5 %. Підвищення вмісту цитрату кобальту у комбікормі до 34 мкг Со/кг с. р. раціону краще
стимулювало функцію молочної залози тварин, в результаті чого середньодобові надої молока
корів ІІІ дослідної групи зросли на 5,4 %, порівняно з величиною контрольного показника.
Таблиця 4
Добовий надій молока корів, за згодовування цитрату кобальту, кг (M±m, n = 4-5)
Групи

підготовчий

І
ІІ
ІІІ

21,6±1,72
20,0±2,31
22,3±1,05

Періоди дослідження
дослідний, місяць згодовування
2
22,4±2,32
23,4±0,75
23,6±0,74

Отже, застосування коровам протягом двох місяців після отелення цитрату кобальту у
кількості 19 мкг Со/кг с. р. раціону сприяло збільшенню вмісту у їхній крові неорганічного
фосфору, гексоз, зв’язаних з білками, та посиленню антиоксидантних процесів завдяки
зростанню активності глутатіонпероксидази, а в молоці – збільшенню вмісту неорганічного
фосфору та підвищенню середньодобових надоїв молока на 4,5 %.
Цитрат кобальту у кількості 34 мкг Со/кг с. р. раціону у крові корів ІІІ дослідної групи
за цей же період сприяв зростанню активності глутатіонпероксидази, посиленню
імунобіологічної реактивності та підвищенню імунного захисту корів завдяки збільшенню
вмісту гексоз, зв’язаних з білками, та церулоплазміну, а в молоці – збільшенню вмісту лактози
і підвищенню середньодобових надоїв молока на 5,4 %.
ВИСНОВКИ
1. Згодовування коровам ІІ дослідної групи протягом двох місяців цитрату кобальту
(19 мкг Со/кг с. р. раціону) сприяло збільшенню у крові тварин вмісту неорганічного фосфору
на 15,3 %, гексоз, зв’язаних з білками, на 8,8 %, зростанню активності глутатіонпероксидази
на 12,4 %. Середньодобові надої підвищувалися на 4,5 %, вміст в молоці неорганічного
фосфору – на 5,6 %.
2. Застосування протягом двох місяців аналогічної добавки з розрахунку 34 мкг Со/кг с.
р. раціону коровам ІІІ дослідної групи сприяло зростанню активності глутатіонпероксидази на

110

16,3 %, церулоплазміну – на 5,1 % та гексоз, зв’язаних з білками – на 11,5 %. Добавка сприяла
підвищенню на 5,4 % середньодобових надоїв молока і збільшенню в ньому вмісту лактози на
0,10 % (абсолютних).
Перспективи досліджень. Планується дослідити вплив згодовування есенціальних
мікроелементів, виготовлених за допомогою нанотехнології на імунобіологічні показники,
репродуктивну здатність корів, збереженість отриманого потомства та його резистентність.
PHYSIOLOGICAL-BIOCHEMICAL PROCESSES IN THE BODY OF COWS AND HIGH
QUALITY COWS INDICATORS OF MILK BY FEEDING CITRATE COBALT IN THE
INITIAL PERIOD OF LACTATION
М. М. Khomyn1, I. I. Kovalchuk1, L. I. Romanіv1, N. P. Oleksiuk1, S. Y. Kropyvka2, M. I. Khrabko3
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SUMMARY

The experiment was carried out in 3 groups of cows, Ukrainian black and white dairy cattle,
(5 cows each group), whith body weight (590-620 kg), productivity (6,5–6,8 thousand kg of milk per
past lactation) and age (3–4 lactation). In contrast to the control cows, animals of second experimental
group within two months were fed by mineral supplements in the form of cobalt citrate in an amount
of 19 mg Co/kg of dry matter of diet and the third group – of cobalt citrate in an amount of 34 mg
Co/kg of dry matter of diet.
It is established that the inclusion of mineral supplements in the diet of cows of the second
experimental group contributed to the increase inorganic phosphorus content by 15,3 % and hexoses
bound with protein by 8,8 % in of in animal blood and also increased hlyutationperoksydaza activity
by 12,4 %. Under these conditions the content of inorganic phosphorus in milk increased by 5,6 %
and the average daily milk yield increases by 4,5 %, too.
The usage of mineral supplements by the animals of the thied experimental group within two
months contributed to an increase of ceruloplasmin by 5,1 %, hexoses bound protein by 11,5 % and
hlyutationperoksydaza activity by 16,3 %. Mineral supplements helped to raise the average daily milk
production by 5,4 % and to increase the lactose content by 0,10 % (absolute).
Keyword: COWS, BLOOD, MILK, COBALT CITRATE, BIOCHEMICAL INDICATORS,
FAT, LACTOSE, PROTEIN, DAILY AVERAGE MILK YIELDS.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ КОРОВ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА ПРИ СКАРМЛИВАНИИ
ЦИТРАТА КОБАЛЬТА В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ
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АННОТАЦИЯ

Опыт проведен на 3 группах коров (по 5 голов) украинской черно-пестрой молочной
породы, аналогах по массе тела (590-620 кг) продуктивности (6,5-6,8 тыс. кг молока за
предыдущую лактацию) и возрасту (3-4 лактация). В отличие от коров контрольной,
животным II опытной группы в течение двух месяцев скармливали минеральную добавку в
виде цитрата кобальта в количестве 19 мкг Со/кг с. в. рациона, а III опытной ― цитрата
кобальта в количестве 34 мкг Со/кг с. в. рациона. Установлено, что включение в рацион коров
II опытной группы минеральной добавки способствовало увеличению в крови животных
содержания неорганического фосфора на 15,3 %, гексоз, связанных с белками на 8,8 %, а также
повышения активности глютатионпероксидазы на 12,4 %. В этих условиях в молоке коров
увеличивалось содержание неорганического фосфора на 5,6 % и повышались среднесуточные
удои молока на 4,5 %. Применение минеральной добавки животным III опытной группы в
течение двух месяцев способствовало увеличению в крови содержания церулоплазмина на
5,1 %, гексоз связанных с белками на 11,5 %, а также повышению активности
глютатионпероксидазы на 16,3 %. Минеральная добавка способствовала повышению на 5,4 %
среднесуточных удоев молока и увеличению в нем содержания лактозы на 0,10 %
(абсолютных).
Ключевые слова: КОРОВЫ, КРОВЬ, МОЛОКО, ЦИТРАТ КОБАЛЬТА,
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЖИР, БЕЛОК ЛАКТОЗА, СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ УДОИ.
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У статті наведені результати застосування внутрішньом’язових ін’єкцій препарату
гермакап коровам у період 8–9 міс. тільності та 2-го міс. лактації та виявлено підвищення,
порівняно із інтактними коровами, кількості лейкоцитів, зокрема нейтрофілів та моноцитів,
а також підвищення вмісту загального білка і загального вмісту Ig. У молоці корів за
застосування препарату гермакап виявлено тенденцію підвищення вмісту білка, лактози і
сухого знежиреного молочного залишку. Також виявлено менші, порівняно з контрольною
групою, середні значення кількості соматичних клітин в молоці корів дослідної групи
протягом перших трьох місяців лактації. Концентрація цинку та германію у крові та молоці
по закінченню періоду застосування гермакап мала тенденцію до підвищення їх вмісту.
Застосування герма кап дозволило уникнути дефіциту цинку в крові корів дослідної групи в 2му місяці лактації, що виявлено у контрольній групі.
Ключові слова: КОРОВИ, ГЕРМАНІЙ, ЦИНК, ПРЕПАРАТ ГЕРМАКАП, МОЛОКО,
ГЕМАТОЛОГІЧНІ, БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.
Інтенсивне ведення молочного скотарства неможливе без участі фахівців галузі на
кожному етапі господарювання. Відтак наукові видання часто публікують статті про
важливість особливостей формування раціонів, умов утримання корів, доїння, ветеринарного
менеджменту тощо [1–4]. В той же час зниження якості молока-сировини внаслідок
захворювання корів маститом (особливо субклінічний перебіг), існує практично на більшості
молочно-товарних фермах України і світу [5–8]. Мастит – поліетіологічне захворювання і в
основному розвивається від порушення правил доїння, і як наслідок потрапляння в тканини
вим'я патогенної мікрофлори. Вирішення завдань збільшення надоїв фахівці пов'язують із
повноцінним їх утриманням. Якщо білковий, жировий, вуглеводний обмін та вміст вітамінів
і макроелементів можливо забезпечити через годівлю, то на підтримання імунної системи
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корів і нестачу окремих ессенціальних мікроелементів часто не звертають уваги, і зокрема
щодо вмісту ессенціальних мікроелементів, низький рівень яких відслідковується в процесі
травлення [9, 10]. Особливо це стосується цинку. Останні повідомлення науковців свідчать
про здатність впливу на імунітет германію. За допомогою нанотехнологій є можливість
створювати цитрати елементів, позаяк така форма ліпше включається у процеси метаболізму
організму тварин [11]. Аналіз дослідів свідчить, що парентеральне використання цитратів
цинку та германію для продуктивних корів є актуальним і представляє науковий інтерес.
Метою роботи було вивчення впливу препарату гермакап, що містить
наномікроелементи цитрати цинку та германію, на показники якості молока корів у перші
місяці лактації.
Матеріали і методи. Для дослідження було використано 20 корів із масою тіла
приблизно 450 кг, підібраних у дослідну (І) та контрольну (ІІ) групи за методом аналогів.
Дослідній групі внутрішньом’язово вводили препарат гермакап, що являє собою поєднання
цитратів Zn та Ge, у дозі 10 мл/гол, один раз на тиждень, впродовж місяця. Попередніми
дослідженнями [11] встановлено, що гермакап володіє імуномодулюючими властивостями,
відтак з метою підтримання імунітету у критичний період – отелення та початок лактації,
препарат вводили на 8–9 міс. тільності. Повторне застосування гермакапу здійснено в другому
місяці лактації. Корови контрольної групи залишалися інтактними. Годівля, утримання та
догляд тварин обох груп протягом досліду були належними та ідентичними. Відбір проб крові
виконували в кінці 9-го міс. тільності, 1-го та 2-го міс. лактації. Відбір проб молока – в кінці
1-го, 2-го та 3-го міс. лактації.
У якості консерванту крові використовували натрію етилендиамінтетраоцтову кислоту
(ЕДТА-натрію). Дослідження вмісту гемоглобіну в крові виконували геміглобінціанідним
методом; підрахунок еритроцитів та лейкоцитів здійснювали за допомогою камери Горяєва;
диференційний підрахунок лейкоцитів (лейкограму) – методом підрахунку у мазку крові
(пофарбованого за методикою Романовського-Гімза) під світловим мікроскопом [12]; вміст
імуноглобулінів (Ig) – нефелометричним методом [13]; вміст загального білка та альбумінів
визначали за допомогою біохімічного аналізатора LabLine–010.
Дослідження показників якості молока виконували згідно наступних методів: вміст
загального білка – методом формольного титрування; кислотність – методом титрування з
вираженням результатів у градусах Тернера (°Т); водневий показник (рН) – за допомогою рНметра типу рН-211; вміст лактози – рефрактометричним (фізичним) методом; густину, вміст
жиру та СЗМЗ – за допомогою ультразвукового аналізатора «Клевер–1М»; кількість
соматичних клітин – за допомогою віскозиметра «АСК–1»; кількість МАФАнМ – згідно з
ДСТУ 7357:2013 [12, 14].
Вміст цинку та германію у сироватці крові та молоці корів визначали за допомогою
атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою (АЕС–ІЗП) на приладі
Optima 210 DV, фірми Perkin Elmer (США); підготовку проб – методом мінералізації [15].
Результати й обговорення. За габітусом дослідна і контрольна групи корів не
відрізнялися впродовж досліду, патологій не виявляли. За даними Н. М. Федак та ін.
встановлено, що введення в раціон молочних корів комплексу дефіцитних мікроелементів
через 15 діб відзначається підвищення їх рівня в крові, а повне досягнення максимальних
показників – лише через 1,5 міс [16]. У зв’язку з цим, контроль гематогічних та біохімічних
досліджень сироватки крові виконували кожного місяця досліду (табл. 1.).
Згідно з даними таблиці 1, достовірне підвищення вмісту гемоглобіну крові корів
дослідної групи (І), відносно контрольної групи (ІІ), що може слугувати ознакою поліпшення
обміну кисню між кров’ю і тканинами організму у зв’язку з використанням
внутрішньом’язових введень гермакапу. Проте, доречно зазначити про відсутність
встановленої ознаки під час повторного застосування препарату в другому місяці лактації.
Кількість лейкоцитів у крові корів дослідної групи була достовірно вищою, порівняно з
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контрольною групою, на всіх етапах досліду, але перебували у межах фізіологічної норми. Під
час аналізу мазків крові відхилень в морфології лейкоцитів і еритроцитів не спостерігали.
Проте за морфологічної оцінки мазків крові корів дослідної групи відзначали часту появу,
порівняно з контрольною групою, великих форм лімфоцитів. Частка великих лімфоцитів у них
не перевищувала 10 %, але підвищена частота їх появи свідчить про зростання їх імунологічної
активності [17, 18].
Таблиця 1
Гематологічні та біохімічні показники сироватки крові корів за застосування гермакап (M±m, n=5)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Лекоцити, Г/л,
у т. ч.:
базофіли, %
еозинофіли, %
нейтрофіли паличкоядерні, %
нейтрофіли сегментоядерні, %
лімфоцити, %
моноцити, %
Загальний білок, г/л
Альбуміни, г/л
Вміст Ig, г/л

Групи
тварин
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ

9-й міс. тільності
117,6±3,7*
96,6±7,5
5,6±0,3
5,7±0,2
9,8±0,5**
7,9±0,3
0,4±0,3
0,6±0,3
5,4±1,0
5,0±0,8
3,8±0,4*
2,0±0,5
23,8±1,9
26,8±1,9
64,2±1,6**
55,8±2,2
6,0±0,3
3,6±0,8
84,2±0,5
82,1±1,6
33,4±1,5
33,9±1,8
–
–

1-й міс.
лактації
99,7±7,4
107,2±8,1
5,1±0,2
5,2±0,2
9,8±0,3**
8,2±0,3
0,6±0,3
0,6±0,3
5,2±0,4
5,4±0,5
4,2±0,4*
2,4±0,7
26,2±2,0
25,8±1,4
55,2±2,2*
65,8±2,9
4,6±0,6
3,8±1,2
84,2±1,8
82,8±2,4
34,6±2,1
32,3±2,0
34,5±1,4
34,3±0,7

2-й міс.
лактації
98,1±3,7
102,5±5,7
5,4±0,2
5,5±0,2
9,1±0,4
8,1±0,4
0,4±0,4
0,8±0,2
5,2±0,4
6,0±0,5
4,6±0,3**
2,2±0,2
30,6±1,3**
22,8±1,4
53,8±2,1**
66,4±2,9
6,2±0,7*
4,2±0,6
87,1±1,2*
83,1±1,1
35,0±1,7
32,1±1,6
36,0±1,2
35,0±0,1

Примітки: * – P≤0,05, ** – P≤0,01, відносно контрольної групи.

За оцінки лейкограми не виявляли ядерного зсуву нейтрофілів чи дегенеративних змін
у клітинах. Необхідно зазначити, що еозинофіли здатні приймати участь у дезактивації отрут
та токсинів. З огляду на зазначене та відсутність їх підвищення у крові корів дослідної групи
можна стверджувати, що компоненти застосованого препарату не чинять на організм
алергічного чи токсичного впливу. Інша форма гранулоцитів – нейтрофіли, що складають
частку від 47 до 72 % зазнали змін. Так, кількість паличкоядерних форм нейтрофілів була
достовірно вищою у мазках крові корів дослідної групи на всіх етапах досліду, а
сегментоядерних – на другому етапі (повторне введення препарату). Це є цілком позитивною
ознакою, адже нейтрофіли найважливіші функціональні елементи неспецифічної захисної
системи крові, що надалі мігрують переважно в слизові оболонки, фагоцитуючи бактерії та
змертвілі тканини. Головною функцією їх є захист внутрішнього середовища макроорганізму
від патогенних бактерій та контроль кількісного та якісного складу сапрофітної мікрофлори
травного каналу й інших органів [17, 19].
Щодо агранулоцитів крові корів в контрольній групі, то як на 1-й, так і 2-й міс. лактації
виявляли незначний лімфоцитоз – 65,8±2,9 % і 66,4±2,9 %, відповідно, що виникає у разі
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захворювань нейтрофільно-еозинопенічної групи (запальні процеси в органах, сепсис) і вказує
на фазу одужання. При цьому моноцити перебували на нижній межі норми. У крові корів
дослідної групи корів розподіл агранулоцитів крові мав інший характер: поодиноке
підвищення лімфоцитів у мазках крові достовірно спостерігалося під час І етапу введення
препарату, а вміст моноцитів був дещо збільшеним впродовж обох етапів введення препарату.
Підвищення лімфоцитів (64,2±1,6 %) у корів дослідної групи на І етапі введення препарату
можна пояснити індивідуальною чутливістю до складових гермакапу на тлі 8–9 місяця
тільності. Це підтверджується перебуванням показників в нормі під час повторного
використання препарату у період 2-го міс. лактації – 53,8±2,1 %. Щодо моноцитів, то вони
складають 4–11 % від загальної кількості лейкоцитів. Їх підвищення крові в корів дослідної
групи є позитивним фактором, адже надалі вони переходять у тканини, диференціюючись там
у макрофаги. Моноцити відіграють ключову роль в розпізнаванні антигенів і взаємодії з ними
імунокомпетентних клітин. Тканинні макрофаги є активними фагоцитами залишків
зруйнованих тканин, еритроцитів, клітин новоутворень, грибів, найпростіших, деяких
бактерій. Їх тривалість життя 30 діб, що пояснює підвищений їх уміст навіть на час 1-го місяця
лактації, коли препарат не вводився [17–19].
Застосування гермакапу певним чином вплинуло і на білковий обмін. Зокрема
дослідженнями вмісту загального білка встановлено тенденцію до його підвищення у плазмі
крові під час І та ІІ етапів застосування герма кап – на 2,6% та 4,8 %, відповідно. При цьому
фракція альбумінів набула тенденції до збільшення лише на ІІ етапі застосування препарату –
на 9,0 %. Це свідчить про позитивний ефект, адже альбуміни здатні зв’язувати токсичні
речовини і сприяти їх виведенню з організму. Визначивши відсотковий розподіл альбумінової
та глобулінової фракцій можна висунути припущення про збільшення вмісту загального білка
за рахунок останньої. Обрахунок альбуміно-глобулінового коефіцієнту (А/Г-коефіцієнт)
вказував на належний фізіологічний стан організму тварин у дослідній групі. При цьому А/Гкоефіцієнт для корів контрольної групи незначно знижувався – до 0,6, на 1-й та І2-й міс.
лактації [12].
Зважаючи на те, що у фракції бета-глобулінів знаходиться 2 % антитіл, а у гаммаглобуліновій – 98 %, нами було проведено визначення загальної кількості імуноглобулінів у
крові дослідних тварин, що дало змогу вивчити вплив гермакапу на ланку специфічного
гуморального імунітету. Отримані результати вказали на тенденцію до незначного
підвищення імунобіологічної реактивності організму корів дослідної групи, адже вміст Ig,
порівняно з контрольною групою корів, підвищився на 2,9 %.
В цілому, майже всі показники крові обох груп корів перебували в межах норми.
Виявлене підвищення окремих показників імунного захисту корів на 8–9 місяця тільності
вказує на позитивний вплив застосування гермакап. Зниження показників імунного захисту
організму корів до рівня контрольної групи в 1-й міс. лактації свідчило про необхідність
повторного застосування препарату. Використання внутрішньом’язових ін’єкцій гермакап
повторно на 2-й міс. лактації мало позитивний ефект щодо імуномоделюючого напрямку.
Використання гермакап супроводжувалося невірогідними, між групами корів,
відмінностями показників якості молока (табл. 2). Проте за час 1-го міс. лактації спостерігали
тенденцію до незначного перевищення вмісту жиру, білка та кількості соматичних клітин у
молоці корів контрольної групи (ІІ), порівняно з дослідною (І) – на 0,09 %, 0,1% та
24,56 тис/см3, відповідно. В другому місяці лактації, впродовж якого повторно застосовували
гермакап, відзначали тенденцію до збільшення окремих показників якості молока дослідної
групи, порівняно з контрольною. Зокрема вміст лактози та білка підвищився на 0,15 % та
0,13 %, відповідно, а кількість соматичних клітин зменшилася на 112,14 тис/см3.
На підтвердження впливу на зазначені показники цитратів мікроелементів цинку та
германію можна зазначити зміни між періодами досліджень. Так, порівняно з 1-м міс. у 2-му
міс. лактації вміст лактози у дослідній групі збільшився на 0,29 %, а у контрольній – на 0,17 %;
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вміст білка збільшився у І групі на 0,29, а в ІІ – на 0,06 %; кількість соматичних клітин у І групі
зменшилася на 58,92 тис/см3, а у ІІ – збільшилася на 28,66 тис/см3. Розбіжності між
зазначеними показників якості у 3-му міс., порівняно з 2-м міс. лактації зберегли описану вище
тенденцію, але суттєво знизилися. Відтак подальше застосування гермакап недоцільне.
Таблиця 2
Показники якості молока корів за умов застосування препарату гермакап (M±m, n=8)
Показники
Кислотність, °Т
рН
Густина, кг/м3
Вміст сухого знежиреного
молочного залишку, %
Вміст жиру, %
Вміст білка, %
Вміст лактози,%
Кількість соматичних клітин,
тис/см3
*Кількість МАФАнМ, тис КУО/см3

Групи
тварин
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ

1-й міс.
лактації
16,72±0,14
16,92±0,21
6,70±0,01
6,70±0,01
1028,03±0,49
1028,14±0,48
8,17±0,25
8,21±0,19
3,50±0,19
3,59±0,22
3,04±0,08
3,14±0,07
4,66±0,11
4,63±0,10
398,50±44,80
423,06±27,99
3,2·103±0,27
3,3·103±0,17

2-й міс.
лактації
16,43±0,09
16,48±0,14
6,70±0,00
6,71±0,01
1028,36±0,51
1028,26±0,41
8,26±0,20
8,19±0,22
3,68±0,17
3,81±0,19
3,33±0,07
3,20±0,04
4,95±0,08
4,80±0,08
339,58±19,55
451,72±29,60
3,6·103±0,17
3,7·103±0,30

3-й міс.
лактації
16,38±0,09
16,43±0,11
6,70±0,01
6,70±0,01
1028,49±0,34
1028,37±0,34
8,27±0,22
8,20±0,22
3,79±0,16
3,83±0,19
3,38±0,03
3,21±0,03
4,92±0,06
4,75±0,08
322,72±21,64
455,67±26,20
3,3·103±0,33
3,4·103±0,35

Примітка: * n=5 для І та ІІ групи

Підвищення вмісту лактози в молоці корів дослідної групи могло відбутися у зв’язку з
підвищенням вмісту глюкози та білка у їх крові, а також відсутності тенденції до розвитку
запальних процесів у молочній залозі. Такі висновки пов’язані із участю молекул глюкози, що
надходить з крові до молочної залози, в синтезі лактози. Під час цього значну роль також
відіграє належний вміст α-лактальбуміну. Припинення синтезу лактози може відбутися у
зв’язку з регулюванням осмотичного тиску в молочній залозі за збільшення NaCl, що
трапляється за маститу чи пізнього періоду лактації Обґрунтувати збільшення білка в молоці
під впливом використання гермакап можна як дію складових препарату у напрямку
поліпшення обмінних процесів організму, а саме – засвоєння амінокислот та збільшення їх
вмісту у крові, що є основою для синтезу білка в молочній залозі. Крім того, очевидно, що
цьому сприяє й збільшення вмісту білка крові (табл. 1), адже імуноглобуліни і альбумін
сироватки крові надходять безпосередньо в молоко [20, 21]. Склад сухого знежиреного
молочного залишку (СЗМЗ) формується переважно із білкових речовин, лактози та різних
мінеральних речовин [20, 22]. Зважаючи на те, що частка мінеральних речовин становить лише
від 0,5 до 1,0 %, то підвищення СЗМЗ у молоці корів дослідної групи в 2-му та 3-му міс.
лактації цілком логічне. Науково обґрунтувати меншу, порівняно з контрольною групою,
кількість соматичних клітин у молоці корів дослідної групи в 1-й, 2-й, і 3-й міс. лактації
можливо, зважаючи на гематологічні показники крові цієї групи. У зв’язку з використанням
цитратів цинку та германію у крові корів дослідної групи виявлено збільшення моноцитів
(табл. 1). Вихід моноцитів з крові в тканини організму супроводжується їх диференціацією із
перетворенням у макрофаги. У тканинах органів моноцити проходять через етапи мітотичного
ділення, набуваючи специфічних якостей. Перетворення моноцита в макрофаг
супроводжується збільшенням їх розмірів та кількості окремих органел, але головним є
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набування фагоцитарної активності. Відтак, підвищена кількість моноцитів крові могла
зумовити збільшення макрофагів у молочній залозі, а, отже, збільшення фагоцитозу
патогенних грибів, зруйнованих тканин та клітин новоутворень. Крім того, у дослідній групі
виявлено збільшення кількості нейтрофілів, функцією яких теж є фагоцитування бактерій та
продуктів розпаду змертвілих тканин. Щодо решти показників якості молока дослідних груп,
то зміни їх значень знаходилися у фізіологічних межах, але не мали наукової значущості.
Використання препаратів, що містять у своєму складі макро- чи мікроелементи для
продуктивних тварин, потребує вивчення рівня переходу цих елементів у продукцію, зокрема
молоко. У зв’язку із зазначеним вище та визначенням рівня засвоєння введених ін’єкційно
цитратів германію та цинку, нами було вивчено вміст цих елементів у крові та молоці
дослідних груп корів (табл. 3).
Таблиця 3
Вміст цинку та германію у крові та молоці корів за умов застосування гермакап (M±m, n=5)
Показники
Zn, мкмоль/л
Ge, мкмоль/л

Група тварин

Сироватка крові, 2-й міс. лактації

Молоко, 2-й міс. лактації

І
ІІ
І
ІІ

15,848±3,328*
8,138±0,905
0,344±0,104
0,234±0,031

84,657±2,921
75,937±7,100
1,295±0,110
1,061±0,066

Примітки: * – P≤0,05, між групами.

За отриманими результатами (табл. 3) було встановлено, що під час 2-го міс. лактації
вміст цинку у сироватці крові корів дослідної групи (ІІ) був знижений, адже згідно наукових
джерел його вміст для дорослої великої рогатої худоби повинен знаходитись в межах 15–
23 мкмоль/л [12]. Позитивним виявився той факт, що використання ін’єкцій гермакапу
посприяло компенсації можливої нестачі Zn і у дослідній групі (І). Зважаючи на те, що цинк є
компонентом та активатором значної кількості ферментів, відіграє важливу роль у
проміжному обміні вуглеводів, сприяє росту та розвитку організму, активує діяльність
статевих гормонів та гіпофізу (секрецію пролактину), позитивно впливає на залозисту тканину
[10], відновлення його рівня у крові корів дослідної групи є важливим фактом. Вміст Ge у
сироватці крові не мав достовірної різниці між групами, хоча виявлено тенденцію до
незначного перевищення його вмісту у дослідній групі, над контрольною. Отже, цитрат
германію, що був у складі препарату, майже повністю був використаний організмом та зміг
посприяти біохімічним процесам, у яких бере участь. Нині дослідники визначили участь
сполук з Ge у антигіпоксичних та антиоксидантних процесах, відновленню функцій печінки,
імунній стимуляції [23].
Дослідженням вмісту цинку та германію у молоці не виявлено достовірної різниці між
групами, хоча виявили тенденцію до підвищення їх вмісту у дослідній групі, порівняно з
контрольною, на 8,72 та 0,23 мкмоль/л, відповідно. Відтак, молоко дослідної групи корів може
слугувати кращим джерелом Zn та Ge для людини.
ВИСНОВКИ
1. За застосування внутрішньом’язових ін’єкцій гермакап коровам у період 8–9 міс.
тільності та 2-го міс. лактації виявлено підвищення, порівняно із інтактними коровами,
кількості лейкоцитів, зокрема нейтрофілів та моноцитів. Крім того, у крові корів дослідної
групи виявлено тенденцію до підвищення вмісту загального білка та загального вмісту Ig.
2. У молоці корів за застосування гермакап виявлено тенденцію підвищення вмісту
білка, лактози і сухого знежиреного молочного залишку. Також виявлено менші, порівняно з

119

контрольною групою, середні значення кількості соматичних клітин в молоці корів дослідної
групи протягом перших трьох місяців лактації.
3. Концентрація цинку та германію у крові та молоці по закінченню періоду
застосування гермакап мала тенденцію до підвищення їх вмісту. Крім того, застосування
препарату дозволило уникнути дефіциту цинку в крові корів дослідної групи в 2-му місяці
лактації, що виявлено у контрольній групі.
Перспективи досліджень. Розробити оптимальні схеми застосування гермакапу на
інших видах цільових тварин.
THE INFLUENCE OF HERMACAP ON THE IMPROVEMENT OF COWS MILK-RAW
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SUMMARY

The article presents the results of preparation hermacap injections to cows in the period of 89 months pregnancy and the 2-nd month of lactation and shows an increase in comparison with intact
cows, the number of leukocytes, in particular neutrophils and monocytes, as well as an increase in
the total protein and total Ig content. In the milk of cows, the tendency of increasing the protein,
lactose and dry skim milk residue was revealed for using the hermacap preparation. Also, less than
the control group, the mean number of somatic cells in the milk of the test group cows was less during
the first three months of lactation. The concentration of zinc and germanium in blood and milk at the
end of the hermacap application period tended to increase their content. The use of hermacap
prevented the zinc deficiency in the blood of the test group cows in the second month of lactation,
which was found in the control group.
Keywords: COWS, GERMANIUM, ZINC, HERMACAP PREPARATION, MILK,
HEMATOLOGICAL, BIOCHEMICAL INDICATORS.
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А Н Н ОТ А Ц И Я
В статье приведены результаты применения инъекций препарата гермакап коровам в
период 8-9 мес. стельности и 2-го мес. лактации и выявлено повышение по сравнению с
интактными коровами, количество лейкоцитов, в частности нейтрофилов и моноцитов, а
также повышение содержания общего белка и общего содержания Ig. В молоке коров при
применении препарата гермакап выявлена тенденция повышения содержания белка, лактозы
и сухого обезжиренного молочного остатка. Также выявлено меньше, по сравнению с
контрольной группой, среднего значения количества соматических клеток в молоке коров
опытной группы в течение первых трех месяцев лактации. Концентрация цинка и германия в
крови и молоке по окончании периода применения гермакап имела тенденцию к повышению
их содержания. Применение гермакап позволило избежать дефицита цинка в крови коров
опытной группы во 2-м месяце лактации, что обнаружено в контрольной группе.
Ключевые слова: КОРОВЫ, ГЕРМАНИЙ, ЦИНК, ПРЕПАРАТ ГЕРМАКАП,
МОЛОКО, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН І СТРУКТУРА ПЕЧІНКИ ТА НИРОК
У ТВАРИН ЗА ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
ІЗ ПОЛІМЕРНИМИ НОСІЯМИ
В. В. Влізло, аспірант7
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна
У роботі представлені результати досліджень функціонального стану і структури
печінки та нирок у щурів за застосування комплексів мікроелементів (Fe, Zn, Cu, Mn) у складі
полімеру-транспортеру,
який
синтезований
на
основі
псевдополіамінокислот
(поліоксиетиленових похідних глутамінової кислоти). Встановлено, що новосинтезовані
комплекси мікроелементів з полімерами не спричиняють токсичного, а також іншого
негативного впливу на клінічний стан, функцію і структуру печінки та нирок у тварин.
Зокрема, активність індикаторних для печінки ензимів АлАТ, АсАТ, ГГТП, ЛФ у крові щурів,
яким згодовували з кормами мікроелементи з полімерами, мало змінювалася, порівняно з
контрольними. Вміст холестеролу та глюкози у крові дослідних тварин не відрізнялася від
контрольних, що може вказувати на стабільність ліпідної та вуглеводної функцій печінки.
Концентрація креатиніну у крові щурів контрольної та дослідних груп знаходилася у межах
фізіологічних коливань і майже не різнилася між собою, а це є показником стабільності
видільної функції нирок.
Ключові слова: ЩУРИ, МІКРОЕЛЕМЕНТИ (Fe, Zn, Cu, Mn), ПОЛІМЕРИ, ПЕЧІНКА,
НИРКИ, ЕНЗИМИ, ХОЛЕСТЕРОЛ, КРЕАТИНІН, ГЛЮКОЗА.
Мікроелементи, разом з іншими біологічно активними речовинами, відіграють важливу
роль у життєдіяльності організму тварин. Оптимальний вміст і співвідношення біогенних
(життєво необхідних) мікроелементів зумовлює високий рівень обмінних процесів, добрий
стан їх здоров’я і високу продуктивність [1, 2]. До життєво необхідних мікроелементів
відноситься Ферум (Fe), Купрум (Cu), Цинк (Zn), Манган (Mn), Кобальт (Co), Йод (J), Селен
(Se), Молібден (Mo). Тварини отримують їх з кормами. Однак за інтенсивного росту й
розвитку, високої продуктивності та багатоплідності потреба тварин у мікроелементах
зростає. У зв’язку з цим, спостерігається їх нестача в організмі, що спричиняє погіршення
ефективності використання корму, зниження продуктивності, якості продукції, порушення
відтворення та обміну речовин, розвиток захворювань [3, 4].
Сьогодні для забезпечення потреби тварин у мікроелементах використовують
премікси, кормові добавки, а також готові корми, збагачені мінеральними речовинами.
Сполуки мікроелементів, які згодовують тваринам, мають особливості розщеплення, а тому
суттєво впливають на засвоєння організмом. Зокрема, у тваринництві, як мінеральні добавки,
переважно використовують неорганічні солі макро- та мікроелементів. Проте вони мають
низький коефіцієнт засвоєння та можуть володіти токсичністю [5].
Проблема створення нових сполук макро- та мікроелементів може бути вирішена лише
за умов глибокого та різнобічного вивчення їх хімічних і фізичних властивостей, здатності
вступати в реакції з протеїнами, амінокислотами та пептидами, що містяться в біологічних
рідинах організму тварин [6].
7Науковий
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Сьогодні перспективним є використання штучно синтезованих псевдоамінокислот для
доставки та вивільнення лікарських засобів в організмі [7, 8]. Важливим є відсутність
токсичності використаних сполук, зокрема впливу на функціональний стан і структуру
печінки та нирок. Ці органи беруть безпосередню участь у знешкодженні та виведені екзо- та
ендотоксинів з організму [1]. Показниками крові, що характеризують ураження клітин
печінки, є індикаторні ензими. Вони локалізовані у клітинах і за їх пошкодження елімінують
у кров, збільшуючи там свою активність [9, 10]. Про порушення функцій печінки, зокрема
вуглеводної може свідчити рівень глюкози у крові, а ліпідної – холестеролу. Водночас вміст
креатиніну у сироватці крові є специфічним показником порушення функції нирок [11].
Метою наших досліджень було вивчити вплив комплексів мікроелементів (Fe, Zn, Cu,
Mn)
з
нанополімерами-транспортерами
на
основі
псевдополіамінокислот
(поліоксиетиленових похідних глутамінової кислоти) на функціональний стан і структуру
печінки та нирок тварин.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на п’яти групах лабораторних тварин –
щурів (Rattus norvegicus var. Alba), які були розділені на одну контрольну та чотири дослідні.
У кожній групі було по три тварини, масою 250–300 г. Контрольній та дослідним групам щурів
згодовували пшеницю ярого сорту по 10 г на добу. Водночас дослідним тваринам до корму
додатково вводили добавки мікроелементів у комплексі з полімерними носіями, зокрема
першій групі добавляли полімер Купрумом (Cu), другій – з Манганом (Mn), третій – з Ферумом
(Fe), четвертій – з Цинком (Zn).
Наноносії (полімери) синтезували у Національному університеті «Львівська
політехніка». Для одержання полімерів використовували поліоксиетиленові N-похідні
глутамінової кислоти з молекулярною масою поліоксиетиленовго фрагменту 400, 600 та
1500 Да (рис. 1).

Рис 1. Загальна структурна формула комплексних солей N- поліоксіетиленових похідних глутамінової кислоти.

Полімери з’єднували з водними розчинами солей мікроелементів (СuSO4•5H2O,
MnSO4• H2O, ZnCl2, Fe(NH4)2(SO4)2•6H2O). Один грам комплексу полімеру з мікроелементами
містив: Феруму – 0,018 ммоль, Цинку – 0,0019 ммоль, Мангану – 0,02 ммоль, Купруму – 0,05
ммоль.
Після 42 діб експерименту лабораторних тварин декапітували з використанням легкого
хлороформового наркозу й відбирали кров для досліджень.
У плазмі крові визначали активність ензимів – аланініамінотрансферази (АлАТ),
аспартатамінотрансферази (АсАТ), гамма-глутамілтранспептидази (ГГТП), лужної фосфатази
(ЛФ), також вміст холестеролу, креатиніну та глюкози [9].
Результати й обговорення. Проведені протягом експерименту клінічні дослідження
тварин контрольної та дослідних груп показали, що відхилень показників фізіологічного стану
організму не було встановлено.
Досліджуючи активність трансаміназ у плазмі крові нами встановлено, що рівень
аланінамінотрансферази у дослідних щурів був незначно вищим, порівняно з контрольними
(рис. 2). Водночас визначення активності АсАТ у крові щурів показало, що її рівень був
найвищим у контрольних. Трансамінази локалізуються у майже у всіх клітинах органів і
тканин організму, однак найбільша їх активність реєструється у клітинах печінки, тому їх
рівень у крові є показником цілісності гепатоцитів [9, 10]. Отримані нами результати
активності АлАТ і АсАТ у крові тварин свідчать про відсутність негативного впливу
комплексів препаратів мікроелементів з полімерними носіями на клітини печінки.
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Рис. 2. Активність АлАт та АсАт у плазмі крові, мккат/л

ГГТП має високу активність у клітинах, які формують внутрішньопечінкові жовчні
протоки та ниркові канальці [1]. Як показали наші дослідження (рис. 3), активність ГГТП у
плазмі крові щурів була найвищою у контрольній групі, а у дослідних трималася на одному
рівні, за виключенням тої, яка отримувала Ферум. Ці дані можуть свідчити не лише про
відсутність токсичного впливу на клітини печінки та нирок, а й на стабілізуючу дію на них.
Водночас, активність ЛФ у крові тварин дослідних груп була вищою, ніж у
контрольних (рис. 4), зокрема у першій та другій, яким згодовували полімер з Купрумом і
Манганом, різниця була вірогідною (р<0,05). Можливо це пояснюється активним включенням
Сu і Mn у обмінні процеси, зокрема утворенні кісткової тканини та інтенсивнішим
функціонуванням остеобластів [1].
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Рис. 3. Активність ГГТП у плазмі крові, мккат/л
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Рис. 4. Активність ЛФ у плазмі крові, мккат/л

Вірогідних змін у вмісті хорестеролу та глюкози у крові контрольних і дослідних
тварин не було встановлено. Хоча кількість холестеролу в крові тварин, яким згодовували
мікроелементи, був дещо нижчим, порівняно з контрольними (рис. 5). Водночас, у дослідних
групах вміст глюкози мав тенденцію до зростання, за виключенням тих щурів, які споживали
Сu (рис. 6).
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Рис. 5. Вміст холестеролу у плазмі крові, ммоль/л
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Рис. 6. Вміст глюкози у крові, ммоль/л

Досліджуючи вміст креатиніну у плазмі крові тварин, нами встановлено, що у
контрольній та дослідних групах він знаходився у межах фізіологічних коливань і не
відрізнявся між собою (рис. 7), що свідчить про відсутність негативного впливу на
фільтраційну функцію ниркових клубочків.
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ВИСНОВКИ
1. Застосування новосинтезованих препаратів нанополімерів-носіїв з мікроелементами
(Fe, Zn, Cu, Mn) лабораторним тваринам не спричиняло негативного впливу на клінічний стан.
2. Функціональний стан і структура печінки щурів, які отримували протягом 42 діб
комплекси полімерів і мікроелементів, були збереженими, що свідчить про відсутність
негативного впливу препарату.
3. Вміст креатиніну у крові тварин, які отримували препарат мікроелементів з носіямиполімерами, знаходився у межах фізіологічних коливань і не відрізнявся від показників
контрольних тварин, а це є ознакою відсутності негативного впливу на видільну функцію
нирок.
Перспективи досліджень. У перспективі будуть проведені дослідження
гематологічних показників, стан ферментів антиоксидантної системи та вміст мікроелементів
у організмі тварин за згодовування ново синтезованих препаратів мікроелементів з
полімерами-носіями.
FUNCTIONAL STATE AND STRUCTURE OF LIVER AND KIDNEY IN ANIMALS
AFTER APPLICATION OF MICROELEMENTS WITH POLYMERIC CARRIERS
V. V. Vlizlo
Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS
5, Hrushevskyi str., Obroshyno, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine
SUMMARY
The results of investigations of the functional state and structure of the liver and kidneys in
rats after the application of microelements (Fe, Zn, Cu, Mn) in the polimer carrier, which was
synthesized on the basis of pseudo-polyamino acids (polyoxyethylene derivatives of glutamic acid),
are presented in the work. It is established that the newly synthesized complexes of microelements
with polymers do not cause toxic, as well as other negative effects on clinical condition and function
and structure of the liver and kidneys in animals. The activity of indicated enzymes for liver ALAT,
ASAT, GGTP, ALP in the blood of rats which had been fed with microelements and polymers,
changed little, compared with the control ones. The content of cholesterol and glucose in the blood
of experimental animals did not differ from the control, which may indicate the stability of the lipid
and carbohydrate functions of the liver. The concentration of creatinine in the blood of the control
and experimental groups of rats was within the limits of normal range and almost did not differ each
with other, which is an indicator of the stability of the excretory function of the kidneys.
Keywords: RATS, MICROELEMENTS (Fe, Zn, Cu, Mn), POLYMERS, LIVER, KIDNEY,
ENZYMES, CHOLESTEROL, CREATININE, GLUCOSE.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА ПЕЧЕНИ
И ПОЧЕК У ЖИВОТНЫХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
С ПОЛИМЕРНЫМ НОСИТЕЛЕМ
В. В. Влизло
Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН
ул. Грушевского, 5, с. Оброшино Пустомитoвского р-нa Львовской обл., 81115, Украина
АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты исследований функционального состояния и
структуры печени и почек у крыс за применение комплексов микроэлементов (Fe, Zn, Cu, Mn)
в составе полимера-транспортера, который синтезирован на основе псевдополиаминокислот
(полиоксиэтиленових
производных
глутаминовой
кислоты).
Установлено,
что
новосинтезированные комплексы микроэлементов с полимерами не вызывают токсического,
а также иного негативного воздействия на клиническое состояние, функцию и структуру
печени и почек у животных. В частности, активность индикаторных для печени ферментов
АлАТ, АсАТ, ГГТП, ЩФ в крови крыс, которым скармливали с кормами микроэлементы с
полимерами, мало менялась по сравнению с контрольными. Содержание холестерина и
глюкозы в крови подопытных животных не отличалось от контрольных, что может указывать
на стабильность липидной и углеводной функций печени. Концентрация креатинина в крови
крыс контрольной и опытных групп находилась в пределах физиологических колебаний и
почти не отличалась между собой, а это является показателем стабильности выделительной
функции почек.
Ключевые слова: КРЫСЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (Fe, Zn, Cu, Mn), ПОЛИМЕРЫ,
ПЕЧЕНЬ, ПОЧКИ, ФЕРМЕНТЫ, ХОЛЕСТЕРОЛ, КРЕАТИНИН, ГЛЮКОЗА.
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ВПЛИВ СПОЛУК СУЛЬФУРУ НА ВМІСТ ПРОТЕЇНУ В КРОВІ
ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КРОЛІВ
А. З. Дичок, аспірант,
Я. В. Лесик, д-р вет. наук, с. н. с.
Інститут біології тварин НААН
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79021, Україна
У статті показано результати досліджень впливу застосування у раціоні кролів з 60
до 118-добового віку різних кількостей наноаквацитрату сульфуру та сульфату натрію на
вміст загального протеїну, активність ензимів переамінування і лужної фосфатази у крові
та інтенсивність росту тварин після відлучення. Встановлено, що введення у раціон
наноаквацитрату сульфуру підвищувало вміст загального протеїну і збільшувало активність
ензимів переамінування та лужної фосфатази у крові кролів на 31 та 58 доби дослідження,
порівняно з контролем. Відзначено вищі показники маси тіла та середньодобових приростів
на 91 і 118 доби життя кролів дослідної групи, порівняно з контрольною, що більше було
виражено у тварин, яким випоювали наноаквацитрат сульфуру впродовж 58 діб
дослідження.
Ключові слова: КРОЛІ, КРОВ, НАНОАКВАЦИТРАТ СУЛЬФУРУ, СУЛЬФАТ
НАТРІЮ, ПРОТЕЇН, АМІНОТРАНСФЕРАЗИ, ЛУЖНА ФОСФАТАЗА, ПРОДУКТИВНІСТЬ.
Сучасний етап розвитку промислового кролівництва пов'язаний з розробкою і
дослідженням досконалих кормових добавок, збалансованих за основними показниками
поживності та збагачених за вітамінним та мінеральним складом [1, 2]. Необхідним елементом
у живленні кролів різного віку та фізіологічного стану є Сульфур [3, 4]. У вітчизняній
літературі не багато інформації стосовно потреби кролів у Сульфурі, хоча такі дослідження
широко проводились на ВРХ, свинях, вівцях та птиці. Згодовування цим тваринам сульфату
натрію, як джерела S, сприяло засвоєнню поживних речовин корму, підвищенню
продуктивності тварин та покращенню якості волосяного покриву [5, 6].
Залежно від кількості та сполуки в раціоні, Сульфур відіграє важливу роль у
життєдіяльності мікроорганізмів травного каналу та їхньому метаболізмі. В організмі деяка
частина Сульфуру піддається окисненню, перетворюючись у сірчану кислоту і
використовується клітинами печінки для нейтралізації токсичних продуктів у вигляді парних
сполук. Основна частина Сульфуру з корму до організму поступає у вигляді сульфурвмісних
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амінокислот (метіоніну і цистину). На долю неорганічного Сульфуру припадає тільки 10 % від
загальної її кількості в раціоні [7]. Вважається, що неорганічний Сульфур надходить у малій
кількості і, як правило, не має великого значення у живленні тварин [3]. Тому перспективним
напрямом є вивчення дії в організмі кролів органічної сполуки сульфуру, а саме цитрату
сульфуру, отриманого методом нанотехнології. За сучасними поглядами органічні сполуки на
основі наночастинок біометалів володіють властивостями, що часто відмінні від їх
макросполук, зокрема вони не токсичні, регулюють обмінні процеси в клітинах за принципом
роботи наномеханізмів [8]. Застосування наносполук біогенних елементів у раціонах
сільськогосподарських тварин відзначилося підвищенням обміну речовин та вищим
продуктивним впливом на їх організм порівняно з солями біогенних елементів [9].
Враховуючи вищенаведене, метою дослідження було вивчити вплив випоювання
наноаквацитрату сульфуру, отриманого методом нанотехнології та сульфату натрію на вміст
загального протеїну, активність трансаміназ і лужної фосфатази у крові та продуктивність
кролів у період вирощування з 60 до 118 доби життя.
Матеріали і методи. Дослідження проводили на молодняку кролів породи Hyla у ТзОВ
«Горлиця», с. Добряни Городоцького району Львівської області, поділених на шість груп
(контрольну і п’ять дослідних), по 6 тварин у кожній, підібраних за принципом аналогів у віці
50 діб. Кролям контрольної групи згодовували вволю повнораціонний гранульований
комбікорм з вільним доступом до води. Тваринам першої (І), другої (ІІ), третьої (ІІІ) і четвертої
(ІV) дослідних груп згодовували корми раціону контрольної групи і впродовж доби
випоювали наноаквацитрат сульфуру з розрахунку відповідно 2; 4; 8 і 12 мг S/кг маси тіла.
Розчин наносульфуру цитрату (1,0 г/дм3, pH 1,38) отримано від ТзОВ «Наноматеріали і
нанотехнології», м. Київ [10]. Молодняку п’ятої (V) дослідної групи згодовували корми
раціону контрольної групи і з водою задавали сульфат натрію (Na2SO4) в кількості 40 мг S/кг
маси тіла. Дослід тривав 68 діб, в тому числі підготовчий період 10 діб, дослідний – 58 діб. У
підготовчому періоді – на 60 добу і в дослідному – на 91 та 118 доби життя (31 та 58 доби
випоювання добавок) відбирали зразки крові з крайової вушної вени кролів для біохімічних
досліджень. У крові визначали вміст загального протеїну, активність ензимів:
аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ) та лужної фосфатази за
допомогою напівавтоматичного біохімічного аналізатора (HumaLyzer 3000). За періодами
дослідження контролювали м’ясну продуктивність кролів відповідно до методик, що описані
у довіднику [11]. Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно до Європейської
конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і
наукових цілей [12]. Цифрові дані опрацьовували статистично з використанням t критерію
Стьюдента.
Результати й обговорення. Результати дослідження деяких біохімічних показників
крові кролів, що характеризують інтенсивність обміну речовин та фізіологічний стан їхнього
організму показали позитивний вплив випоювання різних кількостей наноаквацитрату
сульфуру, на вміст протеїну та активність амінотрансфераз у крові тварин дослідних груп
порівняно з контролем. Зокрема, вміст загального протеїну крові кролів ІІ, ІІІ і ІV дослідних
груп був відповідно вищим на 11,9 (р<0,05), 13,9 (р<0,001) і 9,4 % (р<0,01) на 31 добу
дослідження та перевищував контроль у тварин І, ІІ, ІІІ і ІV груп (р<0,05−0,01) на 58 добу
експерименту (табл. 1).
Додаткове застосування у раціоні кролів сульфату натрію не позначилося змінами
вмісту досліджуваного показника порівняно з контрольною групою, що може свідчити про
вищу біологічну цінність цитрату сульфуру порівняно з його неорганічною сполукою.
Необхідно відзначити, що концентрація загального протеїну в крові відображає повноцінність
протеїнового живлення тварин. Рівень протеїну крові, у межах фізіологічних величин
свідчить, з одного боку, про стан здоров'я тварини, а з іншого боку, виявляє взаємозв'язки
протеїнового живлення з їх продуктивністю [13, 14].
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Таблиця 1
Біохімічні показники крові кролів за випоювання сполук сульфуру (M±m, n=4)
Показники

Загальний протеїн,
г/л

АЛТ, мккат/л

АСТ, мккат/л

Лужна фосфатаза,
од/л

Групи
К
Д–І
Д–ІІ
Д–ІІІ
Д–ІV
Д–V
К
Д–І
Д–ІІ
Д–ІІІ
Д–ІV
Д–V
К
Д–І
Д–ІІ
Д–ІІІ
Д–ІV
Д–V
К
Д–І
Д–ІІ
Д–ІІІ
Д–ІV
Д–V

підготовчий,
60 доба життя
59,6±0,41
59,1±1,31
58,7±1,42
59,9±1,61
60,0±1,11
60,6±1,70
0,355 ± 0,019
0,393 ± 0,013
0,397 ± 0,013
0,360 ± 0,022
0,366 ± 0,017
0,373± 0,014
0,137 ± 0,011
0,138 ± 0,004
0,141 ± 0,005
0,136 ± 0,012
0,142 ± 0,007
0,135 ± 0,004
217,7 ±14,29
236,5 ± 6,65
222,2 ± 7,88
236,9 ± 8,03
223,1 ± 12,77
235,7 ± 6,44

Періоди досліджень
дослідний (вік/доба випоювання добавок)
91/31
118/58
60,5±0,82
62,9±1,28
62,4±0,84
67,1±0,50*
67,7±1,05*
68,1±1,28*
69,0±0,65***
69,9±0,90**
66,2±0,75**
68,9±0,56**
61,4±0,90
62,3±1,42
0,376 ± 0,018
0,412 ± 0,023
0,397 ± 0,019
0,518 ± 0,038*
0,494± 0,014**
0,533 ± 0,017**
0,459 ± 0,010**
0,590 ± 0,068*
0,384 ± 0,022
0,473 ± 0,048
0,377 ±0,013
0,414 ± 0,017
0,144 ± 0,012
0,160 ± 0,012
0,159 ± 0,013
0,208 ± 0,019
0,202 ± 0,022*
0,216 ± 0,017*
0,182 ± 0,011*
0,211 ± 0,011*
0,181 ± 0,015
0,187 ± 0,013
0,173 ± 0,016
0,180 ± 0,011
206,9 ± 3,21
165,9 ± 16,44
263,0 ± 18,06*
216,3 ± 10,61*
260,0 ± 15,84*
223,0 ± 12,15*
234,4 ± 20,12
212,7 ± 6,38*
232,9 ± 17,66
189,1 ± 5,57
209,9 ± 8,14
197,2 ± 19,70

Примітка: вірогідність різниць між контролем і дослідом * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001

Випоювання цитратної сполуки сульфуру у раціоні кролів впродовж вирощування
супроводжувалося змінами активності ензимів переамінування у крові. Це позначилося
підвищенням активності АЛТ у крові тварин ІІ і ІІІ дослідних груп відповідно на 31,3 (р<0,01)
і 22,0 % (р<0,01) на першому етапі дослідження порівняно з контролем. Поряд з цим було
встановлено, що триваліше (58 діб) випоювання різних кількостей органічної сполуки
сульфуру позначилося вірогідно вищою активністю АЛТ у крові кролів І; ІІ і ІІІ дослідних
груп відповідно на 25,7; 29,3 і 43,2 % (р<0,05−0,01) порівняно з контрольною групою.
Активність АСТ у крові тварин ІІ і ІІІ дослідних груп вірогідно зростала (р<0,01)
впродовж дослідження, за тенденції до її збільшення у інших дослідних групах порівняно з
контролем. Таким чином, збільшення активності амінотрасфераз у крові кролів за випоювання
цитрату сульфуру, може свідчити про активацію обміну протеїну в їхньому організмі.
Застосування добавки цитрату сульфуру відзначилося вірогідно вищою (р<0,01)
активністю лужної фосфатази у тварин І і ІІ дослідних груп за тенденції до її підвищення у
тварин ІV і V дослідних груп впродовж дослідження порівняно з контрольною групою. Тоді
як випоювання органічної сполуки сульфуру супроводжувалося підвищенням активності
лужної фосфатази на 28,2 % у тварин ІІІ дослідної групи на завершальному етапі експерименту
порівняно з контролем. Біологічна роль лужної фосфатази пов’язана з участю в обміні
вуглеводів, фосфоліпідів, ДНК і РНК. Рівень її активності характеризує інтенсивність перебігу
метаболічних процесів організму [15, 16], що більше було виражено у крові тварин І і ІІ
дослідних груп, які споживали органічну сполуку сульфуру.
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Мікроелементи впливають на ензимні системи, що прямо залежать від їх концентрації
в організмі [15–18]. Отримані результати дослідження ензимів у крові кролів дослідних груп
свідчать, що органічна сполука сульфуру займає особливе місце в числі елементів, що мають
активуючий вплив на трансферази та лужну фосфатазу. Таким чином, підвищення активності
ензимів може бути підтвердження більш активного перебігу обміну речовин та інтенсивного
синтезу протеїну в організмі кролів за дії цитрату сульфуру.
Випоювання молодняку після відлучення як органічної, так і неорганічної сполук
сульфуру, позитивно вплинуло на показники маси тіла та середньодобових приростів усіх
дослідних груп, порівняно з контролем. Так, на першому етапі дослідження (31 доба)
випоювання добавок відзначено підвищення маси тіла у тварин І; ІІ; ІІІ і ІV дослідних груп
відповідно на 2,5; 4,9; 2,6 і 5,4 %, порівняно з контролем (табл. 2).
Таблиця 2
Показники інтенсивності росту кролів за періодами досліду (M±m, n=6)
Групи
К
%
Д–І
% до К
Д–ІІ
% до К
Д–ІІІ
% до К
Д–ІV
% до К
Д–V
% до К

Маса тіла, г
1 доба

Маса тіла, г

Приріст маси тіла, г

60 доба життя (підготовчий період)
1986,5 ± 24,77
1927,3 ± 24,14
100,0
100,0
59,3 ± 0,49
2039,3 ± 54,54
1980,0 ± 54,40
100,3
102,6
102,7
60,1 ± 0,60
2001,3 ± 61,29
1941,2 ± 60,76
101,6
100,7
100,7
59,5 ± 0,56
2024,0 ± 56,12
1964,5 ± 55,97
100,6
101,8
101,9
59,6 ± 0,84
1996,3 ± 31,09
1936,7 ± 31,11
100,8
100,5
100,5
59,8 ± 0,47
1995,6 ± 34,81
1935,8 ± 34,8
101,1
100,4
100,4
91 доба життя / 31 доба дослідження (дослідний період)
К
2935,1 ± 29,79
948,6 ± 48,47
%
100,0
100,0
Д–І
3010,8 ± 64,23
971,5 ± 64,94
% до К
102,5
102,4
Д–ІІ
3081,8 ± 60,90
1080,5 ± 34,55
% до К
104,9
113,9
Д–ІІІ
3013,3 ± 52,00
989,3 ± 52,74
% до К
102,6
104,2
Д–ІV
3095,6 ± 28,96
1099,3 ± 45,49
% до К
105,4
115,8
Д–V
2955,1 ± 18,22
959,5 ± 30,80
% до К
100,6
101,1
118 доба життя /58 доба дослідження (дослідний період)
К
3674,3 ± 27,01
739,2 ± 29,44
%
100,0
100,0
Д–І
3878,6 ± 46,34
867,8 ± 39,07
% до К
105,5
117,3
Д–ІІ
3934,8 ± 55,60
858,3± 31,55
% до К
107,0
116,1
Д–ІІІ
3894,5 ± 37,83
881,2 ± 54,68
% до К
105,9
119,2
Д–ІV
3857,6± 40,44
762,0 ± 51,28
% до К
104,9
103,0
Д–V
3706,6± 42,88
751,5± 41,72
% до К
100,8
101,6
59,1 ± 0,79
100
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СДП, г
32,1 ± 0,39
100,0
33,0 ± 0,91
102,8
32,3 ± 1,06
100,6
32,7 ± 0,93
101,8
32,3 ± 0,52
100,6
32,2 ± 0,58
100,3
30,6 ± 1,56
100,0
31,3 ± 2,09
102,2
34,8 ± 1,12
113,7
31,9 ± 1,69
104,2
35,4 ± 1,46
115,6
30,9 ± 0,99
100,9
27,3 ± 1,09
100,0
32,1± 1,46
117,5
31,5 ± 1,17
115,3
32,6 ± 2,02
119,4
28,2± 1,89
103,2
27,8 ± 1,54
101,8

Показники загального приросту маси тіла і середньодобових приростів були
найвищими у тварин ІІ і ІV дослідних груп і корелювали з середньою масою тіла порівняно з
контрольною групою.
На 58 добу випоювання добавок встановлено вищі прирости маси тіла у тварин, які
споживали цитрат сульфуру порівняно з контролем. Слід відзначити, що тварини ІІ дослідної
групи характеризувалися вищими середніми величинами маси тіла, приросту маси тіла та СДП
відповідно на 7,0; 16,1 і 15,3 %, ніж у контрольній групі. У тварин І, ІІІ, ІV і V дослідних груп
маса тіла відповідно перевищувала контрольну групу на 5,5; 5,9; 4,9 і 0,8 %. Загальний приріст
маси тіла і СДП у кроликів І, ІІІ, ІV і V дослідних груп за цей період корелювали з показниками
інтенсивності росту і були вищими, порівняно з контрольною групою.
Таким чином, застосування сполук сульфуру вплинуло на активацію обміну протеїну в
організмі кролів дослідних груп і позначилося вищими показниками маси тіла та СДП, що
більше було виражено у кролів, яким випоювали цитрат сульфуру.
ВИСНОВКИ
1. Застосування наноаквацитрату сульфуру сприяло збільшенню вмісту загального
протеїну у крові кролів ІІ, ІІІ, ІV дослідних груп, який був відповідно вищим на 11,9; 13,9; і
9,4 % на 31 добу дослідження та вірогідно зростав (р<0,05-0,01) у тварин І–ІV груп на
завершальному періоді дослідження порівняно з контролем.
2. Випоювання добавки цитрату сульфуру супроводжувалося вірогідним підвищенням
активності ензимів переамінування та активності лужної фосфатази у крові кролів дослідних
груп, але найбільший вплив відзначено у тварин ІІ і ІІІ дослідних груп впродовж дослідження
порівняно з контрольною групою.
3. Додаткове використання сполук сульфуру вплинуло на активацію обміну протеїну в
організмі кролів дослідних груп і позначилося вищими показниками маси тіла та СДП, що
більше було виражено у кролів ІІ і ІІІ дослідних груп, яким випоювали цитрат сульфуру,
особливо на другому етапі дослідження.
Перспективи досліджень. Наступні дослідження будуть спрямовані на вивчення
впливу сполук сульфуру на фізіологічний стан організму кролів, репродуктивну здатність і
молочність кролематок та ріст і збереженість молодняку.
ЕFFECT OF SULFUR COMPOUNDS ON PROTEIN CONTENT IN BLOOD
AND PRODUCTIVITY OF RABBITS
А. Z. Dychok, Ya. V. Lesyk
Institute of Animal Biology of NAAS,
38, Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
The impact of adding different amounts of nano forms of S and sulfate Na to the diet of rabbits
aged from 60 to 118 days on total protein content, transamination enzymes, phosphatase alcaline
activity in the blood and body weight gain after weaning are presented. It was found that the addition
of sulfur nano forms to the rabbit diet increases the content of total protein, transaminase and
phosphatase alcaline activity in the blood of rabbits at 31 and 58-day studies as compared to the
control group. In rabbits treated with sulfur citrate for 58 days a higher body weight and average daily
gain at 91 and 118 days age, compared with the rabbits of control group were found.
Keywords: RABBITS, BLOOD, NANO FORMS SULFUR, SODIUM SULFAT, PROTEIN,
AMINOTRANSFERASE, PRODUCTIVITY.
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ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ СЕРЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРОТЕИНА В КРОВИ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КРОЛИКОВ
А. З. Дичок, Я. В. Лесик
Институт биологии животных НААН,
ул. В. Стуса, 38, г. Львов, 79021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований влияния применения в рационе кроликов
с 60 до 118-суточного возраста различных количеств наноаквацитрата серы и сульфата натрия
на содержание общего белка, активность ферментов переаминирования и щелочной
фосфатазы в крови и интенсивность роста животных после отлучки. Установлено, что
введение в рацион наноаквацитрата серы повышало содержание общего белка и увеличивало
активность ферментов переаминирования и щелочной фосфатазы в крови кроликов на 31 и 58
сутки опыта по сравнению с контролем. Отмечены высокие показатели массы тела и
среднесуточных приростов на 91 и 118 сутки жизни кроликов опытной группы по сравнению
с контрольной группой, что больше было выражено у животных, которым выпаивали цитрат
серы в течение 58 суток исследования.
Ключевые слова: КРОЛИКИ, КРОВЬ, НАНОАКВАЦИТРАТ СЕРЫ, СУЛЬФАТ
НАТРИЯ, ПРОТЕИН, АМИНОТРАНСФЕРАЗЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
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УДК 577

ВПЛИВ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ
НА РІВЕНЬ ДЕЯКИХ МЕТАБОЛІТІВ АЗОТИСТОГО ОБМІНУ
В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ
Г. В. Дроник1, д-р біол. наук, професор, академік НААН
І. В. Чорна2, здобувач
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Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН
вул. Богдана Крижанівського, 21а, м. Чернівці, 58026, Україна

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
Чернівецький факультет
вул. Головна, 203а, м. Чернівці, 58018, Україна

Одним з основних життєво необхідних інгредієнтів харчових продуктів є білок. В
організмі білки, що надходять з їжею, розщеплюються у травному тракті до амінокислот
та пептидів, далі потрапляють у кров, а вже потім – до клітини, де з цих амінокислот
синтезуються власні білки організму. Тому найбільш інформативні дані щодо змін, які зазнає
організм, можна одержати при вивчені білкового обміну. Показники азотистого обміну
являються кінцевими продуктами білкового обміну. В основному кінцеві продукти
азотистого обміну виділяються через нирки із сечею. Кількісні співвідношення між
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найголовнішими азотистими компонентами сечі та крові (сечовиною, аміаком, сечовий
кислотою, креатиніном, креатином, амінокислотами тощо) мають важливе діагностичне
значення. В даній статті наведені показники азотистого обміну в сироватці крові щурів при
вживанні традиційної та генетично модифікованої сої. Тому про засвоюваність білка, що
надходить з їжею в організм та розщеплення його в організмі можна судити по зміні
показників азотистого обміну, крім того відхилення їх концентрації від норми може свідчити
про порушення білкового обміну, що призводить до різних патологічних станів в організмі.
Ключові слова: СЕЧОВИНА, КРЕАТИНІН, СЕЧОВА КИСЛОТА, АЗОТИСТИЙ
ОБМІН, ЗАГАЛЬНИЙ БІЛОК, ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНА СОЯ, ТРАДИЦІЙНА СОЯ.
Останнім часом активно використовуються генетично модифіковані організми (ГМО),
як в сільському господарстві, так і в харчовій промисловості. Соєвий білок є унікальний за
своїми властивостями та амінокислотним складом подібний до амінокислотного складу
тваринних білків, також соєвий білок краще засвоюється людиною та тваринами [1]. Насіння
сої містить: вуглеводи, жири, фосфатиди та деякі інші поживні речовин, кількість яких значно
більша, ніж в багатьох злакових і олійних культур. В сої, так як і в інших бобових культурах,
містяться вітаміни (β-каротин, піридоксин, рибофлавін, вітамін Е, ніацин, біотин, фолієва
кислота, пантотенова кислота, тіамін, холін), макро- та мікроелементи, також в ній містяться і
антипоживні речовини. [2] До антипоживних речовин відносять: інгібітори протеаз (трипсину
і хімотрипсину), лектини, сапоніни, антивітаміни, уреазу, гемаглютиніни, конгліцинін
(алергічні речовини), білок сої, неперетравні вуглеводи - рафинозу і стахіозу, антиендокринні
і рахітстимулюючі агенти, які здатні знешкоджуються під час термічної обробки. Широке
використання насіння сої в харчовій промисловості, пов’язано з високим вмістом у ній білка
(38-42 %). Тому дослідження показників білкового обміну є досить актуальними при вживані
традиційної та генетично модифікованої сої [2–5].
Метою роботи було дослідити вміст загального білка, сечовини, сечової кислоти,
креатиніну в сироватці крові щурів при згодовувані традиційної та генетично модифікованої
сої.
Матеріали і методи. Дослідження проводилися на щурах лінії Вістар, які були поділені
на три групи: І- група вживала стандартний віварійний комбікорм; ІІ та ІІІ– групи вживала
стандартний комбікорм, в якому 20 % раціону була замінена на нативну та генномодифіковану
сою (вся соя пройшла термічну обробку). Через 42 дні щурів спаровували та одержали через
22-25 днів наступне покоління. Усі щурі були масою 200-240 г, яких утримували в умовах
віварію з дотриманням нормативів Європейської конвенції про захист тварин, ухвалених І
національним конгресом України з біоетики [6]. Після завершення дослідів декапітацію
тварин проводили під легким ефірним наркозом. Для досліджень використовували сироватку
крові тварин, яку отримували шляхом центрифугування цільної крові без антикоагулянта при
1500 об/хв протягом 15 хв. Визначення вмісту загального білка, сечовини, сечової кислоти,
креатиніну в сироватці крові тварин проводили за загальноприйнятими методиками з
використанням стандартних наборів реактивів. Статистичну обробку результатів проводили
за допомогою стандартного пакету програм Microsoft Excel, використовуючи t-критерій
Стьюдента. Різниці між величинами вважали статистично вірогідними: P≤0,05*; P≤0,01**;
P≤0,001***.
Результати й обговорення. Спостерігається збільшення рівня білка при вживанні
традиційної та трансгенної сої в 1,1 (P≤0,001) та 1,2 раза у крові щурів (P≤0,001) в першого
покоління щурів. У наступному поколінні також спостерігається підвищення білка у ІІ та ІІІ
групах – у 1,1 (P≤0,001) та у 1,2 раза, відповідно (P≤0,001) (табл.).
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Таблиця
Показники азотистого обміну в сироватці крові щурів (М ± m, n=6)
І–
Показники
контрольна
група
Загальний білок, г/л
65,9±0,077
Сечова кислота, мкмол/л 68,42±1,21
Сечовина, мкмоль/л
7,2±0,07
Креатинін, мкмоль/л
58,6±1,39

І покоління
ІІ –
дослідна
(трад. соя)
75±0,42⃰ ⃰ ⃰
109±0,3⃰⃰ ⃰ ⃰
8,65±0,04⃰⃰ ⃰ ⃰
75,276±0,8⃰ ⃰

ІІІ –
І–
дослідна контрольна
(ГМО)
група
79,28±0,1⃰ ⃰ ⃰ 66,86±1,46
171±1,5⃰⃰ ⃰ ⃰
66,46±0,83
11,52±0,03⃰ 7,28±0,024
81,6±1,08⃰ ⃰ ⃰ 57,86±3,72

ІІ покоління
ІІ –
дослідна
(трад. соя)
75,8±0,46⃰ ⃰ ⃰
153,27±1,47⃰⃰ ⃰ ⃰
9,45±0,046⃰ ⃰ ⃰
69,96±0,85⃰ ⃰ ⃰

ІІІ –
дослідна
(ГМО)
79,4±0,12⃰ ⃰ ⃰
186,1±0,8⃰ ⃰ ⃰
11,68±0,4⃰ ⃰ ⃰
76,9±2,14⃰ ⃰ ⃰

Результати досліджень показали, що у крові щурів ІІ групи рівень креатиніну був
вищим у 1,2 раза (P≤0,01), а у ІІІ групи – у 1,3 раза, порівняно з контролем (P≤0,001). У
наступному поколінні також спостерігається збільшення рівня креатиніну в сироватці крові
щурів. Рівень креатиніну в крові ІІ групи підвищується у 1,3 раза, порівняно з контролем
(P≤0,001), рівень його в ІІІ групі щурів збільшується у 1,4 раза (P≤0,001), порівняно з
контрольною групою.
Отриманні результати показали, що у крові щурів ІІ групи, порівняно з контролем,
рівень сечовини був вищим у 1,23 раза (P≤0,001), а у ІІІ групи, яка споживала трансгенну сою
– у 1,6 раза, порівняно з контролем (P≤0,02). У наступному поколінні також спостерігається
збільшення рівня сечовини в сироватці крові щурів. Рівень сечовини в крові ІІ групи
підвищується у 1,3 раза, порівняно з контролем (P≤0,001), рівень сечовини в ІІІ групи щурів
збільшується у 1,6 раза (P≤0,001), порівняно з контрольною групою. Все це свідчить про
інтенсивність синтезу аміаку в печінці, а відповідно і синтез сечовини збільшується, це
спостерігається при згодовувані тваринам генетично модифікованої сої.
Показники рівня сечової кислоти у крові свідчать про порушення білкового обміну, при
цьому її концентрація збільшується в ІІ та ІІІ групи: у 1,6 (P≤0,001) та у 2,5 раза, порівняно з
контролем (P≤0,001). У наступному поколінні також спостерігається збільшення концентрації
сечової кислоти в сироватці крові щурів. Концентрація сечової кислоти в крові ІІ групи
підвищується у 2,3 раза, порівняно з контролем (P≤0,001), а в ІІІ групі щурів збільшується у
2,8 раза, порівняно з контрольною групою (P≤0,001).
ВИСНОВКИ
Таким чином, вживання натуральної та генетично модифікованої сої призводить до
збільшення рівня сечової кислоти та незначного збільшення рівня загального білка, сечовини
та креатиніну у крові щурів у двох поколіннях. Підвищення рівня сечовини може бути
пов’язане із порушенням обміну соєвих білків. Зміна концентрації креатиніну призводить до
його збільшення, що пов’язано із зменшенням діурезу. Ця дисфункція найбільше
спостерігається у щурів ІІІ групи у першому і другому поколіннях. Основними причинами
підвищення концентрації сечової кислоти в крові та сечі є надходження з їжею продуктів, які
містять багато пуринів (м’ясо, бобові), зміна в роботі печінки та порушення функції нирок.
Перспективи досліджень. Необхідне подальше вивчення інших показників білкового
обміну (трансамілаз, фракції білків крові) для того, щоб встановити чи дійсно відбуваються
зміни в роботі печінки та нирок при вживані традиційної та трансгенної сої.

136
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SUMMARY

One of the essential vitally important ingredients of food is protein. In the body, the proteins
that come from the food are digested in the digestive tract to amino acids and peptides, then fall into
the bloodstream, and then to the cell where these proteins are synthesized from these amino acids.
Therefore, the most informative data on the changes that the body experiences can be obtained when
protein metabolism is studied. Indicators of nitrogen metabolism are end-products of protein
metabolism. Mostly end products of nitrogen exchange are excreted through the kidneys with urine.
Quantitative ratios between the main nitrogen components of urine (urea, ammonia, uric acid,
creatinine, creatine, amino acids, etc.) have an important diagnostic value. In this article, the
indicators of nitrogen metabolism in blood serum of rats are shown when traditional and genetically
modified soy is used. Therefore, the digestibility of protein that comes from food in the body and its
splitting in the body can be judged by the change in the indicators of nitrogen exchange, in addition
deviation of their concentration from the norm can indicate the violation of protein metabolism, which
leads to various pathological conditions in the body.
Keywords: UREA, CREATININE, URINARY ACID, NITROUS EXCHANGE, GENERAL
ALBUMEN, GENETICALLY MODIFIED SOY, TRADITIONAL SOY.
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НА УРОВЕНЬ НЕКОТОРЫХ МЕТАБОЛИТОВ АЗОТИСТОГО ОБМЕНА В
СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС
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АННОТАЦИЯ

Одним из жизненно необходимых ингредиентов пищевых продуктов является белок. В
организме белки поступающих с пищей расщепляются в пищеварительном тракте до
аминокислот и пептидов, далее попадают в кровь, а уже потом в клетку где из этих
аминокислот синтезируются собственные белки организма. Поэтому наиболее
информативные данные относительно изменений, которые происходят в организме, можно
получить при изучении белкового обмена. Показатели азотистого обмена являются
конечными продуктами белкового обмена. Конечные продукты азотистого обмена
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выделяются через почки с мочой. Количественные соотношения между главными азотистыми
компонентами мочи и крови (мочевиной, аммиаком, мочевой кислотой, креатинина,
креатином, аминокислотами и т. д.), имеют важное диагностическое значение. В данной статье
приведены показатели азотистого обмена в сыворотке крови крыс при употреблении
традиционной и генетически модифицированной сои. Поэтому о усвоении белка,
поступающего с пищей в организм и расщепления его в организме можно судить по
изменению показателей азотистого обмена, кроме того отклонения их концентрации от нормы
может свидетельствовать о нарушении белкового обмена, что приводит к различным
патологическим состояниям в организме.
Ключевые слова: МОЧЕВИНА, КРЕАТИНИН, МОЧЕВАЯ КИСЛОТА, АЗОТИСТЫЙ
ОБМЕН,
ОБЩИЙ
БЕЛОК,
ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННАЯ
СОЯ,
ТРАДИЦИОННАЯ СОЯ.
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РЕГІОНАЛЬНА ЛІМФОТРОПНА АНТИГОМОТОКСИЧНА ТЕРАПІЯ
ЯК МЕТОД ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТА ІМУННОКОРЕГУЮЧОЇ
ФАРМАКОТЕРАПІЇ СОБАК, ХВОРИХ НА КАТАРАЛЬНУ
БРОНХОПНЕВМОНІЮ
В. Ю. Кушнір8, аспірант
Одеський державний аграрний університет
вул. Пантелеймонівська 13, м.Одеса, 65012, Україна
Внутрішні хвороби становлять понад 80 % всіх захворювань тварин. Молодняк хворіє
численними хворобами, але частіше за все катаральною бронхопневмонією і хворобами обміну
речовин, в тому числі на рахіт. Причому, встановлено, що при цьому патологічний процес,
який виникає в організмі, призводить до порушення всіх систем, обміну речовин (в тому числі
мінерального) і імунного статусу. Одним з найефективніших засобів поліпшення стану при
цьому є біологічна терапія. Не менш важливою вона є і при катаральній бронхопневмонії.
Ефективність комплексної антигомотоксичної терапії при катаральній бронхопневмонії
була доведена низкою досліджень, але на собаках досліджень в даному напрямку не
проводилось. Метою нашої роботи було дослідження терапевтичної та імунокорегуючої
ефективності комплексної регіональної лімфотропної антигомотоксичної терапії собак,
хворих на катаральну бронхопневмонію. Матеріалом для дослідження були 40 собак віком від
1 до 3 років, масою тіла від 34 до 43 кг (німецька та східно-європейська вівчарка), хворих на
катаральну бронхопневмонію. Тварин було розділено на 4 групи: дві контрольні і дві дослідні.
Результати досліджень показали, що найбільш ефективно та швидко лікування відбувається
в дослідних групах. Більш того, серед дослідних груп ефективнішою є та, де в якості
антибіотика застосовували біцилін-3.
Ключові слова: БІОЛОГІЧНА ТЕРАПІЯ, БРОНХОПНЕВМОНІЯ, ТРАУМЕЛЬ,
ФОСФОР-ГОМАККОРД,
ГЕМАТОЛОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ,
ІМУНОЛОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕГІОНАЛЬНЕ ЛІМФОТРОПНЕ ВВЕДЕННЯ, ЛІДАЗА, СОБАКИ,
КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Внутрішні хвороби становлять понад 80 % всіх захворювань тварин. Молодняк хворіє
численними хворобами, але частіше за все катаральною бронхопневмонією і хворобами
обміну речовин, в тому числі і на рахіт. Причому, встановлено, що при цьому патологічний
процес, що виникає в організмі, призводить до порушення всіх систем, обміну речовин (в тому
числі мінерального) і імунного статусу [1, 2].
Біологічна ветеринарна медицина, на відміну від алопатичної патогенетичної терапії,
прагне здійснити лікування хворих тварин шляхом впливу на початкові або проміжні ланки
патогенетичної терапії на глибокому рівні ланцюжка, а в якості мети лікування обираються не
ремісія, а вироблення адаптаційних реакцій організму, досягнення його гармонійного стану.
Висловлене основоположником гомеопатії С. Ганеманом (1784) побажання в
лікувальній тактиці залишається актуальним і на сьогоднішній день: «Найвищим ідеалом
лікування є швидке, м’яке, стійке відновлення здоров’я або повне усунення і знищення
хвороби найкоротшим і нешкідливим шляхом на раціональній основі».
Відомо, що різні організми мають неоднакову схильність до захворювання: одні стійкі,
інші – легко сприйнятливі. Стійкість обумовлена низкою причин, найбільш важливою з яких,
є пристосування – своєрідна реакція організму на ураження, при якій системи й органи, які не
Науковий керівник – професор Ю. О. Чубов
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постраждали від дії пошкоджуючого агента, виконують функції зруйнованих структур
шляхом замісної гіперфункції або якісно зміненої іншої функції.
Найважливіше значення в компенсаторному пристосуванні має наявність значних
резервних можливостей організму. В здоровому організмі органи і системи використовуються
не повністю (в тому числі, нервова система і органи ендокринної системи). Ці резерви дають
можливість організму адаптуватися в складних умовах, компенсувати виникли функціональні
порушення органів і систем [2, 3].
Слід зазначити що досвід використання біологічної терапії використовується і
закордоном при лікуванні як інфекційних так і незаразних хвороб тварин. Більш того, в
багатьох країнах навколо цього питання створюються спілки та об’єднання вчених і фахівців,
які в своїх працях відзначають ефективність даного методу лікування [4, 5]. Не менш
важливою біологічна терапія є і при катаральній бронхопневмонії. На сьогоднішній день
ефективність комплексної антигомотоксичної терапії доведена при дослідженнях на
поросятах (Чубов Ю. О.) та телятах (Найдіч О. В.). Дослідження на собаках в даному напрямку
раніше не проводились.
Алопатична терапія, зокрема класична антибіотикотерапія, що застосовується при
бронхопневмонії собак, на сьогоднішній день є малоефективною. Крім того, антибіотики
часто впливають негативно на організм тварини в цілому [6-8].
Метою нашої роботи було дослідження терапевтичної та імунокорегуючої
ефективності комплексної регіональної лімфотропної антигомотоксичної терапії собак,
хворих на катаральну бронхопневмонію.
Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження були 40 собак віком від 1 до 3 років,
масою тіла від 34 до 43 кг (німецька та східно-європейська вівчарка), хворих на катаральну
бронхопневмонію. У тварин спостерігалися характерні ознаки катаральної бронхопневмонії:
хрипи, легеневі витікання з носової порожнини, кашель, що підсилюється при русі, вогники
притуплення в окремих ділянках.
У залежності від методів лікування хворі тварини були розділені на чотири групи по 10
тварин у кожній: 1 і 2 – контрольні (традиційні методи); 3 і 4 – дослідні (нетрадиційні методи).
До лікування з метою визначення чутливості мікрофлори до антибіотиків провели титрування.
У першій групі використали мукалтин 0,5 г всередину два рази на добу до одужання, біцилін
3 50 тис. ОД/кг один раз у три дні внутрішньом’язово, розчиняючи в 2 мл ізотонічного розчину
натрію хлориду та вітамін В12 1 мл один раз за добу підшкірно протягом 10 діб. У другій
контрольній групі замість біциліну-3 був застосований антибіотик Комбі-Кель по 1 мл на 10
кг маси тіла підшкірно один раз на три дні до одужання.
У третій та четвертій групах застосували комплексну антигомотоксичну лімфотропну
терапію з використанням комплексних антигомотоксичних препаратів Траумель та ФосфорГомаккорд у поєднанні з традиційними засобами. Так, у третій групі було застосовано
мукалтин 0,5 г всередину два рази на добу до одужання, біцилін-3 50 тис. ОД/кг один раз у три
дні внутрішьом’язово, розчиняючи в 2 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, лідаза
внутрішньошкірно 32 ОД з 1 мл 0,5 % розчину новокаїну 3 доби поспіль, потім 3 рази на
тиждень, Траумель лімфотропно регіонально три дні поспіль по 1 мл внутрішньошкірно, потім
раз у три дні та Фосфор-Гомаккорд лімфотропно регіонально по 1 мл 1 раз на 3 доби до
одужання. У четвертій дослідній групі застосували таке ж лікування, але замість біциліну-3
був використаний Комбі-Кель 1 мл/10 кг підшкірно один раз у три дні до одужання.
Окрім того, на 1-й, 10-й та 20-й день проводили дослідження гематологічних та
імунологічних показників, а саме досліджували лейкоцити, гемоглобін, ШОЕ, імуноглобуліни
А, M та G.
Як відомо, імуноглобуліни класу A (IgA) – основний вид імуноглобулінів (антитіл), які
беруть участь в місцевому імунітеті. Сироватковий IgA синтезується В-лімфоцитами
(плазмоцитами); є фракцією гаммаглобулінів і складає 10-15 % всіх класів розчинних
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імуноглобулінів. Мономерна молекула складається з двох важких і двох легких ланцюгів. У
сироватці 90 % IgA представлено мономірними молекулами. IgA здебільшого присутній не в
сироватці, а на поверхні слизових оболонок, міститься в молоці, молозиві, слині, в слізному,
бронхіальному і шлунково-кишковому секреті, жовчі, сечі. Період напіввиведення антитіл
цього класу становить 4-5 діб. Секреторний компонент робить IgA резистентним до
перетравлювання протеолітичними ферментами, в зв'язку з чим він може функціонувати на
різних слизових поверхнях, багатих цими ферментами.
Основною функцією сироваткового IgA є нейтралізація вірусів. Його головна роль –
захист дихальних, сечостатевих шляхів і шлунково-кишкового тракту від інфекції. Секреторні
антитіла мають виражений антиадсорбційний ефект: вони перешкоджають прикріпленню
бактерій до поверхні епітеліальних клітин, запобігають адгезії, без якої бактеріальне
ушкодження клітини стає неможливим. Разом з неспецифічними факторами імуноглобуліни
забезпечують захист слизових оболонок від мікробів і вірусів.
Імуноглобулін М синтезується плазматичними клітинами, складаючи 5-10 % від
загальної кількості імуноглобулінів у сироватці крові. Вони циркулюють переважно в крові у
вигляді пентамер, що складається з 5 субодиниць мономерного IgМ. Його називають
макроглобуліном через високу молекулярну масу. IgM – антитіла, що утворюються на ранніх
термінах інфекційного процесу. Період їх напіврозпаду становить близько 5 діб. На початку
імунної відповіді синтезуються антитіла класу IgM, і лише через 5 діб починається синтез
антитіл класу IgG. IgM в сироватці крові аглютинують бактерії, нейтралізують віруси,
активують комплемент. Вони відіграють важливу роль в елімінації збудника з кровоносного
русла, в активації фагоцитозу. IgM з'являються у плода і беруть участь в антиінфекційному
захисту.
Імуноглобуліни класу G (IgG) – основний вид сироваткових імуноглобулінів, що беруть
участь в імунній відповіді. Складають близько 75-80 % від усіх імуноглобулінів сироватки і
10-20 % загального білка сироватки. Синтезуються В-лімфоцитами (плазмоцитами).
Молекула складається з 2-х важких і 2-х легких ланцюгів. Період напіврозпаду становить
близько 23-25 діб.
Антитіла класу IgG відіграють основну роль в забезпеченні тривалого гуморального
імунітету при інфекційних захворюваннях. Дефіцит IgG послаблює опірність до інфекцій.
Синтез IgG і його сироватковий рівень зростають у відповідь на хронічну або поворотну
інфекцію або аутоімунне захворювання (багато клінічно важливі аутоантитіла відносяться до
класу IgG). Основною функцією IgG є утворення комплексу "антиген-антитіло". Вони
сприяють нейтралізації бактеріальних екзотоксинів, фагоцитозу, фіксації комплементу,
можуть брати участь в алергічних реакціях. Антитіла цього класу з'являються через деякий
час після контакту з антигеном.
Імуноглобуліни G мають невелику молекулярну масу і тому можуть (єдині з усіх
імуноглобулінів) проникати через плаценту від матері до плоду. Таким чином, забезпечується
пасивний імунітет новонародженої дитини до деяких інфекційних захворювань. У крові у
плода і у новонародженого містяться тільки материнські IgG. Вони зникають дуже рано, не
пізніше 9 місяців після народження.
Результати й обговорення. Результати досліджень показали, що найкращий результат
лікування виявився у тварин, яким застосовували комплексну антигомотоксичну терапію
(табл. 1). З таблиці видно, що найбільш ефективним лікування виявилось у дослідних групах.
Причому ефективнішою серед дослідних груп виявилася та, в якій в якості антибіотика
застосовували біцилін-3.
Про високу ефективність комплексної регіональної лімфотропної антигомотоксичної
терапії свідчать і результати гематологічних та імунологічних досліджень (табл. 2).
Всі досліджувані показники були достовірно вищими, порівняно з показниками
клінічно здорових тварин.
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Таблиця 1
Результати комплексної терапії

Групи

Кількість
тварин

І
ІІ
ІІІ
IV

Результати лікування
Перейшло в
Одужало
хронічний перебіг
7
2
8
1
9
1
8
2

Тривалість
лікування (діб)
17-19
18-20
10-12
11-13

10
10
10
10

Загинуло
1
1
Таблиця 2

Результати гематологічних та імунологічних досліджень(M+m)

1-й
день

Показники

Лейкоцити,
Г/л
Гемоглобін,
г/л
ШОЕ,
мм/год
Імуноглобулін А, г/л
Імуноглобулін M, г/л
Імуноглобулін G, г/л

День дослідження та групи тварин
10-й
день

I

II

III

17,2
+0,03
131
+0,02
8
±0,03
3,71
+0,34
2,76
+0,45
15,76
+0,54

17,3
+0,03
139
+0,04
9
±0,02
3,79
+0,45
2,78
+0,47
16,05
+0,49

IV

17,5 17,4
+0,04 +0,03
138 135
+0,05 +0,04
10
10
±0,02 ±0,02
4,06 4,03
+0,47 +0,47
2,69 2,87
+0,56 +0,55
15,73 15,78
+0,49 +0,46

20-й
день

I

II

III

IV

I

II

III

IV

14,1
+0,03
128
+0,03
7
±0,03
3,32
+0,46
2,11
+0,47
13,92
+0,53

11,4
+0,03
131
+0,03
8
±0,04
3,11
+0,46
2,01
+0,55
13,25
+0,33

10,2
+0,03
132
+0,04
6±
0,03
2,83
+0,55
1,88
+0,45
13,05
+0,37

10,5
+0,04
130
+0,05
7
±0,03
2,95
+0,39
1,92
+0,38
13,15
+0,42

10,9
+0,03
130
+0,05
6±
0,03
1,90
+0,43
1,75
+0,32
12,95
+0,21

9,8
+0,03
136
+0,04
5
±0,04
1,85
+0,39
1,65
+0,39
12,89
+0,38

7,2
+0,03
138
+0,05
3±
0,03
1,52
+0,52
1,56
+0,51
12,69
+0,54

7,8
+0,03
139
+0,06
4
±0,04
1,55
+0,44
1,59
+0,37
12,71
+0,45

Середній
показник у
клінічно
здорових
тварин
8,77
+0,48
127
+0,56
4
+0,49
1,46
+ 0,05
1,54
+ 0,55
12,62
+ 0,74

З таблиці видно, що корекція гематологічних та імунологічних показників крові
найбільш ефективно відбувається у тварин дослідної групи. Причому ефективнішою серед
дослідних груп є та, в якій у якості антибіотика застосовували біцилін-3.
ВИСНОВКИ
З усього вище викладеного можна зробити висновок, що комплексна регіональна
лімфотропна антигомотоксична терапія з використанням препаратів траумель та фосфоргомаккорд є фармакологічно ефективною та терапевтично доцільною.
Перспективи досліджень. У подальшому можливе дослідження застосування даної
методики при лікуванні катаральної бронхопневмонії у інших домашніх тварин а також
дослідження ефективності комплексної регіональної лімфотропної антигомотоксичної терапії
при інших захворюваннях домашніх тварин.
REGIONAL LIMPHOTROPHIC ANTHYHOMOTOXICAL THERAPY AS A METHOD
OF PATHOGENETIC AND IMUNOCORECTIONAL PHARMACOTHERAPY OF DOGS,
SICK WITH CATARRHAL BROCHOPNEUMONIA
V. Yu. Kushnir
Odessa State Agrarian University,
13, Pantelejmonovska str., Odessa, 65012, Ukrainе
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SUMMАRY
Internal diseases account for more than 80 % of all animal diseases. Young animals are sick
with many diseases, but catarrhal bronchopneumonia and metabolic diseases, including rickets are
the most often. Moreover, it is noticed that at the same time the pathological process arises in the
organism and cause disruption of all systems, metabolism (including mineral) and immune status.
One of the most effective means of improving the condition is biological therapy. It is equally
important in catarrhal bronchopneumonia. The effectiveness of complex anti-homotoxic therapy in
bronchopneumonia has been proven by a number of studies, but no studies have been carried out on
dogs in this direction. The purpose of our work was to study the therapeutic and immune-correctional
effectiveness of the complex regional lymphotropic anti-homotoxic therapy of dogs suffering from
catarrhal bronchopneumonia. Materials for the study were 40 dogs aged 1 to 3 years old, 34 to 43 kg
on weight (German and Eastern European shepherd), patients with catarrhal bronchopneumonia.
Animals were divided into 4 groups: two control and two experimental. The results of the research
showed that the most effective and fastest treatment is in the experimental groups. Moreover, among
experimental groups more effective is that, where we used bicillin-3 as an antibiotic.
Keywords: BIOLOGICAL THERAPY, BRONCHOPNEUMONIA, TRAUMEL,
PHOSPHOR-HOMACCORD,
HEMATOLOGICAL
RESEARCHES,
IMUNOLOGICAL
RESEARCHES, REGIONAL LIMPHOTROPHIC INJECTION, LIDASA, DOGS, CLINICAL
RESEARCHES.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИМФОТРОПНАЯ АНТИГОМОТОКСИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
КАК МЕТОД ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ И ИМУНОКОРЕГИРУЮЩЕЙ
ФАРМАКОТЕРАПИИ СОБАК, БОЛЬНЫХ КАТАРАЛЬНОЙ
БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ
В. Ю. Кушнир
Одесский государственный аграрный университет,
ул. Пантелеймоновская, 13, г. Одесса, 65012, Украина
АННОТАЦИЯ
Внутренние болезни составляют более 80 % всех заболеваний животных. Молодняк
болеет многочисленными болезнями, но чаще всего катаральной бронхопневмонией и
болезнями обмена веществ, в том числе рахитом. Причем, установлено, что при этом
патологический процесс, который возникает в организме, приводит к нарушению всех систем,
обмена веществ (в том числе минерального) и иммунного статуса. Одним из самых
эффективных средств улучшения состояния при этом является биологическая терапия. Не
менее важной она является и при катаральной бронхопневмонии. Эффективность
комплексной антигомотоксической терапии при бронхопневмонии была доказана рядом
исследований, но на собаках исследования в данном направлении не проводилось. Целью
нашей работы было исследование терапевтической и имунокорегирующей эффективности
комплексной региональной лимфотропной антигомотоксической терапии собак, больных
катаральной бронхопневмонии. Материалом для исследования были 40 собак породы в
возрасте от 1 до 3 лет, весом от 34 до 43 кг (немецкий и восточно-европейская овчарка),
больных катаральной бронхопневмонии. Животных было разделено на 4 группы: две
контрольные и две подопытные. Результаты исследований показали, что наиболее эффективно
и быстро лечение происходит в подопытных группах. Более того, среди подопытных групп
эффективнее является та, где в качестве антибиотика применяли бициллин-3.
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РАЦІОНАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОРМОВОЇ ПРОБІОТИЧНОЇ
ДОБАВКИ ІМУНОБАКТЕРИН-Y2B МОЛОДНЯКУ
ВЕЛИВОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
В. М. Литвиненко1, канд. вет. наук, доцент
Ю. В. Куновський2, канд. с.-г. наук, асистент
1

Національний університет біоресурсів та природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна
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Білоцерківський національний аграрний університет
пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., 09117, Україна
Постійне згодовування пробіотичних кормових добавок, що містять культури Вacillus
subtilis, Bacillus liginiphornis інколи призводить до токсиноутворення та зниження
бактерицидної активності сироватки крові у телят. Щоб уникнути небажаних наслідків
нами вирішено започаткувати систему раціонального застосування пробіотичної кормової
добавки імунобактерин-Y2B у критично-адаптаційні періоди вирощування телят: у
новонароджений період за профілактики диспепсії; у 3-х місячному віці при заміні кормів у
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раціоні та заміні цільного молока на замінник молока; 12-14-місячному віці у
передпарувальний період при дозріванні статевої системи у телиць. За дози 1 г на 10 кг живої
ваги кормова пробіотична добавка забезпечує збільшення приростів у молодняку великої
рогатої худоби на 6-20 %, залежно від годівлі та утримання тварин.
Ключові слова: ПРОБІОТИК, ІМУНОБАКТЕРИН, КОРМОВА ДОБАВКА, ТЕЛЯТА,
ТЕЛИЦІ, ПРИРІСТ ЖИВОЇ МАСИ, ДИСПЕПСІЯ.
Пробіотичні препарати у ветеринарній медицині мають широкий спектр застосування:
вимушено, як не основний засіб лікування; так і профілактично у вигляді кормових добавок
для підвищення продуктивності та імунобіологічної реактивності. Більшість виробників
кормових добавок використовують сухі форми препарату на основі Вacillus subtilis, Bacillus
liginiphornis, оскільки вони мають більший термін зберігання. Використання безперервно
вказаних пробіотичних культур призводить до зниження природної резистентності у
молодняку тварин оскільки вони чужорідні мікрофлорі травного каналу, а за публікаціями [1,
2], деякі їх штами можуть продукувати токсини та навіть викликати аборти. За нашими
дослідженнями пробіотик імунобактерин-D, що містить бактерії Вacillus subtilis, Bacillus
liginiphornis при безперервному 2-місячному згодовуванні викликав зниження бактерицидної
активності сироватки крові у телят [3]. В результаті цього нами прийняте рішення
застосовувати систему раціонального застосування пробіотичної добавки у перехідноадаптаційні періоди телят.
Матеріали і методи. На базі НДГ НУБіП України «Великоснітинське» та ВСК «ім.
Горького», м. Корюківка, було здійснено випробування пробіотичної кормової добавки
імунобактерин-Y2B, що містить в собі культури Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis 5×109
КУО/г, Saccharomyces cerevisiae 1×109 КУО/г та наповнювач.
Препарат імунобактерин-Y2B задавали за дози 1 г на 10 кг живої ваги; у
новонароджений період тривалістю 7 діб; у перехідний період зміни молока на замінник
молока (3-місячним телятам) та перед осіменінням (12–14-місячний вік) тривалістю 21 добу.
Через три тижні після застосування кормової добавки провели зважування тварин з метою
визначення впливу препарату на показники захворюваності та продуктивності тварин.
Дослідження проводили на тваринах чорно-рябої породи, групи тварин були
сформовані за принципом аналогів по 7 тварин у кожній.
Результати й обговорення. За використання імунобактерину-Y2B у новонароджений
період у дослідній групі протягом семи днів відхилень від фізіологічної норми не виявлено. В
контрольній групі у двох телят спостерігались такі зміни: відсутність апетиту, теля неохоче
споживає молоко і в малих кількостях, загальний стан пригнічений, тварина часто лежить.
Температура 39,7 °С, пульс 85 пш/хв. пронос. Калові маси світло-коричневого кольору,
водянисті, сметаноподібної консистенції. Перистальтика кишечнику посилена, але загибелі
серед телят не спостерігали. Порівнюючи захворюваність у дослідних груп телят при
згодовуванні пробіотичної кормової добавки імунобактерин-Y2B, спостерігаємо
профілактичну дію щодо прояву диспепсії у телят.
Досліджували показники продуктивності, а саме живої ваги та середньодобового
приросту живої маси серед 3-місячних телят при зміні цільного молока на замінник молока.
Спочатку
визначили
показники
продуктивності
тварин
до
досліду,
середньоарифметичний показник середньодобових приростів телят дослідної групи у цей
період становив 820±0,18 г, проти 1,09±0,15 у контрольній групі. По закінченню досліджень
кращі результати ми спостерігали у телят, що отримували імунобактерин-Y2B.
Середньоарифметичний показник середньодобових приростів телят цієї групи збільшився на
276 г з 0,82 до 1,096 кг по завершенню задавання імунобактерину-Y2B. Контрольна група
тварин, що не отримували кормової добавки за період досліджень, у середньоарифметичному
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показнику втратила 240 г з тварини, загалом середньодобовий приріст живої маси зменшився
з 1,09 ±0,15кг до 0,85±0,13 кг.
Результати виробничих досліджень щодо застосування кормової пробіотичної добавки
імунобактерин-Y2B вказують на вищі середньодобові прирости у телят, порівняно з
контролем. У телят які отримували кормову пробіотичну добавку імунобактерин-Y2B приріст
живої маси був вищий і склав 1,096±0,09 кг, а у контрольній – 0,85±0,13 кг.
За дослідження впливу кормової добавки імунобактерин-Y2B на телиць
передпарувального віку сформували три групи. Першій дослідній групі вводили кормову
добавку в добовій дозі 40 г, другій – 20 г, третя – група контрольна – кормову добавку не
отримувала. Всі телиці отримували однаковий раціон. Кормову добавку згодовували
одноразово з комбікормом протягом 21 доби.
При аналізі показників продуктивності (живої ваги та середньодобового приросту
живої маси) отримані дані по кожній тварині, та проведено математичну обробку з визначення
середньостатистичних показників.
Аналізуючи показники продуктивності тварин, найкращі результати спостерігали у
телиць першої групи. Середньоарифметичний показник середньодобових приростів телиць,
що отримували імунобактерин-Y2B в добовій дозі 40 г склав 500 г. У другій дослідній групі −
440 г, у контрольній групі тварин, які не отримували кормової добавки за період досліджень,
середньодобовий приріст живої маси становив 414 г.
ВИСНОВКИ
1. За проведених досліджень можемо зауважити, що імунобактерин-Y2B має достатню
профілактичну дію, щодо прояву диспепсії у телят в новонароджений період.
2. При проведенні аналізу отриманих результатів досліджень кормова добавка
характеризується позитивним впливом на організм телят 3-місячного віку. В дослідних групах
тварин спостерігали не тільки більші середньодобові прирости, в порівнянні з контрольними
тваринами, але і стійку тенденцію збільшення середньодобового приросту у телят з віком – на
0,276 кг у першій групі, що особливо суттєво, бо у контрольній групі тварин спостерігали
зменшення приросту за період досліду на 0,24 кг.
3. Результати виробничих досліджень щодо застосування пробіотичної кормової
добавки імунобактерин-Y2B вказують на позитивний результат їхїзастосування телицям
передпарувального віку. Жива вага та середньодобові прирости телиць за звітний місяць
застосування добавки збільшилась відповідно до дози імунобактерину-Y2B. Телиці, що
отримували кормову добавку в добовій дозі 40 г за місяць, поважчали на 15 кг у
середньодобових приростах додали 86 г. Телиці другої групи отримували за добу 20 г кормової
добавки і поважчали на 13 кг та додали 26 г у середньодобових приростах, порівняно з
телицями контрольної групи, що поважчали на 12 кг та мали середньодобовий приріст 414 г.
4. За застосування пробіотичної кормової добавки телицям передпарувального віку
середньодобовий приріст живої маси телиць першої групи збільшився на 20 %, а другої – на
6 %, порівняно з тваринами контрольної групи.
5. Раціональне застосування кормової пробіотичної добавки імунобактерин-Y2B
сприяє стійкості телят у новонароджений період до захворювань травного каналу та покращує
ріст та розвиток тварин, що дає змогу виростити телиць до парування з більшою живою масою,
тим самим спаровувати їх раніше та заощадити на даному періоді вирощування молодняку.
Перспективи досліджень. Отримання вищих показників при вирощуванні телят до
періоду запліднення дає можливість не тільки заощадити економічно, саме в цей період,
перспективою досліджень є подальше вивчення репродуктивної та молочної продуктивності
цього поголів’я в майбутньому.
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RATIONAL APPLICATION OF THE PROBIOTIC ADDED IMMUNOBAKTERIN-Y2B
FOR CATTLE
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SUMMARY
Constant feeding of probiotic feed additives containing cultures of Bacillus subtilis, Bacillus
liginiphornis leads to toxico-formation and lowering bactericidal activity of blood serum in calves.
To avoid unwanted consequences, we decided to start a system of rational use of probiotic feed
supplement of immunobacterin-Y2B in the critical adaptation periods of calves: in the newborn
period for the prevention of dyspepsia; At the 3rd month of age when replacing feed in the diet and
replacing whole milk with milk replacer; 12-14 months of age in the pre-paralysis period when
maturation of the reproductive system of heifers. The dose of 1 g per 10 kg of live weight, the feed
probiotic supplement provides an increase in growth in young cattle at 6-20% depending on feeding
and keeping animals.
Keywords: PROBIOTIC, IMMUNOBACTERIN, FEED ADDITIVE, CALVES, HEIFERS,
LIVE WEIGHT GAIN, DYSPEPSIA.
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОРМОВОЙ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ
ИММУНОБАКТЕРИН-Y2B МОЛОДНЯКУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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АННОТАЦИЯ
Постоянное скармливание пробиотических кормовых добавок, содержащих культуры
Вacillus subtilis, Bacillus liginiphornis приводить к токсинообразованию и снижению
бактерицидной активности сыворотки крови у телят. Чтобы избежать нежелательных
последствий нами решено провести систему рационального применения пробиотической
кормовой добавки иммунобактерин-Y2B в критически-адаптационные периоды выращивания
телят: в новорожденный период для профилактики диспепсии; в 3-месячном возрасте при
замене кормов в рационе замене цельного молока на заменитель молока; 12-14-месячном
возрасте в период перед спариванием при созревании половой системы у телок. При дозе 1 г
на 10 кг живого веса кормовая пробиотическая добавка обеспечивает увеличение приростов у
молодняка крупного рогатого скота на 6-20 % в зависимости от кормления и содержания
животных.
Ключевые слова: ПРОБИОТИК, ИММУНОБАКТЕРИН, КОРМОВАЯ ДОБАВКА,
ТЕЛЯТА, ТЕЛКИ, ПРИРОСТ ЖИВОЙ МАССЫ, ДИСПЕПСИЯ.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ КОРІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ УЗД
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Дослідження молочної залози корів, що включають анамнез, огляд і пальпацію
паренхіми, лабораторні дослідження не завжди дають можливість чітко визначити ступінь
ураження органу, місце локалізації патологічної ділянки та початок ускладнення.
У публікації викладені результати проведення досліджень структури тканин молочної
залози у корів з використанням апарату та датчика для УЗД-діагностики, наведена клінічна
їх оцінка щодо діагностики маститів. Метод ультразвукового сканування для дослідження
молочної залози корів дозволяє виявити зміни в паренхімі органу, пов’язаних з маститом,
оцінити щільність та структуру паренхіми, стан молочних ходів і кровоносних судин,
ступінь ураження тканини, встановити локалізацію патологічного процесу, а також
характер змін внаслідок застосування лікувальних процедур.
Ключові слова: КОРОВИ, МОЛОЧНА ЗАЛОЗА, ДІАГНОСТИКА, УЗД, МАСТИТ.
Відомо, що для дослідження і діагностики хвороби молочної залози у корів існує
арсенал різних методів: це клінічні методи, які включають анамнез, огляд і пальпацію
паренхіми вимені [1], лабораторні: біофізичні, біохімічні, цитологічні, бактеріологічні,
імуноферментні [2, 3], а також методи біопсії [4].
Незважаючи на значну кількість різних методів досліджень молочної залози у корів, з
їх допомогою не завжди можна чітко визначити ступінь ураження органу, місце локалізації
патологічної ділянки та початок ускладнення.
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Ультразвукове дослідження сьогодні є найбільш перспективним неінвазійним методом
дослідження внутрішніх органів. Особливість УЗ-діагностики полягає в тому, що ультразвук,
завдяки його здатності відбиватись від тканин з різною інтенсивністю, в залежності від їх
звукопровідності, дає можливість виявляти структуру органу в нормі і патології. Враховуючи
це, УЗ застосовують для діагностики патологічних процесів у різних органах, оскільки
внаслідок розвитку патологічного процесу змінюється щільність тканин, а також можуть
виникати нехарактерні утворення. Метод УЗД знайшов широке застосування у ветеринарній
практиці дрібних домашніх тварин. При роботі з великими сільськогосподарськими
тваринами УЗД застосовується значно рідше [5].
Відомо, що за розвитку запального процесу в молочній залозі відбуваються зміни в
паренхімі вимені, в результаті чого змінюється якість молока з наступним зниженням його
кількості. А тому важливо здійснювати швидку і точну діагностику наявності патологічних
процесів в молочній залозі з подальшим прогнозом перебігу патологічного процесу [6, 7]. В
той же час, в доступній нам літературі інформації щодо застосування методу ультразвукової
діагностики молочної залози у корів на предмет встановлення характеру патологічного
процесу недостатньо.
Метою нашого дослідження було вивчення характеру структурних змін в молочній
залозі корів за наявності в ній патологічних процесів.
Матеріали і методи. Досліди проведені в господарстві СТОВ "Райз - Максимко",
Лубенського району, Полтавської області на 10 коровах української чорно-рябої молочної
породи. Було створено дві групи дослідних тварин. В першу групу входили клінічно здорові
тварини в період лактації, без підвищення рівня соматичних клітин в пробах молока. В другу
групу входили клінічно хворі тварини з діагнозом "гострий і хронічний мастит" з ураженням
однієї із четвертей молочної залози.
Перед проведенням УЗ-дослідження ділянки шкіри молочного дзеркала і бокових
поверхонь вимені з обох сторін очищали від бруду, вибривали шерстяний покрив.
Ультразвукове дослідження молочної залози здійснювали з використанням приладу “SLE –
101 РС” та лінійного датчика у В-режимі при частоті 6 – 8 МГц на різних глибинах. На шкіру
в місці контакту з датчиком наносили контактний гель. Визначення стану тканини молочної
залози проводили за методикою, розробленою в Білоцерківському ДАУ авторами Г. Харутою
і І. Плахотнюком [8]. Результати оформляли у вигляді роздрукованих на принтері
ехозображень.
Результати й обговорення. Результати проведення УЗ-діагностики викладені у
вигляді ехозображень на рисунках 1−2.
Як видно із рисунків, ультрасонографічна текстура паренхіми молочної залози клінічно
здорових корів має гіпоехогенну гомогенну структуру. Кровоносні судини мали форму,
близьку до округлої, ехонегативний вміст та тонковнутрішню ехопозитивну оболонку.
Молочні ходи, відрізняються від кровоносних судин тим, що не мають виражених ехогенних
стінок і відрізняються більш викривленими траєкторіями.
Наддійкова цистерна мала ехонегативний вміст, різноманітну конфігурацію стінок,
складки у місцях виходу великих проток, які утворювали лакуни.
У молочній залозі корів за катарального маститу, патологічні зміни спостерігаються в
слизовій оболонці молочної цистерни та молочних протоків (рис. 3).
Сонографічна картина паренхіми молочної залози проявляється вираженою
гетерогенністю. Спостерігається різке збільшення просвіту молочних протоків з одночасним
потовщенням їх стінок. В зв’язку з широким розповсюдженням інфікування вимені корів
стафілококами часто реєструються гнійні форми маститів, які клінічно проявляються у
вигляді абсцесів і флегмон (рис. 4).
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Рис. 1. Ехозображення наддійкової частини задньої лівої долі вимені у здорової тварини, лінійний датчик в Врежимі при частоті 3,5 МГц на глибині 6 см: 1 – ехонегативний вміст цистерни; 2 – судини; 3 – паренхіма
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Рис. 2. Ехозображення частини задньої лівої долі вимені у здорової тварини, лінійний датчик в В-режимі
при частоті 3,5 МГц на глибині 6 см: 1 – ехонегативний вміст проток; 2 – судина; 3 – паренхіма
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Рис. 3. Ехозображення паренхіми біля основи задньої лівої долі вимені у хворої тварини, лінійний датчик в
В-режимі при частоті 3,5 МГц на глибині 9 см: 1 – паренхіма; 2 – ехонегативний вміст проток; 3 – судини.
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Рис. 4. Ехозображення паренхіми над цистерною частки задньої лівої долі вимені у хворої тварини, лінійний
датчик в В-режимі при частоті 3,5 МГц на глибині 6 см: 1 – ехонегативний вміст молочних ходів; 2 – ехогенне
утворення (абсцес)

ВИСНОВКИ
Метод ультразвукового сканування для дослідження молочної залози корів дозволяє
виявити зміни в паренхімі органу, пов’язані з маститом, оцінити щільність та структуру
паренхіми, стан молочних ходів і кровоносних судин, ступінь ураження тканини, встановити
локалізацію патологічного процесу, а також характер змін внаслідок застосування
лікувальних процедур.
Перспективи досліджень. З метою вивчення патоморфологічних змін молочної залози
корів? хворих на мастит, наступним етапом доцільно провести вивчення морфологічних змін
за даної патології з використанням гістологічних методів досліджень.
THE RESEARCH OF COWS’ MAMMARY GLAND USING
THE ULTRASOUND METHOD
A. Y. Mazurkevych, A. V. Hryshchuk, I. A. Hryshchuk
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
15, Heroyiv Oborony str., Kyiv, 03041, Ukraine
Poltava State Agrarian Academy
1/3, Skovorody str., Poltava, 36003, Ukraine
SUMMARY
The research of cows’mammary gland including anamnesis, examination and palpation of
parenchyma, laboratory researches do not always make it possible to define the degree of lesion, the
place of localization of pathological areas and early complications.
This publication presents the results of the research of the structure of cows’ mammary gland
tissue using the system and sensor for ultrasound diagnosis, clinical evaluation is given regarding the
diagnosis of mastitis.
Ultrasonic scanning method to study mammary gland of cows can detect changes in the
parenchyma of the organ associated with mastitis, to assess the density and structure of the
parenchyma the state of milk ducts and blood vessels, the degree of lesion of tissue set the localization
of the pathological process and the character of changes as the result of medical procedures.
Keywords: COWS, MAMMARY GLAND, DIAGNOSTICS, ULTRASOUND, MASTITIS.
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АННОТАЦИЯ

Способы исследования молочной железы коров, которые включают анамнез, осмотр и
пальпацию паренхимы, лабораторные исследования не всегда дают возможность четко
определить степень поражения органа, место локализации патологического участка и начало
осложнений.
В публикации изложены результаты проведения исследования структуры ткани
молочной железы у коров с использованием аппарата и датчика для УЗИ-диагностики указана,
клиническая их оценка относительно диагностики маститов.
Метод ультразвукового сканирования для исследования молочной железы коров дает
возможность установить изменения в паренхиме органа, связанных с маститом, оценить
плотность и структуру паренхимы, состояние молочных ходов и кровеносных сосудов,
степень поражения ткани, установить локализацию патологического процесса, а также
характер изменений в следствии применения лечебных процедур.
Ключевые слова: КОРОВЫ, МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, ДИАГНОСТИКА, УЗИ,
МАСТИТ.
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Корм для тварин, як складна суміш окремих інгредієнтів, регулярно піддається
забрудненню, що надходить з різних джерел. З метою зменшення впливу токсинів різної
етіології на організм тварин на сьогодні широко використовуються адсорбенти органічної
та неорганічної природи. Якість сорбції залежить від багатьох факторів, з яких основним є
порувата структура сорбенту. Було досліджено три зразки сорбентів: зразок № 1 – сорбент
на основі активованого вугілля, зразок № 2 – сорбент на основі діоксиду кремнію, зразок № 3
– сорбент на основі мананових олігосахаридів. Визначено, що сорбент на основі активованого
вугілля мав найвищий показник питомої поверхні (679,3 м2/г), а його пори представлені мікро(58 %) та мезопорами (42 %). Сорбент на основі діоксиду кремнію мав показник питомої
поверхні 44 м2/г та розмір його пор коливався у діапазоні мезо- та макропор (47 % та 53 %
відповідно). Найгірший показник питомої поверхні мав сорбент на основі мананових
олігосахаридів (6,7 м2/г) з найвищим показником макропор (58 %).
Ключові слова: ТОКСИНИ, АДСОРБЕНТИ, АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ, ПОРИ
СОРБЕНТУ, ЕФЕКТИВНІСТЬ СОРБЦІЇ.
Корм для тварин, як складна суміш окремих інгредієнтів, регулярно піддається
забрудненню, що надходить з різних джерел. Кожне окреме забруднення за відповідної
концентрації є причиною самостійного патологічного процесу. Малі ж кількості окремих
забруднювачів не несуть загрозу для організму, але сумуються у велику загальну інтоксикацію
різної етіології. Виникає, так званий, синдром сумарного токсикозу, перебіг якого буде
залежати від індивідуальної чутливості організму та співвідношення токсинів.
Кількісний та якісний склад забруднювачів, що надходить у корм, напряму залежить
від кількості складників корму, їх походження, умов зберігання та використання. У кормах
виявляють широкий спектр сполук органічного та неорганічного походження, у тому числі
пестициди, викиди промисловості, радіонукліди та важки метали. Дослідження Van
Barneveld R. J. (1999) показали, що 21 % кормів містить залишки пестицидів, які входять до
хлорорганічних, фосфорорганічних та піретроїдних груп. Серед промислових забруднювачів
особливе місце займають діоксини та поліхлоровані біфенали, які забруднюють пасовища.
Хоча ці речовини є потенційно токсичними для тварин, основна увага зосереджена на
контролю залишків їх у кінцевих продуктах тваринництва [1].
Бактеріальне забруднення корму токсигенними видами Escherichia coli, Salmonella spp.,
Yersinia enterocolitica, Campylobacter spp, Clostridium perfringens, Clostridium difficile,
Clostridium cocleatum призводить до важких інтоксикацій тварин, особливо молодих у
критичні періоди [2].
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Особливе місце серед природних забруднювачів кормів належить мікотоксинам, які є
вторинними метаболітами грибів класу Deuteromycetes. Мікотоксини відносяться до
кліматично-залежних сполук, а їх утворення є багатофакторним явищем. [3]. Ці метаболіти, як
правило, поділяються на ті, що продукуються у зернових культурах до або безпосередньо
після збору урожаю (переважно грибів-продуцентів Fusarium spp.) або під час зберігання (в
основному грибів-продуцентів Aspergillus spp. і Penicillum spp.). Ситуація з надходженням
мікотоксинів ускладнюється тим, що один мікотоксин може продукуватися декількома
грибами, а один гриб може синтезувати одночасно кілька токсинів.
Надходячи разом з кормом у шлунково-кишковий тракт, мікотоксини негативно
впливають на кишкову синантропну мікрофлору, провокуючи зміни мікробіотичного
гомеостазу, сприяють збільшенню аеробних бактерій та посилюють токсичний ефект
патогенної мікрофлори [4].
Нормативні акти щодо оцінки токсикологічного забруднення кормів для тварин,
сьогодні базуються на виявленні індивідуальних токсинів. Зокрема, корми для тварин
контролюються лише за основними шістьма групами мікотоксинів: AFs, OTA, ZEA, FUM,
DON, Т-2. В той час, як у природі реєструється комбіноване співіснування мікотоксинів, що
пояснюється тим, що більшість грибів продукує одночасно декілька токсинів, компоненти
корму можуть бути забруднені декількома грибами одночасно та раціон вміщує декілька
джерел зерна. Так, було показано, що 48 % із 7049 проаналізованих зразків кормів, були
забруднені двома або більше мікотоксинами [5]. Серед 116 комбінацій мікотоксинів,
виявлених у зерні та зернових продуктах, найчастіше виявляли такі: AFs + FUM, DON + ZEA,
AFs + OTA і FUM + ZEA. Також слід акцентувати, що мікотоксини DON, FUM, ZEA, AFs є
найпоширенішими мікотоксинами у світі, з поширеністю 66, 56, 53 та 22 %, відповідно [6].
Слід зазначити, що багаторазове надходження токсинів у субтоксичних дозах
призводить до адитивного, синергетичного або антагоністичного токсичного ефектів [7, 8].
Адитивність розглядають як суму індивідуальних токсичних ефектів. Синергізм
спостерігається, коли ефект комбінації мікотоксинів більший, ніж очікувався, у порівнянні з
сумою окремих ефектів двох вивчених мікотоксинів. Як окремий випадок синергізму також
розглядають ефект потенціювання – коли окремі мікотоксини не викликають токсичного
ефекту і лише їх комбінація призводить до значного токсичного ефекту. Явище, коли
токсичний ефект комбінації мікотоксинів нижчий, ніж очікувався від суми окремих ефектів
двох та більше вивчених токсинів розглядають як антагонізм. Так, наприклад, одна з найбільш
вивчених комбінацій мікотоксинів DON + NIV, в залежності від концентрації, проявляє різні
ефекти від синергічного [9, 10] до антагоністичного [11].
Перебіг загальної інтоксикації ускладняється стресом, особливо у молодих тварин, та
невідповідними умовами утримання. Тому недопущення надходження токсинів різного
походження є найоптимальнішим шляхом збереження здоров’я поголів’я. Як альтернативний,
більш реальний, засіб зменшення впливу токсинів різної етіології на організм тварин, є
використання адсорбентів.
Тому метою наших досліджень було з’ясувати відмінність поруватої структури
основних класів сорбентів за якісним та кількісним показником, який визначає ефективність
сорбції.
Матеріали і методи. Було досліджено три зразки сорбентів: зразок № 1 – сорбент на
основі активованого вугілля, зразок № 2 – сорбент на основі діоксиду кремнію, зразок № 3 –
сорбент на основі мананових олігосахаридів.
Дослідження поруватої структури базувалося на вимірюванні ізотерм адсорбціїдесорбції азоту за температури рідкого азоту (77 К). Для вимірювання ізотерм адсорбціїдесорбції використовували швидкісний газо-адсорбційний аналізатор Autosorb-6
(Quatachrome, USA). Питому поверхню досліджуваних сорбентів розраховували методом БЕТ
[12]. Розподіл об’єму пор за розмірами розраховували з адсорбційної гілки ізотерм,
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використовуючи метод теорії густини. Загальний об’єм пор перераховували з кількості
адсорбованого азоту, використовуючи густину рідкого азоту при 77 К. Об’єми мікропор,
мезопор та макропор розраховували з розподілу об’єму пор використовуючі діапазони
розмірів: мікропори – менше 2 нм, мезопори – 2-50 нм, макропори – більше 50 нм. Середній
розмір пор розраховували, припускаючи модель циліндричних пор за формулою d=4*V/A, де
V – загальний об’єм пор, А – питома поверхня розрахована методом БЕТ.
Перед вимірюванням ізотерм адсорбції-десорбції видаляли усі можливі адсорбовані
речовини шляхом нагрівання у вакуумі (0,1 Па) протягом 20 годин. Згідно з рекомендаціями
ІЮПАК [13], процедура підготовки сорбентів має забезпечувати очистку поверхні від
адсорбованих речовин при збереженні структури сорбенту. Тому, для підготовки зразків були
вибрані такі температури: 180 оС – для сорбентів № 1 та № 2, 110 оС – для сорбенту № 3.
Результати й обговорення. Згідно з результатами, ізотерми адсорбції-десорбції азоту
у лінійній та логарифмічній шкалі адсорбція азоту сорбентом № 1 на основі активованого
вугілля різко зростала при низьких відносних тисках, що є результатом заповнення мікропор
з підвищеним адсорбційним потенціалом. Підвищення адсорбції азоту при середніх та
високих відносних тисках свідчить про багатошарову адсорбцію та капілярну конденсацію,
яка відбувається у мезо- та макропорах.
Адсорбція азоту сорбентом №2 на основі діоксиду кремнію мала поступове зростання
при малих та середніх відносних тисках, що вказує на значне накладення процесів утворення
моношару та багатошарову адсорбцію, яка не має обмежень при високих тисках. Така форма
ізотерми є характерною для непоруватих та макропоруватих адсорбентів.
Адсорбція азоту сорбентом №3 на основі мананових олігосахаридів дуже мала, що
свідчить про непоруватий характер цього сорбенту.
Аналіз розподілу об’єму пор за розмірами, розрахований методом функціоналу
густини, показує, що порувата структура сорбенту № 1 представлена мікропорами з розміром
менше 1,3 нм та широким розподілом об’єму пор у діапазоні 3-20 нм з максимумом 4,7 нм,
найімовірніше ці пори були успадковані від вуглецевої сировини, використаної для одержання
активованого вугілля.
Порувата структура сорбенту № 2 представлена порами з розміром більше 6 нм.
Спостерігається загальна тенденція нерівномірного зростання об’єму пор при збільшенні
розміру пор з максимумами при 16, 28 та 63 нм.
Розподіл об’єму пор за розмірами сорбенту № 3 (на основі мананових олігосахаридів)
є невиразним порівняно з іншими сорбентами. Це свідчить про непоруватий характер
сорбенту. На розподілі об’єму пор за розмірами сорбенту спостерігаються два максимуми при
34 та 74 нм, проте висота цих піків дуже мала порівняно з розподілом об’єму пор в інших
сорбентах.
Параметри поруватої структури досліджених сорбентів представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
Параметри поруватої структури сорбентів на основі активованого вугілля, діоксиду кремнію та
мананових олігосахаридів
Параметри
Питома поверхня, м2/г
Загальний об’єм пор, см3/г
Об’єм мікропор, см3/г
Об’єм мезопор, см3/г
Об’єм макропор, см3/г
Середній розмір пор, нм

сорбент № 1
679,3
0,39
0,226 (58%)
0,161 (42%)
0 (0%)
2,3

сорбент № 2
44,4
0,41
0 (0%)
0,194 (47%)
0,218 (53%)
37,1

сорбент № 3
6,7
0,018
0 (0%)
0,008 (42%)
0,01 (58%)
10,8

Якщо припустити, що адсорбція органічних молекул відбувається тільки за рахунок
неспецифічної ван-дер-ваальсівської взаємодії, то найважливішим чинником є питома
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поверхня доступних пор. Тоді, для моделювання адсорбції органічних сполук корисним є
величина питомої поверхні для пор з розміром рівним або більшим ніж розмір молекули
адсорбату. Таку величину питомої поверхні можна розрахувати з розподілу питомої поверхні
за розмірами. Аналізуючи величини питомої поверхні пор з розміром більше ніж мінімальний
для досліджених сорбентів, що наведені у таблиці 2, видно, що сорбент № 1 є найбільш
сприятливим для поглинання молекул з розміром менше 4 нм. При сорбції великих молекул
(більше 5 нм) слід очікувати більшу сорбційну ємність сорбенту № 2. Сорбент № 3 має на
порядок меншу питому поверхню порівняно з іншими сорбентами.
Таблиця 2
Залежність питомої поверхні досліджуваних сорбентів з розміром пор більше мінімальної від розміру пор
Мінімальний розмір пор, нм
1,4
2
3
4
5
6
7
8
9
10

сорбент № 1
164
85
68
50
32
24
18
14
11,5
9,4

Питома поверхня, м2/г
сорбент № 2
44
44
44
44
44
43,5
41
39
37
35

сорбент № 3
2,1
2,1
2,1
2,1
2
1,7
1,5
1,4
1,2
1,1

ВИСНОВКИ
1. Під час оцінки токсичного впливу сполук різної етіології, слід враховувати сумарні
ефекти токсинів, що можуть проявлятися у формі адитивного, синергетичного або
антагоністичного токсичного ефекту.
2. Застосування адсорбентів для зменшення впливу на організм тварин токсинів різної
етіології є найбільш поширеним засобом профілактики та лікування.
3. Ефективність сорбції сорбентами органічного та неорганічного походження
залежить від їх поруватої структури.
4. Визначено, що сорбент на основі активованого вугілля мав найвищий показник
питомої поверхні (679,3 м2/г), а його пори представлені мікро- (58 %) та мезопорами (42 %).
Сорбент на основі діоксиду кремнію мав показник питомої поверхні 44 м2/г та розмір його пор
коливався у діапазоні мезо- та макропор (47 % та 53 %, відповідно). Найгірший показник
питомої поверхні мав сорбент на основі мананових олігосахаридів (6,7 м2/г) з найвищим
показником макропор (58 %).
Перспективи досліджень. Органічні сорбенти, на противагу мінеральним, за рахунок
іншої структури та розподілу діаметру пор, володіють значно кращими сорбційними
властивостями щодо токсинів, зокрема дейтероміцетів. У вугільних сорбентів добре розвинена
система мезопор, яка відіграє значно більшу роль при сорбції. Подальше вивчення факторів,
що впливають на ефективність сорбції значно розширить можливості практичного
застосування органічних сорбентів.
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SUMMARY
Animal feed, as a complex mixture of individual ingredients, is regularly subjected to
contamination coming from different sources. In order to reduce the influence of various etiology
toxins on the organism of animals, today adsorbents of various nature are widely used. The quality
of the sorption depends on many factors, the main of which is the porous structure of the sorbent.
Three samples of sorbents were investigated: sample No 1 - sorbent on the basis of activated carbon,
sample No 2 - silicon dioxide sorbent, sample No 3 - sorbent based on mannan oligosaccharides. It
was determined that the activated charcoal sorbent had the highest index of a specific surface
(679.3 m2 / g), and its pores were represented by micro (58 %) and mesoporous (42 %). The siliconbased sorbent had a specific surface area of 44 m 2 / g and its pore size fluctuated within the mesoand macropor range (47 % and 53 % respectively). The worst indicator of the surface area was sorbent
based on mannan oligosaccharides (6.7 m2 / g) with the highest macropor score (58 %).
Keywords: TOXINS, ADSORBENTS, ACTIVATED CARBON, SORBENT PORES,
SORPTION EFFICIENCY.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ СОРБЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ТОКСИКОЗОВ ЖИВОТНЫХ
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АННОТАЦИЯ
Корм для животных, как сложная смесь отдельных ингредиентов, регулярно
подвергается загрязнению, поступающему из разных источников. С целью уменьшения
влияния токсинов разной этиологии на организм животных сегодня широко используются
адсорбенты различной природы. Качество сорбции зависит от многих факторов, из которых
основным является пористая структура сорбента. Было исследовано три образца сорбентов:
образец № 1 - сорбент на основе активированного угля, образец № 2 - сорбент на основе
диоксида кремния, образец № 3 - сорбент на основе манановых олигосахаридов. Определено,
что сорбент на основе активированного угля имел самый высокий показатель удельной
поверхности (679,3 м2/г), а его поры представлены микро (58 %) и мезопорами (42 %). Сорбент
на основе диоксида кремния имел показатель удельной поверхности 44 м2/г и размер его пор
колебался в диапазоне мезо- и макропор (47 % и 53 % соответственно). Худший показатель
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удельной поверхности имел сорбент на основе манановых олигосахаридов (6,7 м 2/г) с самым
высоким показателем макропор (58%).
Ключевые слова: ТОКСИНЫ, АДСОРБЕНТЫ, АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ, ПОРЫ
СОРБЕНТА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИИ.
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У статті наведені результати дослідження впливу традиційної та генетично
модифікованої сої в складі раціону зі вмістом 20 % на постнатальний розвиток щурів у двох
поколіннях. Проводили підрахунок кількості живих і мертвих нащадків, визначали середню
величину приплоду, візуально фіксували загальний фізичний розвиток, обраховували
виживаність, вимірювали масу тіла. Результати досліджень свідчать про відсутність
негативного впливу термічно оброблених генетично модифікованих соєвих бобів на
репродуктивні функції щурів та розвиток нащадків першого і другого поколінь. Проведено
порівняння постнатального розвитку щурів дослідних та контрольної груп для першого та
другого поколінь. Статистично не виявлено вірогідної різниці між досліджуваними групами.
Показники знаходились у межах фізіологічних норм, характерних для даних тварин. Разом з
тим, виявили тенденцію до зменшення кількості щуренят у підсисному віці в групах, які
отримували генетично модифіковану сою.
Ключові слова: ТРАДИЦІЙНА СОЯ, ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНА СОЯ, САМКИ
ЩУРІВ, НАЩАДКИ, ПОСТНАТАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, ВИЖИВАНІСТЬ, ФІЗИЧНИЙ
РОЗВИТОК.
Соєві боби містять 36-48 % білків, 13-27 % жирів, 17-34 % вуглеводів. Окрім того, соя
є важливим джерелом вітамінів (тіамін, рибофлавін, піридоксин, фолієва кислота, холін,
вітаміни Е та С), макро- та мікроелементів (K, Р, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn і Se), біологічно активних
речовин (фосфоліпідів, токоферолів, фітоестрогенів тощо) [1–3]. Висока поживна цінність та
оптимальний хімічний склад роблять боби сої цінним компонентом кормових добавок та
різних харчових продуктів. Майже 60 % харчових продуктів у всьому світі містять інгредієнти,
отримані з сої [2].
Для підвищення загальної продуктивності рослин, надання їм стійкості проти різних
хвороб, шкідників, гербіцидів, абіотичних стресових чинників людство почало змінювати
генетичну структуру організмів. За даними International Service for the Acquisition of AgriBiotech Applications [4] у 2016 році площа, зайнята такими біотехнологічними культурами
сягнула 185,1 млн. га. Переважно вирощували генетично модифіковані сорти чотирьох видів
сільськогосподарських культур (соя, бавовна, кукурудза, ріпак), серед яких площі засіяні
генетично модифікованою соєю займають 50 % від загальної площі, зайнятої
біотехнологічними культурами (рис.).
За об’ємами вирощування сої Україна входить до десятки країн світу та посідає перше
місце в Європі. За неофіційними даними від 30 до 90 % посівів сої в Україні засівається
трансгенними сортами, а з боку держави ще немає повноцінного контролю за кількістю
засіяних площ та кількістю ввезеного до країни насіннєвого матеріалу [5]. Неконтрольоване
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поширення по території України Roundup стійкої сої може підвищити ймовірність
потрапляння її у харчовий раціон споживачів.
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200
160
120

Соя
Всього

80
40
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

роки

Рис. Динаміка вирощування генетично модифікованих культур у світі протягом 2007-2016 рр.

Дискусія щодо безпечності використання трансгенних культур гостро стоїть у світі
понад десятиліття, однак однозначної відповіді на дане питання досі немає. Результати аналізу
сотень наукових робіт, що увійшли до звіту "Genetically Engineered Crops: Experiences and
Prospects (2016)" [6], не виявили жодних однозначно доведених ознак негативного впливу
генетично модифікованих культур та одержаних із них продуктів на здоров'я людини. Однак,
частина незалежних вчених вважає використання ГМО потенційно небезпечним, оскільки
доказів їх безпеки також поки ніхто не зміг надати. У даних, отриманих Єрмаковою Є. М.,
Seralini G. E., Malatesta M., Brasil F. B., Коноваловою М. А., Лукашенко Т. М., Долайчук О. П.,
Самсонюк І. М., Коцюмбас Г. І. [7-14] зафіксовано первинні відхилення у розвитку внутрішніх
органів лабораторних тварин, підтверджено потенційну можливість хронічної токсичності та
виникнення різних захворювань у нащадків лабораторних тварин.
Метою роботи було вивчення впливу традиційної та генетично модифікованої сої на
постнатальний розвиток нащадків щурів першого та другого поколінь.
Матеріали і методи. Експеримент проведено на трьох поколіннях щурів лінії Вістар:
батьківському (F0), першому (F1) і другому (F2). Вихідна група щурів – самки та самці, вік –
3-3,5 місяці. Тривалість експерименту 9 місяців. Під час дослідження тварини перебували у
віварії в стандартних пластикових клітках з термообробленою стружковою підстилкою, при
температурі навколишнього середовища 20–22 оС, вологості повітря 50–60 %, стандартному
світловому режимі «день–ніч».
Щури були поділені на три групи: контрольна, дослідна 1 і дослідна 2. Групи
формувалися методом випадкової вибірки з урахуванням маси тіла, як визначального фактора.
Кожна група складалася з 12 щурів (8 самок і 4 самців). Тварини групи «Контроль» споживали
стандартний віварійний корм. До складу раціону тварин групи «Дослідна 2» входило 20 %
термічно обробленого зерна сої генетично модифікованого сорту «Roundup Ready» лінії GTS
40-3-2. Відмінність підготовки сої, у тому числі термічної, від наведеної в літературних
джерелах була такою: соєві боби попередньо замочували у воді на 12 годин, відварювали
протягом 60 хвилин і висушували при температурі 115-125 оС. Щури групи «Дослідна 1»
отримували таку ж кількість традиційного аналога досліджуваних зерен сої з аналогічною
обробкою, як і дослідні тварини. Раціони всіх груп тварин відповідали стандартним вимогам і
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прийнятим нормам. Експериментальні раціони тварини отримували протягом усього терміну
дослідження.
У процесі дослідження фіксували показники репродуктивної здатності та дані
постнатального розвитку приплоду інтактної та дослідних груп спостереженням за тваринами
протягом перших двох місяців життя. При дослідженні постнатального розвитку щурів
першого і другого поколінь проводили підрахунок кількості живих і мертвих щуренят,
визначали середню величину приплоду, візуально фіксували загальний фізичний розвиток,
обраховували виживаність, вимірювали масу тіла.
Для запліднення до самок підсаджували самців у співвідношенні 2:1 на 1 естральний
цикл (5 днів). Народження нащадків фіксувалося після 21-23 діб вагітності. Щуренят
відсаджували від матерів на 30-й день життя і переводили на раціон, який отримувала
батьківська група. Для продовження експерименту відбирали нащадків від різних самок з
метою рандомізації досліджень і запобіганню інцесту.
Результати й обговорення. В результаті дослідження постнатального розвитку
щуренят покоління F1 встановлено, що загальна кількість нащадків першого покоління в
дослідній 2 групі склала 60 осіб, середня величина приплоду 8,6 ± 1,5 голів. В дослідній 1 групі
кількість щуренят була рівна 64, середня величина приплоду 8,0 ± 2,1 голів. В контрольній
групі кількість щуренят – 75, середня величина приплоду 9,4 ± 2,4 голів. Видимих каліцтв у
всіх експериментальних групах не виявлено. Аналіз фізичного розвитку щуренят не виявив
ніяких відхилень від норми. Відлипання вушних раковин фіксувалося на 3 день, поява
волосяного покрову – на 5-6 день, прорізування зубів – на 9-10 день, відкриття очей – на 1516 день.
Постнатальний розвиток щурів першого покоління в контрольній і дослідних групах
характеризується високою виживаністю. Показники виживаності приплоду першого
покоління наведено у таблиці 1. Так, в період з 1 по 5-у добу життя смертність нащадків
дослідної 1 групи склала 6,2 %, в період з 6-ї по 30-у добу життя – 8,3 %, дослідної 2 групи –
8,3 і 12,7 %, відповідно. У групі контрольних тварин смертність нащадків на 5 добу життя
склала 5,3%, в період з 6-ї по 30-у добу – 4,2 %.
Таблиця 1
Показники виживаності приплоду першого покоління
Групи
Контроль
Дослідна 1
Дослідна 2

Кількість
самок, голів
8
8
7

Кількість
народжених
щуренят, голів
75
64
60

Показники виживаності
за перші 5 діб
голів
%
71
94,7
60
93,8
55
91,7

Показники виживаності
з 6 по 30 добу
голів
%
68
95,8
55
91,7
48
87,3

Приріст маси тіла щуренят трьох груп у віці 5-50 діб відповідав рівню приросту,
характерному для тварин даного виду і віку.
Таким чином, результати дослідження постнатального розвитку щуренят першого
покоління свідчать про відсутність різниці між тваринами, які одержували з раціоном боби
генетично модифікованої сої та її традиційний аналог. Значення досліджених показників не
виходили за межі фізіологічної норми.
Постнатальний розвиток щурів покоління F2 також характеризується високою
виживаністю в експериментальних групах. Показники життєздатності приплоду другого
покоління наведено у таблиці 2. Так, у період з 1 по 5-у добу життя смертність нащадків
дослідної 1 групи склала 6,1 %, в період з 6-ї по 30-у добу життя – 8,1 %, дослідної 2 групи –
8,9 і 16,4 %, контрольної групи – 6,7 і 7,1 %, відповідно. Спостерігається тенденція до
зниження кількості щуренят у підсисному віці у групі тварин, що отримувала в складі раціону
генетично модифіковану сою. Середня величина приплоду в щурів експериментальних груп
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другого покоління була дещо нижчою у порівнянні з величиною приплоду самок щурів
першого покоління, але знаходилась у межах фізіологічних значень. Співвідношення самців і
самок різнилося між групами, однак ці відмінності не виходили за межі значень характерних
для лабораторних щурів.
Таблиця 2
Показники виживаності приплоду другого покоління
Групи
Контроль
Дослідна 1
Дослідна 2

Кількість
самок, голів
8
8
8

Кількість
народжених
щуренят, голів
60
66
67

Показники виживаності
за перші 5 діб
голів
%
56
93,3
62
93,9
61
91,1

Показники виживаності
з 6 по 30 добу
голів
%
52
92,9
57
91,9
51
83,6

Загальний стан щуренят другого покоління був задовільним: за зовнішнім виглядом,
фізичним розвитком, поведінкою і швидкістю росту тварини дослідних груп не відрізнялись
від щуренят контрольної групи.
Результати дослідження постнатального розвитку щурів другого покоління свідчать
про відсутність відмінностей між тваринами дослідних та контрольної груп. Отримані
показники не виходять за межі фізіологічної норми.
ВИСНОВКИ
Результати проведених досліджень вказують на відсутність вірогідного негативного чи
позитивного впливу термічно оброблених генетично модифікованих соєвих бобів на
репродуктивні функції щурів та розвиток нащадків першого і другого поколінь. Порівняння
постнатального розвитку щуренят дослідних та контрольної груп поколінь F1 і F2 не виявило
значущої різниці між групами. Всі досліджувані показники знаходились у межах
фізіологічних норм, характерних для даних тварин. Разом з тим, виявили тенденцію до
зменшення кількості щуренят у підсисному віці в групах, які отримували генетично
модифіковану сою.
Перспективи досліджень. Вивчення впливу традиційної та генетично модифікованої
сої у кормах на масометричні показники внутрішніх органів та стан видільної системи
лабораторних тварин.
INFLUENCE TRADITIONAL AND GENETICALLY MODIFIED SOYBEANS
ON POSTNATAL DEVELOPMENT OF RATS
N. N. Omelchenko1, G. V. Dronik2
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SUMMARY
In the article described results researches of influence traditional and genetically modified
soybeans in ration with content 20 % on postnatal development of rats in two generations. Counted
up the amount of living and dead rats, determined the average size of new-born, by sight fixed general
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physical state, shortchanged survivability, measured body mass. The researches results testify to
absence of negative influence of the thermally treated genetically modified soybeans on the genesial
functions of rats and posterity development first and second generations. Investigated comparison of
postnatal female posterity development in experimental and control the groups of the first and second
generations did not find out meaningful differences. The probed indexes were within the limits of
physiology norms, characteristic for rats. At the same time, there was a tendency to reduce number
rats of age 6-30 days in groups that received genetically modified soy.
Keywords: TRADITIONAL SOYBEAN, GENETICALLY MODIFIED SOYBEAN, RATS
FEMALES, POSTERITY, POSTNATAL DEVELOPMENT, SURVIVABILITY, PHYSICAL
DEVELOPMENT.
ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ И МОДИФИЦИРОВАННОЙ СОИ
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АННОТАЦИЯ

В статье приведены результаты исследования влияния традиционной и генетически
модифицированной сои в составе рациона с содержанием 20 % на постнатальное развитие
крыс в двух поколениях. Проводили подсчет количества живых и мертвых потомков,
определяли среднюю величину приплода, визуально фиксировали общее физическое
развитие, рассчитывали выживаемость, измеряли массу тела. Результаты исследований
свидетельствуют об отсутствии негативного влияния термически обработанных генетически
модифицированных соевых бобов на репродуктивные функции крыс и развитие потомства
первого и второго поколений. Проведено сравнение постнатального развития крыс опытных
и контрольной групп для первого и второго поколений. Статистически не обнаружено
достоверной разницы между исследуемыми группами. Показатели находились в пределах
физиологических норм, характерных для данных животных. Вместе с тем, обнаружили
тенденцию к уменьшению количества крысят в подсосном возрасте в группах, получавших
генетически модифицированную сою.
Ключевые слова:
ТРАДИЦИОННАЯ
СОЯ,
ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННАЯ СОЯ, САМКИ КРЫС, ПОТОМСТВО, ПОСТНАТАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ, ВЫЖИВАЕМОСТЬ, ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
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КОНЦЕНТРАЦІЯ КОРТИЗОЛУ ТА КЕТОГЕННИХ АМІНОКИСЛОТ
У КРОВІ КОРІВ ЗА ЛІКУВАННЯ КЕТОЗУ
І. М. Петрух1, канд. вет. наук,
М. Р. Сімонов1, д-р вет. наук,
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Наведено результати досліджень концентрації кортизолу та кетогенних
амінокислот у плазмі крові хворих на кетоз корів, яких лікували за стандартною схемою та
препаратом «Ремівітал». На користь вищої ефективності лікування препаратом
«Ремівітал», порівняно з традиційною схемою, свідчить нормалізація досліджуваних
показників на 6 добу у крові всіх тварин цієї групи. Крім цього, на 4-5 добу лікування
препаратом «Ремівітал» вміст кетонових тіл в сечі корів був у межах фізіологічно норми.
Позитивна динаміка показників крові тварин дослідної групи, яку лікували «Ремівіталом», в
порівнянні з коровами, яких лікували за традиційною схемою, пояснюється
гепатопротекторними властивостями складових препарату.
Ключові слова: КОРОВИ, КЕТОЗ, КРОВ, ЛІКУВАННЯ, «РЕМІВІТАЛ».
Кетоз – захворювання, що характеризується порушенням вуглеводно-ліпідного і
протеїнового обмінів, супроводжується нагромадженням в організмі кетонових тіл,
ураженням центральної нервової та ендокринної систем, печінки, серця, нирок та інших
органів [1, 2]. Надзвичайно важлива роль у патогенезі кетозу належить амінокислотам,
оскільки вони беруть участь у синтезі більшості ендогенних біологічно активних сполук,
структурних протеїнів, ензимів, частини гормонів, азотистих основ, нейромедіаторів [3].
Обмін цих сполук контролюється різними біохімічними та фізіологічними механізмами, які
підтримують відносно постійну концентрацію амінокислот в крові та тканинах. Вивчення
змін, що відбуваються у вмісті вільних амінокислот плазми крові, дасть можливість отримати
уявлення про суть метаболізму при різних захворюваннях або їх лікуванні.
На сьогодні існує багато схем лікування кетозу у хворих корів. Зокрема,
використовують глюкопластичні препарати, такі як пропіленгліколь у поєднанні з
внутрішньовенними введеннями розчину глюкози [4, 5]. Однак, така схема медикаментозної
терапії є ефективною лише за субклінічних форм захворювання, коли ще не реєструється
ураження печінки. В Інституті біології тварин НААН для лікування та профілактики кетозу
було розроблено препарат «Ремівітал», який містить у своєму складі фруктозу, амінокислоти
та вітаміни групи В (ТУ У 21.2-30995014-001:2014) [6]. Перевагами застосування даного
препарату для лікування хворих на кетоз корів над іншими методами є корекція метаболізму
одночасно з гепатопротекторними та антиоксидантними властивостями.
Мета роботи – дослідити вміст кортизолу та кетогенних амінокислот у плазмі крові
хворих на кетоз корів за лікування по традиційній схемі та препаратом «Ремовітал».
Матеріали і методи. Дослідження проводили на коровах української молочної чорнорябої породи, 2–4 лактації, продуктивністю понад 6000 л молока за попередню лактацію.
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Клінічне обстеження корів проводили загальноприйнятими методами через два тижні після
отелення. За результатами клінічного дослідження та експрес-діагностики вмісту кетонових
тіл у сечі виявляли корів, хворих на кетоз (n=20). Хворих тварин поділили на дві групи та
призначили їм лікування, яке тривало до зникнення кетонурії. Коровам 1-ої дослідної групи
(n=10) застосовували традиційну для господарства схему лікування: згодовували
пропіленгліколь з розрахунку 400 мл на голову в добу, внутрішньовенно вводили 20 % розчин
глюкози (500 мл/гол/добу) та внутрішньом’язово інсулін (200 ОД/гол/добу). Коровам другої
дослідної групи (n=10) згодовували, аналогічно з першій, пропіленгліколь та внутрішньовенно
вводили препарат “Ремівітал” з розрахунку 500 мл/гол/добу. Лікування хворих корів тривало
п’ять діб. Кров у тварин відбирали з яремної вени перед лікуванням та після його закінчення
(на шосту добу). Отримані результати лабораторних досліджень порівнювали з результатами
клінічно здорових тварин (n=10) з негативним тестом на вміст кетонових тіл у сечі.
У плазмі крові визначали вміст вільних амінокислот за допомогою амінокислотного
аналізатора Biotronik LC 6001 (Німеччина) та кортизолу методом імуноферментного аналізу
(ІФА) із використанням тест-наборів фірми «DRG» (Німеччина) [7].
Результати й обговорення. Після проведеного лікування у хворих корів встановлено
покращення загального стану та відсутність кетонурії. Концентрація кортизолу в плазмі крові
корів після лікування знижувалася: у першій дослідній групі на 30,3 % (р<0,001), а у другій –
на 45 % (р<0,001; рис.), порівняно з величиною показника до початку лікування. Проте, у
першій дослідній групі тварин на шосту добу лікування концентрація кортизолу залишалася
ще високою і була на 18,6 % вищою, ніж у здорових корів та на 34,5 % (р<0,05), ніж у корів
другої дослідної групи. Одночасно, у другій дослідній групі корів, яким для лікування
застосовували препарат «Ремівітал», концентрація кортизолу у плазмі на кінець лікування
була у межах фізіологічних величин.
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Рис. Вміст кортизолу в плазмі крові хворих корів до та після лікування, нмоль/л.

Отримані результати досліджень амінокислотного складу крові вказують на те, що
вміст кетогенних амінокислот у хворих на кетоз корів першої і другої групи до лікування
вищим за величину показника у здорових корів. Зростання вмісту амінокислот у хворих корів
можна пояснити активацією глюконеогенезу, або пов’язати з особливостями розпаду різних
груп амінокислот. Так, ароматичні та сулфурвмісні амінокислоти, до яких, зокрема,
відносяться фенілаланін, триптофан, тирозин та метіонін, розщеплюються тільки у печінці.
Тому, причиною зростання вказаних амінокислот, можливо, є ураження печінки, що веде до
зниження концентрації ензимів, які знаходяться в гепатоцитах і відповідають за інактивацію
вмісту вказаних амінокислот [3, 9].
Застосування протикетозної терапії спричинило зниження вмісту кетогенних
амінокислот у плазмі крові обох дослідних груп корів (табл.). При цьому, у групі корів, яким
для лікування застосовували традиційну схему медикаментозної терапії, вміст лейцину
знизився на 24,8 % (р<0,001), а фенілаланіну – на 12,5 % (р<0,01). На шосту добу лікування
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корів препаратом «Ремівітал» зниження вмісту лейцину та фенілаланіну склало 35 % (р<0,001)
та 16,9 % (р<0,001), відповідно. Одночасно у плазмі крові цієї групи корів встановлено
вірогідне зниження вмісту метіоніну (на 34,7 %; р<0,001), тирозину (на 23,2 %; р<0,001),
триптофану (на 27,4 %; р<0,001) та тирозину (на 23,2 %; р<0,001).
Таблиця
Вміст кетогенних амінокислот та метіоніну у плазмі крові корів до та після лікування, n=10, мкмоль/л
Показники
Лейцин
Лізин
Тирозин
Триптофан
Фенілаланін
Метіонін

Клінічно
здорові
корови
48,6±1,15
56,6±3,99
28,9±1,26
38,8±1,43
24,0±0,58
17,3±0,78

І група корів

ІІ група корів

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

78,6±2,94°°°
59,3±2,17
33,5±1,64°
55,8±2,38°°°
31,1±1,24°°°
24,9±0,83°°°

59,1±3,11°°
42,4±6,10
30,3±1,11
55,6±3,41°°°
27,2±0,52°°°
23,4±0,57°°°

81,8±3,95°°°
61,3±2,66
32,3±1,66
57,3±2,26°°°
30,2±1,07°°°
24,2±0,81°°°

53,2±2,27
71,9±2,13°°***
24,8±0,69°°***
41,6±1,96**
25,1±0,50**
15,8±0,43***

Примітки: р< – вірогідність, порівняно з періодом до лікування;
1. Різниці вірогідні між І-ю та ІІ-ю дослідними групами: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001;
2. Різниці вірогідні, порівняно зі здоровими тваринами: ° –р<0,05; °° – р<0,01; °°° – р<0,001.

У плазмі крові корів першої дослідної групи на шосту добу лікування вміст окремих
кетогенних амінокислот був вірогідно вищим за показник у здорових тварин: лейцину – на
21,6 % (р<0,01), триптофану – 43,3 % (р<0,001), фенілаланіну – 13,3 % (р<0,001) та метіоніну
– 35,3 % (р˂0,001). Вміст кетогенних амінокислот у плазмі крові корів після застосування
препарату «Ремівітал», порівняно зі здоровими, знаходився у межах статистичної похибки, за
виключенням лізину, який був вищим на 27 %; р<0,01 та перевищував показник першої
дослідної групи корів на 69,6 %; р<0,001. Високий вміст лізину у плазмі крові корів, яких
лікували препаратом «Ремівітал», очевидно пов’язаний з його вмістом у складі препарату.
Лізин знижує рівень триацилгліцеролів у сироватці крові, покращує засвоєння Кальцію з крові
та сприяє його транспорту в кісткову тканину. За літературними даними, проведені
дослідження на жуйних тваринах показали, що недостатність лізину сприяє виникненню
імунодефіцитного стану [9].
Вміст інших кетогенних амінокислот у плазмі крові корів, яких лікували «Ремівіталом»,
порівняно з показниками у тварин, яких лікували за традиційною схемою, був вірогідно
нижчим: тирозину – на 18,2 % (р<0,001), триптофану – 25,2 (р<0,01), фенілаланіну – 7,7
(р<0,01) та метіоніну – на 32,5 % (р<0,001).
ВИСНОВКИ
Лікування кетозу у корів препаратом «Ремівітал» ефективніше за застосування
традиційної схеми про що свідчить нормалізація досліджуваних показників на 6 добу у крові
всіх тварин, яким для лікування застосовували препарат. На 4-5 добу лікування препаратом
«Ремівітал» вміст кетонових тіл в сечі корів нормалізувався, а у корів, яких лікували за
традиційною схемою ще залишався вищим за фізіологічні величини.
Перспективи досліджень. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні
ефективності препарату «Ремівітал» за лікування поліморбітної та поліорганної патології, що
супроводжується енергетичним дефіцитом.
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CONCENTRATION OF CORTISOL AND KETOGENIC AMINO ACIDS IN THE BLOOD
OF COWS AT THE TREATMENT OF KETOSIS
І. М. Petruch1, M. R. Simonov1, V. V. Vlizlo1, V. V. Kaplinskyi2
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SUMMARY
The results of studies of the concentration of cortisol and ketogenic amino acids in the blood
plasma of cows with ketosis, which were treated according to the standard scheme and by the drug
“Remivital” are presented. In favor of more effective treatment with the drug "Remivital", compared
with the use of the traditional treatment scheme, shows the normalization of the studied parameters
for 6 days in the blood of all animals of this group. In addition, after 4-5 days by treatment with
"Remivital" the content of ketone bodies in the urine of the cows was normalized. The positive
dynamics of the blood parameters of animals in the experimental group treated with “Remivital”,
compared with the cows treated under the traditional scheme, is due to the pronounced
hepatoprotective properties of the components of the drug.
Keywords: COWS, KETOSIS, BLOOD, TREATMENT, "REMIVITAL".
КОНЦЕНТРАЦИЯ КОРТИЗОЛА И КЕТОГЕННЫХ АМИНОКИСЛОТ В КРОВИ
КОРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КЕТОЗА
И. М. Петрух1, М. Р. Симонов1, В. В. Влизло1, В. В. Каплинский2
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2

АННОТАЦИЯ
Приведены результаты исследований концентрации кортизола и кетогенных
аминокислот в плазме крови коров, больных кетозом, которых лечили по стандартной схеме
и при помощи препарата «Ремивитал». В пользу высокой эффективности лечения препаратом
«Ремивитал», по сравнению с традиционной схемой, свидетельствует нормализация
исследуемых показателей в крови всех животных этой группы на 6 сутки лечения. Кроме
этого, на 4-5 сутки лечения препаратом «Ремивитал» содержание кетоновых тел в моче коров
было в пределах физиологической нормы. Положительная динамика показателей крови
животных
опытной
группы,
которых
лечили
«Ремивиталом»,
объясняется
гепатопротекторними свойствами составляющих препарата.
Ключевые слова: КОРОВЫ, КЕТОЗ, КРОВЬ, ЛЕЧЕНИЕ, «РЕМИВИТАЛ».
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У статті представлено результати досліджень ефективності препарату АзіцефМакс, у порівнянні з препаратом Цефтіоклін, при лікуванні телят, хворих на респіраторні
захворювання бактеріальної етіології. Діючою речовиною препаратів є цефтіофур
гідрохлорид – напівсинтетичний антибіотик групи цефалоспоринів третього покоління.
Встановлено ефективність препаратів при лікуванні телят з ознаками бронхопневмонії,
спричиненої диплококовою інфекцією, чутливою до цефтіофуру. На 10 добу від початку
лікування гепатотоксичної, нефротоксичної та імуносупресорної дії антибіотиків на
організм телят не виявлено. Достовірних різниць між досліджуваними показниками тварин,
яких лікували препаратом Азіцеф-Макс та показниками тварин, лікованих препаратом
Цефтіоклін не встановлено.
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Ключові слова: ТЕЛЯТА, ЦЕФТІОФУР ГІДРОХЛОРИД, КРОВ, СИРОВАТКА
КРОВІ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ, БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.
Необгрунтоване, а часом неправильне використання антимікробних препаратів стало
причиною прогресуючого розвитку антибіотикорезистентності серед мікроорганізмів,
основних
збудників
бактеріальних
захворювань
у
людини
і
тварин.
Антибіотикорезистентність є однією з найбільших проблем сучасної медицини та ветеринарії.
Швидкість, з якою формується і розповсюджується стійкість мікроорганізмів до
антибактеріальних препаратів, вражає. Препарати, які ще недавно були ефективними, сьогодні
втрачають свої позиції і їх використання вимушено обмежується. Проте, антибіотикотерапія
залишається основним інструментом подолання основних бактеріальних інфекцій у
сільськогосподарських тварин, адже інфекційні захворювання, у першу чергу бактеріальної
етіології, наносять значні економічні збитки тваринницькій галузі усього світу.
У багатьох країнах світу існує суттєве обмеження на використання антибіотиків для
лікування сільскогосподарським тварин. Лише декілька цефалоспоринів першої та другої
генерації дозволено застосовувати для лікування маститів у молочному скотарстві.
Цефалоспорини третього покоління – цефтіофур та четвертого – цефкином були розроблені
виключно для застосування у ветеринарії [1, 2].
Метою нашої роботи було дослідити ефективність препарату Азіцеф-Макс (суспензія
для ін'єкцій), виробництва ТОВ «Азімут-Вет» (Україна) у порівняльному аспекті з
препаратом Цефтіоклін (суспензія для ін’єкцій), виробництва ТОВ «Бровафарма» (Україна)
при лікуванні респіраторних захворювань бактеріальної етіології у телят. Діючою
речовиною обох препаратів є цефтіофур гідрохлорид. Цефтіофур – напівсинтетичний
антибіотик групи цефалоспоринів третього покоління, що володіє широким спектром
антибактеріальної дії на грампозитивні і грамнегативні бактерії, включаючи штами, які
продукують ß-лактамазу і анаеробні бактерії. Він блокує формування клітинних стінок
бактерій, пригнічуючи синтез пептидоглікану.
Матеріали і методи. Дослід проводили в ТОВ «Пчани-Денькович» (с. Пчани
Жидачівського району Львівської області). На телятах від 3 до 3,5 місяців із симптомами
гострого респіраторного захворювання.
Схема дослідження:
1) клінічний огляд поголів’я молодняку ВРХ, відбір тварин з клінічними симптомами
респіраторного захворювання;
2) взяття зразків гнійних виділень із носових отворів для мікробіологічного дослідження
чутливості мікрофлори біоматеріалу до досліджуваного препарату (цефтіофуру), виділення та
ідентифікація мікроорганізмів, збудників захворювання;
3) відбір телят з позитивним результатом тесту на чутливість та формування з них двох
груп тварин (дослідної та контрольної);
4) взяття крові від тварин до початку лікування для лабораторних досліджень;
5) проведення антибіотикотерапії дослідної групи телят препаратом Азіцеф-Макс, а
телят контрольної групи – препаратом Цефтіоклін, згідно з листівками-вкладками на
препарати;
6) взяття крові від досліджуваних тварин на 10-у добу від початку антибіотикотерапії
для лабораторних досліджень;
7) постійне спостереження за клінічним станом піддослідних тварин упродовж
дослідного періоду.
Для встановлення впливу досліджуваного препарату та препарату порівняння на
функціональний стан організму телят та його безпечність, досліджували морфологічні,
біохімічні та імунологічні показниками крові, взятої у піддослідних тварин, до та після
лікування. Вивчали вплив препаратів на морфологічні (число еритроцитів, кількість
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лейкоцитів, гематокрит, концентрацію гемоглобіну, лейкоформулу) за допомогою
гематологічного аналізатора Mythic-18, біохімічні (концентрація загального білка, активність
АлАТ, АсАТ, вміст загального холестеролу, тригліцеролів, креатиніну та сечовини) показники
крові за допомогою біохімічного аналізатора Humalyzer 3000 з використанням наборів
реактивів і стандартів фірми Human та імунологічні показники бактерицидну (БАСК) та
лізоцимну (ЛАСК) активність сироватки крові [3–5].
Для морфологічних досліджень використовували, стабілізовану трилоном Б кров, а для
біохімічних та імунологічних досліджень – сироватку крові.
Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність різниці
показників (р<0,05,) за критерієм Стьюдента [6, 7].
Результати й обговорення. Захворювання у телят протікало у підгострій та хронічній
формі. Характерними клінічними ознаками були: лихоманка ремітуючого типу (підвищена
температура тіла з добовими коливаннями температури понад 1°С), домінував кашель,
спочатку нечастий і сухий, а потім частий, вологий. Спостерігали серозно-слизові, іноді –
катарально-гнійні виділення з носа, інколи ‒ пронос. Телята були малорухливі, загальний стан
пригнічений, апетит понижений. Дихання важке, прискорене. При перкусії виявляли джерела
притуплення, а при аускультації ‒ вологі хрипи і везикулярне дихання. Порівняно зі
здоровими тваринами хворі телята відставали в рості.
На основі даних анамнезу, клінічних ознак захворювання та результатів
мікробіологічного дослідження був поставлений діагноз бронхопневмонія, спричинена
диплококовою інфекцією. Результати тесту на чутливість показали високий рівень активності
препарату Азіцеф-Макс до мікроорганізмів, збудників респіраторного захворювання у телят.
Для підтвердження ефективності та вивчення безпечності препарату Азіцеф-Макс при
лікуванні диплококової інфекції з клінічно хворих телят (14 голів) було сформовано дві групи
тварин по 7 голів у кожній.
Телятам першої (дослідної) групи вводили препарат Азіцеф-Макс підшкірно у дозі 1 мл
препарату на 50 кг маси тіла один раз на добу впродовж 5 діб. Іншій (контрольній) групі телят
вводили препарат порівняння Цефтіоклін аналогічно. Під час лікування та після проведеної
антибіотикотерапії спостерігали за клінічним станом та поведінкою тварин обох груп.
Гематологічними дослідженнями телят обох груп до лікування (табл. 1) виявлено
підвищений вміст лейкоцитів за рахунок збільшення кількості паличкоядерних нейтрофілів,
що вказувало на наявність запального процесу. На 10 добу від початку лікування, після
проведеної 5-денної антибіотикотерапії виявлено тенденцію до зниження кількості
лейкоцитів у телят першої групи в 1,16 раза та достовірне зниження в 2,13 раза у телят другої
групи. Також встановлено тенденцію до зменшення кількості паличкоядерних лімфоцитів у
телят першої групи в 1,12 раза, а другої групи в 1,4 раза, проте, цей показник ще був вищим
від фізіологічної норми. Слід зауважити, що після лікування у крові телят обох груп
спостерігали збільшення кількості еозинофілів у більшій мірі у телят першої дослідної
групи, але це зростання було в межах фізіологічної норми. Частою причиною еозинофілії є
антибіотики, проте в період одужання від перенесених інфекційних захворювань минуща
еозинофілія є сприятливим симптомом [8, 9].
Біохімічними дослідженнями (табл. 2) до лікування виявлено низький вміст
загального білка у сироватці крові телят обох груп. На 10 добу від початку лікування
встановлено підвищення концентрації загального білка до значень фізіологічної норми,
підвищення активності АсАТ в 1,66 раза у телят обох груп, при цьому інші досліджувані
біохімічні показники суттєво не змінювалися. Щодо досліджуваних імунологічних
показників, то встановлено зниження ЛАСК телят першої групи в 1,7, а другої в 1,8 раза,
БАСК суттєво не змінювалася, а коливання показника відбувалося у фізіологічних межах.
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Таблиця 1
Гематологічні показники телят за умов застосування препаратів Азіцеф-Макс та Цефтіоклін, (М±m, n=7)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Лейкоцити, Г/л
Лімфоцити, %
Еозинофіли, %
Моноцити, %
паличкоядерні
Нейтрофіли, %
сегментоядерні
Гематокрит,%

Групи
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

До лікування
97,6±1,8
100,8±2,6
9,7±0,4
10,5±0,4
14,2±1,1
16,2±2,0
57,2±2,6
53,6±2,3
3,2±0,6
3,6±0,8
5,6±0,8
4,4±0,8
8,0±1,0
8,4±0,8
26,0±2,0
30,0±1,0
32,1±0,9
32,0±0,7

Після лікування
102,6±4,2
107,4±3,3
9,8±0,5
10,0±0,5
12,2±0,9
7,6±0,4*
54,0±4,0
54,8±1,6
6,8±1,4*
4,8±0,9
4,8±0,9
4,8±0,6
6,8±0,6
6,0±0,5
27,6±2,3
29,6±0,9
32,1±1,2
33,3±0,8

Норми
80-150
5-10
4-12
45-75
2-7
0-6
2-5
15-45
24-46

Примітка: *- вірогідні різниці між показниками до лікування та після лікування, р≤0,05
Таблиця 2
Біохімічні та імунологічні показники крові телят за умов застосування препаратів
Азіцеф-Макс та Цефтіоклін, (М±m, n= 7)
Показники
Загальний білок, г/л
АсАТ, U/L
АлАт, U/L
Сечовина, ммоль/л
Креатинін, мкмоль/л
Тригліцериди, ммоль/л
Заг. холестерол, ммоль/л
ЛАСК, %
БАСК, %

Групи
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

До лікування
50,6±1,5
48,0±2,0
58,1±4,8
47,8±2,3
17,0±0,9
15,3±1,3
2,9±0,3
3,0±0,7
105,4±5,9
106,2±2,7
1,2±0,2
1,5±0,2
2,4±0,2
2,2±0,3
34,7±3,5
43,4±4,6
44,6±6,2
32,4±7,2

Після лікування
59,5±2,7
51,0±1,2
77,3±2,6*
79,5±6,1*
19,0±1,4
20,1±0,9
3,3±0,4
2,8±0,4
108,2±6,2
100,3±7,3
1,7±0,2
2,0±0,2
2,4±0,4
3,1±0,2
19,8±3,2*
23,6±4,1*
33,5±3,7
40,4±6,3

Норми
51-70
45-110
20-74
1,7-7,5
88,4-183,0
1-3
1,8-5,2
18-35
34-50

Примітка: *- вірогідні різниці між показниками до лікування та після лікування, р≤0,05

Процес одужання телят проходив приблизно однаково, як при застосуванні препарату
Азіцеф-Макс, так і при застосовуванні препарату порівняння Цефтіоклін. В середньому стан
здоров'я у телят обох груп покращився на 3-4 день застосування препаратів. У тварин
знизилася до норми температура, покращився апетит і загальний стан, вони стали більш
активними. У більшості з них зменшилася кількість серцевих скорочень і дихальних рухів. З
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носових отворів спостерігалися вже незначні виділення серозного характеру. Кашель став
коротким і вологим, а при аускультації хрипи були відсутні. Уже на 5-6 добу лікування
загальний стан тварин був задовільним, апетит повністю відновився, виділення з носа
припинилися. Дихання стало грудо-черевне, симетричне, кашель був відсутній. При перкусії
грудної клітки відзначали легеневий звук, а при аускультації – дихання везикулярне без
хрипів.
Клінічний огляд телят дослідної та контрольної груп на 10 добу досліду засвідчив
відсутність будь-яких симптомів захворювання. Всі телята клінічно одужали, фізіологічні
показники здоров'я (температура тіла, кількість серцевих скорочень і дихальних рухів)
знаходилися в межах фізіологічної норми для даного виду та віку тварин.
Протягом усього періоду спостереження випадків рецидиву захворювання і проявів
побічних ефектів чи негативних явищ не спостерігалося.
ВИСНОВКИ
1. Підтверджено ефективність антибіотиків Азіцеф-Макс та Цефтіоклін (діючою
речовиною, яких є цефтіофур гідрохлорид) при лікуванні телят із респіраторним
захворюванням, спричиненим диплококовою інфекцією.
2. Телята одужували на 5-6 добу від початку застосування антибіотиків. На 10 добу від
початку лікування гепатотоксичної, нефротоксичної та імуносупресорної дії антибіотиків не
виявлено.
3. Достовірних різниць між досліджуваними показниками тварин, яких лікували
препаратом Азіцеф-Макс та показниками тварин, лікованих препаратом Цефтіоклін не
встановлено. За своїм впливом на організм телят препарати є аналогами.
Перспективи досліджень. Дослідження ефективності препарату Азіцеф-Макс при
бактеріальних захворюваннях тварин різних видів.
EFFECTIVENESS OF THE PREPARATION AZITSEF-MAX AT TREATMENT
OF BRONCHOPNEVMONIA IN CALVES
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SUMMARY
The article presents the results of research of the effectiveness of the preparation Azitsef-Max
in comparison with the preparation Ceftioklin in the treatment of calves with respiratory diseases of
bacterial aetiology. The active substance of the drugs is ceftiofur hydrochloride ‒ a semi-synthetic
antibiotic of the third generation of cephalosporins. The effectiveness of drugs in the treatment of
calves with signs of bronchopneumonia induced by cephtiofur-sensitive diplococcus infection was
established. At the 10th day of treatment of hepatotoxic, nephrotoxic and immunosuppressive effects
of antibiotics on the body of calves was not detected. Significant differences between the investigated
parameters of the animals treated with the Azitsef Max and the animals treated with Ceftiokline were
not detected.
Keywords: CALVES, CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE, BLOOD, SERUM,
HEMATOLOGICAL PARAMETERS, BIOCHEMICAL PARAMETERS.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований эффективности препарата АзицефМакс по сравнению с препаратом Цефтиоклин при лечении телят, больных респираторными
заболеваниями бактериальной этиологии. Действующим веществом препарата является
цефтиофур гидрохлорид ‒ полусинтетический антибиотик группы цефалоспоринов третьего
поколения. Установлена эффективность препаратов при лечении телят с бронхопневмонией,
вызванной диплококковой инфекцией, чувствительной к цефтиофуру. На 10 сутки от начала
лечения гепатотоксического, нефротоксического и иммуносупрессорного влияния
антибиотиков на организм телят не обнаружено. Достоверных разниц между исследуемыми
показателями животных, которых лечили препаратом Азицеф-Макс и показателями
животных, которых лечили препаратом Цефтиоклин не установлено.
Ключевые слова: ТЕЛЯТА, ЦЕФТИОФУР ГИДРОХЛОРИД, КРОВЬ, СЫВОРОТКИ
КРОВИ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
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УДК 636.2:618.19-002

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ КОРІВ,
ХВОРИХ НА СУБКЛІНІЧНУ ФОРМУ МАСТИТУ, ЗА ДІЇ ПРЕПАРАТУ
«АНТИМАСТ»
Г. В. Собко9, аспірант
Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
Наведені експериментальні дані щодо впливу препарату «Антимаст», який містить
прополіс бджолиний, витяжку з підмору бджіл, віск бджолиний, олію касторову, олію
рослинну, введеного інтрацистернально коровам із прихованим запальним процесом молочної
залози на морфологічні показники периферичної крові. Проведеними дослідженнями
встановлено, що захворювання корів на субклінічну форму маститу супроводжується
лейкоцитозом – абсолютна кількість лейкоцитів у корів дослідної групи до введення і на 3-тю
добу після введення досліджуваного препарату була більша, ніж у клінічно здорових тварин
(р<0,01; р<0,05). Аналіз лейкоцитарної формули показав, що у крові хворих корів більша
відносна кількість сегментоядерних нейтрофілів (p<0,05) та менший відсоток лімфоцитів
(p<0,01), ніж у контрольній групі. Внутрішньоцистернальне введення коровам дослідної групи
препарату «Антимаст» сприяло зменшенню на 9-ту добу від початку лікування загальної
кількості лейкоцитів (p<0,05), відносної кількості сегментоядерних нейтрофілів (p<0,05) та
збільшенню відсотку лімфоцитів (р<0,01), порівняно із першою добою експерименту.
Ключові слова: ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА, СУБКЛІНІЧНИЙ МАСТИТ,
ЕРИТРОЦИТИ, ГЕМОГЛОБІН, ЛЕЙКОЦИТИ, СОМАТИЧНІ КЛІТИНИ.
Важливою умовою реалізації молока та молокопродуктів вітчизняного виробництва на
світовому ринку є їх біологічна безпека та висока якість відповідно до вимог стандартів
Європейського Союзу. Якість молока залежить від багатьох факторів і визначається безліччю
показників – чистота, кислотність, густина, бактеріальне обсіменіння, жирність, тощо.
Важливим показником, який визначає санітарну безпеку молока-сировини і якість продуктів
його переробки є концентрація у ньому соматичних клітин. Крім цього, існує тісний зв’язок
між показником кількості соматичних клітин у молоці, благополуччям корів на молочній
фермі та захворюванням на мастит [1–5].
Вимоги до санітарної якості молока, що виключають наявність у ньому залишків
антибіотиків, викликають необхідність у створенні екологічно безпечних препаратів і способів
їх використання. Тому за останні роки значно розширились наукові дослідження з пошуку
нових ветеринарних препаратів, виникли нові підходи до оцінки їх властивостей, практичної
цінності. Згідно з сучасними вимогами екологічної безпеки вони мають бути
високоефективними і водночас екологічно безпечними, а також сприяти профілактиці
рецидивів захворювання та максимальному відновленню молочної продуктивності [6–8].
Особливу зацікавленість викликають препарати на основі бджолиної сировини –
апіфітопрепарати [9, 10].
Завдання дослідження – з’ясувати вплив препарату «Антимаст» введеного
інтрацистернально коровам із прихованим запальним процесом молочної залози на
гематологічні показники периферичної крові.

Науковий керівник – Куртяк Б. М., д. вет. н., професор
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Матеріали і методи. Дослід проведено у ДП ДГ «Оброшине» Пустомитівського
району Львівської області на двох групах корів (2–3 лактації) по 5–7 тварин у кожній. Усі
тварини знаходились у другій фазі лактації. У пробах незбираного молока корів визначали
концентрацію соматичних клітин віскозиметричним експрес-методом на аналізаторі «АМВ 102»: контрольна група – кількість соматичних клітин не перевищувала 400 тис/см³, дослідна
група – кількість соматичних клітин знаходилась в межах від 500 тис. до 1 млн. у 1 см³. Для
визначення ураженої чверті молочної залози застосовували 2%-й водний розчин мастидину.
Коровам дослідної групи інтрацистернально в уражені чверті вимені тричі з інтервалом 24
години було введено по одному шприцу-тубі (13 мл) препарату «Антимаст». У здорові чверті
молочної залози профілактично вводили половину лікувальної дози. Корови були переведені
на ручне доїння.
Препарат «Антимаст» містить у своєму складі прополіс бджолиний, витяжку з підмору
бджіл, віск бджолиний, олію касторову, олію рослинну.
Кров для проведення гематологічних досліджень брали з яремної вени у корів на 1-шу
добу (перед введенням препарату), на 3-тю добу лікування та 9-ту добу від початку лікування.
В аналогічні періоди відбирали зразки молока.
У цільній крові визначали кількість еритроцитів і лейкоцитів у камері Горяєва, вміст
гемоглобіну гемоглобінціанідним методом, співвідношення окремих форм лейкоцитів [11].
Одержані цифрові дані опрацьовано статистично з використанням програмного
пакету
Microsoft
Excel для персональних
комп’ютерів
за
допомогою
загальноприйнятих методів варіаційної статистики з визначенням середніх величин
(М), їхньої квадратичної похибки (m) та достовірності різниць, які встановлювали за tкритерієм Стьюдента.
Результати й обговорення. У клінічній практиці велике значення має дослідження
гематологічних показників периферичної крові. Вивчення морфологічної картини клітин
крові, визначення фізико-хімічних властивостей крові, кількісного та якісного складу
формених елементів, їх будови дають змогу розпізнавати різні захворювання не тільки органів
кровотворення, а й інших органів і систем організму. Запальний процес в молочній залозі
супроводжується певними змінами картини крові [8, 12].
З одержаних даних бачимо, що захворювання корів на субклінічну форму маститу
призводить до зростання кількості лейкоцитів у крові (табл. 1).
Таблиця 1
Гематологічні показники у периферичній крові корів (Мm; n=5)
Показники
Еритроцити, Т/л
Гемоглобін, г/л
Лейкоцити, Г/л

Групи
тварин
К
Д
К
Д
К
Д

Періоди досліджень
до лікування

3-тя доба лікування
5,32±0,12
5,66±0,41
103,32±1,59
100,45±2,11
7,00,42
9,30,86*

5,20±0,12
99,94±1,72
9,90,71**

9-та доба від початку
лікування
5,56±0,23
104,28±1,82
7,50,50˚

Примітка: у цій та наступній таблиці: ˚ – р<0,05, ˚˚ – p<0,01 – вірогідність у тварин даної групи порівняно
до введення препарату (1-ої доби експерименту); * – p<0,05, ** – p<0,01 – різниця вірогідна порівняно до
контрольної групи.

Зокрема, абсолютна кількість лейкоцитів у корів дослідної групи до введення і на 3-тю
добу після введення досліджуваного препарату була відповідно на 41,4 (р<0,01) і 32,9 %
(р<0,05) більша, ніж у клінічно здорових тварин. Інтрацистернальне введення препарату

176

«Антимаст» сприяло зменшенню загальної кількості лейкоцитів, особливо на 9-ту добу від
початку лікування (р<0,05).
Кількість еритроцитів у крові корів дослідної групи підвищується на 3-тю і 9-ту добу
від початку лікування, у порівнянні з тваринами контрольної групи та стосовно величини
даного показника у тварин дослідної групи до лікування на 8,8 і 6,9 %, відповідно. Вміст
гемоглобіну у тварин дослідної групи на 3-тю і 9-ту добу від початку лікування має тенденцію
до зростання у порівнянні із здоровими тваринами.
Підрахунок відсоткового співвідношення окремих форм лейкоцитів у крові показав, що
при субклінічному маститі частка сегментоядерних нейтрофілів у корів із субклінічною
формою маститу була вірогідно більшою, ніж у тварин контрольної групи (табл. 2). Відмічено
яскраво виражену лімфопенію – на 1-шу та 3-тю добу експерименту кількість лімфоцитів
периферичної крові корів дослідної групи була більшою у порівнянні із здоровими тваринами
(p<0,01; p<0,05).
З початку лікування нами відмічено зміни лейкоцитарної формули, в основному за
рахунок сегментоядерних нейтрофілів з 35,61,83 до 29,81,69 на 9-ту добу від початку
лікування (p<0,05). Лімфоцити, як найбільш лабільна частина клітин крові, також динамічно
змінювались в процесі лікування – наприкінці дослідного періоду їх кількість становила
54,81,59 проти 46,21,80 до введення препарату (p<0,01), що свідчить про згасання
запального процесу.
Таблиця 2
Лейкоцитарний профіль крові корів (Мm; n=5)
Показники
Базофіли, %
Еозинофіли, %
Паличкоядерні
нейтрофіли, %
Сегментоядерні
нейтрофіли, %
Лімфоцити, %
Моноцити, %

Групи
тварин
К
Д
К
Д
К
Д
К
Д
К
Д
К
Д

Період досліджень
До лікування

3-тя доба лікування

1,330,33
6,00,89
6,20,86
35,61,83*
46,21,80**
5,20,58

1,330,33
1,00,00
5,20,86
5,40,68
4,60,40
5,20,66
28,61,08
33,01,82
56,41,44
50,81,56*
4,40,68
5,20,37

9-та доба від початку
лікування
1,330,33
5,20,58
4,80,66
29,81,69˚
54,81,59˚˚
4,60.68

Загалом, отримані результати досліджень свідчать про певні зміни в гематологічних
показниках периферичної крові корів при прихованому запальному процесі у молочній залозі.
Встановлено значний лікувальний ефект при інтрацистернальному введенні препарату
«Антимаст» хворим коровам.
ВИСНОВКИ
1. Субклінічний мастит корів супроводжується змінами гематологічних показників
периферичної крові – у тварин дослідної групи відмічено більшу абсолютну кількість
лейкоцитів (р<0,01), відносну кількість сегментоядерних нейтрофілів (p<0,05) та менший
відсоток лімфоцитів (p<0,01), ніж у контрольній групі.
2. Інтрацистернальне введення коровам, хворим на приховану форму маститу,
апіфітопрепарату «Антимаст» призводить до зменшення на 9-ту добу від початку лікування
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загальної кількості лейкоцитів (p<0,05), відносної кількості сегментоядерних нейтрофілів
(p<0,05) та збільшення відсотку лімфоцитів (р<0,01), порівняно із 1-ою добою експерименту,
що свідчить про згасання запального процесу.
Перспективи досліджень. З’ясувати вплив препарату «Антимаст» у формі мазі на
показники імунобіологічної реактивності організму корів, хворих на приховану форму
маститу.
HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF PERIPHERAL BLOOD OF COOWS WITH
SUB-CLINICAL FORM OF MASTITIS AND UNDER ACTION OF ANTIMAST
PREPARATION
H. V. Sobko
Institute of Animal Biology NAAS,
st. V. Stus, 38, Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
The experimental data on the influence of Antimast, containing propolis, extract from the
dormancy of bees, beeswax, castor oil, vegetable oils, introduced intra-cisternally in cows with a
hidden inflammatory process of the mammary gland on the morphological parameters of peripheral
blood are presented. It has been established that disease in the subclinical form is accompanied by
leukocytosis – the absolute amount of leukocytes in cows of the experimental group prior to
administration and on the 3rd day after administration of the study drug was higher than in clinically
healthy animals (p<0.01; p<0.05). The analysis of the leukocyte formula showed that in the blood of
ill cows there is a higher relative number of segmental neutrophils (p<0.05) and a lower percentage
of lymphocytes (p<0.01) than in the control group. The intra-cisternal administration of the
experimental group of the drug Antimast contributed to a reduction in the total number of leukocytes
(p <0,05), relative number of segmental neutrophils (p <0,05) and an increase in the percentage of
lymphocytes at the 9th day after the beginning of treatment (p<0,01), compared with the first day of
the experiment.
Keywords: COWS, SUBCLINICAL MASTITIS, ERYTHROCYTE, HEMOGLOBIN,
LEUKOCYTE, SOMATIC CELLS.
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КОРОВ
БОЛЬНЫХ СУБКЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ МАСТИТА, ЗА ДЕЙСТВИЯ
ПРЕПАРАТА «АНТИМАСТ»
Г. В. Собко, аспирант
Институт биологии животных НААН,
ул. В. Стуса, 38, г. Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
Приведены экспериментальные данные о влиянии препарата «Антимаст», который
содержит прополис пчелиный, вытяжку из подмора пчел, воск пчелиный, масло касторовое,
масло растительное, введенного интрацистернально коровам со скрытым воспалительным
процессом молочной железы на морфологические показатели периферической крови.
Проведенными исследованиями установлено, что заболевание коров на субклиническую
форму мастита сопровождается лейкоцитозом – абсолютное количество лейкоцитов у коров
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опытной группы до введения и на 3-и сутки после введения исследуемого препарата было
больше, чем у клинически здоровых животных (р<0,01; р<0,05). Анализ лейкоцитарной
формулы показал, что в крови больных коров больше относительное количество
сегментоядерных нейтрофилов (p <0,05) и меньший процент лимфоцитов (p<0,01), чем в
контрольной группе. Внутрицистернальное введение коровам опытной группы препарата
«Антимаст» способствовало уменьшению на 9-е сутки от начала лечения общего количества
лейкоцитов (p<0,05), относительного количества сегментоядерных нейтрофилов (p<0,05) и
увеличению процента лимфоцитов (р<0,01), в сравнении с 1-ми сутками эксперимента.
Ключевые слова: КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ, СУБКЛИНИЧЕСКИЙ МАСТИТ,
ЭРИТРОЦИТЫ, ГЕМОГЛОБИН, ЛЕЙКОЦИТЫ, СОМАТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ.
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Г. П. Угрин1, молодший науковий співробітник,
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1

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
ПрАТ «Технолог»
вул. Стара Прорізна, 8, м. Умань, Черкаська обл., 20300, Україна
2

Сьогодні залишається актуальним впровадження у клінічну практику ветеринарної
медицини нових ефективних та безпечних антимікробних препаратів для лікування
респіраторних захворювань бактеріальної етіології у свиней. У статті наведені результати
дослідження чутливості польових штамів Streptococcus suis, виділених від хворих на
стрептококоз свиней, до нового вітчизняного антибактеріального препарату на основі
антибіотика групи амфеніколів флуорфеніколу. Згідно з отриманими значеннями мінімальної
інгібуючої концентрації флуорфеніколу (0,8 мкг/мл, 1,6 мкг/мл) препарат проявив високий
рівень бактеріостатичної активності до ізолятів Streptococcus suis. Апробування нового
препарату у виробничих умовах показало його ефективність та безпечність при застосуванні
у лікуванні стрептококової інфекції у свиней у рекомендованому виробником дозуванні.
Ключові слова: СВИНІ, РЕСПІРАТОРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ФЛУОРФЕНІКОЛ,
МІКРООРГАНІЗМИ, ЧУТЛИВІСТЬ, ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ.
Респіраторні захворювання свиней є однією з основних причин економічних втрат у
промисловому свинарстві в світі. Вони домінують у загальній патології, досягаючи 30 % і
більше у різних категоріях господарств [1]. Економічні збитки від респіраторних хвороб
свиней зумовлені підвищеним падежем, зниженням приросту живої маси тварин, а також
витратами на лікування та профілактику захворювання [2–4].
Найбільш масовими та збитковими є захворювання дихальних шляхів свиней
інфекційної етіології. Вони характеризуються багатофакторністю етіології. Бактеріальні
інфекції можуть викликатися Р. multocida, H. parasuis, Bordetella bronchiseptica, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Streptococcus suis, Salmonella cholerasuis і Mycoplasma ssр. [5–8].
Актуальними на сьогодні залишаються системні інфекції, викликані Streptococcus suis.
Збудник інфекції Streptococcus suis зустрічається в усіх країнах, де вирощують свиней.
Частіше захворювання починається після відлучення. Хвороба проявляється в осінньовесняний період, рідше – влітку [9]. Незалежно від клінічної форми хвороби, первинним
місцем локалізації стрептококів є мигдалик, з них мікроорганізми попадають у лімфовузли,
потім – у кров, викликаючи сепсис, запалення внутрішніх органів [10]. Клінічно хвороба у
поросят проявляється пневмоніями, поліартритами, дерматитами, менінгоенцефалітами,
ендокардитами, пієлонефритами. У свиноматок хвороба викликає аборти та народження
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мертвих поросят. Streptococcus suis може викликати перикардит та загибель тварин на
відгодівлі масою 20–60 кг [11–13].
Сьогодні для лікування респіраторних захворювань у свиней застосовують багато
протимікробних препаратів різних фармакологічних груп. Препарати на основі
флуорфеніколу, фторованого похідного тіамфеніколу, антибіотика широкого спектра
антимікробного дії, стали одними з основних антибактеріальних препаратів, що
застосовуються у всьому світі для лікування респіраторних захворювань бактеріальної
етіології у свиней [14, 15].
Метою роботи було вивчити антимікробну активність нового антибактеріального
препарату Флорфен 10, виробництва ПрАТ «Технолог», діючою речовиною якого є
флуорфенікол, по відношенню до бактерії Streptococcus suis, та встановити ефективність
препарату при лікуванні стрептококозу свиней.
Матеріали і методи. Дослідження проводились в одному з агропідприємств Львівської
області. Дослідними тваринами слугували хворі поросята віком від 2,5 до 3 місяців. Діагноз
ставили на основі даних анамнезу, клінічних ознак захворювання та результатів лабораторних
(мікробіологічних) досліджень.
Проводили тест на чутливість до флуорфеніколу мікрофлори біоматеріалу (виділення з
носових отворів), відібраного від хворих тварин, методом дифузії в агар з використанням
стандартних дисків з флуорфеніколом (30 мкг) [16]. Виділення та ідентифікацію
мікроорганізмів, збудників респіраторних інфекцій, проводили за загальноприйнятими
мікробіологічними методиками [17, 18]. Рівень бактеріостатичної активності препарату
Флорфен 10 встановлювали шляхом визначення мінімальної інгібуючої концентрації (МІК)
флуорфеніколу для ізолятів Streptococcus suis (6 ізолятів) методом серійних розведень у
рідкому поживному середовищі [19]. Для цього готували розведення препарату Флорфен 10,
які містили флуорфенікол у концентраціях: 100; 50; 25; 12,5, 6,2; 3,1; 1,6, 0,8; 0,4 і 0,2 мкг/мл.
Результати тесту на чутливість мікроорганізмів біоматеріалу до флуорфеніколу та отриманих
значень МІК препарату інтерпретували згідно з Performance Standards for Antimicrobial Disk
and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from Animals [20]. Інтерпретація тесту на
чутливість: діаметр зони затримки росту мікрофлори навколо диска з флуорфеніколом ≥ 22 мм
– мікрофлора чутлива; 16-21 мм – мікрофлора помірно чутлива; ≤ 18 мм або зона інгібіції
відсутня – мікрофлора резистентна. Інтерпретацію значень МІК флуорфеніколу: ≤ 2,0 мкг/мл
– мікроорганізм чутливий; > 2,0 і < 8,0 мкг/мл – мікроорганізм помірно чутливий; ≥ 8,0 мкг/мл
– мікроорганізм резистентний.
Терапевтичну ефективність та безпечність при застосуванні препарату Флорфен 10
встановлювали в порівнянні з аналогічним за діючою речовиною, лікарською формою та
показаннями до застосування препаратом Фенімед 10 %, виробництва Фаір-Вет Лтд,
Угорщина. За результатами тесту на чутливість мікрофлори біоматеріалу до флуорфеніколу
були сформовані 2 групи хворих на стрептококоз поросят віком від 2,5 до 3 місяців (дослідна
і контрольна) по 10 голів у кожній. Свиням дослідної групи перорально з питною водою
застосовували препарат Флорфен 10 у дозі 150 мл препарату (15 мг флуорфеніколу на 1 кг
маси тіла) на 100 л питної води щоденно протягом 7 діб, а свиням контрольної групи –
препарат порівняння Фенімед 10 % теж перорально з питною водою у дозі 15 мг
флуорфеніколу на 1 кг м. т. (1,5 мл препарату на 1 л питної води) щоденно протягом 7 діб.
Протягом 14 діб від початку застосування препаратів вели постійне спостереження за
клінічним станом піддослідних тварин, фіксуючи будь-які відхилення від фізіологічної норми
та поведінки.
Результати й обговорення. Клінічний огляд стада свиней виявив захворювання серед
молодняка на відгодівлі віком старше 2,5 місяців. Захворювання виникало у весняний період
року. Появі хвороби сприяли такі фактори: низька температура в приміщенні, висока
щільність поголів’я, перегрупування свиней після відлучення, висока вологість та слабке

181

вентилювання повітря, високий вміст в повітрі аміаку, зменшення споживання води, стресові
фактори (відлучення). Зниженню імунного статусу організму свиней також сприяла
перенесена в ранньому віці діарея.
Клінічний стан тварин характеризувався послабленим апетитом, поросята стали
втрачати у вазі, худнули. Загальний стан тварин був пригніченим, вони були менш рухливими,
часто лежали на животі. За гострого перебігу захворювання спостерігали лихоманку,
температура тіла тварин становила 40,5–41,5 0С. Хвороба супроводжувалася кашлем, чханням
і прискореним диханням, спостерігалися виділення ексудату з носових отворів катаральногнійного характеру. У окремих поросят одночасно з перерахованими симптомами
спостерігали хиткість ходи, набряк суглобів, кульгавість, тремор, синюшність окремих
ділянок шкіри.
У деяких тварин захворювання переходило в хронічну форму без яскраво виражених
клінічних симптомів. Тварини були виснажені, малорухливі, температура тіла була або
незначно підвищеною, або перебувала в межах норми. Тварини часто кашляли, часто та важко
дихали.
Результати тесту на чутливість мікроорганізмів запального носового ексудату до
флуорфеніколу наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Чутливість мікрофлори носового ексудату до флуорфеніколу, n = 21
1
25

2
15

3
26

4
25

Діаметр зон затримки росту мікроорганізму навколо диску, мм
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
22 25 21 27 24 20 22 23 25 20 19 26 23

18
20

19
22

20
27

21
20

Як видно з результатів, наведених у таблиці 1, мікрофлора 14 зразків біоматеріалу
(66,7 %) була чутливою до флуорфеніколу, 6 зразків (28,6 %) – помірно чутливою.
Резистентними виявилися мікроорганізми лише одного зразка носових виділень. Отримані
результати засвідчили високий рівень чутливості мікрофлори носового ексудату до
флуорфеніколу, діючої речовини препарату Флорфен 10.
Мікробіологічне дослідження виділень з носових отворів та крові хворих тварин
встановило присутність в їх організмі стрептококів. На твердому поживному середовищі
(МПА) був ріст дрібних круглих, з рівними краями колоній, на м’ясо-пептонному бульйоні
(МПБ) – легке помутніння, слабкий пристінковий ріст та невеликий осад, на кров’яному агарі
– зони гемолізу. Мікроскопія мазків виявила типові грампозитивні овальні або кулеподібні
клітини 1 мкм в діаметрі, що розташовуються попарно або ланцюжками різної довжини. Такі
культуральні та морфологічні властивості характерні для Streptococcus suis.
У деяких зразках біоматеріалу, поряд з стрептококами, були ідентифіковані інші
умовно-патогенні мікроорганізми – золотистий стафілокок та кишкова паличка. Проте, їх
присутність у зразках була незначною.
За результатами мікробіологічного дослідження був встановлений заключний діагноз
«стрептококоз свиней».
Результати визначення МІК флуорфеніколу в препараті Флорфен 10 для ізолятів
Streptococcus suis наведені у таблиці 2.
За ступенем бактеріостатичної активності флуорфеніколу чутливими до препарату
Флорфен 10 виявилися усі 6 досліджувані штами Streptococcus suis.
Під час антибіотикотерапії клінічний огляд тварин засвідчив, що температура тіла
тварин обох груп нормалізувалася на 4–5 день лікування, а у багатьох тварин припинилися
виділення з носових отворів. Дихання поступово ставало грудо-черевне, рівномірне та
ритмічне. У тварин покращувався загальний стан, відновлювався апетит, активнішою ставала
поведінка, поступово припинявся кашель. Клінічний огляд поросят на 7-му добу після початку
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антибіотикотерапії зафіксував, що у всіх тварин дослідної групи, були повністю відсутні
симптоми захворювання, і наступило одужання. У той час як у однієї тварини контрольної
групи кашель припинився лише на 11 добу.
Таблиця 2
МІК флуорфеніколу для ізолятів Streptococcus suis (n=6)
Розведення, мкг/мл
200
100
50
25
12,5
6,2
3,1
1,6
0,8
0,4
0,2
МІК, мкг/мл

Ізоляти
1
─
─
─
─
─
─
─
─
+
+
+
1,6

2
─
─
─
─
─
─
─
─
+
+
+
1,6

3
─
─
─
─
─
─
─
─
─
+
+
0,8

4
─
─
─
─
─
─
─
─
+
+
+
1,6

5
─
─
─
─
─
─
─
─
─
+
+
0,8

6
─
─
─
─
─
─
─
─
─
+
+
0,8

Примітка: «─» - ріст відсутній (бульйон прозорий); «+» - ріст присутній (помутніння бульйону).

У тварин дослідної групи повне одужання наступило через 6,4 ± 0,6 доби, а у тварин
контрольної групи – через 6,8 ± 1,2 доби.
Клінічний огляд на 14 добу від початку застосування препаратів не зафіксував будьяких симптомів захворювання у тварин обох груп. Таким чином, терапевтична ефективність
застосовуваних антибактеріальних препаратів при лікуванні стрептококозу свиней,
викликаного чутливими до флуорфеніколу мікроорганізмами, становила 100 %.
Під час спостереження не було зафіксовано жодного випадку загибелі тварин в обох
групах. Побічних ефектів та негативних явищ від застосування препаратів Флорфен 10 і
Фенімед 10 % не спостерігалося.
ВИСНОВКИ
1. Бактерії Streptococcus suis мають високий рівень чутливості до флуорфеніколу, що
робить цей антибіотик препаратом вибору при лікуванні стрептококозу свиней.
2. Антибактеріальний препарат Флорфен 10 (розчин для перорального застосування),
виробництва ПрАТ «Технолог», є ефективним хіміотерапевтичним засобом лікування
стептококозу свиней, викликаних чутливими до флуорфеніколу штамами Streptococcus suis.
3. За ефективністю та безпечністю при застосуванні у лікуванні стептококозу свиней
препарат Флорфен 10 не поступається зарубіжному аналогу – препарату Фенімед 10 %,
виробництва Фаір-Вет Лтд, Угорщина.
Перспективи досліджень. Дослідження антимікробної активності нових
антибактеріальних препаратів та чутливості цільових бактерій до їх діючих речовин є
необхідною передумовою визначення ефективності цих лікарських засобів у лікуванні
бактеріальних інфекцій у тварин.
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EFFICIENCY OF A NEW ANTIBIOTIC BASED ON FLUOROPHENICOL
IN THE TREATMENT OF PIGS' STREPTOCOCCOSIS
T. I. Stets'ko1, O. Z Balyan1, O .Y. Kalinina1, H. P. Ugryn1, O. M. Dubin2
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S U M M A RY
At present, the introduction of new effective and safe antimicrobial agents in the clinical
practice of veterinary medicine for the treatment of respiratory diseases of bacterial etiology in pigs
is topical. The results of the study of the susceptibility of Streptococcus suis strains, isolated from
diseased pigs with streptococcosis, to the new domestic antibacterial drug based on fluorophenicol,
the antibiotic of the amphennicol group, are presented. According to the obtained values of the
minimum inhibitory concentrations of fluorophenicol (0.8 μg/ml, 1.6 μg/ml), the drug showed a high
level of bacteriostatic activity in relation to the isolates of Streptococcus suis. Testing of the new drug
in the production circumstances has shown its efficacy and safety when it used in the treatment of
streptococcal infection in pigs in the manufacturer's recommended dosage.
Keywords: PIGS, RESPIRATORY DISEASES, FLORFENICOL, MICROORGANISMS,
SENSITIVITY, THERAPEUTIC EFFICIENCY.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА НА
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АННОТАЦИЯ
Сегодня остаётся актуальным внедрение в клиническую практику ветеринарной
медицины новых эффективных и безопасных антимикробных препаратов для лечения
респираторных заболеваний бактериальной этиологии у свиней. В статье приведены
результаты исследования чувствительности полевых штаммов Streptococcus suis, выделенных
от больных стрептококкозом свиней, к новому отечественного антибактериального препарату
на основе антибиотика группы амфениколов флуорфеникола. Согласно полученных значений
МПК флуорфеникола (0,8 мкг/мл, 1,6 мкг/мл) препарат проявил высокий уровень
бактериостатической активности по отношению к изолятам Streptococcus suis. Апробирование
нового препарата в производственных условиях показало его эффективность и безопасность
при применении в лечении стрептококковой инфекции у свиней в рекомендованной
производителем дозировке.
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ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ
«АМІТРАЗ-Т СМУЖКИ» ЗА ВАРООЗУ БДЖІЛ
О. Л. Тішин, д-р вет. наук, с. н. с.,
О. В. Хирівський, провідний лікар ветмедицини,
Р. В. Хом’як, с. н. с.,
М. М. Данко, канд. вет. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведено результати хімічної обробки бджіл карпатської породи
препаратом «Амітраз–Т смужки» та в порівнянні до нього препаратом «Аміпол–Т смужки»
проти кліща Varroa jacobsoni в період з 28 березня по 28 квітня 2016 року за температури
повітря
більше 15 °С.
Хімічний
препарат
«Амітраз–Т смужки»
(виробництва
ФОП «Гурська Н. В.», Украина) та референс–препарат «Аміпол–Т смужки» (виробництва
ЗАТ «Агробіопром», Росія) у виробничих умовах за вароозу бджіл протягом 30 діб показали,
що вони є ефективними акарицидами. Зокрема, екстенс- і інтенсефективність препаратів
(одна смужка міцстить 6,75 мг діючої речовини амітрази та 0,80 мг тимолу) для
дезакаризації бджолосім’ї у вуликах, заселених кліщами Varroa jacobsoni становила 100 %.
Слід зазначити, що за час досліду в контрольній групі, в якій не використовували
протициклічну обробку бджіл, загинуло дві бджолосім’ї.
Ключові слова: ПАСІКА, БДЖОЛИ, БДЖОЛОСІМ’Я, ВАРООЗ, ІНТЕНСИВНІСТЬ
ТА ЕКСТЕНСИВНІСТЬ ІНВАЗІЇ, АМІТРАЗ-Т СМУЖКИ, АМІПОЛ-Т СМУЖКИ,
ЕКСТЕНСЕФЕКТИВНІСТЬ.
Варооз – інвазійне захворювання медоносних бджіл, яке викликається кліщем
Varroa jacobsoni, що паразитує на медоносних бджолах, трутнях, матках, личинках і лялечках.
Цей кліщ розмножується статевим шляхом у бджолиному і трутневому розплоді, порушуючи
їх розвиток. Захворювання характеризується важким перебігом і завдає великої шкоди
бджільництву. Висока інтенсивність ураження бджіл кліщем активує інші захворювання,
зокрема нозематоз та вірусні паралічі, спричинює розповсюдження на пасіках бактеріальних,
грибних та вірусних інфекцій. Ураження бджіл кліщем понад 3 % спричинює суттєвий їхній
відхід і потребує термінової обробки бджолосімей. За рівня ураження бджіл кліщем восени
понад 10 % немає гарантії їхнього виживання, навіть за умови обробки бджіл препаратом від
кліща. Слід зазначити, що за 5-6 % ураження бджіл кліщем у сім’ях на початку літа до жовтня
чисельність кліщів збільшується у слабких сім’ях до 28 %, а у сильних – до 20 % (тобто
кількість кліща зростає за літо приблизно вчетверо) [1].
Оздоровлення бджіл за вароозу передбачає передусім зменшення чисельності кліща
вароа до безпечного для життя бджіл рівня.
У боротьбі з паразитозом у всьому світі широко застосовують хімічний метод. Успішна
боротьба з вароозом бджіл можлива лише за наявності високоефективних ветеринарних
лікарських засобів. Однак, арсенал вітчизняних препаратів проти даного захворювання досить
обмежений. За останнє десятиліття науково-виробничі установи країни запропонували лише
невелику кількість нових лікарських засобів для лікування бджіл, що дало поштовх до
насичення ринку в Україні дорогими імпортними ветеринарними препаратами. Нерідко
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рекомендації щодо їх застосування розроблені без урахування наявної інвазійної ситуації та
екологічного впливу місцевих факторів [1, 2].
Для ветеринарної практики ФОП «Гурська Н. В.», Україна, запропоновано препарат
«Амітраз-Т смужки» для діагностики та лікування вароозу у медоносних бджіл із вмістом
діючої речовини амітразу – 6,75 мг, тимолу – 0,80 мг в одній смужці.
Метою нашої роботи було визначити терапевтичну ефективність препарату «АмітразТ смужки», виробництва ФОП «Гурська Н. В.» (Україна) у виробничих умовах за лікування
вароозу бджіл, у порівнянні з референс-препаратом «Аміпол-Т смужки», виробництва
ЗАТ «Агробіопром» (Росія), які містять той самий склад діючих речовин.
Матеріали і методи. Дослідження проводили на пасіці СФГ «Духнич О. В.» в
с. Ганьковичі Мостиського району Львівської області та в лабораторії контролю
протипаразитарних препаратів та дезінфікуючих засобів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових
добавок.
Пасіка нараховує 150 бджолосімей карпатської породи. Для їх утримання
використовують вулики типу Дадан. В господарстві періодично (навесні та восени) проводять
обробку бджіл проти вароозу, однак в деяких бджолосім’ях не проходить стовідсоткове
звільнення від кліща. До того ж необхідно враховувати, що бджіл неможливо ізолювати на
довгий термін від контакту з іншими комахами, які можуть переносити збудника даного
захворювання. Дезінфекцію вуликів та пасічницького інвентаря господар проводить
5 % розчином кальцинованої соди та шляхом обпалення паяльною лампою, але не регулярно,
що, в свою чергу, також сприяє розповсюдженню захворювання.
Перед підвішуванням смужок, дно вулика вкривали чистим аркушем паперу. Через
24 години після вивішування смужок дно перевіряли на наявність загиблих кліщів
Varroa jacobsoni.
До обробки та після неї із кожної досліджуваної сім’ї ми відбирали проби бджіл і
визначали рівень закліщеності за методом Петрова. Для цього поміщали у скляну банку,
наповнену гарячим мильним розчином, 100 бджіл і протягом декількох хвилин їх періодично
помішували. Після того, як бджоли сплили на поверхню, а кліщі осіли на дно банки, ми
обережно зливали розчин разом із бджолами і досліджували осад, підраховувавши кількість
кліщів.
Обробку бджіл препаратом «Амітраз-Т смужки» та референс-препаратом
«Аміпол-Т смужки» проводили в період з 28 березня по 28 квітня 2016 року при температурі
повітря вище 15 °С. У дослідні вулики смужки вішали між рамками в центральній зоні
бджолиного гнізда так, щоб бджоли могли рухатися по них з обох боків, вішали на верхню
рейку секційної рамки. На одну бджолосім’ю з 10–12 гніздових рамок використовували
окремо по дві пластинки досліджуваного та референс–препарату, які підвішували між 3 і 4 та
7 і 8 гніздовими рамками. Розраховували екстенсивність та інтенсивність інвазії.
Крім того, перед масовою обробкою бджіл хімічним препаратом «Амітраз-Т смужки»
провели його біопробу на трьох бджолосім’ях. Наші дослідження показали, що хімічний
препарат «Амітраз-Т смужки» добре переноситься бджолами, не викликає токсикоз та
загибель.
Для встановлення ефективності досліджуваних смужок за вароозу створили дві
дослідні (застосовували акарицидні смужки) та контрольну (не застосовували акарицидні
смужки) групи по десять бджолосімей у кожній. Утримання і догляд бджіл трьох груп були
аналогічні. Першу групу бджіл оброблялися препаратом «Амітраз-Т смужки», а другу –
препаратом «Аміпол-Т смужки». Третя група бджіл слугувала контролем, у якій бджоли не
оброблялися хімічним препаратом.
Результати й обговорення. При клінічному огляді бджолосімей на пасіці
СФГ «Духнич О.В.», ми виявляли кліща Varroa jacobsoni на дні вулика, а також на дорослих
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бджолах. На передльотковій дощечці спостерігали молодих бджіл, менших за розмірами та з
деформованим черевцем, скрученими не розвиненими крилами. Бджоли не могли злетіти.
За результатами паразитологічного дослідження бджіл встановлено, що у трьох групах
бджолосімей (по десять у кожній) екстенсивністю інвазії Varroa jacobsoni становила 100 %
при середній інтенсивності інвазії 2,83 ± 0,42 екземпляри на бджолу (табл. 1).
Таблиця 1
Екстенсивність та інтенсивність інвазії вароозом бджіл, М ± m
Групи
бджолосімей
Перша дослідна
Друга дослідна
Контрольна

Кількість
бджолосімей
10
10
10

Екстенсивність інвазії
кліщами, %
100
100
100

Інтенсивність інвазії кліщами,
екземпляр на бджолу
2,8 ± 0,42
2,8 ± 0,47
2,9 ± 0,38

Протикліщові обробки бджолосімей хімічними препаратами «Амітраз-Т смужки» та
«Аміпол-Т смужки» за температури повітря 15 °С і вище, впродовж 30 діб мають
100 % екстенс- і інтенсефективність за вароозу. При паразитологічному дослідженні третьої
контрольної групи бджолосімей через 30 діб досліду встановлено, що дві бджолосім’ї
загинули. При цьому, екстенсивність інвазії бджіл Varroa jacobsoni становила 80 % при
середній інтенсивності інвазії 3,4 ± 0,27 екземпляри на бджолу (табл. 2).
Таблиця 2
Ефектиність препаратів «Амітраз-Т смужки» та «Аміпол-Т смужки» за вароозу бджіл, М ± m
Групи
бджолосімей
Перша дослідна «Амітраз-Т»
Друга дослідна «Аміпол-Т»

Кількість
бджолосімей
10
10

Тривалість
досліджень
30 діб
30 діб

Контрольна

10

30 діб

Видужало, %
100
100
Інтенсивність інвазії кліщами
(3,4 ± 0,27 екземпляри/бджолу)

Загинуло,
%
0
0
20

Після проведення експериментальних досліджень, контрольна група бджолосімей була
оброблена проти вароозу хімічним препаратом «Амітраз-Т смужки».
ВИСНОВКИ
1. Проведені експериментальні дослідження свідчать про те, що препарат
«Амітраз-Т смужки» і референс-препарат «Аміпол-Т смужки» (одна смужка містить 6,75 мг
діючої речовини амітрази та 0,80 мг тимолу) мають виражену лікувальну дію проти вароозу
бджіл і проявляють 100 % екстенс- і інтенсефективність.
2. Препарат «Амітраз-Т смужки» (виробництва ФОП «Гурська Н.В.», м. Київ, Україна)
добре переноситься бджолами та може бути рекомендованим для застосування у ветеринарній
медицині для профілактики та лікування вароозу бджіл.
Перспективи досліджень. Будуть проведені токсикологічні дослідження препарату.
THE THERAPEUTIC EFFICACY OF «AMITRAZ–T STRIPS»
FOR VARROОSIS IN BEES
O. L. Tishyn, O. V. Khyrivskyy, R. V. Khomyak, M. M. Danko
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
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SUMMARY
The article presents the results of the chemical treatment of the Carpathian bees by the drug
«Amitraz-T strips» and in comparison with the drug «Amipol-T strips» against mite Varroa jacobsoni
in the period from march 28 to april 28 2016 at air temperature more than 15 ̊С. The chemical drug
«Amitraz-T stripes» (produced by the private company «Gurskaya N. V.», Ukraine) and the reference
product «Amipol-T strips» (produced by AgrobioProm, Russia) in the production conditions for
varroasis of bees during 30 days showed has proved as effective acaricides. In particular, the
extenseffectiveness and inteseffectiveness of drugs (one strip containing 6.75 mg of active substance
amitraze and 0.80 mg of thymol) for disacarising bee colonies in hives populated with Varroa
jacobsoni was 100%. It should be noted that during the time of the study in the control group, which
did not carry out antiacaricidal treatment of bees, two bee colonies died.
Keywords: APIARY, BEES, NUC, VARROOSIS, INTENSITY AND EXTENSITY OF
INVASION, AMITRAZ-T STRIPS, AMIPOL-T STRIPS, EXTENSEFFECTIVENESS.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА
«АМИТРАЗ-Т ПОЛОСКИ» ПРИ ВАРРООЗЕ ПЧЕЛ
А. Л. Тишин, А. В. Хыривский, Р. В. Хомяк, Н. Н. Данко
Государственный научно-исследовательский контрольный институт
ветеринарных препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты химической обработки пчел карпатской породы
препаратом «Амитраз–Т полоски» и по сравнению с ним препаратом «Амипол–Т полоски»
против клеща Varroa jacobsoni в период с 28 марта по 28 апреля 2016 года при температуре
воздуха более 15 °С. Химический препарат «Амитраз–Т полоски» (производства
ФЧП «Гурская Н. В.», Украина) и референс–препарат «Амипол–Т полоски» (производства
ЗАО «Агробиопром», Россия) в производственных условиях при варроозе пчел в течение
30 суток показали, что они являются эффективными акарицидами. В частности, экстенс- и
интенсэффективность препаратов (одна полоска содержит 6,75 мг действующего вещества
амитразы и 0,80 мг тимола) для дезакаризации пчелосемьи в ульях, заселенных клещами
Varroa jacobsoni, составила 100 %. Следует отметить, что за время опыта в контрольной
группе, в которой не использовали противоклещевую обработку пчел, погибли две
пчелосемьи.
Ключевые слова:
ПАСЕКА,
ПЧЕЛЫ,
ПЧЕЛОСЕМЬЯ,
ВАРРООЗ,
ИНТЕНСИВНОСТЬ И ЭКСТЕНСИВНОСТЬ ИНВАЗИИ, АМИТРАЗ-Т ПОЛОСКИ,
АМИПОЛ–Т ПОЛОСКИ, ЭКСТЕНСЭФФЕКТИВНОСТЬ.
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ОСТЕОДИСТРОФІЇ ВІВЦЕМАТОК
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Міжнародне епізоотичне бюро
вул. де Проні, 12, Париж, 75017, Франція
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У статті представлені результати лікування овець Краснодонського району
Луганської області з використанням комплексу препаратів – Мінеролу, Е-селену та
Інтровіту. Причинами патології кальцієво-фосфорного обміну є нестача Кальцію та
Фосфору в 1 кг сухої речовини кормів, знижена концентрація в 1 кг сухої речовини кормів
обмінної енергії, сирого і перетравного протеїну, цукру, крохмалю, Кальцію, Фосфору,
Сульфуру, Купруму, Цинку, Мангану та надлишок Феруму. Лабораторним дослідженням
встановлено гіпокальціємію у 50 %, гіпофосфатемію – у 80 %, збільшення активності лужної
фосфатази – у 90 %. Виявлено зростання активності в сироватці крові АлАТ, АсАТ і ГГТП,
дефіцит Цинку та Купруму. Використання комплексного лікування сприяє зростанню в
сироватці крові вівцематок рівня макро- та мікроелементів, зменшення активності ЛФ,
АлАТ, АсАТ, ГГТП.
Ключові слова: ОСТЕОДИСТРОФІЯ, КАЛЬЦІЙ, ФОСФОР, МІНЕРОЛ, Е-СЕЛЕН,
ІНТРОВІТ, МАНГАН, ЦИНК, КУПРУМ.
Вівці – єдиний вид сільськогосподарських тварин, які дають найбільш різноманітну
продукцію: сировину для легкої та харчової промисловості. Їх особливістю є скоростиглість,
невибагливість, універсальність та багатоплідність [1].
Інтенсивна технологія тваринництва призводить до порушення обміну речовин у
тварин. Метаболічні хвороби надзвичайно широко розповсюджені у колективних та фермерських
господарствах і завдають значних економічних збитків [2].
Значне поширення хвороб обміну речовин зумовлено зміною традиційного типу годівлі
та умов утримання тварин, зменшенням у раціонах кількості сіна, переважанням силосованих,
досить часто неякісних, кормів; однотипною висококонцентратною годівлею свиней;
гіпокінезією; недостатньою інсоляцією тварин, а в деяких господарствах – цілорічним
стійловим утриманням тварин [3]. Окрім того, на великих територіях України дуже поширені
ендемічні хвороби, зумовлені недостатнім умістом у ґрунтах, водних джерелах і рослинах
рухомих форм біотичних мікроелементів або надлишком їх антагоністів [4]. Останні причини
мало враховуються при діагностиці та лікуванні метаболічних порушень.
За терапії остеодистрофії тварин в умовах східної біогеохімічної зони важливо
використовувати речовини, що зменшують негативних вплив токсичних речовин на їх
організм.
Мета роботи – провести лікування остеодистрофії вівцематок в умовах сходу України
з використанням адсорбентів і засобів антитоксичної терапії.
Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження були 20 вівцематок романівської
породи, що належать приватному господарству Краснодонського району Луганської області
(n=20). Клінічне дослідження виконували за загальноприйнятою схемою [5]. Оцінка складу
раціону годівлі тварин проводилась згідно з нормами, наведеними у довіднику
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Г. В. Проваторова [6], з урахуванням хімічного складу кормів, вирощених у Луганській
області [7].
Для лікування остеодистрофії вівцям вводили внутрішньо препарат Мінерол у дозі 5 г на
тварину протягом 20 діб з інтервалом в одну добу, а внутрішньом’язово – Е-селен у дозі 2 мл, 4
рази, з інтервалом 5 діб та комплексний вітамінний препарат Інтровіт (в 1 мл міститься: вітаміну
A – 15000 МО, вітаміну D3 – 7500 МО, вітаміну E – 20 мг, тіаміну гідрохлориду – 10 мг,
рибофлавіну натрію фосфату – 5 мг; піридоксину гідрохлориду – 3 мг, ціанокобаламіну – 60 мкг,
D-пантенолу – 25 мг, нікотинаміду – 50 мг, фолієвої кислоти – 150 мкг, біотину 125 мкг, холіну
хлориду – 12,5 мг, метіоніну – 12 мг) – 5 мл на тварину 4 рази з інтервалом 5 діб.
У кормах визначали вміст Купруму, Цинку, Мангану, Плюмбуму та Кадмію методом
атомно-абсорбційної спектрофотометрії [8].
У сироватці крові визначали вміст загального Кальцію (методом арсеназо-3),
неорганічного фосфору (фосфомолібдатним методом), Мангану, Цинку та Купруму (методом
атомно-абсорбційної спектрофотометрії), активність лужної фосфатази (ЛФ) – кінетично,
аланінової (АлАТ) та аспарагінової (АсАТ) трансфераз – методом Райтмана-Френкеля,
гаммаглутамілтранспептидази (ГГТП) – методом Szaz [9].
Результати й обговорення. Проведені дослідження показали, що в овець сходу
України найбільше поширені патологія печінки та остеодистрофія. Остання патологія
виявлена у 9,6 % тварин. Нами була відібрана група тварин, де найбільшого поширення мала
остеодистрофія.
Раціон кітних вівцематок складається з сіна лугового різнотравного – 2,0 кг; ячменю –
0,3 кг; кукурудзи – 0,3 кг; макухи соняшникової – 0,2 кг. Грубі корми становлять 57,3 % від
загального енергетичного живлення, тоді як соковиті відсутні.
Концентрація Кальцію та Фосфору в 1 кг сухої речовини кормів раціону знижена.
Кальціє-фосфорне співвідношення становить 2,26: 1 за норми 1,5–2: 1.
При аналізі раціону годівлі вівцематок встановлено надлишок сухої речовини у
поєднанні зі зниженою концентрацією в 1 кг сухої речовини кормів обмінної енергії, сирого і
перетравного протеїну, цукру, крохмалю, Кальцію, Фосфору, Сульфуру, Купруму, Цинку,
Мангану та Йоду. Мікроелементози в овець розвиваються внаслідок надлишкової кількості
Феруму в раціоні годівлі (перевищує норму в 3,44 раза), який є антагоністом цих елементів.
Корми з господарства, де проводили дослідження вівцематок, містять достатню
кількість есенційних мікроелементів, а концентрація Плюмбуму та Кадмію не перевищує
гранично допустимих концентрацій (ГДК) – 10 та 0,7 мг/кг, відповідно.
Для лікування остеодистрофії вівцям вводили внутрішньо препарат Мінерол,
внутрішньом’язово – Е-селен та комплексний вітамінний препарат Інтровіт.
Мінерол є системним багатофункціональним продуктом, який регулює гомеостаз
організму та являє собою порошок мінералу монтморилоніту. Вплив препарату на організм
зумовлений його сорбційними властивостями, а також наявністю в ньому мінеральних
елементів (Сульфуру, Магнію, Калію, Купруму, Феруму, Хрому, Йоду, Селену, Кремнію), що
забезпечує краще постачання ними організму тварин. Використання препаратів природного
походження, що володіють сорбтивними властивостями, позитивно впливають на обмін
речовин у тварин. За даними В. М. Ткачука зі співавт. (2011), використання фільтроперліту, що
являє собою кристали алюмосилікатів, покращує структуру шерсті вівцематок і якість молока
[10].
Для корекції порушень кальціє-фосфорного обміну багатьма дослідниками [11–13]
використовуються препарати, що містять Кальцій і Фосфор та комплекс вітамінів, зокрема
вітамін D3 [14].
Клінічним дослідженням вівцематок вираженого порушення стану кісток не виявлено.
Лабораторним аналізом сироватки крові хворих овець встановлені зміни серед маркерів
кісткового метаболізму: гіпокальціємія – у 50 % вівцематок (2,4±0,04; 2,11–2,58 ммоль/л),
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гіпофосфатемія – 80 % (1,08–2,09; 1,36±0,09 ммоль/л), гіперактивність лужної фосфатази – 90
% овець, а середній рівень активності ензиму становив 585,9±36,7 од/л (379,3–693,1).
Поєднання трьох показників кальціє-фосфорного обміну (гіпокальціємія, гіпофосфатемія та
збільшення активності ЛФ) виявили у 20 % та двох із них – 80 % хворих тварин (табл. 1).
Проведені терапевтичні заходи сприяли вірогідному (p<0,001) зростанню вмісту
загального кальцію на 22,1 % (p<0,001) та неорганічного фосфору – 25,7 % (p<0,001)
порівняно з вихідними показниками. У всіх тварин рівень обох макроелементів знаходився у
межах нормативних лімітів. Активність лужної фосфатази під дією мінерола та вітамінних
препаратів вірогідно (p<0,05) знизилась на 22,2 % і становила 455,9±44,61 (215,3–643,2) од/л
(табл. 1). І все ж гіперферментемію діагностували у 60 % тварин.
Таблиця 1
Стан кальціє-фосфорного обміну у вівцематок, хворих на остеодистрофію, та після лікування (n=20)
Період дослідження
До
лікування
Після
лікування

Lim
М±m
Lim
М±m
p<

Загальний кальцій,
ммоль/л
2,11–2,6
2,4±0,04
2,68–3,25
2,93±0,05
0,001

Неорганічний фосфор, ммоль/л
1,04–2,09
1,36±0,09
1,43–2,05
1,71±0,07
0,01

Лужна фосфатаза,
од/л
379,3–693,1
585,9±36,70
215,3–643,2
455,9±44,61
0,05

Примітка: у цій та наступних таблицях: p < – порівняно з даними до лікування.

У досліджених нами овець було виявлено зміни активності АлАТ, АсАТ і ГГТП, що
вказує на порушення функції печінки. Встановлено, що активність аланінової та аспарагінової
амінотрансфераз становила 0,86±0,09 та 2,34±0,15 ммоль/год×л, ГГТП – 81,0±4,67 од/л
(табл. 2). Перевищення нормативних лімітів активності АлАТ виявлено в 30,0 % тварин, АсАТ
– 60,0, ГГТП – 40,0 %.
Використаний нами комплексний підхід до лікування остеодистрофії сприяв зниженню
(p<0,05) активності АлАТ на 36,1 %, тоді як ГГТП, навпаки, вірогідно зросла (p<0,05) на
31,7 %
порівняно
з
показниками
до
лікування
(табл. 2).
Зростання
гаммаглутамілтранспептидази зумовлено, можливо, збільшенням секреції жовчі [15] після
лікування за рахунок сполук магнію, натрію та сульфатів [16], які входять до складу мінеролу.
Перевищення активності АлАТ встановлено в 10, а АсАТ – 60 % овець.
Таблиця 2
Активність ферментів у сироватці крові вівцематок, хворих на остеодистрофію, та після лікування (n=20)
Період дослідження
Lim
До лікування
М±m
Lim
Після
М±m
лікування
p<

АлАТ, ммоль/год×л
0,44–1,32
0,86±0,09
0,11–0,94
0,55±0,10
0,05

АсАТ, ммоль/год×л
1,37–3,15
2,34±0,15
1,92–3,11
2,34±0,11
–

ГГТП, од/л
59,2–106,1
81,0±4,67
55,5–146,0
106,7±8,18
0,05

У сироватці крові 80 % вівцематок виявлено низький вміст Цинку, 40 % – Купруму, що
спричинено недостатньою кількістю есенційних елементів в 1 кг сухої речовини кормів
раціону (табл. 3.). Лікування сприяло вірогідному (p<0,05; p<0,001; p<0,01) зростанню
концентрації Мангану, Цинку та Купруму, порівняно з вихідними даними, на 13,8; 10,6 і
17,7 % (табл. 3), проте після лікування вміст Цинку залишився зниженим, порівняно з
нормативними показниками, у 10 % овець.
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Таблиця 3
Вміст есенційних мікроелементів у сироватці крові вівцематок,
хворих на остеодистрофію, до та після лікування (n=20)
Показники
До лікування
Після лікування

Манган, мкмоль/л
4,86–7,24
6,14±0,3
5,87–8,14
6,99±0,26
0,05

Lim
М±m
Lim
М±m
p<

Цинк, мкмоль/л
14,2–16,8
15,1±0,23
15,2–17,8
16,7±0,27
0,001

Купрум, мкмоль/л
8,2–11,3
9,6±0,32
9,7–13,2
11,3±0,38
0,01

Комплексне лікування остеодистрофії сприяло відновленню кальціє-фосфорного
обміну – вміст загального кальцію зростав на 22,1, неорганічного фосфору – 25,7 %, активність
лужної фосфатази зменшувалася на 22,2 % порівняно з вихідними даними. Виявлені позитивні
зміни вмісту мікроелементів. Поєднана терапія на основі Мінеролу, полівітамінів та Е-селену
спричинила зростання концентрації в сироватці крові Мангану, Цинку та Купруму на 13,8;
10,6 та 17,7 %, відповідно, порівняно з показниками до лікування. Активність клітинних
ензимів змінювала по різному: аланінової амінотрансферази знижувала на 36,0 %, тоді як
гаммаглутамілтранспептидази – зростала на 31,7 %.
Лікування остеодистрофії є ефективним і становить 90 %.
ВИСНОВКИ
1. Причиною остеодистрофії в овець є нестача Кальцію та Фосфору в 1 кг сухої
речовини кормів, знижена концентрація в 1 кг сухої речовини кормів обмінної енергії, сирого
і перетравного протеїну, цукру, крохмалю, Кальцію, Фосфору, Сульфуру, Купруму, Цинку,
Мангану та надлишок Феруму.
2. При лабораторному дослідженні встановлена гіпокальціємія у 50 %, гіпофосфатемія
– у 80 % та зростання активності лужної фосфатази – у 90 % овець.
3. Проведена терапія сприяє зростанню вмісту загального кальцію на 22,1 % та
неорганічного фосфору – 25,7 % та зниженню активності лужної фосфатази на 22,2 і АлАТ на
36,1 %, порівняно з вихідними показниками.
Перспективи досліджень. Вивчення змін гуморального статусу овець при лікуванні
метаболічної патології.
COMPLEX TREATMENT OF OSTEODYSTROPHY EWES
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SUMMARY

In article are presented results of treatment sheep in Krasnodon district Lugansk region by
using complex of medicines Minerol, E-selen and Introvit. The reasons of Calcium and Phosphorus
metabolism are lack of Calcium and Phosphorus in 1 kg of dry matter of feed, decreased concentration
in 1 kg of dry matter of feed metabolic energy, raw and digestive protein, sugar, starch, Calcium,
Phosphorus, Sulfur, Copper, Zinc, Manganese and excess of Iron. Laboratory trials set hypocalcaemia
in 50 %, hypophosphatemia 80 %, increasing activity of alkaline phosphatase 90 %. Was set
increasing activity in serum blood AlAT, AsAT and GGTP, deficiency of Zinc and Copper. Using of
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complex treatment facilitate growth in serum blood of ewes level of macro and microelements,
increasing of activity of ALP, AlAT, AsAT, GGTP.
Keywords: OSTEODYSTROPHY, CALCIUM, PHOSPHORUS, MINEROL, ЕSELENIUM, INTROVIT, MANGANESE, ZINC, COPPER.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты лечения овец Краснодонского района Луганской
области и использованием комплекса препаратов – Минерола, Е-селена и Интровита.
Причинами патологии кальциево-фосфорного обмена является недостаток кальция и фосфора
в 1 кг сухого вещества кормов, снижена концентрация в 1 кг сухого вещества кормов обменной
энергии, сырого и переваримого протеина, сахара, крахмала, кальция, фосфора, серы, меди,
цинка, марганца и избыток железа. Лабораторным исследованием установлено
гипокальциемию у 50 %, гипофосфатемиію – 80 %, увеличение активности желочной
фосфатазы – 90 %. Уставлено увеличение активности в сыворотке крови АлАТ, АсАТ и ГГТП
дефицит цинка и меди. Использование комплексного лечения способствует росту в сыворотке
крови овцематок уровня макро- та микроэлементов, уменьшения активности ЛФ, АлАТ,
АсАТ, ГГТП.
Ключевые слова: ОСТЕОДИСТРОФИЯ, КАЛЬЦИЙ, ФОСФОР, МИНЕРОЛ, ЕСЕЛЕН, ИНТРОВИТ, МАРГАНЕЦ, ЦИНК, МЕДЬ.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ НОВОГО
АНТИБАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ ТИЛМІКОЗИНУ
ПРИ ЛІКУВАННІ ТЕЛЯТ, ХВОРИХ НА ПАСТЕРЕЛЬОЗ
Н. В. Шкодяк1, канд. вет. наук,
Т. І. Стецько1, канд. с.-г. наук,
О. М. Дубін2, канд. вет. наук,
О. М. П’ятничко1, канд. с.-г. наук,
О. А. Максимович1, О. З. Балян1, наукові співробітники
1

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
ПрАТ “Технолог”
вул. Стара Прорізна, 8, м. Умань, Черкаська обл., 20300, Україна
2

У статті викладено результати клінічного дослідження вітчизняного
антибактеріального препарату Тилмозин 25 у порівняльному аспекті з препаратом-аналогом
зарубіжного виробництва Тилмовет 25 % (Болгарія) при лікуванні хворих на пастерельоз
телят віком 2-2,5 місяців. Встановлено високий рівень терапевтичної ефективності та
безпечності препарату Тилмозин 25 при лікуванні хворих на пастерельоз тварин.
Вивчали морфологічні та біохімічні показники крові хворих телят за умов застосування
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досліджуваного препарату і препарату порівняння. Після антибіотикотерапії відзначено
тенденцію до зменшення відносної кількості моноцитів та паличкоядерних нейтрофілів у
крові тварин. За імунологічними показниками виявлено позитивний вплив препарату Тилмозин
25 на активацію клітинної та гуморальної ланок імунітету телят. Нормалізація показників
активності ферментів переамінування (АлАТ, АсАТ) та лужної фосфатази (ЛФ) у сироватці
крові після проведеної антибіотикотерапії свідчить про покращення функціонального стану
печінки телят.
Ключові слова: ТЕЛЯТА, ГОСТРЕ РЕСПІРАТОРНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ,
ТИЛМОЗИН 25, ТИЛМОВЕТ 25 %, АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ТА
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ, ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, БЕЗПЕЧНІСТЬ.
Респіраторні захворювання бактеріальної етіології молодняка великої рогатої худоби є
однією з основних причин економічних втрат у промисловому скотарстві у всьому світі [1].
Внаслідок багатофакторної етіології захворювань органів дихання у тварин часто
застосовують термін “комплекс респіраторних захворювань” (КРЗ). Mannheimia (Pasteurella)
haemolytica, Pasteurella multocida і Haemophilus somnus вважаються частиною нормальної
мікрофлори верхніх дихальних шляхів великої рогатої худоби [2, 3]. Коли стресові фактори,
пов'язані з навколишнім середовищем, і фізіологічні стресові фактори зменшують природну
резистентність і пригнічують механізми захисту в легенях, ці мікроорганізми активно
розмножуються і заселяють нижні дихальні шляхи, викликаючи розвиток запальних процесів.
Упродовж багатьох років протимікробна терапія є основою лікування респіраторних
захворювань у великої рогатої худоби. При виборі антибактеріального засобу важливим є
спектр антимікробної дії антибіотика та рівень чутливості до нього збудника чи збудників
захворювання. Макроліди це група антибіотиків, які у терапевтичних концентраціях діють
бактеріостатично, а у великих – бактерицидно на грампозитивні та деякі грамнегативні
мікроорганізми [4]. Механізм дії вказаних антибіотиків полягає у блокуванні синтезу білка в
бактеріальній клітині з утворенням комплексу з 50S-субодиницями рибосом [5]. Макролідний
антибіотик тилмікозин in vitro активний проти грампозитивних мікроорганізмів (Pasteurella
spp., Haemophilus spp., Actinomyces spp., Corynebacterium spp.) і мікоплазм (Mycoplasma spp.)
та відносно деяких грамнегативних мікроорганізмів, таких як Haemophilus somnus,
Mannheimia (Pasteurella) haemolytica і Pasteurella multocida [6, 7].
Враховуючи вищевикладене, існує потреба у появі на ринку антимікробних засобів для
ветеринарної медицини ефективних та безпечних при застосуванні препаратів на основі
тилмікозину для лікування респіраторних захворювань у великої рогатої худоби.
Метою роботи було вивчити лікувальну ефективність та безпечність препарату
Тилмозин 25 (ПАТ “Технолог”, Україна) у порівнянні з референс-препаратом Тилмовет 25 %
(“Біовет, ДжейЕсСі”, Болгарія), активнодіючою речовиною яких є напівсинтетичний
антибіотик макролідної групи тилмікозин, при лікуванні захворювань органів дихання
бактеріальної етіології у телят.
Матеріали і методи. Дослідження проводилися на базі ТОВ “Сільськогосподарське
підприємство “Славіом” (с. Зарічне Радивилівського району Рівненської області) на телятах
чорно-рябої породи 2,0–2,5-місячного віку із симптомами гострого респіраторного
захворювання. Діагноз «пастерельоз телят» ставили на основі анамнестичних даних,
клінічного огляду тварин, результатів бактеріологічного дослідження.
Від хворих телят для мікробіологічного дослідження брали зразки біоматеріалу
(катарально-гнійний ексудат з носових отворів). Виділення та ідентифікацію мікроорганізмів,
збудників захворювання, проводили за загальноприйнятими мікробіологічними методиками
[8, 9]. Чутливість бактерій-ізолятів до досліджуваного препарату і препарату порівняння
встановлювали шляхом визначення мінімальної інгібуючої концентрації (МІК) тилмікозину
для виділених штамів методом серійних розведень у рідкому поживному середовищі [10].
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З хворих телят, що виявилися чутливими або помірно чутливими до тилмікозину, було
сформовано 2 групи тварин по 8 голів у кожній. Телятам решої (дослідної) групи вводили
препарат Тилмозин 25 перорально із питною водою у дозі 12,5 мг тилмікозину на 1 кг маси
тіла або 1 мл препарату на 20 кг маси тіла двічі на добу протягом 4 діб. Другій (контрольній)
групі аналогічно застосовували препарат порівняння Тилмовет 25 %.
У період антибіотикотерапії та упродовж двох тижнів після останнього введення
препаратів вели постійне спостереження за клінічним станом піддослідних телят, фіксуючи
будь-які відхилення від фізіологічної норми для даного виду тварин. Упродовж досліджень
умови утримання та годівлі тварин були однакові.
Для встановлення впливу досліджуваного препарату та препарату порівняння на
фізіолого-функціональний стан організму тварин та його безпечності для телят досліджували
морфологічні та біохімічні показниками крові, взятої у піддослідних тварин, до та після
лікування. Вивчали вплив препаратів на морфологічні (число еритроцитів, кількість
лейкоцитів, гематокрит, концентрацію гемоглобіну, лейкоформулу) за допомогою
гематологічного аналізатора Mythic-18, біохімічні (концентрація загального білка, активність
АлАТ, АсАТ та ЛФ, вміст креатиніну) показники крові за допомогою біохімічного аналізатора
Humalyzer 3000 із використанням наборів реактивів і стандартів фірми Human та імунологічні
показники (фагоцитарну активність нейтрофілів (ФАН), бактерицидну (БАСК) та лізоцимну
(ЛАСК) активність сироватки крові) [11–14].
Для морфологічних досліджень використовували кров, стабілізовану трилоном Б, а для
біохімічних досліджень ― сироватку крові.
Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність різниці
показників (р<0,05,) за критерієм Стьюдента [15].
Результати й обговорення. Респіраторні захворювання у молодняка виникали в
основному під дією негативних факторів утримання та годівлі, які знижували природну
резистентність організму тварин. Зокрема, телята в господарстві були на безвигульному
утриманні, в приміщеннях із незадовільною вентиляцією та високою вологістю, з підвищеним
вмістом аміаку і вуглекислого газу. У годівлі телят використовували малопоживний комбікорм
та сіно поганої якості, відсутньою була вітамінна підгодівля. Фактором зниження
резистентності тварин стало і перенесення в ранньому віці шлунково-кишкових захворювань
(диспепсії). Як результат, умовно-патогенні бактерії та їх токсини, постійно присутні в легенях
і бронхах, викликають у них запальні процеси з порушенням функції системи дихання,
утворенням ексудату та підвищенням температури тіла тварин.
Клінічно захворювання протікало в гострій та підгострій формі. Клініка захворювання
характеризувалася підвищеною до 40–41 °С температурою тіла. Тварини були малорухливі,
в’ялі, важко та часто дихали. Характерними симптомами були частий вологий кашель та
катарально-гнійні виділення з носових отворів. При перкусії виявляли джерела притуплення,
а при аускультації – вологі хрипи і везикулярне дихання.
З усіх зразків носових виділень хворих телят була виділена та ідентифікована грам
негативна бактерія Pasteurella multocida. За отриманими значеннями МІК тилмікозину 12
ізолятів Pasteurella multocida (66,7 %) були чутливими до препарату Тилмозин 25, помірно
чутливими – 4 штами (22,2 %), резистентними – 2 штами (11,1 %). Такий же рівень
бактеріостатичної активності тилмікозину щодо виділених штамів пастерел у препараті
порівняння Тилмовет 25 %.
У період антибіотикотерапії, та упродовж 10 діб при клінічному обстеженні тварин
брали до уваги період зникнення симптомів гострого респіраторного захворювання:
прискорене поверхневе дихання та наявність хрипів, задишка, кашель, гнійно-катаральні або
гнійно-слизові виділення з носа (табл. 1).
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Таблиця 1
Зникнення симптомів гостро респіраторного захворювання, діб після початку лікування (М ± m, n=8)
Показники
Підвищена температура
Прискорене поверхневе дихання, хрипи
Задишка
Кашель
Катарально-гнійні виділення з носа

Дослідна (Тилмозин 25)
2,8 ± 0,4
3,5 ± 0,2
4,7 ± 0,3
4,3 ± 0,4
4,8 ± 0,5

Групи
Контрольна (Тилмовет 25 %)
3,2 ± 0,3
3,6 ± 0,4
4,6 ± 0,3
4,5 ± 0,3
5,0 ± 0,4

Клінічна відповідь при введенні препарату Тилмозин 25 була приблизно такою ж як
після застосування препарату порівняння Тилмовет 25 %. На 56 добу лікування телят
препаратами Тилмозин 25 і Тилмовет 25 % клінічні симптоми гострого респіраторного
захворювання швидко зникали. Тварини обох груп стали краще поїдати корм, про що свідчив
приріст маси їх тіла. Терапевтична ефективність обох препаратів при лікуванні пастерельозу
телят становила 100 %. Випадків рецидивів захворювання та проявів побічних ефектів під час
та після лікування препаратами телят не відзначено.
За результатами морфологічних досліджень (табл. 2) у крові хворих телят до лікування
виявлено, що відносна кількість моноцитів та паличкоядерних нейтрофілів перевищувала
верхню межу фізіологічної норми, а кількість еозинофілів була на верхній границі норми, що
вказувало на розвиток запального процесу в організмі досліджуваних тварин [16, 17]. При
цьому, вміст гемоглобіну наближався до нижньої межі, а кількість еритроцитів та величина
гематокриту були у межах фізіологічної норми для даного виду тварин.
Таблиця 2
Гематологічні показники телят за умов застосування препаратів Тилмозин 25 і Тилмовет 25 % (М±m,
n=8)
Після лікування
Норма
(14-а доба)
1
96,0±9,0
104,6±9,5
Гемоглобін, г/л
80-150
2
85,8±5,2
88,8±4,4**
1
9,2±0,8
10,0±0,8
Еритроцити, Т/л
5-10
2
8,1±0,4
8,0±0,3
1
7,0±0,9
6,4±0,7
Лейкоцити, Г/л
4-12
2
8,7±1,8
7,2±0,8
1
48,5±1,8
51,2±2,3
Лімфоцити, %
45-75
2
50,7±1,9
49,6±1,8
1
3,5±1,1
4,0±1,0
Еозинофіли, %
2-4
2
2,7±0,8
3,2±0,6
1
7,5±0,5
6,0±0,5
Моноцити, %
0-6
2
7,3±0,8
6,8±0,6
1
8,5±1,1
7,2±0,6
паличко2-7
ядерні
2
10,0±1,2
7,2±0,6
Нейтрофіли, %
1
32,0±2,2
32,0±0,5
сегменто15-45
ядерні
2
29,3±1,5
33,2±1,6
1
29,4±1,3
32,4±2,7
Гематокрит, %
24-46
2
28,5±1,6
28,4±1,5
Примітка: * ― вірогідні різниці між показниками до лікування та після лікування, - р≤0,05;
** ― вірогідні різниці між показниками 1 та 2 групи, - р≤0,05
Показники

Групи

До лікування

На 14 добу встановлено тенденцію до зниження відносної кількості моноцитів у телят
1 групи та кількості паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів у тварин 2 групи, у
порівнянні з показниками до лікування (табл. 2). Це свідчить про пригнічення запального
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процесу та покращення клінічного стану тварин. У телят 1 групи, вміст гемоглобіну був
вірогідно більшим на 20 %, ніж у тварин 2 групи. Щодо інших досліджуваних гематологічних
показників, то вони після лікування були в межах фізіологічної норми та суттєвих вірогідних
різниць встановлено не було.
Аналіз імунологічних показників сироватки крові хворих телят показав, що у тварин до
початку застосування препаратів Тилмозин 25 і Тилмовет 25 % показники гуморальної ланки
неспецифічної резистентності знаходились в межах фізіологічної норми. Лише показник ФІ
був на верхній границі норми для телят цього віку (табл. 3).
Після проведення курсу антибіотикотерапії виявлено вірогідно підвищення ФАН у
сироватці крові тварин 1 групи на 30,8 % (р≤ 0,05) та тенденцію до підвищення ЛАСК у тварин
2 групи, порівняно з періодом до лікування. Щодо показника БАСК у телят, то суттєвої різниці
до початку лікування та у постлікувальний період не відзначено (табл. 3).
Отже, застосовувані препарати не проявляли імуносупресивного впливу на організм
телят. У цілому спостерігалася помірна активація клітинної та гуморальної ланок імунітету
тварин, що загалом позитивно впливало на перебіг захворювання та прискорювало одужання
хворих тварин.
Результати біохімічних досліджень свідчать, що у сироватці крові хворих телят перед
застосуванням вказаних антибіотиків більшість біохімічних показників була в межах
фізіологічної норми для даного виду тварин (табл. 3). Проте, вміст загального білка та
активність ЛФ у крові телят обох груп знаходилась на верхній границі норми, а концентрація
креатиніну у тварин 2 групи перевищувала фізіологічні величини, що вказувало на розвиток
запального процесу в організмі телят [16, 17].
Таблиця 3
Біохімічні та імунологічні показники крові телят за умов застосування препаратів Тилмозин 25
і Тилмовет 25 % (М±m, n= 8)
Показники
Загальний білок, г/л
АсАТ, Од/л
АлАТ, Од/л
ЛФ, Од/л
Креатинін, мкмоль/л
ФАН, %
ФІ
ЛАСК, %
БАСК, %

Групи

До лікування

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

50,7±2,2
48,1±1,1
80,3±5,3
70,2±4,6
31,1±2,4
29,2±3,3
307,6±16,7
290,2±27,0
64,4±3,5
77,8±4,0
35,7±2,4
32,9±5,0
11,0±0,4
10,5±0,8
27,5±1,5
18,8±2,2
40,0±9,0
55,3±8,0

Після лікування
(14-а доба)
59,5±2,3*
52,6±2,7
74,9±4,2
73,5±5,7
26,3±1,6
29,9±2,9
275,2±27,5
245,1±26,3
83,7±5,0*
96,3±4,2*
46,7±2,5*
42,0±4,2
12,3±0,6
10,5±0,6
31,1±4,8
25,2±2,3
43,0±5,8
45,0±5,8

Норма
51-70
45-110
25-74
100−300
70-110
25-60
7-10
18-35
34-60

Примітка: *- вірогідні різниці між показниками до лікування та після лікування, - р≤0,05

На 14 добу від початку лікування препаратами Тилмозин 25 і Тилмовет 25 %, у
сироватці крові телят обох груп концентрація загального білка та креатиніну та активність
досліджуваних ферментів нормалізувалася до величин, що відповідають фізіологічним
показникам, що свідчило про їх поступове одужання. У цей період у сироватці крові телят 1
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групи виявлено вірогідне збільшення вмісту загального білка на 17,3 % (р≤0,05), а у тварин 1
групи та 2 групи – вірогідне збільшення концентрації креатиніну, відповідно на 30 і 24 %
(р≤0,05), порівняно з періодом до лікування.
Отже, результати дослідження гематологічних, імунологічних і біохімічних показників
крові при проведенні клінічних досліджень препарату Тилмозин 25 підтвердили його
ефективність та безпечність при лікуванні респіраторного захворювання (пастерельозу) телят.
Отримані результати досліджень вказують на відсутність ознак імуносупресії та гепатотоксичного
впливу досліджуваного препарату у рекомендованому виробником дозуванні при лікуванні
пастерельозу телят.
ВИСНОВКИ
1. Препарат Тилмозин 25 (розчин для перорального застосування) виробництва ПрАТ
«Технолог» є ефективним хіміотерапевтичним засобом при лікуванні респіраторних
захворювань бактеріальної природи у телят раннього віку, викликаних чутливими до
тилмікозину мікроорганізмами. За терапевтичною ефективністю при лікуванні пастерельозу
телят препарат Тилмозин 25 не поступається препарату-аналогу зарубіжного виробництва
Тилмовет 25 %.
2. За відсутності будь-яких побічних ефектів при проведенні антибіотикотерапії та за
результатами лабораторних досліджень можна стверджувати, що препарат Тилмозин 25 є
безпечним і позитивно впливає на морфо-функціональний стан організму телят при лікуванні
інфекцій органів дихання бактеріальної етіології.
Перспективи досліджень. Планується дослідження ефективності та безпечності
препарату при лікуванні гострих респіраторних бактеріальних захворювань у курчатбройлерів.
EFFICIENCY AND SAFETY OF NEW ANTIBACTERIAL PREPARATION
TYLMOZYN 25 ON THE BASIS OF TILMICOSIN UNDER THE TREATMENT OF
CALVES WITH PASTEURELLOSIS
N. Shkodyak1, T. Stetsko1, O. Dubin2, O. Pyatnychko1, O. Maksymovych1, O. Balyan1
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S U M MARY
The article presents the results of clinical trials of veterinary antibacterial preparation
Tylmozyn 25 (Ukraine) in comparison with the product-analogue Tylmovet 25 % (Bulgaria) under
the treatment of 2–2,5 months of age sick calves with pasteurellosis. The high level of therapeutic
efficiency and safety of preparation Tylmozyn 25 under the treatment of sick calves has been proved.
The morphological and biochemical blood indices of sick calves under the application of both
preparations were studied. The decrease of monocytes and neutrophils stab relative quantities in
calve’s blood were established after the antibiotic therapy. By immunological parameters the positive
effect of Tylmozyn 25 on activation of calve’s cellular and humoral immunity links was found. The
normalization of serum transaminases enzyme’s (ALT, AST) and alkaline phosphatase (AP) activities
under the antibiotic therapy testifies the improvement of calve’s functional liver state.
200

Keywords: CALVES, ACUTE RESPIRATORY DISEASE, TYLMOZYN 25,
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НОВОГО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО
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АННОТАЦИЯ
В статье изложены результаты клинического исследования отечественного
антибактериального препарата Тилмозин 25 в сравнительном аспекте с препаратом-аналогом
зарубежного производства Тилмовет 25 % (Болгария) при лечении больных пастерелёзом
телят 2–2,5 месячного возраста. Установлено высокий уровень терапевтической
эффективности и безопасности препарата Тилмозин 25 при лечении больных животных.
Изучали морфологические и биохимические показатели крови больных телят при применении
исследуемого препарата и препарата сравнения. После антибиотикотерапии отмечено
тенденцию к уменьшению относительного количества моноцитов и палочкоядерных
нейтрофилов в крови животных. За изменениями иммунологических показателей выявлено
положительное влияние препарата Тилмозин 25 на активацию клеточного и гуморального
звеньев иммунитета. Нормализация показателей активности ферментов переамминирования
(АлАТ, АсАТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ) в сыворотке крови после проведённой
антибиотикотерапии свидетельствует об улучшении функционального состояния печени
телят.
Ключевые слова: ТЕЛЯТА, ОСТРОЕ РЕСПИРАТОРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ,
ТИЛМОЗИН 25, ТИЛМОВЕТ 25 %, АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
БЕЗОПАСНОСТЬ.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОБІОТИЧНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ
«ЕКО СИНБІО – ІНУЛАКТЕН»
І. К. Авдосьєва, канд. вет. наук,
І. В. Лук’янчук, молодший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька,11, м. Львів, 79019, Україна
Вивчалась ефективність пробіотичної кормової добавки «ЕКО СИНБІО –
ІНУЛАКТЕН» (ТОВ «ЕКОКОМ», Болгарія) на птиці. При застосуванні бройлерам
пробіотичної кормової добавки «ЕКО СИНБІО – ІНУЛАКТЕН» було встановлено збільшення
середньодобового приросту, середньої маси тіла однієї голови, підвищення збереження та
зменшення конверсії корму. Використання пробіотиків дозволяє збільшити промислові та
зоотехнічні показники в птахівництві, покращити якість виробленої продукції.
Ключові слова: БРОЙЛЕРИ, ПРОБІОТИК, КОМБІКОРМ, ВИРОБНИЧІ
ПОКАЗНИКИ.
На сьогоднішній день у птахівництві широко використовують різні стимулятори та
біологічно-активні добавки, основними вимогами до яких є їх безпечність як для тварин, так і
для продукції тваринництва, що використовує людина. Серед кормових добавок природного
походження широкого розповсюдження набувають пробіотики – бактерійні препарати із
живих мікробних культур, представників нормофлори кишок, що не викликають побічних
реакцій та не мають протипоказів до застосування у ветеринарно-оздоровчих заходах [1].
Оздоровчі властивості пробіотиків зумовлені антагоністичною активністю проти патогенних
мікробів та їх метаболітів, створюють сприятливі умови для мікрофлори шлунково-кишкового
тракту і постачають організм тварин біологічно активними речовинами, які збільшують
засвоєння корму та приріст живої маси тіла, покращують процеси життєдіяльності та імунний
статус організму [2].
Принцип
використання
пробіотиків
заснований
на
заселенні
кишок
конкурентноздатними штамами бактерій-пробіонтів, що здійснюють неспецифічний контроль
за чисельністю умовно-патогенної мікрофлори шляхом витіснення їх зі складу кишкової
популяції і стримування розвитку в них факторів патогенності. Крім того, нормальна кишкова
мікрофлора забезпечує фізіологічну цілісність багатьох систем організму, пов'язаних з
формуванням загальної лімфоретикулярної системи і місцевого локального імунітету слизової
кишок, гормональної та ендокринної систем [3]. Дефіцит нормальної мікрофлори сприяє
розвитку дисбактеріозів, посиленню патогенних властивостей в асоціації ентеробактерій,
порушенню морфофункціонального розвитку імунокомпетентних органів, спотворенню
процесів мікробного кишкового травлення, порушенню процесів метаболізму, всмоктування
та транспорту поживних речовин корму.
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У той же час, використання пробіотиків у ветеринарній медицині має актуальне
значення не тільки для тваринництва, але й для охорони здоров'я як величезний потенціал по
зниженню ризику захворюваності людей і підвищенню екологічної безпеки
сільськогосподарської продукції [4].
У промисловому птахівництві шлунково-кишкові захворювання займають друге місце
після вірусних захворювань і є основною причиною загибелі молодняку птиці. Разом з тим
м'ясо птиці є найбільш розповсюдженим продуктом харчування не тільки у високорозвинених
країнах, але й у країнах з відносно низьким рівнем життя [5].
Таким чином, аспекти використання пробіотиків у ветеринарній медицині торкаються
досить широкого кола проблем, починаючи від корекції кишкового біоценозу і поширюючись
на корекцію імунної, гормональної та ферментативної систем молодняку [6].
В Україні поступила на реєстрацію кормова добавка «ЕКО СИНБІО – ІНУЛАКТЕН»,
виробництва ТОВ «ЕКОКОМ», Болгарія. 1 г продукту містить концентрацію культур
Lactobacillus acidophilus не менше 2,5 х 1010 КУО/г та Enterococcus faecium – не менше 2,5 х
1010 КУО/г .
Мета роботи – вивчити ефективність пробіотичної кормової добавки «ЕКО СИНБІО –
ІНУЛАКТЕН» при вирощуванні бройлерів.
Матеріали і методи. Випробування кормової добавки «ЕКО СИНБІО – ІНУЛАКТЕН»
проводили на бройлерах кросу КОББ-500 (Угорщина). Технологічні параметри вирощування
бройлерів (температурний та світловий режим, щільність посадки) були витримані відповідно
до норм ОНТП-2005.
Годівля здійснювалася за нормами, які рекомендовані для кросу КОББ-500.
Ефективність пробіотичної кормової добавки «ЕКО СИНБІО – ІНУЛАКТЕН»
визначали на бройлерах: контрольна група – 23000 гол. та дослідна група – 22950 гол, яким
кормову добавку задавали з водою у дозі 10 г/тонну води за допомогою дозатора,
встановленого на лінії водопостачання за схемою, поданою у таблиці 1.
Таблиця 1
Схема застосування пробіотичної кормової добавки «ЕКО СИНБІО – ІНУЛАКТЕН»
Групи

Назва препаратів
Енрофлокс

Контрольна
Дослідна

ЕКО СИНБІО – ІНУЛАКТЕН

Вік птиці (доби)
1-5 доба
23-27 доба
6-11 доба

У період вирощування з 1 по 42 добу бройлерів зважували на 1, 7, 14, 21, 28, 35 добу.
Одночасно враховували клінічний стан птиці, відсоток збереження, прирости та затрати
корму.
Результати й обговорення. За результатами досліджень встановлено, що пробіотична
кормова добавка здійснювала позитивний вплив на ріст бройлерів. У досліджуваній групі, при
застосуванні пробіотичного препарату, показники динаміки живої маси тіла в кінці годівлі
вищі, у порівнянні з контрольною групою на 3 % (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка живої маси тіла бройлерів при випробуванні пробіотичної кормової добавки
«ЕКО СИНБІО – ІНУЛАКТЕН»
Групи
Контрольна
Дослідна
Порівняння дослід/контроль: г
%

0
41
41

7
202
187

14
466
484
+18
3,86
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Вік /маса тіла
21
28
945
1535
938
1540
-7
+5
0,75
0,3

35
2170
2190
+20
0,9

42
2800
2883
+83
2,96

Дані виробничих показників при застосуванні пробіотика «ЕКО СИНБІО –
ІНУЛАКТЕН» наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
Дані виробничих показників ефективності кормової добавки «ЕКО СИНБІО - ІНУЛАКТЕН»
Показники
К-ть голів при посадці
Щільність посадки
Жива маса тіла у 42 доби
Середньодобовий приріст
Збереженість
Конверсія корму
Європейський коефіцієнт ефективності

Од. виміру

Дослід

Контроль

гол
гол/м2
г
г
%
од
од

22 950
19,4
2883
68,6
97,3
1,76
364

23 100
19,4
2800
66,6
96,9
1,9
339

Порівняння
дослід/контроль

+83
+2,0
+0,4
- 0,14
+25

Виробничі показники в дослідній групі бройлерів, у порівнянні з контрольною, за 42
доби вирощування складали:
– збільшення середньодобового приросту на 3 %;
– збільшення середньої ваги однієї голови на 3 %;
– підвищення збереження на 0,4 %;
– зменшення конверсії корму на 7,3 %.
Європейський коефіцієнт ефективності у досліді був вищим на 25 одиниць (7,3 %).
ВИСНОВКИ
Застосування бройлерам пробіотичної кормової добавки
«ЕКО СИНБІО –
ІНУЛАКТЕН», виробник ТОВ «ЕКОКОМ», Болгарія у дозі 10 г/тонну води з 6 по 11 добу
призводить до підвищення основних зоотехнічних показників, а саме: до збільшення
середньодобового приросту на 3 %, середньої маси тіла однієї голови на 3 %, підвищення
збереження на 0,4 %, зменшення конверсії корму на 7,3 %, Європейський коефіцієнт
ефективності у досліді був вищим на 25 одиниць (7,3 %), що свідчить про доцільність та
ефективність використання даного пробіотика у птахівництві.
Перспективи досліджень. Планується вивчити вплив пробіотичної добавки на
продуктивність інших видів тварин (свиней, великої рогатої худоби) у порівнянні з іншими
пробіотичними препаратами.
EFFICIENCY OF THE PROBIOTIC FEED ADDITIVE «ECO SINBIO – INULACTEN»
I. Avdosieva, I. Lukianchuk
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The effectiveness of the probiotic feed additive «ECO SINBIO – INULACTEN»
(«ECОCOM», Bulgaria) in poultry was studied. When using the probiotic feed additive «ECO
SINBIO – INULACTEN» broilers, an increase in the average daily gain, the average body weight of
one head, and an increase in the conservation and reduction of feed conversion were established. The
use of probiotics allows to increase the industrial and zootechnical parameters in poultry farming, to
improve the quality of produced products.
Keywords: BROILERS, PROBIOTIC, FODDER, PRODUCTION INDICATORS.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
«ЭКО СИНБИО - ИНУЛАКТЕН»
И. К. Авдосьева, И. В. Лукьянчук
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарних
препаратов и кормових добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Изучалась эффективность пробиотической кормовой добавки «ЭКО СИНБИО –
ИНУЛАКТЕН» (ООО «ЭКОКОМ», Болгария) при выращивании бройлеров. При применении
бройлерам пробиотической кормовой добавки «ЭКО СИНБИО - ИНУЛАКТЕН» было
установлено увеличение среднесуточного прироста, средней массы тела одной головы,
повышение сохранности и уменьшение конверсии корма. Использование пробиотиков
позволяет увеличить промышленные и зоотехнические показатели в птицеводстве, улучшить
качество производимой продукции.
Ключевые
слова:
БРОЙЛЕРЫ,
ПРОБИОТИК,
КОМБИКОРМ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
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ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ НА ІМУНОБІОЛОГІЧНУ
РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ БІЛИХ МИШЕЙ
ТА КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
І. А. Бібен, канд. вет. наук, доцент,
О. І. Сосницький, д-р вет. наук, професор,
В. В. Зажарський, канд. вет. наук, доцент
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
вул. Сергія Єфремова, 25. м. Дніпро, 49600, Україна
Інтенсивний розвиток галузі птахівництва та отримання біобезпечної фізіологічно
повноцінної продукції неможливі без створення клінічно здорового птахопоголів’я,
спроможного ефективно використовувати корми за існуючих технологій утримання без
використання антибіотиків і ксеногенних препаратів, які довготривало піддаються
біодеградації і поступають у харчовий ланцюг з включенням в нього популяції людей.
Сучасні технології утримання та годівлі сільськогосподарських тварин і птиці
направлені на максимальне використання фізіологічного потенціалу організму продуктивних
тварин, з метою найбільш повного отримання економічної вигоди від експлуатації їх
продуктивного потенціалу. Не фізіологічні односторонні виснажливі технології
промислового птахівництва призводять до розвитку синдрому фізіологічної неповноцінності
і імунодефіцитного стану організму птиці, особливо на ранніх етапах її онтогенетичного
розвитку. Зниження життєздатності організму курчат супроводжується і базується на
загальній імуносупресії лімфоїдної системи, зниженні потенціалу імунобіологічної
резистентності, зменшенні сили імунної відповіді на вакцинальні та інфекційні антигенні
подразники, що закономірно призводить до інфекційної патології факторного типу з
естафетною і безестафетною передачею збудника інфекції з потенційною патогенністю.
Найбільш простим засобом боротьби з банальними інфекціями, які індукуються мікробамивиходу з потенційною патогенністю є масове застосування кормових антибіотиків. Згідно з
Codex Аlimentarіus і вимогами Фармакопеї, навіть сліди їх є небезпечними і неприпустимими
в продуктах харчування людини, особливо в дієтичному та дитячому харчуванні.
Альтернативою використанню антибіотиків є пробіотичні препарати, біотехнологія
яких інтенсивно розвивається в останню чверть століття і було створено багато
ефективних біопрепаратів медичного та ветеринарного призначення. Всі ці пробіотичні
препарати конструювались за традиційними біотехнологічними методиками і класичних
мікроорганізмів Мечніковського типу – молочно-кислих бактерій, різної видової
приналежності та банальних сапрофітах покривних тканин або внутрішніх порожнин, які
володіли пробіотичною активністю. В нашому дослідженні ми створили синергічну
композицію із сінних бацил та аерококу, яких ізолювали від фізіологічно повноцінних тварин з
високими відгодівельними кондиціями і значними показниками імунобіологічної
резистентності. Пробіотичні прокаріоти, після їх ідентифікації були патентовані і
депоновані як Bacillus subtilis BI-12 і Aerococcus viridans BI-07, і вони будуть використані для
конструювання, удосконалення і подальшого впровадження в широку практику у вигляді
симбіотичного препарату.
Привентивні випробування експериментального пробіотичного препарату з B. subtilis
BI-12 і A. viridans BI-07 виказали його повну біобезпечність для організму ссавців, на моделі –
білі миші та для курчат-бройлерів. Пробіотики мали імуномодулюючий вплив на всі ланки
імунної системи, нормалізували інтенсивність імунної відповіді на антигенний стимул, що
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збільшувало
потенціал
імунобіологічної
резистентності
організму
та
його
життєздатність.
Пробіотичні культури B. subtilis BI-12 і A. viridans BI-07 за ентерального введення у
дозі 150-200×106 ж.м.к. кожного мікробіонту на голову впродовж першого тижня і потім, з
другого тижня і до кінця періоду вирощування – 42 доби, по 250-300×106 ж.м.к. є ефективним
біологічним імунокоректором при санації мікробіоценозу кишкової трубки. Наслідком
активізації імуногенезу у дослідних курчат-бройлерів є те, що вони володіли більш високими
показниками неспецифічної реактивності макроорганізму. Також згодовування пробіотиків
стабілізувало і стимулювало важливіші фізіологічні й імунологічні показники організму
курчат, активізувало формування клітинної і гуморальної ланки імунітету та призвело до
підвищення життєздатності і більш ефективної реалізації продуктивних потенцій
організму.
Ключові слова: ПРОБІОТИЧНІ КУЛЬТУРИ, BACILLUS SUBTILIS BI-12,
AEROCOCCUS VIRIDANS BI-07, БІЛІ МИШІ, КУРЧАТА-БРОЙЛЕРИ, ІМУНОЛОГІЧНА
РЕАКТИВНІСТЬ, НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ, ГУМОРАЛЬНІ І КЛІТИННІ
ФАКТОРИ ІМУНІТЕТУ, ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ.
Одним з основних чинників низької життєздатності молодняку сільськогосподарської
птиці в умовах інтенсивної технології і щільної посадки є незадовільний рівень
імунобіологічного захисту макроорганізму, як невід’ємної функції імунної системи з надзору
та підтриманню генетичного гомеостазу внутрішнього середовища індивідуума в онтогенезі.
Опосередкують імунобіологічне реагування макроорганізму на дію несингенних факторів
зовнішнього і внутрішнього середовища неспецифічні та специфічні механізми імуногенезу
[3, 7–9, 13].
Механізми неспецифічної імунобіологічної резистентності базуються на
конституціональних можливостях макроорганізму, обумовлені вродженими біологічними
особливостями організму і передаються спадково, тобто вертикально та підрозділяються на
фізико-хімічні і фагоцитарні [3, 5, 6]. До фізичних факторів відносять епітеліальні бар’єри, до
хімічних – іони, низькомолекулярні сполуки, прості та складні білкові системи. Фагоцитоз є
специфічною формою ендоцитозу, коли еукаріотичні клітини поглинають великі несингенні
конгломерати, вони поступають в фагосому, де перетравлюються ферментами лізосом з
подальшою деструкцією. Добре виражена фагоцитарна функція у нейтрофілів, моноцитів і
макрофагів. Специфічний імунний захист здійснюється лімфоїдною системою, яка
складається з синергічної популяції Т- і В-лімфоцитів, об’єднаних у дифузні і структуровані
органи імунопоезу [1, 3, 4, 12, 13, 20].
Для підвищення життєздатності молодняку сільськогосподарської птиці з лікувальнопрофілактичною ціллю вживають біологічно активні речовини та біопрепарати. В цьому сенсі
достатньо ефективними і фізіологічно адекватними та коректними є пробіотичні препарати,
які здійснюють імуномоделюючий вплив на лімфоїдну систему та загальнобіологічний
стимулюючий вплив на організм курчат [1, 3, 4, 9, 10].
Найбільш ефективно пробіотики впливають на організм молодняку тварин, що
пов’язано з мікробіальною стерильністю неонатального організму та швидкою колонізацією
мікробіотою зовнішнього середовища, коли резидентні мікробіоценози ще не стабілізувались,
а реакції імуногенезу формуються і не є досконалими, тобто імунокомпетентні клітини
лімфоїдної системи не комітовані несингенними антигенними детермінантами специфічності
в достатньої мірі. Тому використання пробіотичної мікробіоти дозволяє прискорить зростання
молодняку та зменшити смертність. Пробіотики доцільно використовувати замість кормових
антибіотиків з першої доби життя курчат та отримання в подальшому біобезпечної і
фізіологічно повноцінної продукції птахівництва [1, 4, 9, 10, 12–14, 17, 19, 20].
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Використання пробіотиків фізіологічно неповноцінному молодняку попереджає
розвиток феномену транслокації умовно-патогенної мікрофлори з кишкової трубки в органи і
тканини. При цьому зменшується виділення з внутрішніх органів патогенних мікроорганізмів.
Встановлена виражена антагоністична активність пробіотиків проти умовно-патогенної
транзиторної мікробіоти. Також, важливим аспектом пробіотикотерапії є стимуляція
імунобіологічної резистентності, тому доцільно використовувати пробіотики у критичні
періоди життя молодняку та при стресових впливах на організм, також і біологічних – у
вигляді вакцинацій та інфекціоногенезу [10, 12, 13, 17–20].
Перспективним напрямком в удосконаленні пробіотичних препаратів є бактеріологічна
робота з культурами прокаріот з роду Bacillus виду subtilis та роду Aerococcus виду viridans,
котрі за сукупністю фізіологічних властивостей та факторів біологічної активності є найбільш
придатними для створення ефективних пробіотичних препаратів нового покоління. Ці
прокаріоти характеризуються стабільною біологічною безпечністю для макроорганізму,
навіть в дуже великих концентраціях, тому що вони є резидентними мікроорганізмами,
облігатними співчленами нормомікробіозу внутрішнього середовища тварин. Дуже корисним
є їх антагоністична активність у відношенні умовно-патогенних транзиторних бактерій та
здібність проявляти імуномоделюючий вплив на імуногенез, висока ферментативна
активність, протиалергічна та антитоксична здібність та інше [4, 9, 12].
Особливістю імунної системи молодняку птиці є те, що вона знаходиться в стадії
формування та розвитку, що детермінує та створює особливості в реагуванні на антигенний
стимул, в тому разі і на антигенні детермінанти специфічності пробіотичних мікроорганізмів.
Тому скринінг показників імуногенезу в процесі перманентної кормової дії пробіотичних
культур є актуальним та важливим імунологічним дослідженням, яке має певне науковопрактичне значення. Для об’єктивної оцінки функціонального стану імунної системи і рівня
неспецифічної резистентності макроорганізму під впливом кормового використання
пробіотичного препарату необхідно застосувати коректні інструментальні методи
лабораторного аналізу, які дозволять визначити імунологічні параметри в нормі та
відхиленнях від неї [1, 7–9, 12, 14–18].
Ціль роботи: дослідити вплив пробіотичного препарату з рівних частин бульйонних
культур прокаріот Bacillus subtilis BI-12 та Aerococcus viridans BI-07 на імуногематологічні
показники периферичної крові білих мишей та курчат-бройлерів.
Матеріали і методи. Імунологічні дослідження проводили в НДЦ біобезпеки та
екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського ДАЕУ.
В якості пробіотичних культур для виготовлення експериментального біопрепарату
використовували прокаріоти Bac. subtilis BI-12 та A. viridans BI-07, ізольовані нами раніше від
фізіологічно повноцінних та клінічно здорових тварин.
Морфо-тинкторіальні властивості пробіотичних культур Bac. subtilis BI-12 та A. viridans
BI-07 контролювали за допомогою рутинних методик. Культивування бактерій здійснювали
загальноприйнятими засобами на збагачених простих середовищах: МПБ та МПА на ОПХ
(основі перевару Хотінгера) за 37-38 оС впродовж доби.
Кількість живих мікробних клітин (ж.м.к.) пробіотичних культур визначали
культуральним методом, посівом десятикратних розведень суспензії прокаріот на елективний
поживний агар з наступним підрахунком колоній, які виросли.
Для проведення гемотологічних досліджень використовували сироватку крові,
стабілізовану 10 % розчином трилона-Б. Для визначення кількості еритроцитів та лейкоцитів
проводили фарбування за Фрієдом и Лукачовою в модифікації І. А. Болотникова [2].
Вміст гемоглобіну визначали за Салі [11].
Кількісне визначення Т-лімфоцитів курчат проводили за допомогою антитіл,
отриманих при імунізації кроликів тимоцитами курей [5].
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Кількісне визначення В-лімфоцитів визначали підрахунком мононуклеарів, які несуть
мембранні маркери (поверхневі ) Ig і рецептори до С3–компоненту комплемента [5].
Лізоцимну
активність
сироватки
крові
(ЛАСК)
визначали
фотоелектроколориметричним методом за А. Г. Дорофейчуком з тест-культурою Micrococcus
lisodeicticus [6].
Бактерицидну
активність
сироватки
крові
(БАСК)
визначали
фотоелектроколориметричним методом за О. В. Смирновою та Т. А. Кузьминою [1966] з
використанням в якості тест-культури E. coli. Метод заснований на реєстрації змін, які
відбуваються з оптичною щільністю МПБ при рості в ньому E. coli з додавання і без додавання
досліджуваної сироватки. Оптична щільність МПБ наростає тим менше, чим сильніша
бактерицидна дія сироватки [6].
Фагоцитарну активність лейкоцитів визначали за використанням культури S. aureus
штам 209. Цей показник характеризує кількість відсотків активних нейтрофілів, які
приймають участь у фагоцитозі. Фагоцитарний індекс (ФІ) – це кількість клітин S. aureus,
фагоцитованих одним нейтрофілом [6].
Біологічні дослідження на білих мишах виконували загальноприйнятими засобами.
Групи мишей формували за принципом аналогів. Тварини були безпородними та нелінійним,
живою масою 18-20 г.
Курчат-бройлерів для експерименту відбирали за принципом аналогів, методом
безповторної вибірки по 200 голів в дослідну та контрольну групи. Експеримент
продовжувався 42 доби, тобто впродовж усього технологічного цикла вирощування курчатбройлерів на виробництві. Курчатам дослідної групи кожну добу груповим методом вводили
в суху кормову суміш пробіотичні бульйонні культури Bac. subtilis BI-12 та A. viridans BI-07 з
розрахунку 150-200×106 ж.м.к. на голову впродовж першого тижня, а потім, з другого тижня і
до кінця експерименту по 250-300×106 ж.м.к. Курчата контрольної групи замість пробіотиків,
отримували антибактеріальні препарати за традиційною схемою, прийнятою в господарствіпостачальнику.
Отримані кількісні експериментальні показники обробляли на РС за допомогою пакету
статистичних програм «Statistica» з рівнем значущості не нижче Р≤0,05. Для оцінки
вірогідності отриманих даних використовували критерії Ст’юдента та Фішера.
Результати й обговорення. На дебютному етапі наших досліджень, ми провели
орієнтовний експеримент на білих мишах, аби зареєструвати феномен загальнобіологічного
позитивного фізіологічного впливу розробленого нами експериментального пробіотичного
препарату на макроорганізм теплокровних тварин. Для цього відібрали дві групи аналогових
білих мишей, опитну і контрольну, по 40 тварин в кожній. Білим мишам опитної групи
впродовж 30 діб задавали per os через зонд по 1 см3 мікс бульйонних культур пробіотиків
Аnapartes. Через 1, 7, 21 і 30 діб піддавали евтаназії по 10 мишей з дослідної та контрольної
груп, відбирали кров і проводили імунологічні дослідження. Експериментальні дані цих
досліджень викладені в таблиці 1.
Таблиця 1
Показники ЛАСК, БАСК, НСТ-тесту і ФІ в сироватці крові білих мишей
під впливом пробіотиків (n=80; M±m)
Досліджувані показники
ЛАСК (од. оптич. щільності)
БАСК (од. оптич. щільності)
НСТ–тест (од. оптич. щільності)
ФІ (%)

1
0,38±0,02
0,72±0,2
0,082±0,022
37,1±0,4

Термін дослідження (доб. )
7
21
30
0,36±0,01
0,37±0,01
0,38±0,01
0,42±0,09
0,92±0,17
1,00±0,01
0,080±0,038 0,076±0,023 0,084±0,024
37,4±0,6
35,3±0,5
36,9±0,3

Контрольні
білі миші
0,38±0,02
1,01±0,01
0,086±0,021
34,8±0,3

Аналізуючи експериментальні дані, наведені в таблиці 1, встановлено, що на 7 добу
спостерігали незначне збільшення ЛАСК, а на 30 добу рівень ЛАСК починає співпадати з
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аналогічними показниками інтактних мишей. Також збільшилась БАСК під впливом
пробіотичних прокаріот. Їх стимулювальний вплив зберігався впродовж трьох тижнів, потім
наступила нормалізація цього показника до вихідної величини. Було відмічене незначне
підвищення рівня кисневого метаболізму нейтрофілів у дослідних мишей, після дії
пробіотичних культур. Аналогічна ситуація стимулювання в межах фізіологічної норми
спостерігалась і з показниками фагоцитарної активності, які опинились на межі нормергії на
30 добу.
Підводячи підсумок вищезазначеного, можна стверджувати, що пероральна дія
рівномірного міксу бульйонних культур пробіотичних бактерій визиває фізіологічно
нормальну, функціонально повноцінну норергічну стимуляцію імунокомпетентних органів
лімфоїдної системи і підвищення показників неспецифічної імунобіологічної резистентності,
що в цілому позитивно впливає на загальнобіологічний стан макроорганізму та його
життєздатність.
На підставі позитивних результатів біологічного впливу пробіотичних культур на
імунобіологічні показники білих мишей, вирішили вивчити імунологічними показники
курчат-бройлерів, після превентивного курсу пробіотикотерапії та загальної санації організму.
Для цього провели 42-денний експеримент, коли дві групи курчат вирощували згідно за
звичайною технологічною схемою в аналогічних умовах утримання, але дослідним курчатам
замість антибіотиків з кормом перманентно згодовували пробіотичні культури Bac. subtilis BI12 та A. viridans BI-07, за розробленою нами схемою. Під час експерименту відбирали кров і
проводили імунологічні дослідження.
Встановлено, що після курсу превентивної пробіотикотерапії у курчат-бройлерів
дослідної групи зазначені зміни в морфологічних показниках крові, які варіювали в межах
фізіологічної норми, які наведені в даних таблиці 2.
Таблиця 2
Кількісні характеристики морфологічних елементів крові курчат-бройлерів під впливом згодовування
пробіотиків
Досліджувані клітини
крові
Базофіли, %
Еозінофіли, %
Псевдоеозінофіли, %
Лімфоцити, %
Моноцити, %

Дослід
4,06
20,06
60,1
10,0
6,05

1 доба
Контроль
4,06
20,06
60,1
10,0
6,05

21 доба
Дослід
Контроль
4,06
4,06
15,8
16,06
39,1
40,03
35,0
33,8
6,05
6,05

Дослід
3,06
12,7
22,06
57,2
5,02

42 доба
Контроль
3,06
12,93
22,06
56,9
5,02

При аналізі кількісних характеристик морфологічних елементів крові курчат-бройлерів
дослідної і контрольної груп можна констатувати, що на 21 добу експерименту кількість
еозинофілів у курчат дослідної групи зменшилась відносно контролю на 1,6 %, кількість
псевдоеозинофілів збільшилась на 2,3 %, а лімфоцитів – на 3,5 %. При цьому виявлена ще і
вікова динаміка досліджуваних показників, а саме: в дослідної групі на 21 добу експерименту
кількість еозинофілів та псевдоеозинофілів збільшилась на 25 % відносно з кількістю
аналогічних клітин в 1 добу. У курчат-бройлерів контрольної групи в той же час кількість
еозинофілів та псевдоеозинофілів зменшилась на 19,9 % і 33,3 %, відповідно, а кількість
лімфоцитів збільшилась на 23, 8 % відносно з вихідною кількістю.
Наприкінці відгодівельного періоду, на 42 добу, кількість еозинофілів у курчатбройлерів дослідної групи зменшилась 1,7 % відносно контролю. Кількість псевдоеозинофілів
у курчат дослідної і контрольної груп варіювала в однакових межах показників, а кількість
лімфоцитів в дослідної групи збільшилась на 0,4 % відносно контролю.
При кількісному порівнянні показників вікової динаміки встановлено, що в дослідній
групі на 42 добу експерименту кількість базофілів, еозинофілів, псевдоеозинофілів і моноцитів
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зменшилась на 24, 6 %, 19,6 %, 43,5 % та 17 %, відповідно, а кількість лімфоцитів збільшилась
на 63,3 %, в порівнянні з кількістю цих клітин на 21 добу дії пробіотиків.
У контрольній групі курчат-бройлерів, на 42 добу експерименту, кількість базофілів,
еозинофілів, псевдоеозинофілів і моноцитів зменшилась на 24,6 %, 19,4 %, 44,9 % і 17 %
відповідно, а кількість лімфоцитів збільшилась на 63, 4 %, в порівнянні з аналогічними
клітинами на 21 добу експерименту.
Одночасно з вивченням кількісно-морфологічних характеристик периферичної крові
курчат-бройлерів провели і імунологічні дослідження імунокомпетентних клітин, що дає
можливість комплексної оцінки стану імунобіологічної реактивності макроорганізму.
Результати імунологічних досліджень імунокомпетентності курчат викладені в таблиці 3.
Таблиця 3
Кількісні показники імунологічних досліджень крові курчат-бройлерів (M±m; P≤0,05)
Досліджувані показники
Еритроцити, 1012/л
Гемоглобін, г/л
Лейкоцити, 109/л
Т-лімфоцити, %
В-лімфоцити, %
Індекс Т/В
Фагоцитарна активність, %
Фагоцитарний індекс
ЛАСК, %
БАСК, %

Термін проведення дослідження
1 доба
21 доба
42 доба
Дослід
Контроль
Дослід
Контроль
Дослід
Контроль
1,92±0,28
1,81±0,18
2,54±0,04
2,41±0,33
2,96±0,15
2,41±0,11
88,1±8,6
82,8±7,3
82,1±8,7
78,91±7,3 129,3±1,03
111,3±0,8
29,8±1,37
31,3±1,38
28,1±2,49 28,41±5,43 38,9±1,36
38,02±2,76
18,3
18,7
32,8
28,9
39,3
32,5
30,1
32,3
30,1
29,5
36,9
33,4
0,62
0,59
1,06
0,92
1,09
0,98
35,3
30,5
45,3
40,5
50,41
37,7
4,53
4,63
5,53
4, 63
3,69
2,76
17,36
19,5
12,36
10,5
25,9
23,56
28,3
25,4
38,5
35,17
50,71
48,892

Результати імунологічних досліджень, викладені в таблиці 3 свідчать, що кількість
еритроцитів і гемоглобіну з віком збільшились в дослідній і контрольній групах. Проте у
дослідних курчат динаміка позитивних змін була виражена значно більш інтенсивно, а саме:
кількість еритроцитів на 42 добу у бройлерів дослідної групи була вище на 0,57×10 12/л
(23,3 %), а рівень гемоглобіну – на 16,2 %, в порівнянні з контролем. Ці відмінності
сповіщають про більш значне збільшення кислотної ємності крові та більш високе насищення
еритроцитів гемоглобіном у бройлерів дослідної групи.
При визначенні потенційних можливостей гуморального імунітету в порівняльному
аспекті дослідили ЛАСК і БАСК крові. Експериментальні дані вказують на те, що із
збільшення віку збільшується рівень БАСК: так, в дослідній групі на 21 добу БАСК була вище
на 35,7 %, а в контролі – на 40,3 % в порівнянні з вихідними даними. Наприкінці експерименту
спостерігалось подальше підвищення показників: в дослідній групі на 32,03 %, в контролі – на
39,05 % в порівнянні з показниками 21 доби. При цьому в дослідній групі курчат-бройлерів
БАСК була вище на 3,7 %, в порівнянні з контролем.
При дослідженні динаміки показників ЛАСК виявлені дещо інші закономірності
імунобіологічного реагування. Так, на 21 добу ЛАСК знизилась в дослідній і контрольній
групах в порівнянні з вихідними даними, а на 42 добу зафіксували підвищення показника: в
дослідній групі в 2,1 рази, а в контрольній – в 2,2 рази в порівнянні з віком 21 доби. В кінці
періоду вирощування ЛАСК у дослідних курчат була на 10 % вища, ніж в контролі у інтактних
курчат.
Враховуючи, що рівень функціональної активності клітин мононуклеарної
фагоцитуючої системи є одним з найважливіших показників неспецифічної резистентності
макроорганізму, особливу увагу приділили аналізу показників фагоцитарної активності
нейтрофілів. Саме вони першими взаємодіють з несингенними антигенними субстанціями,
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відіграють суттєво значущу роль в протиінфекційному захисті макроорганізму, тому супресія
фагоцитарної активності імунокомпетентних клітин імунної системи призводить до зниження
імунобіологічної резистентності організму тварин.
В результаті імунологічних досліджень встановили, що фагоцитарна активність
нейтрофілів була вище у дослідних курчат і цей показник мав стабільне значення. Також цей
показник мав і вікову динаміку варіації: підвищення в дослідній групі у віці 21 доби становило
28,4 %, а до 42 доби – 11,5 %. В кінці експерименту в дослідній групі фагоцитарна активність
нейтрофілів складала 50,4 % і була достовірно вище, ніж в контрольній групі, де дорівнювала
37,6 %. Також в дослідній групі був вищий фагоцитарний індекс, який дорівнював 3.68, а в
контролі цей показник дорівнював 2,75. Все це вказує на те, що у курчат-бройлерів дослідної
групи була більш висока поглинальна активність нейтрофілів.
При дослідженні клітинної ланки імунітету встановили, що кількісні показники Тлімфоцитів у всіх курчат на початку досліду були нижче фізіологічної норми, при цьому в
дослідній групі вміст Т-лімфоцитів був на 0,4 % нижчим, а В-лімфоцитів – на 2,4 % нижчим,
ніж аналогічний показник в контролі.
На 42 добу експерименту в периферичній крові курчат дослідної групи вміст Тлімфоцитів був достовірно вищим, на 6,8 % ніж в контролі, де даний показник був нижче за
норму. Вміст В-лімфоцитів у периферичній крові дослідних курчат був на 3,6 % вище в
порівнянні з інтактними. Індекс Т- і В-лімфоцитів у дослідних курчат наприкінці
експерименту нормалізувався до стану фізіологічної норми і склав 1,08, що на 11 % вище, ніж
в контролі.
Резюмуючи експериментальні дані морфологічного і імунологічного дослідження
периферичної крові, в порівняльному аспекті у курчат-бройлерів, які отримували і не
отримували з кормом експериментальний пробіотичний препарат, встановлено, що
біопрепарат володіє імуномодулюючими властивостями, індукуючи активізацію імуногенезу
у дослідних курчат-бройлерів, і внаслідок стимуляції імуногенезу, дослідні курчата-бройлери
володіли більш високими показниками неспецифічної імунобіологічної резистентності
макроорганізму. Дія пробіотиків стабілізує і стимулює важливіші фізіологічні і імунологічні
показники організму курчат, активізуючи формування клітинної і гуморальної ланки
імунітету.
За сукупністю фізіолого-біохімічних властивостей і факторів біологічної активності
перспективними для створення пробіотиків з неіндігенної бацилярної мікрофлори виявились
Bacillus subtilis. Ці сапрофітні бацили-антракоїди володіють вираженими антагоністичними
властивостями до різних співчленів мікробіоценозів, стабільно висіваються з різноманітних
біотопів, в тому числі з органів і тканин теплокровних тварин, а також комах та рослин, при
цьому не викликають в об’єктах переживання патологічних уражень. Виявлена здатність
бацил підвищувати рівень імунітету до інфекційних захворювань, тому що вони індукують
синтез ендогенного інтерферону. Продукти біосинтезу мікробних культур сапрофітних бацилсапрофітів є нативними стимуляторами росту молодняку, оптимізують мікробний пейзаж
товстого відділу кишок.
Ще одним дуже корисним резидентним мікробіонтом є Aerococcus viridans – облігатний
представник нормальної мікрофлори здорової тварини, які населяють ШКТ, респіраторні і
репродуктивні органи, а також об’єкти зовнішнього середовища. Аерококи постійно
висіваються з гною та продуктів харчування. В нормальному стані вони завжди є на шкірі та
слизових оболонках.
Дуальне використання цих прокаріот у вигляді міксу бактеріальних культур Anapartes
є виключно ефективно при підвищенні життєздатності організму курчат-бройлерів і дозволяє
повністю відмовитись від використання кормових антибіотиків на користь пробіотиків. При
симультанному застосуванню спостерігається синергічний ефект біовпливу спороносних
бацил і неспороносних, екологічно пластичних аерококів. Мікс-культура пробіотиків добре
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приживається в організмі і здійснює сумарний позитивний імуномодулюючий та сануючий
вплив на організм курчат, підвищуючи загальну резистентність і життєздатність організму.
За сукупністю елементів позитивного впливу на організм дослідних курчат-бройлерів
логічно виникає висновок про те, що використання пробіотичного препарату фізіологічно
доцільно, економічно вигідно і епізоотологічно коректно.
ВИСНОВКИ
1. Експериментальний пробіотичний препарат, представлений рівною сумішшю
бульйонних культур Bacillus subtilis штам BI-12 і Aerococcus viridans штам BI-07 при
пероральному застосуванні має загально-біологічний позитивний вплив на теплокровних
тварин, ссавців і птицю, стимулюючи в межах фізіологічної норми імунобіологічну
реактивність макроорганізму, підвищує фізіологічні потенції, життєздатність та
резистентність тварин до умовно-патогенної мікрофлори.
2. Відсутність патологічних змін та відхилень від фізіологічної норми в дослідної групи
курчат-бройлерів з одночасним стимулюванням імунобіологічної реактивності та
фізіологічних потенцій організму свідчить про безпечність препарату і його позитивний вплив
на життєвоважливі функції макроорганізму, що є прямим доказом для його застосування, як
фізіологічно коректної альтернативи антибіотикам.
3. У ссавців, на лабораторній моделі білих мишей встановили, що пероральне
застосування суміші пробіотичних культур Bacillus subtilis штам BI-12 і Aerococcus viridans
штам BI-07 призводить до слабкої, функціонально повноцінної нормергічної стимуляції
імунокомпетентних клітин імунної системи і підвищенню показників неспецифічної
імунобіологічної резистентності, що в цілому спричиняє позитивний вплив на фізіологічний
стан організму. Імуномодулюючий вплив продовжується фізіологічно необхідний термін, у
даному разі – три тижні, до нормалізації показників імунобіологічної резистентності.
Перспективи досліджень. Отримання фізіологічно повноцінної та біобезпечної
продукції птахівництва за інтенсивних технологій утримання, під впливом масових і
виснажливих біостресорів, перманентних інфекційних патологій факторного типу з
синдромом пневмоентериту та порушень репродуктивної функції, на фоні нефізіологічних
умов утримання та кормопостачання призводять до негативного впливу на організм,
імунодепресії, зниження життєздатності, продуктивності, оплаті кормів і неефективності
виробництва в цілому.
Одним з край негативних явищ рутинної технології виробництва є використання
кормових антибіотиків. Альтернативою цієї пагубної практиці є превентивна і перманентна
пробіотикотерапія. Використання пробіотичних мікроорганізмів є перспективним і
фізіологічно коректним методом санації організму ссавців та птиці. В теперішній час цей
напрямок біотехнології інтенсивно розвивається, створюються різноманітні біопрепарати.
У нашій роботі ми апробували оригінальну суміш пробіотичних культур B. subtilis
штам BI-12 і A. viridans штам BI-07 при пероральному згодовуванні і експериментальним
шляхом встановили їх загально-біологічний позитивний вплив на теплокровних тварин,
ссавців і птахів. Пробіотики стимулювали в межах фізіологічної норми імунобіологічну
реактивність макроорганізму і підвищували фізіологічний потенціал організму тварин, ссавців
і птахів. Важливим напрямком досліджень є розробка фармакологічної форми біопрепарату,
відпрацювання оптимальної дози пробіотичних прокаріот для різного фізіологічного стану
макроорганізму.
Окремим, дуже важливим і досить складним питанням, є розробка методології
глибинного культивування у ферментерах з регульованими параметрами вирощування, для
отримання значних кількостей пробіотичної сировини. Також необхідне опрацювання
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симбіотичних компонентів, що стимулюють колонізаційні і ростові потенції мікробіонтів у
внутрішньому середовищі макроорганізму.
INFLUENCE OF THE PROBIOTIC PREPARATION ON THE IMMUNOBIOLOGICAL
REACTIVITY SISTANCE OF THE ORGANISM OF WHITE MICE AND CHICKENBROILERS
I. A. Biben, A. I. Sosnitskiy, V. V. Zazharsky
Dnіpropetrovsk State Agrarian-Economic University
25, S. Efremova str., Dnipro, 49600, Ukraine
SUMMARY
Intensive development of the poultry industry and obtaining biosafety physiologically
complete products is impossible without the creation of a clinically healthy poultry head capable of
efficiently utilizing fodders in existing containment technologies without the use of antibiotics and
xenogenic drugs that are difficult to biodegrade and enter the food chain to include a human
population.
Modern technologies of keeping and feeding agricultural animals and poultry are aimed at
maximizing the utilization of the physiological potential of the organism of productive animals in
order to maximize the economic benefit from exploiting their productive potential. Nonphysiological
unilateral exhausting technologies of industrial poultry farming lead to the development of the
syndrome of physiological inferiority of the poultry organism, especially in the early stages of its
ontogenetic development. This is accompanied by the generation of immunosuppression, a decrease
in the potential of immunobiological resistance, weakening the strength of the immune response to
vaccinal and infectious antigenic irritations and naturally leads to factor-type infectious pathology
with relay and without relay transmission of the infectious agent. The simplest way to suppress the
infectious pathology of microbial-induced yields with potential pathogenicity is a massive permanent
feeding of feed antibiotics, even traces of which are unacceptable in human food, especially in dietary
and infant food.
An alternative to the use of antibiotics are probiotic drugs, the biotechnology of which has
been intensively developed in the last quarter of a century and numerous biologics for medical and
veterinary purposes have been obtained. All these probiotic drugs are constructed on the basis of
traditional biotechnology techniques and microorganisms - lactic acid bacteria, various species and
banal saprophytes of integumentary tissues or internal cavities with probiotic activity. In our work,
we created a synergistic composition of hay bacillus and aerococcus isolated from physiologically
valuable animals with high fattening conditions and high immunobiological resistance. Probiotic
prokaryotes after identification have been patented and deposited as Bacillus subtilis BI-12 and
Aerococcus viridans BI-07 and will be used for the design, improvement and further integration into
a wide practice as a symbiotic preparation.
Preliminary tests of the experimental probiotic preparation showed its complete biosafety for
the mammalian organism, on the white mouse model and for broiler chickens. Probiotics exert an
immunomodulatory effect on all parts of the immune system, normalizing the intensity of the immune
response to the antigenic stimulus, and thereby increasing the immunobiological resistance of the
organism and its viability.
Probiotic cultures of Bacillus subtilis BI-12 and Aerococcus viridans BI-07 with enteral
cottage in a dose of 150-200 × 106 mc. Of each microbiont on the head during the first week and then,
from the second week to the end of the growing period, 42 days, 250-300 × 106 mc. Is an effective
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biological immunocorrector in the sanation of the intestinal microbiocenosis, as with enteral
administration for 42 days, it has a pronounced inhibitory effect on the intestinal rod of broiler
chickens, as are the indigenous representatives of the intestinal microbiocenosis. Due to the activation
of immunogenesis in experimental broiler chickens, it is because they have higher rates of nonspecific
immunobiological reactivity of the macroorganism. Also, giving probiotics to the inside stabilizes
and stimulates the most important physiological and immunological indices of the chickens organism,
activates the formation of the cellular and humoral links of immunity, leads to a pronounced increase
in viability and more effective realization of the productive potencies of the organism.
Keywords: PROBIOTIC CULTURES, BACILLUS SUBTILIS BI-12, AEROCOCCUS
VIRIDANS BI-07, WHITE MICE, BROILER CHICKENS, IMMUNOBIOLOGICAL
REACTIVITY, NONSPECIFIC RESISTANCE, HUMORAL AND CELLULAR IMMUNITY
FACTORS, VIABILITY.
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА НА ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКУЮ
РЕАТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА БЕЛЫХ МЫШЕЙ И ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
И. А. Бибен, А. И. Сосницкий, В. В. Зажарский
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет
ул. Сергея Ефремова, 25. г. Днепр, 49600, Украина
АННОТАЦИЯ
Интенсивное развитие отрасли птицеводства и получение биобезопасной
физиологически полноценной продукции невозможно без создания клинически здорового
птицепоголовья, способного эффективно утилизировать корма при существующих
технологиях содержания без использования антибиотиков и ксеногенных препаратов, трудно
поддающихся биодеградации и поступающих в пищевую цепь с включением в нее
человеческой популяции.
Современные технологии содержания и кормления сельскохозяйственных животных и
птицы направлены на максимальное использование физиологического потенциала организма
продуктивных животных, с целью наиболее полного извлечения экономической выгоды от
эксплуатации их продуктивного потенциала. Нефизиологические односторонние
истощающие технологии промышленного птицеводства приводят к развитию синдрома
физиологической неполноценности и иммунодефицитного состояния организма птицы,
особенно на ранних этапах ее онтогенетического развития.
Снижение жизнеспособности организма цыплят сопровождается и базируется на
общеорганизменной иммуносупрессии лимфоидной системы, снижением потенциала
иммунобиологической резистентности, ослаблением силы иммунного ответа на вакцинальные
и инфекционные антигенные раздражения, что закономерно приводит к инфектопатологии
факторного типа с эстафетной и безэстафетной передачей возбудителя инфекции с
потенциальной патогенностью. Простейшим способом подавления банальной инфекционной
патологии индуцированной микробами-выхода с потенциальной патогенностью является
массированная перманентная дача кормовых антибиотиков. В соответствии с Codex
Alimentarius и требованиями гуманной фармакопеи даже следы их являются небезопасными и
недопустимыми в продуктах питания человека, особенно в диетическом и детском.
Альтернативой использованию антибиотиков являются пробиотические препараты,
биотехнология которых интенсивно развивается в последнюю четверть века и получены
многочисленные биопрепараты медицинского и ветеринарного назначения. Все эти
пробиотические препараты конструируются на основе традиционных для биотехнологии
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методиках и классических микроорганизмах Мечниковского типа – молочно-кислых
бактериях, различной видовой принадлежности и банальных сапрофитах покровных тканей
или внутренних полостей, обладающих пробиотической активностью. В нашей работе мы
создали синергидную композицию из сенной бациллы и аэрококка, изолированных от
физиологически полноценных животных с высокими откормочными кондициями и высокими
показателями иммунобиологической резистентности. Пробиотические прокариоты после
идентификации были патентованы и депонированы как Bacillus subtilis BI-12 и Aerococcus
viridans BI-07 и будут использоваться для конструирования, совершенствования и
дальнейшего внедрения в широкую практику в виде симбиотического препарата.
Предварительные испытания экспериментального пробиотического препарата
показали его полную биобезопасность для организма млекопитающих животных, на модели
белая мышь и для цыплят-бройлеров. Пробиотики оказывали иммуномодулирующее
воздействие на все звенья иммунной системы, нормализуя интенсивность иммунного ответа
на антигенный стимул, и тем самым повышая иммунобиологическую резистентность
организма и его жизнеспособность.
Пробиотические культуры Bacillus subtilis BI-12 и Aerococcus viridans BI-07 при
энтеральной даче в дозе по 150-200×106 ж.м.к. каждого микробионта на голову в течение
первой недели и затем, со второй недели и до конца периода выращивания – 42 суток, по 250300×106 ж.м.к. является эффективным биологическим иммунокорректором при санации
микробиоценоза кишечника, так как при энтеральном введении в течении 42 суток оказывают
выраженное ингибирующее воздействие на банальную микрофлору цыплят-бройлеров, как
индигенные представители нормомикробиоты. Следствием активизации иммуногенеза у
опытных цыплят-бройлеров является то, что они обладают более высокими показателями
неспецифической иммунобиологической реактивности макроорганизма. Также дача
пробиотиков внутрь стабилизирует и стимулирует важнейшие физиологические и
иммунологические показатели организма цыплят, активизирует формирование клеточного и
гуморального звена иммунитета, приводит к выраженному повышению жизнеспособности и
более эффективной реализации продуктивных потенций организма.
Ключевые слова: ПРОБИОТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ, BACILLUS SUBTILIS BI-12,
AEROCOCCUS
VIRIDANS
BI-07,
БЕЛЫЕ
МЫШИ,
ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ,
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕАКТИВНОСТЬ,
НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ, ГУМОРАЛЬНЫЕ И КЛЕТОЧНЫЕ ФАКТОРЫ ИММУНИТЕТА,
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ.
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ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО
СТАРТЕРА НАПОВНЮВАЧА БІОФІЛЬТРА «ФІЛЬТРОНОРМ-Д»
ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ
ВИЖИВАНОСТІ РИБ ГУППІ ТА ІНФУЗОРІЙ
Н. Є. Гриневич, канд. вет. наук, доцент
Білоцерківський національний аграрний університет,
вул. Соборна 8/1, м. Біла Церква, 09100, Україна
У статті представлено результати досліджень із визначення токсичності
мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра «Фільтронорм-Д» для вирощування
райдужної форелі за показниками виживаності риб гуппі (Poecilia reticulate Peters) та
інфузорій (Tetrachymena pyriformis). Встановлено, що під час визначення гострої токсичності
упродовж чотирьох діб загибелі гуппі не відмічали, як у контролі, так і у дослідних варіантах
з різним умістом нітрифікуючих бактерій. Протягом тривалості хронічного досліду, в
контролі не виявили загибелі риби у продовж 60 добового періоду спостереження. У варіанті
досліду № 1 з кількістю нітрифікуючих бактерій до 103 КУО/см3 води на 40 добу
експерименту виявили загибель 10 % риби. У варіантах дослідів № 2-4 упродовж всього 60добового періоду дослідження жодної загибелі тест-об’єктів не виявили. У акваріумі з
найбільшою кількістю нітрифікуючих бактерій у воді від 106 до 107 КУО/см3 на 60 добу
виявили загибель 10 % гуппі. Отже, отримані дані вказують про відсутність гострої
токсичної дії мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра для вирощування
райдужної форелі «Фільтронорм-Д» у концентрації від 103 до 107 нітрифікуючих бактерій в
1 см3 води для рибок гуппі, так як загибель тест-об’єктів упродовж 4 діб не виявили.
Ключові
слова:
ФІЛЬТРОНОРМ-Д,
СИСТЕМА
ЗАМКНЕНОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ, РАЙДУЖНА ФОРЕЛЬ, ТОКСИЧНІСТЬ, РИБИ ГУППІ, ІНФУЗОРІЇ.
Євросоюзом визначається екологічно чистою лише та рибна продукція, яка вирощена
в установках замкнутого водопостачання (УЗВ), саме тому вражають масштаби розвитку
даного напряму аквакультури на території цього політико-економічного утворення [1]. В
Україні в умовах замкненого водопостачання, в основному вирощують осетрових риб. У той
же час перспективним є вирощування в УЗВ порційної форелі. Прикладом може слугувати
Польща, яка вирощує до 20 тис. т товарної форелі на рік і створила в Євросоюзі стабільний
споживчий ринок [2]. Проте, вирощування форелі в УЗВ технологія не проста, а затратні
механізми значно вищі, ніж у традиційних басейнових та садкових господарствах. Основна
вимога щодо вирощування форелі – це наявність достатньої кількості чистої води. Чистота
води УЗВ забезпечується системою фільтрів, її якість – блоком водопідготовки, що включає
терморегуляцію, оксигенацію, очищення від органічних забруднень тощо. Очищення води в
УЗВ засноване механічному очищенні щільних завислих сполук за допомого механічного
фільтра, і на фізіологічній особливості мікроорганізмів використовувати у якості живильного
субстрату органічні речовини у біологічному фільтрі. Тому в УЗВ від роботи біофільтра, а
саме нітрифікуючої здатності його мікрофлори залежить вихід риби. Особливо, функція
біофільтра порушується після використання антимікробних препаратів, для санації води та
лікування риби. Саме в цей період відмічають найчастіше нітритне отруєння риби, через
зниження нітрифікуючих мікроорганізмів у біофільтрі. Тому швидке відновлення природної
мікрофлори реактора біофільтра після санації води, або запуску в дію УЗВ є запорукою
недопущення виникнення нітратного отруєння.
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Нами, співробітниками кафедри іхтіології та зоології Білоцерківського національного
аграрного університету (БНАУ) було розроблено мікробіологічний стартер наповнювача
реактора біофільтра «Фільтронорм-Д» для вирощування райдужної форелі ТУ У 10.9 –
00493712-001:2017 [3], який містить нітрифікуючі мікроорганізми. Важливість розробки
полягає у тому, що від активності нітрифікуючих і денітрифікуючих мікроорганізмів, які
заселяють біофільтр УЗВ, буде залежати виникнення нітритного отруєння риби. Особливо
негативно впливають на мікробіоценоз біофільтру УЗВ дезінфікуючі і протимікробні
препарати, які використовують для дезінфекції води і лікування риби. Після їх застосування
кількість нітрифікуючих мікроорганізмів різко зменшується у воді біофільтру і, як наслідок,
знижуються нітрифікуючі процеси та наростають нітрити. Доклінічні дослідження
ветеринарних лікарських препаратів та кормових добавок – важлива й обов’язкова передумова
створення нових лікарських форм, особливо, у контексті виконання законодавства щодо
контролю за хімічними сполуками, прийнятою країнами-членами Організації з економічного
співробітництва та розвитку [4].
Метою нашої роботи було визначити параметри гострої і хронічної токсичності на
рибах гуппі (Poecilia reticulate Peters) та інфузоріях (Tetrachymena pyriformis)
мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра «Фільтронорм-Д» для вирощування
райдужної форелі.
Матеріали і методи. Дослідження проводили на кафедрі іхтіології та зоології БНАУ.
У досліді використали рибки гуппі (Poecilia reticulate Peters) 3-4-тижневого віку, яких
утримували в шістьох акваріумах з об’ємом води по 4 дм3. У кожному акваріумі утримували
по 10 самок гуппі. П’ять акваріумів використовували як дослідні, а шостий – контроль. Воду
в акваріумах використовували з природного джерела без попередньої обробки з твердістю
2,9 мг-екв/дм3, рН – 6,9 од. Температуру води підтримували на рівні 23 °С за допомогою
терморегуляторів, аерування води здійснювали мікрокомпресором. У дослідні акваріуми
вносили мікробіологічний стартер наповнювача біофільтра «Фільтронорм-Д» для
вирощування райдужної форелі з розрахунком, щоб в 1 см3 води акваріума містилося від 103
до 107 КУО нітрифікуючи бактерій. Годування рибок проводили один раз на добу сухим
кормом (дафнії), фекалії з акваріума забирали за допомогою сифону.
Для визначення токсичності на інфузоріях використовували інфузорії (Tetrachymena
pyriformis) лабораторний штам WH-14, згідно з методичними рекомендаціями [5].
Гостру токсичну дію мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра
«Фільтронорм-Д» на рибах гуппі та на інфузоріях наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Критерії визначення гострої токсичності мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра
«Фільтронорм-Д» за виживаності рибок гуппі (Poecilia reticulate Peters) та інфузорій (Tetrachymena
pyriformis) лабораторний штам WH-14
Міра гострої
токсичності
Не токсичний
Слаботоксичний
Токсичний

Виживаність рибок гуппі за 96 год у тестованому
водному середовищі, порівняно з контролем, %
100 – 81
80 – 51
49 – 50

Виживаність інфузорій через 30 хв
досліду (живих), %
100 – 81
80 – 51
49 – 50

Критерієм визначення хронічної токсичності були достовірні відмінності за
виживаності риб гуппі впродовж 60 діб або виживаність інфузорій протягом 60 хв у досліді,
порівняно з контролем.
Результати й обговорення. Визначення можливої гострої та хронічної дії
мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра «Фільтронорм-Д» на риби гуппі (табл. 2).
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Таблиця 2
Кількість загиблих риб гуппі у гострому і хронічному експерименті з оцінки токсичності
мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра "Фільтронорм-Д", n=60
Варіанти досліду, №
1
2
3
4
5
Контроль
(вода
без
нітрифікуючих мікроорганізмів)

Кількість нітрифікуючих мікроорганізмів,
КУО/см3 води акваріума
до 103
від 103 до 104
від 104 до 105
від 105 до 106
від 106 до 107
‒

Терміни дослідження, діб
4
10
20 40 60
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0

0

0

0

З результатів досліджень, наведених в таблиці 2 видно, що під час визначення гострої
токсичності упродовж чотирьох діб загибелі гуппі не відмічали, як у контролі, так і у
дослідних варіантах з різним умістом нітрифікуючих бактерій. Протягом тривалості
хронічного досліду, в контролі не виявили загибелі риби упродовж 60-добового періоду
спостереження. У варіанті досліду № 1 з кількістю нітрифікуючих бактерій до 103 КУО/см3
води на 40 добу експерименту виявили загибель 1 риби – 10 %. У варіантах дослідів № 2-4
упродовж всього 60-добового періоду дослідження жодної загибелі тест-об’єктів не виявили.
В акваріумі з найбільшою кількістю нітрифікуючих бактерій у воді від 106 до 107 КУО/см3 на
60 добу виявили загибель однієї гуппі – 10 %.
Отже, отримані дані вказують на відсутність гострої токсичної дії мікробіологічного
стартера наповнювача біофільтра для вирощування райдужної форелі «Фільтронорм-Д» у
концентрації від 103 до 107 нітрифікуючих бактерій в 1 см3 води для рибок гуппі, так як
загибель тест-об’єктів упродовж 4 діб не виявили.
Також результати досліджень свідчать і про відсутність хронічної токсичності
«Фільтронорм-Д» у вказаних концентраціях для гуппі, незважаючи на загибель по одному
тест-об’єкті у варіантах № 1 та № 5 на 40 та 60 добу, відповідно. Загибель риби у цих варіантах
пов’язана з іншими чинниками, так як при порівнянні зовнішнього вигляду контрольних і
дослідних тест-об’єктів видимих змін шкіряного покриву, стану плавців, органів зору
виявлено не було. Споживання корму та вгодованість у всіх групах була практично
однаковою.
Результати досліджень впливу мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра для
райдужної форелі «Фільтронорм-Д» на виживаність інфузорій Tetrachymena pyriformis
наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
Вплив мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра «Фільтронорм-Д» на виживаність
Tetrachymena pyriformis лабораторний штам WH-14, М±m, n=5
Варіанти досліду,
№

Кількість інфузорій в полі зору
мікроскопа, штук, через
30 хв.
30,8±2,8
30,6±2,5
29,7±2,3
29,1±2,6
29,0±2,5

1
2
3
4
5

60 хв.
31,5±2,8
31,2±2,7
30,1±2,5
29,7±2,6
28,8±2,5

Кількість інфузорій в полі зору
мікроскопа в контролі (пептонне
середовище), штук, через
30 хв.
60 хв.

31,4±2,1

33,6±2,7

Міра
токсичності
нетоксичне
нетоксичне
нетоксичне
нетоксичне
нетоксичне

Як видно з даних таблиці 3, у всіх варіантах досліду з вмістом нітрифікуючих бактерій
від 10 до 107 КУО/см3 води кількість інфузорій протягом 30 і 60 хв вирощування була
3
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практично однаковою. Також не виявлено статистично достовірного збільшення кількості
інфузорій у контролі, як протягом 30 хв, так і протягом 60 хв вирощування, порівняно з
дослідними варіантами. У всіх варіантах досліду ніяких морфологічних змін у інфузорій не
відзначали. Вони були активні, мали характерний прямолінійний рух, який не відрізнявся від
руху інфузорій у контролі.
Отже, результати досліджень вказують, що мікробіологічний стартер наповнювач
біофільтра «Фільтронорм-Д» не проявляє гострої та хронічної токсичної дії на інфузорії у
концентрації нітрифікуючих бактерій до 107 КУО/см3 води.
Таким чином, проведені дослідження з визначення токсичності на гуппі та інфузоріях
свідчать про можливість безпечного використання мікробіологічного стартера наповнювача
біофільтра «Фільтронорм-Д» для відновлення нітрифікуючої мікрофлори реактора біофільтра
під час вирощування райдужної форелі.
ВИСНОВКИ
1. Мікробіологічний стартер наповнювача біофільтра «Фільтронорм-Д» для
вирощування райдужної форелі у концентрації до 107 КУО нітрифікуючи бактерій в 1 см3 води
не проявляє гострої та хронічної токсичної дії на тест об’єкти.
2. Відсутність токсичного впливу «Фільтронорм-Д» на гуппі і інфузорії дає можливість
безпечної апробації його у виробничих умовах.
Перспективи досліджень. Вивчення безпечного використання мікробіологічного
стартера наповнювача біофільтра «Фільтронорм-Д» для відновлення нітрифікуючої
мікрофлори реактора біофільтра під час вирощування райдужної форелі.
ASSESS THE TOXICITY MICROBIOLOGICAL STARTER FOR FILLER
OF BIOFILTER "FILTRONORM-D" FOR GROWING RAINBOW TROUT DEPENDS
ON SURVIVAL OF GUPPIES AND INFUSORIAN
N. Grynevych
Bila Tserkva National Agrarian University
8/1 Soborna area, Bila Tserkva, Kyiv region, 09117, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of studies to determine the toxicity of microbial starter for filler
of biofilter "Filtronorm-D" for growing rainbow trout that depends on survival of guppies (Poecilia
reticulate Peters) and infusorian (Tetrachymena pyriformis). Found that when determining the acute
toxicity within four days guppies remain living as in control and in experimental versions with
different contents nitrifying bacteria. in chronic experiment (60 days period) in control not found
death of fish. In experiment № 1 number of nitrifying bacteria came to 103 cfu / cm3 water for 40 day
experiment revealed 10% loss of fish. In experiments № 2-4 (60 days period) throughout the study
period no death of test objects were found. In the aquarium with the largest number of nitrifying
bacteria in water from 106 to 107 cfu / cm3 at 60 days revealed a 10% loss of guppies. Thus, the data
indicate the absence of acute toxic effects of microbiological starter of filler for biofilter "FiltronormD" at a concentration of 103 to 107 cm3 nitrifying bacteria in the water for fish guppies, within 4
days of experiment the death of test objects not found.
Keywords: FILTRONORM-D, RSA, RAINBOW TROUT, TOXICITY, GUPPIES,
ІNFUSORIAN.
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СТАРТЕРА
НАПОЛНИТЕЛЯ БИОФИЛЬТРА «ФИЛЬТРОНОРМ-Д» ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫЖИВАЕМОСТИ РЫБ ГУППИ
И ИНФУЗОРИЙ
Н. Е. Гриневич
Белоцерковский национальный аграрный университет
пл. Соборная, 8/1, г. Белая Церковь, Киевская обл., 09117, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований по определению токсичности
микробиологического стартера наполнителя биофильтра «Фильтронорм-Д» для выращивания
радужной форели по показателям выживаемости рыб гуппи (Poecilia reticulate Peters) и
инфузорий (Tetrachymena pyriformis). Установлено, что при определении острой токсичности
в течение четырех суток гибели гуппи не отмечали, как в контроле, так и в опытных вариантах
с различным объемом нитрифицирующих бактерий. В течение длительности хронического
опыта, в контроле не было гибели рыбы в течение 60 дневного периода наблюдения. В
варианте опыта №1 по количеству нитрифицирующих бактерий до 103 КОЕ / см3 воды на 40
сутки эксперимента обнаружили гибель 10% рыбы. В вариантах опытов № 2-4 в течение всего
60 суточного периода исследования ни гибели тест-объектов не обнаружили. В аквариуме с
наибольшим количеством нитрифицирующих бактерий в воде от 106 до 107 КОЕ/см 3 на 60
сутки обнаружили гибель 10% гуппи. Таким образом, полученные данные указывают об
отсутствии острой токсического действия микробиологического стартера наполнителя
биофильтра для выращивания радужной форели «Фильтронорм-Д» в концентрации от 103 до
107 нитрифицирующих бактерий в 1 см3 воды для рыбок гуппи, так как гибель тест-объектов
в течение 4 дней не обнаружили.
Ключевые
слова:
ФИЛЬТРОНОРМ-Д,
СИСТЕМЫ
ЗАМКНУТОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАДУЖНАЯ ФОРЕЛЬ, ТОКСИЧНОСТЬ, РЫБЫ ГУППИ,
ИНФУЗОРИИ.
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РОЗРОБКА СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ЛАКТОБАКТЕРІЙ
С. О. Гужвинська, канд. с.-г. наук, с. н. с.,
А. П. Палій, д-р вет. наук, с. н. с.,
Б. Т. Стегній, д-р вет. наук, професор, академік НААН
Національний науковий центр
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»,
вул. Пушкінська, 83, Харків, 61023, Україна
Визначена ефективність запропонованого складу поживного середовища для
культивування лактобактерій і встановлено технологічні фактори їх росту. Встановлено,
що на запропонованому середовищі бактерії росли і активно накопичували значну кількість
життєздатних клітин: 6,2-8,2 х 10 6 КУО/см3 (контроль 6,1±0,07 х 10 6 КУО/см3) за
технологічними параметрами рН–7,0 і температури 37 оС.
Ключові слова: ЛАКТОБАКТЕРІЇ, КУЛЬТИВУВАННЯ, ПОЖИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ.
Молочнокислі бактерії значно поширені в природі. Вивчення біологічних властивостей
лактобактерій і біфідобактерій, як і інших мікроорганізмів, вимагає вміння тривалого
збереження культур. Це необхідно як для підтримки колекцій молочнокислих бактерій у
високоактивному стані, так і для виготовлення і зберігання пробіотичних препаратів [1, 2].
Найпоширенішим способом збереження молочнокислих бактерій є їхні періодичні
пересівання на свіжі поживні середовища. Однак використання такого методу часто спричиняє
значні зміни культурально-морфологічних властивостей культур. Залежно від біологічних
особливостей штамів, їхньої життєстійкості пересівання здійснюють один раз на 2-4 місяці [3,
4]. Такий спосіб трудомісткий, крім того, після чотирьох-п’яти пасажів штами знижують свою
біологічну активність [5, 6].
До факторів, що впливають на життєздатність мікроорганізмів, належать такі:
температура, рН, осмотичний тиск. Крім того, ріст і життєдіяльність мікробів неможливі без
наявності в середовищі їхнього перебування живильних матеріалів, які використовуються для
побудови компонентів клітин, а також необхідні як джерела енергії для процесів
життєдіяльності.
У біотехнологічному процесі створення лікувально-профілактичних пробіотиків
велику увагу приділяють досягненню максимального рівня виходу біомаси життєздатних
клітин бактерій та відповідно синтезованих ними біологічно активних речовин, важливо при
підборі штамів враховувати їх технологічність у виробничих умовах і стабільність при
культивуванні з урахуванням збереження пробіотичних властивостей. Ці показники
визначають продуктивність, конкурентоздатність і рентабельність технологічного процесу. З
метою прискорення росту накопичення бактеріальної маси, а також більш тривалого терміну
збереження культур, ми здійснили роботу з розробки поживного середовища для
культивування лактобактерій.
Метеріали і методи. Для проведення експериментів було виготовлено 6 варіантів
дослідних поживних середовищ для культивування лактобактерій. Були підібрані компоненти
до основного складу середовища: лактоза, натрій фосфорнокислий двозамінений, натрій
лимоннокислий при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: натрій фосфорнокислий
двозаміщений – 0,2-0,4, натрій лимоннокислий 0,5-0,8. Контролем служило середовище МРС.
Підбір та оптимізацію середовищ проводили по наступним критеріям: рН середовища,
температурного режиму, кількістю мікробних клітин після інкубації.
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Кількість живих мікробних клітин визначали методом серійних розведень одержаної
суспензії в фізіологічному розчині з наступним висівом культур бактерій по 0,1 см3 із
розведень 106 на середовища з наступним підрахунком кількості колонієутворюючих одиниць.
рН середовища та температурний режим культивування визначали загальноприйнятими
методами.
Результати й обговорення. Розроблено поживне середовище для культивування
лактобактерій. На цьому середовищі бактерії росли і активно накопичували значну кількість
життєздатних клітин: 6,2-8,2 х 10 6 КУО/ см3 (контроль 6,1±0,07 х 106 КУО/см3). Встановлено,
що при культивуванні лактобактерій на середовищі № 3 збільшується вихід біомаси у 1,3 рази
у порівнянні з контрольним середовищем (табл. 1).
Таблиця 1
Компонентний склад поживного середовища для культивування лактобактерій
Варіанти середовища
1
2
3
4
5
6
Контрольне середовище

Співвідношення компонентів в середовищі, мас %
Натрій фосфорнокислий
Натрій
Лактоза
двозаміщений
лимонокислий
1,0
0,20
0,50
1,1
0,25
0,55
1,2
0,30
0,60
1,3
0,35
0,65
1,4
0,40
0,70
1,5
0,45
0,80
-

Кількість
мікробних клітин,
х106 КУО/см3
7,4±0,23
6,2±0,07
8,2±0,11
7,1±0,09
7,4±0,21
6,7±0,21
6,1±0,07

У процесі вивчення поживного середовища встановлено, що ріст мікроорганізмів
залежить від рН середовища. Чим вище рН середовищ? тим менша кількість молочнокислих
клітин розвивається в поживному середовищі, результати наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Вплив рН поживного середовища на ріст молочнокислих бактерій (М±m, п=3)
Початкове
значення рН
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,5

Кількість мікробних клітин, Х 106 кл/см3
Контроль
дослід
13.7±0,15
14,1±0,14
14,4±1,16
14,5±1,10
23,2±1,70
2,40±1,16
24,3±1,30
25,0±1,14
22,5±1,10
23,0±1,01
10,1±0,50
12±4,10

Результати досліджень рН дослідного середовища було від 5,5 до 8,5, в результаті
статистичної обробки отриманих результатів виявилось, що найінтенсивніший ріст
відзначався при рН 6,5-7,5. Необхідно зазначити, що максимальне накопичення культур
спостерігалось при рН – 7,0 (контроль 24,3±1,30; дослід 25,0±1,14 клітин). Найменша
концентрація мікроорганізмів в поживному середовищі спостерігалась при рН – 8,5.
Отримавши позитивні результати по визначенню оптимальних умов рН було визначено
оптимальні температурні режими вирощування молочнокислих бактерій на запропонованому
середовищі. В дослідах інкубацію посіяних культур проводили за температури 30 оС –
мінімальна та 50 оС – максимальна (табл. 3).

225

Таблиця 3
Вплив температури вирощування на ріст молочнокислих бактерій, (М±m, п=3)
Температура, оС
30
37
40
45
50

Кількість мікробних клітин, Х 106 кл/см3
контроль
Дослід
14,5±1,77
1,25±0,15
24,7±0,36
25,0±0,34
2,35±0,92
24,0±0,87
8,05±0,92
9,0±0,87
9,05±0,06
1,2±0,05

При статистичній обробці було встановлено, що найкращий ріст та розвиток
лактобактерій проходить за температури 37 – 40 оС.
Таким чином, дослідження показали, що при різних температурних режимах і рН
середовища найкращим з них є те, що має рН – 7,0, а інкубація посівного матеріалу проходить
за температури 37 оС. Після проведених досліджень запропоновано середовище для
культивування лактобактерій.
ВИСНОВКИ
Запропоновано середовище для культивування лактобактерій, на якому бактерії росли
і активно накопичували значну кількість життєздатних клітин 6,2-8,2 х 10 6 КУО/см3.
Встановлено, що при різних температурних режимах і рН середовища найкращим з них є те,
що має рН–7,0, а інкубація посівного матеріалу проходить за температури 37 оС.
Перспективи досліджень. Дослідження з розробки поживних середовищ триватимуть.
THE SCIENTIFIC RATIONALE FOR DEVELOPING NUTRIENT MEDIUM
FOR CULTIVATION OF LACTOBACILLI
S. A. Gujvinska, A. P. Paliy, B. T. Stegniy
National Scientific Center "Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine"
Str. Pushkinska, 83, Kharkov, 61023, Ukraine
SUMMARY
The efficiency of the proposed nutrient medium for cultivation of lactobacilli and has
technological factors of their growth. It is established that the proposed environment bacteria grow
and actively accumulating a significant number of viable cells of 6,2-8,2 х 106 CFU/cm3 (control of
6.1±0.07 x 106 CFU/ cm3) for the process parameters pH–7.0 and temperature 37 оС.
Keywords: LACTOBACILLI, CULTIVATIONS, NOURISHING ENVIRONMENT.
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ЛАКТОБАКТЕРИЙ
С. А. Гужвинская, А. П. Палий, Б. Т. Стегний
Национальный научный центр
«Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины»,
ул. Пушкинская, 83, г. Харьков, 61023, Украина
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АННОТАЦИЯ
Определена эффективность разработанной оптимальной питательной среды для
культивирования лактобактерий и определены основные технологические факторы их роста.
Было установлено, что разработанная питательная середа способствует накоплению
бактериальной массы 6,2-8,2 х 10 6 КОЕ/ см3 (контроль 6,1±0,07 х 10 6 КОЕ/ см3) при наиболее
благоприятном технологическом режиме рН–7,0 и температуре 37 о С.
Ключевые слова: ЛАКТОБАКТЕРИИ, КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, ПИТАТЕЛЬНАЯ
СЕРЕДА.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ СЕЛЕКТИВНОЇ
ДОМІШКИ ДО ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ
CAMPYLOBACTER SPP.
О. І. Касяненко, д-р вет. наук, професор,
С. М. Гладченко, аспірант
Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
У статті наведено результати визначення бактерицидних концентрацій антимікробних
препаратів: гентамицину, колистину, рифампицину, цефалексину, триметоприму,фузидину по
відношенню до культур Campylobacter jejuni subsp. jejuni, L. monocitigenes, S. enteritidis, E. сoli, P.
multocidae та мікроміцетів родів Aspergillus, Penicillium, Fusarium. Результати
експериментальних досліджень дозволили визначити оптимальний склад антимікробних
засобів селективної домішки, додавання якої до поживних середовищ для ізоляції Campylobacter
spp. дозволить уникнути попереджуючого росту супутньої мікрофлори та проводити
селективну ізоляцію кампілобактерій із харчових продуктів, води і об’єктів зовнішнього
середовища. Ефективність застосування запропонованої комбінації антимікробних засобів у
ході селективної ізоляції Campylobacter spp. вивчали на основі поживного щільного
середовища для культивування кампілобактерій з використанням суміші тест-культур
бактерій.
Ключові слова: СЕЛЕКТИВНА ДОМІШКА, ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА,
АНТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ, КУЛЬТУРИ МІКРООРГАНІЗМІВ.
Загальносвітова тенденція посилення контролю за збудниками зоонозів пов’язана зі
щорічним
збільшенням
кількості
харчових
токсикоінфекцій
(сальмонельозу,
кампілобактеріозу, лістеріозу тощо) серед населення країн Європи та світу. Щорічні доповіді
Європейського Агентства з безпеки продуктів харчування за період 2006-2016 рр. констатують
достовірне збільшення кількості випадків виявлення цих патогенів у м'ясі птиці, виробленому
в ЄС. Згідно зі статтею 5 Директиви 2003/99/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи від
17 листопада 2003 року, встановлені узгоджені програми моніторингу, оцінки ризиків та
встановлення вихідних значень щодо зоонозів та зоонозних збудників на рівні держав-членів
ЄС. Наукові експерти EFSA ухвалили технічні умови для дослідження стану моніторингу
Campylobacter серед поголів’я бройлерів і тушок птиці та узгодженої програми з
гармонізованого моніторингу сальмонели та Campylobacter у м’ясі бройлерів у країнах-членах
ЄС [1–5].
Складність ізоляції мікроорганізмів роду Campylobacter із харчових продуктів, води,
об’єктів зовнішнього середовища та патологічного матеріалу зумовлюється попереджаючим
ростом на поживних середовищах супутньої мікрофлори. Селективна ізоляція кампілобактерій
передбачає обов’язкове внесення до складу поживних середовищ суміші селективних
компонентів. При цьому доцільно враховувати рівень чутливості збудників до антимікробних
препаратів, що входять до складу селективних домішок. Тому актуальним і першочерговим
завданням є визначення чутливості ізолятів бактерій культур та мікроміцетів до дії
антимікробних препаратів селективної домішки, що додається до поживних середовищ [5–10].
Метою роботи було визначити склад компонентів антимікробних препаратів селективної
домішки для поживних середовищ для ізоляції Campylobacter spp. шляхом визначення
бактерицидної та фунгіцидної концентрації препаратів по відношенню до культур
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мікроорганізмів, які найчастіше проявляють попереджаючий ріст на поживних середовищах і
унеможливлюють виділення Campylobacter spp., та, як наслідок – забезпечити достовірність і
ефективність досліджень.
Матеріали і методи. Порядок та метод визначення бактерицидних концентрацій
антибіотиків гентаміцину, колістину, рифампіцину, цефалексину, триметоприму, фузидину
проводили, керуючись «Методикою визначення бактеріостатичної та бактерицидної
концентрації антибактеріальних препаратів методом подвійних серійних розведень» (2003),
яка регламентує основні положення проведення експериментальної роботи та дозволяє
забезпечити належну якість досліджень. Дослідні серії антибактеріальних препаратів
виготовлені за технологією і на обладнанні науково-контрольної лабораторії ТзОВ
«Бровафарма». В якості тест-культур використовували E. coli (серовар О2, штам № 157),
Campylobacter jejuni subsp. jejuni та культури S. enteritidis, L. monocitigenes, P. multocidaе,
мікроміцети родів Aspergillus, Penicillium, Fusarium, ізольованих попередньо нами із м’яса птиці.
Культури мікроорганізмів вирощували на м'ясо-пептонному агарі (МПА). Для культивування
мікроміцетів використовували поживні середовища Чапека та глюкозний агар Сабуро. Із 18–
24-годинних культур мікроорганізмів готували завись, згідно зі стандартом оптичного
мікробіологічного 5 міжнародних одиниць каламутноcті (ДНКІБШМ).
Результати й обговорення. За результатами проведених досліджень нами була
розроблена система контролю кампілобактерійної інфекції птиці. Вона передбачає етапи
контролю на всьому ланцюгу обігу продукції: від виробництва до реалізації. Одним із них є
організація та проведення комплексу лабораторних досліджень на основі застосування
ефективних засобів та аналітичних методів дослідження.
Для підвищення ефективності лабораторно-діагностичних досліджень при індикації
збудників Campylobacter spp. доцільно застосовувати поживні середовища з селективною
домішками. Відомі методи селективної ізоляції недостатньо ефективні за рахунок того, що до
їх складу не входять фунгіцидні препарати. Крім того, більшість компонентів селективних
домішок не випускаються вітчизняною фармакологічною промисловістю, а є закордонного
виробництва, що зумовлює значні матеріальні затрати на витратні матеріали.
Найбільш близьким до запропонованого є спосіб селективної ізоляції мікроорганізмів
роду Campylobacter (Пат. на корисну модель 65594 Україна, МПК (2011. 01) С12N 1/00 Спосіб
селективної ізоляції мікроорганізмів роду Campylobacter із харчових продуктів / Фотіна Т. І.,
Березовський А. В., Касяненко О. І.; заявник та правовласник Сумський НАУ. – № u 2011
06159 ; заявл. 17.05.2011 ; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23). Однак, даний спосіб недостатньо
ефективний за рахунок того, що до складу селективної домішки не включені фунгіцидні
препарати, що пригнічують ріст грибкової мікрофлори. В основу винаходу поставлена задача
створити спосіб селективної ізоляції мікроорганізмів роду Campylobacter з харчових продуктів
шляхом удосконалення відомої селективної домішки, забезпечити достовірність та
ефективність досліджень, добитися збільшення частоти ізоляції кампілобактерій з харчових
продуктів та об’єктів зовнішнього середовища.
Поставлену задачу вирішували створенням способу селективної ізоляції Сampylobacter
spp. з харчових продуктів, що включає додавання до складу поживного середовища (ТУ У
24.4.-14332579-056:2010) домішки антимікробних препаратів за складом (мг): гентаміцин
сульфат – 2,0; цефалексин – 156; рифампіцин – 150, фузидин – 2 мг на 1 л поживного
середовища, інкубації посівів у мікроаерофільних умовах впродовж 18-24 годин при
температурі +37–42 ˚С. Результати визначення концентрацій антимікробних препаратів що
пригнічують ріст мікроорганізмів представлено в таблиці.
Отримані дані дозволять підібрати ефективну селективну домішку для поживних
середовищ з метою селективної ізоляції Campylobacter spp. з харчових продуктів, води та
об’єктів зовнішнього середовища. Для селективної ізоляції Campylobacter spp. до складу
поживних середовищ рекомендовано включати комбінацію антибактеріальних препаратів за
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складом: гентаміцин – 2 мг/1 л для пригнічення росту L. monocitogenes; цефалексин –
156 мг/1л для пригнічення росту S. еnteritidis та E. сoli та рифампіцин – 250 мг/1л для
пригнічення росту P. multocidaе та фузидин – 2 мг/1л для пригнічення росту мікроміцетів родів
Aspergillus, Penicillium, Fusarium.
Таблиця
Результати визначення бактеріостатичних концентрацій антибактеріальних препаратів
до циркулюючих штамів мікроорганізмів

7,81
3,91
1,95

+
+
+

Fusarium

7
8
9

Penicillium,

+
+
+

основний розчин гентаміцину з концентрацією 1000 мкг/1 мл
–
–
–
+
–
+
+
+
+ +
–
+
–
+
–
+
+
+
+ +
–
+
+
+
–
+
+
+
+ +
основний розчин колістину сульфату з концентрацією 3333 мкг/мл
–
–
–
–
–
+
+
+
+ +
–
+
+
–
–
+
+
+
+ +
–
+
+
+
–
+
+
+
+ +
–
+
+
+
–
+
+
+
+ +
+
+
+
+
–
+
+
+
+ +
основний розчин триметоприму з концентацією 3333 мкг/мл
+
–
–
+
–
+
+
+
+ +
+
–
–
+
–
+
+
+
+ +
+
–
–
+
–
+
+
+
+ +
+
+
+
+
–
+
+
+
+ +
основний розчин цефалексину з концентацією 20000 мкг/1мл
–
–
–
–
–
+
+
+
+ +
+
–
–
–
–
+
+
+
+ +
+
–
–
–
–
+
+
+
+ +
+
–
–
+
–
+
+
+
+ +
+
–
–
+
–
+
+
+
+ +
+
+
+
+
–
+
+
+
+ +
основний розчин рифампіцину з концентацією 1000 мкг/1мл
+
+
–
–
–
+
+
+
+ +
+
+
+
–
–
+
+
+
+ +
+
+
+
+
–
+
+
+
+ +
основний розчин фузидину з концентацією 1000 мкг/1мл
– –
–
– –
–
– –
–

Aspergillus

500
250
125

P. multocida

1
2
3

E. coli

–
–
+
+
+
+

S. enteritidis

2500
1250
625
312,5
156,25
78,125

L. monocitogenes

3
4
5
6
7
8

C. jejuni

–
–
+
+

МПА, с. Чапека

1666,50
833,25
416,625
208,312

Контроль (культура мікроорганізмів)

Fusarium

1
2
3
4

Penicillium,

–
–
+
+
+

Aspergillus

208,312
104,156
52,078
26,039
13,019

P. multocida

4
5
6
7
8

E. coli

+
+
+

S. enteritidis

7,81
3,91
1,95

L. monocitogenes

Концентрація
препарату,
мкг/мл

7
8
9

C. jejuni

№ пробірки ряду

Дослід (культура мікроорганізмів)

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Примітка: «-» – ріст колоній бактерій відсутній; «+» – ріст колоній бактерій на поверхні поживного
середовища.

Ефектність такої комбінації антибактеріальних засобів у ході селективної ізоляції
Campylobacter spp. вивчали на основі поживного щільного середовища для культивування
кампілобактерій (ТУ У 4.4.-14332579-056:2010) з використанням суміші тест-культур
бактерій.
В якості тест-культур супутньої мікрофлори використовували ізоляти, попередньо
виділені нами із м’яса птиці.
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Вихідні концентрації кампілобактерій і супутньої мікрофлори готували з
концентрацією мікробних клітин 1×109 в 1 см3 фізіологічного розчину, в подальшому
проводили послідовне десятикратне розведення заданої концентрації (1×101 – 1×109).
Суспензії кампілобактерій і супутньої мікрофлори кожного розведення в об’ємі по 0,1
мл висівали на поверхню поживного щільного середовища для культивування
кампілобактерій з селективною та без селективної домішки.
Посіви інкубували при температурі 37 °С: в мікроаерофільних умовах. Облік
результатів посівів на живильних середовищах проводили щодоби протягом 12 діб.
На середовищі поживному щільному для культивування кампілобактерій (без
додавання рекомендованої комбінації антибактеріальних засобів) культури супутньої
мікрофлори проявляли попереджуючий ріст щодо Campylobacter spp., так як ріст культур
супутньої мікрофлори: лістерій, сальмонел, ешерихій, пастерел, стафілокока, протея і
мікроскопічних грибів – реєстрували через добу культивування.
На поживному середовищі з експериментальною селективною домішкою продовж 1-12
діб після посіву і культивування реєстрували ріст лише культур кампілобактерій, ознак росту
супутньої мікрофлори виявлено не було. Слід зазначити, що час реєстрації ознак росту
кампілобактерій залежав від концентрації бактерій в посівній дозі. Мінімальна доза
кампілобактерій, що забезпечувала ріст культур на поверхні селективного поживного
щільного середовища для культивування кампілобактерій складала 1×10– 1×103 мко/мл.
Лабораторну діагностику кампілобактерійної інфекції птиці необхідно здійснювати
відповідно до «Методичних рекомендації з виділення мікроорганізмів роду Campylobacter spp.
продукції птахівництва та порядку її ветеринарно-санітарної експертизи», (затв. Науковометодичною радою Державного комітету ветеринарної медицини України, протокол № 1 від
23 грудня 2010 р.). Для проведення бактеріологічного контролю птиці пропонуємо
використовувати розроблене нами «Середовище поживне щільне для культивування
кампілобактерій» (Пат. на корисну модель 36641 Україна, МПК (2006) С12N 1/00.; ТУ У 24.414332579-056:2010) та селективну домішку до поживних середовищ для ізоляції Сampylobacter
spp. (Пат. на корисну модель 107433 Україна, МПК (2016. 01) С12N 1/00 Спосіб селективної
ізоляції мікроорганізмів роду Campylobacter із продуктів тваринного походження і об’єктів
зовнішнього середовища / Касяненко О. І., Гладченко С. М.; заявник та правовласник
Сумський НАУ. – № u 201510861 ; заявл. 06.11.2015 ; опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11.).
ВИСНОВКИ
1. Фунгіцидна концентрація фузидину для пригнічення росту мікроміцетів родів
Aspergillus, Penicillium, Fusarium складає 1,95 мкг/мл.
2. З метою селективної ізоляції Campylobacter spp. до складу поживного середовища
достатньо включати комбінацію з трьох антибіотиків і одного фунгіцидного засобу за
наступним складом: гентаміцин сульфат – 2 мг/1 л для пригнічення росту L. monocitogenes;
цефалексин – 156 мг/1л для пригнічення росту S. еnteritidis та E. сoli і рифампіцин – 250 мг/1л
для пригнічення росту P. multocidaе, фузидин – 2 мг/1л для пригнічення росту мікроміцетів
родів Aspergillus, Penicillium, Fusarium.
Перспективи досліджень. Реалізація задуму проведення селективної ізоляції
мікроорганізмів роду Campylobacter дозволить організувати моніторинг поширення даних
мікроорганізмів серед продукції птахівництва та об’єктів зовнішнього середовища.
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF COMPOSITION OF SELECTIVE ADDITION
TO NOURISHING ENVIRONMENTS FOR ISOLATION OF CAMPYLOBACTER SPP.
O. I. Kasjanenko, S. M. Gladchenko
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
In the article presents results of determination of bactericidal concentrations of antibiotics of
gentamicin, kolistin sulfate, rifampicin, cеfalexin trimethoprim, fusidine in relation to the cultures of
Campylobacter jejuni subsp. jejuni, L. monocitigenes, S. enteritidis, E. coli, P. multocidae, Aspergillus,
Penicillium, Fusarium. The results of experimental researches allowed to define composition of
chemotherapeutic facilities of selective addition adding of which to the nourishing environments for the
isolation of Campylobacter spp. will allow to avoid warning growth of concomitant microflora and
conduct the selective isolation of Campylobacter spp. from food products, water and external
environment. Efficiency of application of the offered combination of antimicrobial facilities during the
selective isolation of Campylobacter spp. studied on the basis of nourishing dense environment for
cultivation of Campylobacter spp. with the use of mixture of test-cultures of bacteria.
Keywords:
SELECTIVE
ADDITION,
NOURISHING
ENVIRONMENTS,
ANTIMICROBIAL PREPARATIONS, CULTURES OF MICROORGANISMS.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА СЕЛЕКТИВНОЙ ДОБАВКИ
К ПИТАТЕЛЬНЫМ СРЕДАМ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ CAMPYLOBACTER SPP.
О. И. Касьяненко, С. М. Гладченко
Сумскoй национальный аграрный университет
ул. Г. Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты определения бактерицидных концентраций
антибиотиков гентамицина, колистина, рифампицина, цефалексина, триметоприма и фузидина по
отношению к культурам Campylobacter jejuni subsp. jejuni, L. monocitigenes, S. enteritidis, E. сoli, P.
multocidae, родов микромицетов Aspergillus, Penicillium, Fusarium. Результаты исследований
позволили определить оптимальный состав рецепта селективной добавки, добавление которой
к питательным средам для изоляции Campylobacter spp. позволит избежать предупреждающего
роста сопутствующей микрофлоры и проводить селективную изоляцию кампилобактерий из
пищевых продуктов, воды и объектов внешней среды. Эффективность применения предложенной
комбинации антибиотиков в ходе селективной изоляции Campylobacter spp. изучали на основе
питательной плотной среды для культивирования кампилобактерий с использованием смеси
тест-культур бактерий.
Ключевые слова: СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА, ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ,
АНТИМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КУЛЬТУРЫ МИКРООРГАНИЗМОВ.
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ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
РЕЗИСТЕНТНОСТІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ «САРОФЛОКС»
ТА «ЕНРОФЛОКСАЦИН» ДО ВИДІЛЕНОЇ МІКРОФЛОРИ
ПТАШНИКІВ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Ж. Є. Кліщова, аспірант10
Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
У статті наведені результати бактеріологічних та мікробіологічних досліджень
птахогосподарств північно-східного регіону України з подальшим вивченням резистентності
виділених культур родів Escherichia, Streptococcus, Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas,
Klebsiella, Clostridium, Salmonella, Campylobacter до антибактеріальних засобів «Сарофлокс»
та «Енрофлоксацин». Провівши порівняльний аналіз двох препаратів «Сарофлокс» та
«Енрофлоксацин» до ізольованої мікрофлори та її чутливості до даних препаратів,
встановлено, що вона була різною. У розведенні 1:105 та 1:106 «Сарофлокс» пригнічував ріст
усього спектру досліджуваних мікроорганізмів. Щодо препарату «Енрофлоксацин», то ріст
пригнічення усіх мікроорганізмів відбувався при розведені 1:104 ,а при розведені 1:106
спостерігалось пригнічення росту лише деяких збудників: S. pullorum, E. coli O2, Y.
еnterocolitica та A. fumigatus, тоді як всі інші культури виявились не чутливими до даного
розведення «Енрофлоксацин». Це свідчить про те, що на даному етапі використання
препарату «Енрофлоксацин» з лікувальною метою від бактеріальних хвороб птиці не є
ефективним у зв’язку з тим, що формується звикання та стійкість штамів мікроорганізмів
через постійне використання даного препарату. Діє стовідсотково «Сарофлокс» на всі
епізоотично значимі культури бактерій в мінімальній концентрації 0,24 мг/см3, що майже в
4 рази є меншим у порівнянні з «Енрофлоксацин» (мінімальна - 49 мкг/см3).
Ключові
слова:
РЕЗИСТЕНТНІСТЬ,
МІКРООРГАНІЗМИ,
БАКТЕРІЇ,
АНТИБІОТИКИ, ПТИЦЯ, «САРОФЛОКС», «ЕНРОФЛОКСАЦИН».
Проблема резистентності мікроорганізмів не нова, вона існувала ще до відкриття
першого антибіотика. У зв'язку з широким і часто некерованим застосуванням антибіотиків
останнім часом особливо помітно зросла кількість штамів, резистентних до одного, або до
декількох антибіотиків. Найбільш частою причиною набутої стійкості є широке застосування
антибактеріальних препаратів, а наслідком цього стає те, що раніше чутливі штами стають
резистентними [1–4]. Феномен стійкості – це вкрай специфічне явище, тому дані по окремих
країнах можуть значно відрізнятися в залежності від ареалу застосування антибіотиків. Ще у
1940 році, тобто до початку клінічного застосування пеніциліну, були описані пеніцилініази
Escherichia coli. А вже через 10 років відмічалася резистентність Staphylococcus aureus до
пеніциліну. Ампіцилін розширив спектр дії пеніцилінів за рахунок Г -штамів Haemophilus
influenzae та Escherichia coli, проте, вони досить швидко стали стійкими до ампіциліну. У 1967
році перший пеніцилінорезистентний стрептокок був виявлений в Австралії, а через 7 років у
США, який викликав пневмонію у людини з пневмококовим менінгітом У 1980 році було
підраховано, що 3-5 % стрептококів пневмонії були пеніциліностійкими і до 1998 року їх
стійкість збільшилася до 34 %. Ріст резистентності серед цих організмів ясно вказує на зміну
частоти генів,стійких до антибіотиків. Ця стійкість є результатом того, що бактерії
Науковий керівник – д-р вет. наук, професор Т. І. Фотіна

10

234

«еволюціонували» у відповідь на антибіотики,формуючи при цьому стійкі гени
рибосомозахисні протеїни (РЗП). Ці протеїни захищають рибосоми шляхом зв'язування генів,
змінюючи їх форму та структуру. Це відбувається за рахунок отримання раніше закладеного
гена стійкості шляхом його латерального переходу [5, 6]. Вирішенням даної проблеми може
стати відома нам всім ротація, яка базується на вилученні з ветеринарної практики та заміні
антибактеріальних засобів на більш дієві, до яких буде стовідсотково чутливою мікрофлора.
Це дозволить стримувати на виробництві стійкість до антибактеріальних засобів за рахунок
зниження ймовірності появи резистентних клонів. При цьому антибактеріальні препарати для
заміни повинні бути з іншої групи і долати попередній механізм резистентності. У зв’язку з
цим є ефективним створення нових антибактеріальних засобів та розробка схем ротації в
умовах господарств [7, 8]. Мікроорганізми родів Escherichia, Streptococcus, Staphylococcus,
Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Clostridium, Salmonella, Campylobacter тощо являються
представниками умовно-патогенної мікрофлори, для інактивації яких необхідне використання
дезінфектантів чи хіміотерапевтичних засобів, що призводить до зміцнення стійкості
мутагенних клонів мікроорганізмів, які є вкрай резистентними та здатні до тривалого
зберігання у трупах, кормах та воді. Виходячи із вищенаведеного випливає, що тривале
кількарічне застосування одних і тих же антибактеріальних засобів в умовах птахогосподарств
при боротьбі із бактеріальними хворобами не дають очікуваного ефекту. Тому вирішенням
проблеми виключення антибіотикостійкості на даному етапі є застосування нових
антибактеріальних препаратів, до яких патогенна мікрофлора здатна проявляти 100 %
чутливість [9, 10]. На вітчизняному ринку присутні антибактеріальний препарат
«Енрофлоксацин» із ряду фторхінолонів 3-го покоління та новий препарат широкого спектру
дії «Сарофлокс». Для індикації більш дієвого препарату із вищевказаного переліку необхідно
визначити мінімальну інгібуючу концентрацію препарату «Сарофлокс» до мікрофлори,
ізольованої в умовах птахівничих господарств.
Мета і завдання дослідження полягає у вивчені антибіотикорезистентності виділеної
мікрофлори з робочих поверхонь технологічного обладнання птахогосподарств північносхідного регіону України до препаратів «Сарофлокс» та «Енрофлоксацин».
Матеріали і методи. Дослідження проводили на базі кафедри ветсанекспертизи,
мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського НАУ. Відбір
проб для мікробіологічних досліджень проводили з технологічного обладнання пташників в
залах інкубаторію та приміщень, де утримується птиця різних вікових груп. Проводили змиви
з технологічного обладнання та приміщень з площі 100 см2 не менше, ніж із трьох місць, у
кожному із пташників. Для мікробіологічного моніторингу використовували тест-системи
фірми R-biopharm, а саме RIDA ® COUNT. Ідентифікацію сальмонел та ешерихій проводили
методом імуноферментного аналізу за допомогою тест-систем RIDASCREEN® і LOCATE®.
Результати зчитували візуально або після додавання стоп-реагенту за допомогою ІФАфотометра (рідера) при довжині хвилі 450 нм. Чутливість виділеної мікрофлори до
«Сарофлокс» та «Енрофлоксацин» визначали методом двократних та десятикратних серійних
розведень з використанням 10 %-ї концентрації досліджуваних препаратів. У кожну пробірку
з рідким поживним середовищем вносили по 0,5 см3 мікробної суспензії та 0,5см3 інокуляту,
яка містила 0,5 відповідного розведення досліджуваних препаратів «Сарофлокс» та
«Енрофлоксацин».
Результати й обговорення. При проведенні бактеріологічних та мікробіологічних
досліджень нами було виділено культури родів Escherichia, Streptococcus, Staphylococcus,
Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Clostridium, Salmonella, Campylobacter та ін., які є
представниками умовно патогенної мікрофлори кишечника птиці, яка при виникненні
несприятливих умов, стрес-факторів та порушені ветеринарно-гігієнічних умов утримання
птиці призводить до утворення постійної синантропної мікрофлори самого пташника та до
зміцнення резистентності мутагенних клонів мікроорганізмів, які є дуже стійкими, і можуть
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довго зберігатися в трупах, кормах та воді. Саме тому обґрунтованою є необхідність ротації
препаратів, так як застосування одних і тих же антибактеріальних засобів, які
використовувалися на протязі декількох років в даних господарствах для подолання
бактеріальних хвороб, не дають ефективного результату. Тому для вирішення цієї проблеми
нами було проведено аналіз двох препаратів «Сарофлокс» нового препарату широкого спектру
дії та «Енрофлоксацин», який застосовувався протягом багатьох років в даних господарствах.
Для цього ми визначали мінімальну інгібуючу концентрацію препарату «Сарофлокс» до
мікрофлори, яка була ізольована з птахівничих господарствах північно-східного регіону
України (табл. 1).
Таблиця 1

S. pullorum

S.typhimurium

S. enteritidis

E. coli O2

P. vulgaris

P. aeruginosa

K. pneumoniae

C. perfringens

Y. enterocolitica

C. jejuni

A. fumigatus

Контроль

1:10
1:102
1:103
1:104
1:105
1:106
1:107
1:108
1:109

S. fecalis

Ступінь розведення
препарату

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Метод десятикратних серійних розведень
Ріст колоній

S. aureus

№ пробірки ряду

Результати визначення мінімальної інгібуючої концентрації препарату 10 % «Сарофлокс»

–
–
–
–
–
–
–
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–
+
+
+

–
–
–
–
–
–
+
+
+
+

–
–
–
–
–
–
+
+
+
+

–
–
–
–
–
–
+
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Примітка: "+" – видимий ріст бактерій; "-" – відсутність видимого росту бактерій

З даної таблиці видно, що за допомогою методу десятикратних серійних розведень
встановлено, що препарат пригнічував ріст усього спектру досліджуваних мікроорганізмів у
розведенні 1:105 і не інгібував ріст жодного із штамів у розведенні 1:107. У порівнянні з
препаратом «Енрофлоксацин» встановлено, що даний антибактеріальний засіб пригнічував
ріст усього спектру досліджуваних мікроорганізмів у розведенні 1:10 4, а у розведенні 1:106
пригнічував виключно S. pullorum, E. coli O2, Y. еnterocolitica та A. fumigatus. Всі інші культури
не проявляли чутливість до даного розведення «Енрофлоксацину».
З метою більш точного визначення мінімальної інгібуючої концентрації 10%-го
препарату «Сарофлокс» ми використали метод двократних серійних розведень. Встановлено,
що мінімальна інгібуюча концентрація препарату для більшості досліджуваних
мікроорганізмів становила на рівні 0,49 мг/см3. Винятком були культури сироварів S. aureus,
S. fecalis, S. pullorum, S. enteritidis, для яких мінімальна інгібуюча концентрація препарату
«Сарофлокс» становила 0,24 мг/см3 (табл. 2).
Таким чином, у порівняльному аналізі двох препаратів «Енрофлоксацин» та
«Сарофлокс» до ізольованої мікрофлори та її чутливості до даних препаратів була різною. У
розведенні 1:105 та 1:106 «Сарофлокс» пригнічував ріст усього спектру досліджуваних
мікроорганізмів.
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Таблиця 2

S. enteritidis

Е. coli O78

E. coli O2

P. vulgaris

P. mirabilis

P. aeruginosa

K. pneumoniae

C. perfringens

Y. enterocolitica

C. jejuni

C. diversus

E.agglomerans

A. fumigatus

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+

Контроль

S.typhimurium

1000
500
250
125
62,5
31,25
15,625
7,812
3,905
1,952
0,976
0,488
0,244
0,122

S. pullorum

Вміст препарату за його
розведень,мг/см3мкг/мл

1:2
1:4
1:8
1:16
1:32
1:64
1:128
1:256
1:512
1:1024
1:2048
1:4096
1:8192

S. fecalis

Ступінь розведення
препарату

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Метод двократних серійних розведень
Ріст колоній

S. aureus

№ пробірки ряду

Результати визначення мінімальної інгібуючої концентрації препарату «Сарофлокс»
10 % методом двократних серійних розведень

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Примітка: "+" – видимий ріст бактерій; "-" – відсутність видимого росту бактерій.

Щодо препарату «Енрофлоксацин», то ріст пригнічення всіх мікроорганізмів
спостерігався при розведені 1:104, а при розведені 1:106 пригнічував деякі збудники S. pullorum,
E. coli O2, Y. еnterocolitica та A. fumigatus. Усі інші культури не проявляли чутливість до даного
розведення «Енрофлоксацину». Крім того, важливим є точне встановлення дози та
концентрації препаратів, необхідних для пригнічення виділених збудників та виведення цих
препаратів з організму птахів. Мінімальна інгібуюча концентрація 10 % препарату
«Сарофлокс» становила 0,24 мг/см3, а максимальна – 0,49 мг/см3, що майже в 4 рази є меншим
за концентрацію препарату «Енрофлоксацин», мінімальне розведення якого становило 0,49
мг/см3, а максимальне – 0,98 мг/см3. Це свідчить про те, що на даному етапі використання
«Енрофлоксацину» з лікувальною метою від бактеріальних хвороб птиці не є ефективним
через звикання та формування резистентних штамів мікроорганізмів та генів стійкості, які
передаються імунологічною пам’яттю внаслідок постійного використання даного препарату.
Саме тому застосування схеми ротації, яка базується на почерговому використанні
антибактеріальних препаратів та заміни застарілих препаратів на більш нові, дасть очікуваний
позитивний результат у профілактиці бактеріальних хвороб.
ВИСНОВКИ
1. При
проведенні
бактеріологічних
та
мікробіологічних
досліджень
птахогосподарств північно-східного регіону України нами було виділено культури родів
Escherichia, Streptococcus, Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Clostridium,
Salmonella, Campylobacter та ін., що є представниками умовно патогенної мікрофлори
організму птахів, яка сприяє циркуляції та рециркуляції даної мікрофлори в самому пташнику,
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що з кожним роком стає все більш резистентною до застосування антибактеріальних
препаратів.
2. Встановлено стовідсоткову ефективність препарату «Сарофлокс», який забезпечує
широкий спектр бактерицидної дії до ізольованої мікрофлори птахо господарств у мінімальній
концентрації 0,24 мг/см3, а в максимальній – 0,49 мг/см3, що майже в 4 рази є меншим за
концентрацію препарату «Енрофлоксацин», до якого було виявлено формування
резистентності мікроорганізмів через постійне використання даного антибактеріального
засобу. Саме тому «Сарофолкс» 10 % буде використаний в якості хіміотерапевтичного засобу
з метою забезпечення схем ротації вітчизняних препаратів для профілактики бактеріальних
хвороб птиці.
Перспективи досліджень. Впровадити у широке використання антибактеріального
препарату «Сарофлокс» у птахогосподарства України з метою профілактики бактеріальних
хвороб птиці.
EXPERIMENTAL RESEARCHES OF THE RESISTANCE OF ANTI-BACTERIAL
MEDICINES «SAROFLОKS» AND «ENROFLOKSACIN» TO THE ISOLATED
MICROFLORA OF FARMS OF THE NORTH-EAST REGION OF UKRAINE
Zh. E. Klischova
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
The paper presents the results of bacteriological and microbiological studies of poultry farms
in the north-eastern region of Ukraine, followed by a study of the resistance of the isolated cultures
of the genera Escherichia, Streptococcus, Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella,
Clostridium, Salmonella, Campylobacter to the antibacterial agents «Sarofloks» and
«Enrofloksacin». Carrying out a comparative analysis of two preparations «Sarofloks» and
«Enrofloksacin» to an isolated microflora and its sensitivity to these drugs, it was found that it was
different. In the dilution 1: 105 and 1: 106 «Sarofloks» suppresses the growth of the whole spectrum
of the microorganisms under study. Concerning the drug «Enrofloksacin» the growth inhibition of all
microorganisms occurred at a dilution of 1:104, and at a dilution of 1: 106, growth inhibition was
observed only in certain pathogens of S. pullorum, E. coli O2, Y. enterocolitica and A. fumigatus,
whereas all others Cultures were not sensitive to this breeding «Enrofloksacin». This indicates that at
this stage, the use of the drug «Enrofloksacin» for therapeutic purposes against bacterial diseases of
the bird is not effective due to the fact that the habituation and resistance of strains of microorganisms
is formed due to the constant use of this drug. There is 100 % «Sarofloks» for all epizootically
significant cultures of bacteria in a minimum concentration of 0.24 mg / cm3, which is almost 4 times
less than in «Enrofloksacin» (minimum - 49 μg / cm3).
Keywords: RESISTANCE, MICROORGANISMS, BACTERIA, ANTIBIOTICS, BIRD,
SAROFLOX, ENROFLOKSACIN.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ «САРОФЛОКС» И «ЭНРОФЛОКСАЦИН»
К ВЫДЕЛЕННОЙ МИКРОФЛОРTЕ ПТИЧНИКОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
РЕГИОНА УКРАИНЫ
Ж. Е. Клищева
Сумской национальный аграрный университет
ул. Г. Кондратьева, 160, м. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты бактериологических и микробиологических
исследований птице хазяйств северо-восточного региона Украины с последующим изучением
резистентности выделенных культур родов Escherichia, Streptococcus, Staphylococcus, Proteus,
Pseudomonas, Klebsiella, Clostridium, Salmonella, Campylobacter к антибактериальным
средствам «Сарофлокс» и «Энрофлоксацин». Проведя сравнительный анализ двух препаратов
«Сарофлкс» и «Энрофлоксацин» к изолированной микрофлоре и ее чувствительность к
данным препаратам установлено, что она была разной. В разведении 1: 10 5 и 1: 106
«Сарофлокс» подавляет рост всего спектра исследуемых микроорганизмов. Относительно
препарата «Энрофлоксацин», то рост угнетение всех микроорганизмов происходил при
разведены 1: 104, а при разведены 1: 106 наблюдалось угнетение роста лишь некоторых
возбудителей S. pullorum, E. coli O2, Y. еnterocolitica и A. fumigatus, тогда как все другие
культуры оказались не чувствительными к данному разведения «Энрофлоксацин». Это
свидетельствует о том, что на данном этапе использование препарата «Энрофлоксацин» с
лечебной целью от бактериальных болезней птицы не является эффективным в связи с тем,
что формируется привыкание и устойчивость штаммов микроорганизмов из-за постоянного
использования данного препарата. Действует стопроцентно «Сарофлокс» на все
эпизоотические значимые культуры бактерий в минимальной концентрации 0,24 мг / см3, что
почти в 4 раза является меньшим по сравнению с «Энрофлоксацин» (минимальная – 49 мкг /
см3).
Ключевые слова: РЕЗИСТЕНТНОСТЬ, МИКРООРГАНИЗМЫ, БАКТЕРИИ,
АНТИБИОТИКИ, ПТИЦА, «САРОФЛОКС», «ЭНРОФЛОКСАЦИН».
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ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОРІНЕННЯ АСОЦІЙОВАНОГО
ПАСТЕРЕЛЬОЗУ КРОЛІВ
О. В. Кольчик, канд. вет. наук, с. н. с.,
М. Є. Романько, канд. біол. наук, с. н. с.
Національний науковий центр
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»,
вул. Пушкінська, 83, м. Харків, 61023, Україна
У статті наведено результати комплексного лікування кролів хворих на асоційований
пастерельоз шляхом одночасного застосування лікувально-профілактичної сироватки із
чутливими антибіотиками та вакцини із місцевих штамів збудників. Удосконалена схема
терапевтичних заходів призводила до підвищення рівня збереженості кролів у 1-ій дослідній
групі до 89,3 % та у 2-ій дослідній групі – до 93,3 %, відповідно.
Встановлено, що внаслідок проведення терапії в крові кролів 1 і 2 дослідних груп
реєстрували зниження рівня лейкоцитів, надмірного утворення ЦІК середньої молекулярної
маси та серомукоїдів у середньому на 37,8 і 26,4 %, в 1,9 і 2,3 раза та 2,4 і 1,7 раза, зростання
кількості еритроцитів, гемоглобіну та активності лізоциму – на 49,4 і 18,3 %, 17,3 і 10,4 %
та 29,0 і 43,7 % (р≤0,05) відповідно відносно початкових значень цих показників до лікування
тварин («контроль»). Отже, визначене відновлення показників природної резистентності до
фізіологічного рівня свідчить про усунення розвитку імунотоксичних процесів в організмі
кролів.
Ключові слова: КРОЛІ, АСОЦІЙОВАНИЙ ПАСТЕРЕЛЬОЗ, ТЕРАПЕВТИЧНІ
ЗАХОДИ,
СИРОВАТКА-РЕКОНВАЛЕСЦЕНТІВ,
ЩЕПЛЕННЯ,
ВАКЦИНА,
НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ.
Пастерельоз – це інфекційна хвороба, яка уражує кроликів різного віку і порід.
Захворювання може реєструватися протягом цілого року. Смертність поголів'я тварин може
досягати 75 %. Економічні збитки, що наносяться цим захворюванням, визначаються
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зниженням продуктивності кроликів у період хвороби, значними витратами на проведення
лікувальних заходів та боротьбу з цією інфекцією.
Кролики хворіють на пастерельоз повсюдно. Хворі тварини виділяють збудника з
сечею, калом, слиною, носовим секретом. Механічні переносники – всі види тварин, комахи,
люди, заражений інвентар, корми. Багато авторів вважають, що велике епізоотологічне
значення в поширенні пастерельозу відіграє носійство пастерел і зниження резистентності
організму тварини під дією несприятливих факторів, а саме: неповноцінного годування,
вакцинації, порушення зоотехнічних умов утримання, стресу, зміни кормів, різким перепадам
температури в приміщенні та протяги [1, 2, 9].
Якщо вчасно не діагностувати захворювання (1–3 доби), то створюється враження
раптової безпричинної загибелі тварини. При атиповій формі пастерельозу загальний стан
тварини не змінюється – загибель тварини при такому перебігу захворювання спостерігається
рідко.
В етіопатогенезі пастерельозу кролів відбувається нашарування умовно-патогенних
мікроорганізмів (нейсерія, мікоплазма, стрептококи, стафілококи). Велика щільність тварин
пов'язана з можливістю взаємного перезараження, виникають ідеальні умови для циркуляції
цих інфекційних збудників серед поголів'я кроликів [11–13].
Проблема профілактики змішаних інфекцій пов'язана з наявністю не одного, а
декількох збудників, що мають різні антигенні характеристики, а також існування широкого
діапазону сероваріантів цих збудників, висока їх стійкість у зовнішньому середовищі,
величезні адаптаційні можливості в протистоянні антимікробних препаратів, тривале
бактеріоносійство у тварин.
Тому пошук ефективних засобів і способів захисту тварин, розробка комплексної
профілактики та лікування пастерельозу кролів є актуальним і перспективним напрямком.
Мета досліджень – вдосконалення лікування асоційованого пастерельозу кролів на
основі комплексного застосування лікувально-профілактичної сироватки, вакцин із місцевих
штамів збудників та ефективних антибактеріальних препаратів.
Матеріали і методи. Дослідження проводили в умовах експериментальної бази та
лабораторії вивчення хвороб свиней ННЦ «ІЕКВМ» на 150 кролях (молодняк від 10-добового
віку та дорослі кролі).
Гостра форма пастерельозу у кролів проявлялись виснаженням, підвищенням
температури тіла (до 41 оС і вище), відмовою від корму, слабкістю, симптомами ураження
верхніх дихальних шляхів (чхання, нежить), частим і утрудненим диханням. Кролики швидко
слабшали і загибель наступала через 1-2 доби.
При хронічній формі хворих кролів спостерігали симптоми риніту, кон'юнктивіту і
кератокон'юнктивіту. При ураженні шлунково-кишкового тракту реєстрували пронос,
фібринозно-гнійну плевропневмонію. В окремих кролів в підшкірній клітковині виявляли
абсцеси з гнійним ексудатом, які через 1,5-3 місяці розкривались.
На розтині у загиблих кролів за гострого перебігу на слизових і серозних покривах
знаходили безліч крововиливів. Лімфатичні вузли були збільшені, набряклі, темно-червоного
кольору. В підшкірній клітковині в області голови, шиї та підгрудка серозно-фібринозні
ексудати. Селезінка збільшена в 2-3 рази, кровонаповнена.
При хронічному перебігу пастерельозу трупи кролів виснажені. Пневмонія, в печінці,
селезінці, нирках - дрібні, сірувато-жовтого кольору, вогнища некрозу.
Діагноз на пастерельоз встановлювали комплексно на підставі даних клінічної картини,
патолого-анатомічного розтину загиблих кролів, з обов'язковим підтвердженням діагнозу
бактеріологічними дослідженнями патологічного матеріалу (виділенням чистої культури
пастерел).
Від 10 кролів кожної вікової групи відбирали мазки із носових ходів та патологічний
матеріал від загиблих тварин (серце, легені, печінка, селезінка, бронхіальні лімфовузли).
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Бактеріологічні дослідження проводили згідно із загальноприйнятими методами. За
результатами мікробіологічних досліджень в мазках із носових виділень та внутрішніх органів
загиблих кролів виділяли бактерійну асоціацію збудників Pasteurella multocida та Neisseria
spp., яка була патогенною для білих мишей. Чутливість виділених польових ізолятів бактерій
визначали до 50 антимікробних препаратів. Було встановлено, що асоціація бактерій
Pasteurella multocida+Neisseria spp. високочутлива до антибіотиків: тилвак, доксициклін,
гентавет, гентафлокс, метацин форте, левоміцетин, тромексин та біфлоксил.
Із виділених польових ізолятів бактерій готували вакцину із місцевих штамів збудників
(аутовакцина), якою щепили 10 клінічно здорових кролів у дозі 1,0 см3 двічі з інтервалом 10
діб. Через 10 діб після останнього щеплення проводили забій тварин і проводили відбір крові
для отримання лікувально-профілактичної сироватки.
Кролів було розподілено на 2 дослідні групи (n=75): хронічно хворим тваринам
1 дослідної групи задавали антибіотик тилвак пероральним шляхом з водою протягом 5 діб,
потім вводили вакцину із місцевих штамів внутрішньом´язово справа: молодняку – з 10добового віку в дозі 0,5 см3, дорослим – 1,0 см3, та зліва вводили сироватку від 0,5 до 1,0 см3;
клінічно здоровим тваринам 2 дослідної групи – застосовували вакцину із місцевих штамів
внутрішньом´язово: молодняку з 10-добового віку – у дозі 0,5 см3, дорослим – 1,0 см3
відповідно. «Контрольними» вважали дорослих тварин з клінічними ознаками захворювання
до початку лікування за вищезазначеними схемами, яких не піддавали лікуванню та
щепленню. Кролів обробляли препаратами тричі з інтервалом 14 діб. Термін спостереження
складав 60 діб.
Ефективність застосування терапевтичних засобів визначали за рівнем збереженості,
зниженням захворюваності та за станом клініко-біохімічних показників у крові кролів (у
10 голів з кожної групи) до початку та на 42-гу добу після проведення терапії.
Оцінювання функціонального стану організму дослідних тварин, у порівнянні з
«контрольними» (до лікування), проводили за визначенням клініко-біохімічних показників у
їх крові. У стабілізованій крові кролів визначали кількість еритроцитів, лейкоцитів та вміст
загального гемоглобіну за загальноприйнятими гематологічними методиками [5, 6]; у
сироватці крові – вміст загального білка, його фракцій, сечовини та активність індикаторних
ферментів аланінамінотрансферази (АлАТ; КФ 2.6.1.2) і аспартатамінотрансферази (АсАТ;
КФ 2.6.1.1) з використанням тест-наборів реактивів виробництва НВП «Філісіт-Діагностика»
(Україна), а також рівень утворення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) середньої
молекулярної маси, серомукоїдів та активність лізоциму відповідно.
Активність лізоциму (КФ 3.2.1.17) визначали турбідиметричним методом за Перрі в
модифікації Х.Я. Гранта і спів. Субстрат вміщував стандартний порошок ліофілізованої
культури Micrococcus lysodeikticus, виготовлений на фосфатному буфері (рН 6,6). Інкубацію
проводили впродовж 30 хв за температури (37±1) 0С на водяній бані, після чого визначали
активність ферменту спектрофотометрично за довжини хвилі 540 нм за різницею оптичної
густини та виражали в мкг/мл за 30 хв.
Дослідження у сироватці кров кількості ЦІК середньої молекулярної маси проводили
за методом Гриневича Ю. А. [7] шляхом осадження білкових комплексів антиген-антитіло
ПЕГ-6000; вмісту серомукоїдів – спектрофотометрично за різницею оптичної густини при
довжині хвиль 260 нм та 280 нм, як описано в роботі Меньшикова В. В. [8].
Результати досліджень обробляли статистично з використанням пакету програм
Microsoft Excel 2003 (for Windows XP), вірогідність отриманих результатів оцінювали за
критерієм Ст’юдента [14].
Результати й обговорення. У хворих кролів, яких піддавали комплексному лікуванню
реєстрували позитивні зміни (1 дослід) на 7-му добу: температура тіла знижувалась до норми
39,5 оС, з´явилась активність та апетит.
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У клінічно хворих кролів припинився пронос, симптоми риніту та кератокон'юнктивіту
зберігались до 14-ої доби, у окремих тварин до 21-ої доби (табл. 1), тоді як у групі контролю
кількість загиблих тварин складала на 52,0 %.
Таблиця 1
Профілактична та терапевтична ефективність комплексного лікування кролів
Групи тварин
1 дослід
2 дослід
Контроль

Кількість тварин у
групі
75,0
75,0
75,0

Захворіло тварин, %
75,0 (100,0 %)
5,0 (6,7 %)
75,0 (100,0 %)

Одужало
тварин, %
67,0 (89,3 %)
70,0 (93,3 %)
36,0 (48,0 %)

Загинуло
тварин, %
8,0 (10,7 %)
5,0 (6,7 %)
39,0 (52,0 %)

Рівень збереженості кролів у 1-ій дослідній групі досягав 89,3 %, в той час у
контрольній групі збереженість поголів’я складала 48,0 %. У 2-ій дослідній групі (клінічно
здорові кролі) рівень збереженості дорівнював 93,3 %, що на 41,3 % вище відносно групи
контролю. На 4-ий тиждень спостереження клінічно хворих тварин в 1-ій дослідній групі не
реєстрували.
При дослідженні стану клініко-біохімічних показників крові кролів за умов
комплексної терапії (1 дослід) та вакцинації (2 дослід) були одержані наступні результати.
Результати клініко-біохімічних досліджень крові дослідних кролів після проведення
лікування за вищезазначеними схемами наведені у таблицях 2 – 4.
Таблиця 2
Динаміка рівня гематологічних та показників природної резистентності в крові кролів
до початку та після проведення комплексної терапії та щеплення (М±m; n=10)
Групи тварин
1 дослід
2 дослід
Референтний рівень
1 дослід
2 дослід
Референтний рівень
1 дослід
2 дослід
Референтний рівень
1 дослід
2 дослід
Референтний рівень
1 дослід
2 дослід
Референтний рівень
1 дослід
2 дослід
Референтний рівень

Термін дослідження, доба
До початку лікування (контроль) На 42-гу добу після початку проведення терапії
Гемоглобін (HGB), г/дм3
106,80±5,60*
91,05±5,12
100,50±6,20*
98,0 – 150,0
Еритроцити (RBC), 1012/дм3
5,38±0,18*
3,60±0,25
4,26±0,12*
4,0 – 7,0
Лейкоцити (WBC), 109/дм3
13,10±1,13*
21,06±0,52
15,50±1,24*
4,0 – 18,4
Серомукоїди, мг/см3
0,26±0,02*
0,63±0,04
0,38±0,03*
0,10 – 0,30
ЦІК середньої молекулярної маси, мг/см3
0,17±0,02*
0,32±0,01
0,14±0,03*
0,10 – 0,25
Активність лізоциму, мкг/ см3
65,80±3,13*
51,0±3,1
73,30±1,45*
55,0 – 75,0

Примітка: тут і далі у табл. 3 і 4: 1 дослід – 1 дослідна група кролів, яких піддавали комплексній терапії;
2 дослід – 2 дослідна група кролів, яких піддавали щепленню; * - різниця значень наведених показників вірогідна
при (р≤0,05) відносно значень відповідних показників у контролі (до лікування).
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Так, у крові кролів з клінічними ознаками захворювання («контроль») встановлювали
зміни як гематологічних показників, так й показників стану природної резистентності у
порівнянні з середніми значеннями їх референтного рівня (таблиця 2): зниження кількості
еритроцитів і вмісту гемоглобіну та збільшення кількості лейкоцитів у середньому на 34,5 і
26,6 та 88,0 %, а також збільшення рівня утворення білків-імуносупресорів – серомукоїдів і
ЦІК середньої молекулярної маси на фоні гальмування активності лізоциму в середньому – в
3,2 і 1,8 раза та на 21,5 % (р≤0,05), відповідно. Встановлені зміни в організмі хворих кролів є
ознакою розвитку імуносупресії по запальному типу.
Встановлено, що внаслідок проведення терапії в крові кролів 1І і ІІ дослідних груп
реєстрували зниження рівня лейкоцитів, надмірного утворення ЦІК середньої молекулярної
маси та серомукоїдів у середньому на 37,8 і 26,4 %, в 1,9 і 2,3 раза та 2,4 і 1,7 раза (р≤0,05),
зростання кількості еритроцитів, гемоглобіну та активності лізоциму – на 49,4 і 18,3 %, 17,3 і
10,4 % та 29,0 і 43,7 % (р≤0,05), відповідно, відносно початкових значень цих показників до
лікування тварин («контроль»).
Визначена, внаслідок проведення терапії, нормалізація рівня гематологічних
показників і стану природної резистентності в організмі кролів була більш вираженою за
характером змін у тварин, яких піддавали комплексній терапії (1 дослідна група), але за
спрямованістю змін – у тварин, яких піддавали щепленню (2 дослідна група), відповідно. Так,
у сироватці крові щеплених кролів реєстрували більш виражене зниження надмірного
утворення рівня ЦІК та більшу за значенням активацію основного бактерицидного ферменту
– лізоциму.
Виходячи з того, що рівень утворення імунних комплексів середньої молекулярної
маси є індикатором ступеня розвитку патологічних реакцій в організмі, визначене нами
зниження утворення ЦІК та посилення активності лізоциму на фоні відновлення показників
гемопоезу у даному випадку можна розглядати як значну індукцію клітинної і гуморальної
ланок імунітету разом, очевидно, через активацію системи комплементу та В-лімфоцитів [10],
внаслідок проведення щеплення експериментальних кролів.
Нормалізація рівня утворення серомукоїдів в організмі експериментальних кролів
впродовж лікування до фізіологічних значень свідчить про відсутність шкідливих
імунотоксичних ефектів внаслідок застосування обох схем терапії.
Динаміка змін показників, що характеризують стан білкового профілю сироватки крові
кролів, наведені у таблиці 3.
Слід відзначити, що розвиток патологічних реакцій в організмі кролів з клінічними
ознаками захворювання супроводжувався також надмірним вмістом загального білка та
загальних глобулінів у їх сироватці крові відносно їх референтних значень, що узгоджується
з вищеописаними даними про характер змін показників природної резистентності до
проведення лікування (табл. 3).
Таблиця 3
Динаміка рівня показників білкового профілю у сироватці крові кролів до початку та після проведення
комплексної терапії та щеплення (М±m; n=10)
Групи тварин
Контроль
1 дослід
2 дослід
Референтний рівень

Загальний білок,
Альбумін,
Загальні
г/дм3
г/дм3
глобуліни, г/дм3
До початку проведення лікування («контроль»)
88,9±3,2
8,5±1,8
80,4±5,3
На 42-гу добу після початку проведення лікування
79,2±3,7*
9,1±2,6
70,1±5,4*
77,6±2,5*
8,9±4,1
68,7±3,8*
30,0 – 82,0
3,6 – 9,8
26,4 – 72,2

Примітка: А/Г – коефіцієнт співвідношення альбумінів і загальних глобулінів.
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А/Г
0,11±0,02
0,13±0,02*
0,13±0,06*
0,13 – 0,14

Застосування обох видів терапевтичних заходів впливало на стан показників білкового
профілю: у сироватці крові дослідних кролів обох груп реєстрували зниження рівня загального
білка, яке відбувалось поряд із зменшенням кількості загальних глобулінів. Так, на 42-гу добу
після початку лікування в крові кролів 1 і 2 дослідних груп зниження рівня загального білка
складало в середньому 10,9 і 12,7 %, а загальних глобулінів – 12,8 і 14,5 % (р≤0,05) відповідно
відносно початкових значень цих показників («контроль»). Встановлені зміни у протеїнограмі
відповідно позначились на значенні альбумін/глобулінового коефіцієнту в бік його
збільшення відносно такого рівня у «контролі».
Зареєстровані зміни поряд із відновленням показників природної резистентності до
фізіологічного рівня є ознакою усунення розвитку імунотоксичних процесів у організмі
лікованих кролів.
Слід відзначити, що в сироватці крові експериментальних кролів до початку лікування
відбувалась гіперферментемія гепатоспецифічних аланін- і аспартатамінотрансфераз (АлАТ і
АсАТ), що поряд із вищезазначеним також вказує на розвиток ендотоксикозу в організмі
хворих тварин (табл. 4).
Таблиця 4
Динаміка рівня сечовини та активності амінотрансфераз у сироватці крові кролів до початку
та після проведення комплексної терапії і щеплення (М±m; n=10)
Групи тварин
Контроль
1 дослід
2 дослід
Референтний рівень

Активність АлАТ,
Од/дм3
До початку проведення лікування («контроль»)
3,02±0,11
72,80±5,12
На 42-гу добу після початку проведення лікування
3,06±0,22
46,66±1,88*
3,18±0,14
48,72±2,18*
2,2 – 4,9
36,0 – 59,0
Сечовина, ммоль/дм3

Активність АсАТ,
Од/дм3
94,55±6,22
70,45±4,16*
72,57±6,12*
22,0 – 80,0

Але, внаслідок проведення комплексної терапії та щеплення, реєстрували нормалізацію
значень АлАТ та АсАТ у сироватці крові кролів 1 і 2 дослідних груп, зниження активності
яких на 42-гу добу досліду складало 35,1 і 33,1 % та 25,5 і 23,2 % (р≤0,05), відповідно, відносно
її значень у «контролі» (до лікування).
Встановлено, що рівень сечовини у сироватці крові експериментальних кролів до
початку та після проведення лікування за двома обраними схемами не набував статистичних
змін відносно його референтних значень.
ВИСНОВКИ
1. Удосконалена терапевтична схема дозволяє викорінювати хронічні форми
пастерельозної інфекції кролів, укоріненню якої сприяють нейсерії.
2. Комплексна обробка кролів хворих на пастерельоз лікувально-профілактичною
сироваткою з чутливими антимікробними препаратами та подальшим щепленням вакциною із
місцевих штамів збудників підвищував рівень збереженості тварин до 89,3 % у 1-ій дослідній
та до 93,3 % у 2-ій дослідній групах.
3. Встановлено, що проведення терапевтичних заходів призводило до відновлення
рівня гематологічних і показників природної резистентності, а також показників стану
білкового обміну до їх референтних (фізіологічних) значень, але за характером та
спрямованістю змін цих показників комплексна терапія (1 дослід) більш виражено впливала
на клітинну ланку імунної реактивності, а щеплення вакциною з місцевих штамів (2 дослід) –
на клітинну та гуморальні ланки одночасно в організмі дослідних кролів.
4. Нормалізація активності гепатоспецифічних амінотрансфераз та зниження рівня
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білків-імуносупресорів у сироватці крові кролів після лікування вказує на усування розвитку
ендотоксикозу та відсутність побічної дії обраних терапевтичних схем і експериментального
вакцинного препарату.
Перспективи досліджень. Результати отриманих даних дозволяють рекомендувати
застосування удосконаленої схеми терапії кролів у стаціонарних осередках пастерельозу, які
формуються за участю нейсерій та іншої конкурентної мікрофлори у неблагополучних
хутрових господарствах.
Подяка: Автори вдячні зав. лабораторії вивчення хвороб свиней ННЦ «ІЕКВМ»
доценту Бузуну А. І. за надані методичні поради з удосконалення лікувальних заходів щодо
викорінення асоційованої форми пастерельозу.
ACTIVITIES OF THE ACCIDENTATION OF ASSOCIATED
PASTEURELLOSIS OF RABBITS
O. Kolchyk, M. Romanko
National Scientific Center
"Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine",
83, Pushkinska str., Kharkiv, 61000, Ukraine
SUMMARY
The results of complex treatment of rabbits with concurrent pasteurellosis-neiseriosis
infection are presented. The improving clinical protocol included application of the simultaneous
application of sensitive antibiotics with immune serum from rabbits which were immunized with
holding-specific vaccine. Then all cured rabbits were vaccinated of with this vaccine twice with
interval 14 days. This clinical protocol led to an increase in level of the rabbit’s preservation in the
first experimental group to 89.3 % and to 93.3 % – in the second it.
It was found that as a result of the therapy in the blood of rabbits of two experimental groups,
a decrease in the level of leukocytes was recorded, excessive formation of the average molecular
weight CEC and serum-mucoidеs on average by 37.8 and 26.4 %, in 1.9 and 2.3 times and 2, 4 and
1.7 times, an increase in the number of erythrocytes, hemoglobin, and lysozyme activity - by 49.4
and 18.3 %, 17.3 and 10.4 %, and 29.0 and 43.7 %, respectively. There was a restoration of indicators
of natural resistance to the physiological level, which indicates the elimination of the development of
immune-toxic processes in rabbits.
Keywords: RABBITS, ASSOCIATED PASTERELLOSIS, THERAPEUTIC MEASURES,
SERUM-RECONVALESCENT, SURGERY, VACCINE, NONSPECIFIC RESISTANCE.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты комплексного лечения кроликов больных
ассоциированным
пастереллезом
путем
одновременного
применения
лечебнопрофилактической сыворотки с чувствительными антибиотиками и вакцины из местных
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штаммов возбудителей. Усовершенствованная схема терапевтических мероприятий
приводила к повышению уровня сохранности кроликов в первой опытной группе до 89,3 % и
во второй опытной группе до 93,3 %.
Установлено, что в результате проведения терапии в крови кроликов двух опытных
групп регистрировали снижение уровня лейкоцитов, чрезмерного образования ЦИК средней
молекулярной массы и серомукоидов в среднем на 37,8 и 26,4 %, в 1,9 и 2,3 раза и 2,4 и 1,7 раза,
увеличение количества эритроцитов, гемоглобина и активности лизоцима – на 49,4 и 18,3 %,
17,3 и 10,4 % и 29,0 и 43,7 % соответственно относительно изначальных значений этих
показателей до лечения животных («контроль»). Таким образом, восстановление показателей
естественной резистентности к их физиологическому уровню свидетельствует об устранении
развития иммунотоксических процессов в организме кроликов.
Ключевые
слова:
КРОЛИКИ,
АССОЦИИРОВАННЫЙ
ПАСТЕРЕЛЛЕЗ,
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
СЫВОРОТКА-РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ,
ПРИВИВКА, ВАКЦИНА, НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ.
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ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОГО ТА АТМОСФЕРНОГО ФАКТОРА
НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ЛІОФІЛЬНО ВИСУШЕНОЇ КУЛЬТУРИ
ГЕМОЛІТИЧНОЇ ПАСТЕРЕЛИ
Т. В. Мазур, д-р вет. наук, професор,
Г. П. Сивовол, бакалавр 2-го року навчання
Національний університет біоресурсів та природокористування України,
вул. Полковника Потєхіна, 16, корпус 12, м. Київ, 03041, Україна
Дослідження властивостей ліофільно висушених зразків гемолітичної пастерели в
атмосфері різного хімічного та фізичного стану після 12 місяців зберігання при 4-100 С
виявились наступними. Втрати живих клітин у зразках, закупорених в ампулах в атмосфері
азоту становило 24,5%, аргону – 43,7%, а в запаяних ампулах з вакуумом – 14,7%. При
температурі зберігання 20-220 С ці показники відповідно становили – 76,8%. 80,6% та 67, 5%.
Середні показники виживання пастерел дозволяють виявити вірогідну різницю (р<0,05) між
їх кількістю у ампулах з атмосферою інертних газів в порівнянні з ампулами, запаяними під
вакуумом. Отримані дані дозволяють стверджувати, що життєздатність бактерій в
ампулах з атмосферою азоту має рівень, який відповідає міжнародним вимогам по роботі з
біологічними бактерійними препаратами.
Ключові слова: ГЕМОЛІТИЧНА ПАСТЕРЕЛА, ЛІОФІЛІЗОВАНА КУЛЬТУРА,
ТЕМПЕРАТУРНИЙ ЧИННИК, АТМОСФЕРА ЗБЕРІГАННЯ.
Більшість дослідників вважає, що найбільш важливими факторами, які впливають на
забезпечення високої життєздатності клітин та частинок у висушених бактерійних та вірусних
препаратах, є: температура та атмосфера зберігання (склад газового середовища, яким
заповнені флакони або ампули) [1].
Підбір оптимального температурного режиму при зберіганні ліофілізованих
мікроорганізмів не викликає у дослідників сумніву. Всі виходять із того, що чим нижче
температура камери, тим більше ймовірність збереження максимальної кількості живих
клітин. Як правило, автори, що вивчали вплив умов зберігання на життєздатність
ліофілізованих мікроорганізмів, спостерігали їх при температурі від 0 °С до 37 °С [2].
Результати численних досліджень свідчать, що температуру від 0 °С до 6° С можна
вважати цілком задовільною для тривалого зберігання висушених бактеріальних культур [3].
В останні роки все більшого значення набув метод зберігання мікроорганізмів при
низьких температурах (від -20 °С до -85 °С).
Вивчаючи переваги низькотемпературного зберігання, деякі дослідники відмічали, що
генетичні зміни при використанні цього методу консервації – досить рідкісні, і культури
мікроорганізмів, що зберігаються у замороженому стані при низьких температурах,
виявляються менш пошкодженими та мають вищий рівень життєздатності, ніж при
висушуванні та ліофілізації. При низьких температурах можна зберігати і ліофілізовані
препарати [2].
Проте створення та підтримання низьких температур потребує спеціального
холодильного обладнання, безперебійної його роботи та значної кількості енергії.
Іншим перспективним методом тривалого зберігання мікроорганізмів є
кріоконсервація (заморожування та зберігання у рідкому азоті при температурі -196 °С). Час
зберігання кріоконсервованих культур дуже тривалий. Стосовно деяких мікроорганізмів
кріоконсервування є єдиним можливим способом їх тривалого зберігання, оскільки при
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ліофілізації та інших методах консервації мікроорганізмів можуть відбуватися порушення, що
не відновлюються при реактивації: ушкодження клітинних мембран, ядерного апарату.
Можливим є також виникнення мутацій, пов’язаних з процесами регідратації. Проте
застосування кріоконсервації технічно можливе тільки для тривалого зберігання колекційних
культур мікроорганізмів. Крім того, при великих обсягах виробництва ліофілізованих
біопрепаратів це було б дуже дорого [4–7].
Таким чином, найбільш оптимальним способом тривалого зберігання культур
мікроорганізмів на сьогоднішній день є ліофілізація та подальше зберігання при температурах,
близьких до 0 °С [8, 9].
Метою досліджень стало співставлення результатів щодо стабільності ліофільно
висушеної культури гемолітичної пастерели за різних температур та атмосфери зберігання.
Оскільки під час зберігання допустимий певний відсоток відмирання клітин у ліофільно
висушеному бактеріальному матеріалі, необхідно виявити, на якому етапі зберігання показник
відмирання є найвищим.
Матеріали і методи. Тривале зберігання епізоотичних штамів гемолітичної пастерели
досягали ліофільним висушуванням, яке проводили на базі ІВМ НААН. Висушені та запаяні
в атмосфері вакууму ампули з культурою були закладені на зберігання при t +4-10 °С, 20-22 °С
в умовах різної атмосфери.
Для визначення оптичної концентрації зразок попередньо ресуспендували
фізіологічним розчином в 10 разів. Завись пастерел в об’ємі 0,5 мл вносили у пробірку малого
діаметра, ретельно суспендували з попередньо мірно налитим у неї фізіологічним розчином
(4,5 мл) та порівнювали з оптичним стандартом каламутності. У тому випадку, якщо корекція
зависі не була потрібна, визначали її загальну кількість у пробірці (0,5 мл + 4,5 мл = 5 мл),
отримане число подвоювали, оскільки взято 0,5 мл суспензії, а помножуючи на десять
(розведення зразка) та на 1,65 (коефіцієнт каламутності) визначали оптичну концентрацію
(ОК) пастерел у даній серії зразків (5×2×10×1,65 = 16,5) або ОК = 165 млрд м.к./мл [10].
Концентрацію життєздатних мікробних клітин у ліофільно висушених зразках
визначали культуральним методом. Для цього зразки (по три ампули) ресуспендували
стерильним фізіологічним розчином, охолодженим до 4 °С, та змішували, переносячи в 200 мл
флакони з фізіологічним розчином із розрахунку 1:10 (12-18 мл сухої вакцини в 120-130 мл
фіз. розчину). Отриману суспензію розводили у пробірках послідовно, десятикратно до
концентрації 10-3 та 10-9, використовуючи для кожного розведення окрему піпетку. Завись
культури пастерел із двох послідовних розведень у дозі по 0,1 мл висівали відповідно в три чи
п’ять чашок Петрі, на агар, виготовлений на основі перевара Хотінгера, з попередньо
перевіреними ростовими властивостями. Посіви інкубували у термостаті при 37 °С протягом
доби, колонії, що виросли, підраховували за допомогою електронного лічильника колоній
фірми «ARTEKCOUNTER» (США).
Після початкового контролю життєздатності препарату виживаність мікробних клітин
у зразку, що зберігалася при температурі 4-10 °С та 20-22 °С, перевіряли через певний період
часу.
Результати й обговорення. Питання стабільності ліофільно висушеної культури, а
саме: максимальне збереження її життєздатності – надзвичайно важливий показник
мікробіологічної роботи. Особливу цікавість становить вивчення впливу на збереженість
життєздатності ліофілізованої культури газового складу наповнювача ампул після власне
ліофілізації. У зв'язку з цим був проведений аналіз та дана оцінка життєздатності клітин
гемолітичної пастерели, ампули з якою були наповнені відповідно азотом, аргоном або просто
були запаяні в атмосфері вакууму. В досліді використані матеріали, які відображають вміст
живих пастерел в ампульованих ліофілізованих зразках при зберіганні їх протягом 12 місяців
з моменту визначення початкової концентрації.
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Інформація багатьох дослідників по визначенню впливу температури зберігання на
життєздатність ліофілізованих культур гемолітичної пастерели дозволяє вважати цілком
придатний для цього температурний режим від 4 до 10 оС. Такі параметри порівняно легко
створити та підтримувати з урахуванням значних обсягів ліофілізованих культур, які закладені
на зберігання.
Враховуючи ці факти, ми перевіряли життєздатність ліофілізованого штаму гемолітичної
пастерели, зберігаючи її при такій температурі (табл. 1).
Таблиця 1
Виживання пастерел при температурі зберігання 4-10 °С
Атмосфера
зберігання
Азот
Аргон
Вакуум

К-сть
зразків
15
15
15

3 міс.
87,4±2,8
84,5±3,2
94,7±2,0

Відсоток живих пастерел у термін дослідження
6 міс.
9 міс.
12 міс.
82,3±4,9
79,0±4,5
75,5±3,9
78,5±5,6
67,5±7,3
65,3±7,1
90,6±2,5
89,5±3,2
85,3±4,9

16 міс.
62,7±3,8
50,6±8,0
75,0±2,4

Дані таблиці 1 відображають динаміку відмирання мікробних клітин в залежності від
термінів та атмосфери зберігання. Максимальне відмирання пастерел приходилося на перші
три місяці зберігання ліофілізованих культур. Після цього періоду кількість відмерлих клітин
становило : в ампулах, заповнених азотом – 12,6 %, аргоном – 15,5 %, запаяних під вакуумом
– 5,3 %, тоді як за наступні 9 місяців їх кількість виявилась такою, що відповідала 11,9 %, 19,2
% та 9,4 %.
Отримані результати дозволили виявити вірогідну різницю (р<0,05) між кількістю
живих клітин в ампулі, запаяній в атмосфері інертних газів, у порівнянні з препаратом,
запаяної в ампулах під вакуумом. Причому це спостерігалось після кожної перевірки, а саме
через 3,6,9,12 та 16 місяців з моменту проведення початкової перевірки виживання пастерел.
Ці дослідження продемонстрували, що в ампулах з культурою пастерел, заповненої
азотом, через 16 місяців збереглося в середньому 11,2х1011 пастерел. Таким чином, в об'ємі
препарату при перерахунку на його початкову концентрацію, було нараховано 49,8 % живих
клітин.
Отримані результати дозволили зробити висновок, що середня кількість живих
пастерел в ампулах з ліофілізованим штамом з об'ємною концентрацією кисню 0,99-1,16 %,
вірогідно (р>0,05) не відрізняється від кількості в ампулах, запаяних в атмосфері під вакуумом.
В той час різниця між середнім числом живих пастерел у ампулах з вмістом 5,17-5,40 % кисню,
та кількістю живих клітин в контрольних зразках ампул виявилась суттєвою (р<0,05).
Вибір діапазону температур 20-22 оС для перевірки її впливу на життєздатність
ліофільно висушених штамів гемолітичної пастерели пояснюється тим, що більшість робіт з
культурою здійснюються найчастіше саме за такого режиму. Крім того, така температура або
наближена до неї може стати визначальною у разі відмови роботи холодильного обладнання
або з інших причин.
Таблиця 2
Виживання пастерел в зразках при температурі зберігання 20-22° С
Атмосфера
зберігання
Азот
Аргон
Вакуум

К-сть
серій
15
15
15

3 міс.
49,4±3,2
49,2±3,7
58,6±4,1

Відсоток живих пастерел у термін дослідження
6 міс.
9 міс.
12 міс.
39,2±3,9
29,0±3,9
23,1±3,4
35,3±4,5
25,9±2,8
19,4±3,1
43,6±2,2
37,8±3,2
32,4±3,2

16 міс.
11,5±2,7
9,7±1,7
21,0±1,6

Результати, відображені в таблиці 2, свідчать про стабільне значне відмирання
мікробних клітин в усіх серіях зразків ліофільно висушених ампульованих культур пастерел.
Протягом перших трьох місяців зберігання середня кількість нежиттєздатних пастерел
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становила: в ампулах, запаяних в атмосфері азоту – 50,6 %, аргону – 59,8 %, а запаяних під
вакуумом – 41,4 %.
В подальшому по закінченні кожних трьох місяців зберігання кількість нежиттєздатних
пастерел становила близько 10-15 %, а після 16 місячного зберігання кількість життєздатних
клітин становила в ампулах, заповнених азотом – 11,5±2,7, аргоном – 9,7±1,7, а в ампулах,
запаяних під вакуумом – 21,0±1,6 %. Результати кожної з перевірок дозволили виявити
вірогідну різницю (р<0,05) між середнім числом живих пастерел в дослідних та контрольних
зразках ампул.
Порівняння результатів виживання пастерел в ліофільно висушеній культурі, запаяній
в атмосфері азоту з вмістом 0,99-1,16 % кисню з кількістю живих клітин в ампулах, запаяних
під вакуумом, дозволило виявити відсутність між ними суттєвої різниці (р>0,05).
Аналогічне порівняння між культурою з об'ємною концентрацією кисню 5,17-5,40 % та
контрольними серіями препарату свідчило про вірогідну різницю (р<0,05). Така статистика
була отримана після кожної перевірки життєздатності ліофільно висушеної культури за
температури зберігання 20-22 оС. Таким чином, на підставі отриманих даних, складно часом
займатись прогнозуванням стабільності ліофілізованих культур гемолітичної пастерели при
температурі її зберігання 4-10 оС та 20-22 оС.
ВИСНОВКИ
1. Зразки ліофільно висушеної культури Pasteurella haemolytica, яка зберігалась 12
місяців при температурі 4-10 оС в атмосфері азоту, аргону та вакууму, втрачали, відповідно,
24,5 %,34,7 % та 14,7 % життєздатних клітин.
2. Зберігання аутентичних зразків ліофілізованої гемолітичної пастерели за тих же
умов, але при температурі 20-22 оС, призвели до втрати 76.8 % життєздатних бактерій в
атмосфері азоту; 80,6 % бактерій в атмосфері аргону та 67,5 % - під вакуумом.
3. Найбільший вплив на швидкість відмирання бактерійних клітин у ліофілізованих
зразках мав температурний фактор, ступінь дієвості якого становила 91,3 %.
Перспективи досліджень. Перспективою роботи вважаємо вивчення впливу цих
чинників на імуногенні властивості ліофілізовани пастерел, які зберігатимуться при різних
температурних та газових режимах.
INFLUENCE OF TEMPERATURE AND ATMOSPHERIC FACTOR ON THE VIABILITY
OF LYOPHILICALLY DRIED НАEMOLYTIC PASTEURELLА
T. V. Mazur, G. P. Sivovol
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
16, Polkovnika Potehinа str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMАRY
The study of the properties of lyophilically dried samples of Наemolytic Pasteurellа in an
atmosphere of various chemical and physical state after 12 months of storage at 4-10 °C was as
follows. Loss of living cells in specimens enclosed in ampoules under an atmosphere of nitrogen was
24.5 %, argon - 43.7 %, and in sealed vials with vacuum - 14.7 %. At a storage temperature of 2022 °C, these indicators were 76.8 %, respectively. 80.6 % and 67.5 %. The average survival rates of
Pasteurellа make it possible to detect a probable difference (p <0,05) between their number in
ampoules with an atmosphere of inert gases compared with vials sealed under vacuum. The obtained
data suggest that the viability of bacteria in ampoules with nitrogen atmosphere has a level that meets
the international requirements for working with biological bacterial agents.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО И АТМОСФЕРНОГО ФАКТОРА
НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ЛИОФИЛЬНО ВЫСУШЕННОЙ
ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ ПАСТЕРЕЛЛЫ
Т. В. Мазур, Г. П. Сивовол
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
Исследование свойств лиофильно высушенных образцов гемолитической пастереллы в
атмосфере разного химического и физического состояний после 12 месяцев сохранения при 4100 С оказались следующими. Потери живых клеток в образцах, укупоренных в ампулах в
атмосфере азота составило 24,5 %, аргона – 43,7 %, а в запаянных ампулах с вакуумом – 14,7
%. При температуре хранения 20-22 0 С эти показатели соответственно равнялись – 76,8 %,
80,6 % та 67, 5 %. Средние показатели выживания пастерелл позволяют выявить достоверную
разницу (р<0,05) между их количеством в ампулах с атмосферой инертных газов в сравнении
с ампулами, запаянными под вакуумом. Полученные данные позволяют утверждать, что
жизнедеятельность бактерий в ампулах с атмосферой азота имеет уровень, который
соответствует международным требованиям по работе с биологическими бактерийными
препаратами.
Ключевые слова: ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ ПАСТЕРЕЛЛА, ЛИОФИЛИЗИРОВАННАЯ
КУЛЬТУРА, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФАКТОР, АТМОСФЕРА ХРАНЕНИЯ.
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ДІАГНОСТИКА ГІСТОМОНОЗУ ГУСЕЙ В УМОВАХ
ПРИСАДИБНИХ ГОСПОДАРСТВ
Л. В. Нагорна, д-р вет. наук, доцент
Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва,160, м. Суми, 40021, Україна
У статті подано результати діагностичних досліджень гістомонозу гусей в умовах
присадибних господарств. Встановлено, що у молодняку гусей реєстрували гострий перебіг
захворювання, водночас для дорослого поголів’я характерним був хронічний перебіг
протозоозу. Лабораторними дослідженнями встановлено паразитування Histomonas
meleagridis в гусей різних статево-вікових груп присадибних господарств Полтавської
області. У молодняку гусей гістомоноз клінічно проявлявся парезами та конвульсіями,
провисанням крил, загальною млявістю, проносами, відмовою від корму та води. У дорослого
поголів’я основні патолого-анатомічні зміни реєстрували у кишечнику, печінці. Сліпі кишки
були збільшені, горбисті, з ознаками гнійно-некротичного запалення. У печінці відмічали різні
за розміром, формою та глибиною розміщення вогнища некрозу. Характерними були прояви
гіперемії та атрофічних процесів в інших органах гусей.
Ключові слова: ПТАХІВНИЦТВО, ГІСТОМОНОЗ, ГУСИ, КЛІНІЧНІ ТА
ПАТОЛОГО-АНАТОМІЧНІ
ЗМІНИ,
ВОГНИЩА
НЕКРОЗУ,
СЛІПІ
КИШКИ,
ДІАГНОСТИКА, HISTOMONAS MELEAGRIDIS.
Птахівництво є однією з найрентабельніших галузей сучасного тваринництва. В
господарствах за використання різноманітних технологій вирощують як суходільну, так і
водоплавну птицю. Впродовж останніх декількох років відмічалися негативні тенденції у
тваринництві, зокрема птахівництві, які проявилися зниження поголів’я вирощуваної птиці в
господарствах різних виробничих потужностей. Станом на 1 липня 2017 року ситуація у
птахівництві поліпшилася, зокрема нараховувалося 235,5 млн. голів птиці, що на 0,5 % більше,
ніж на аналогічну дату минулого року [1, 2].
З усіх видів домашньої птиці водоплавна – найменш вибаглива до умов утримання та
годівлі. Вона відзначається високою скороспілістю, інтенсивністю росту, дієтичними
властивостями м’яса, високою оплатою корму, завдяки цьому їх годівля коштує значно
дешевше ніж курей. Впродовж року від однієї курки можна отримати 250–300 яєць, від качки
– 200–250, від гуски – 40–50. Якщо ж 60 % курячих яєць і всі яйця, одержані від качки, гуски
проінкубувати і виростити молодняк, то одержимо м’яса на одну курку – 100–120 кг, на качку
– 250–300 кг, на гуску – 130–180 кг [3, 4].
Згідно з фізіологічно обґрунтованими нормами споживання, вважають, що людині
щоденно потрібно 100–105 г білка, в тому числі 63–67 г тваринного походження; норма
споживання яєць людиною становить 365 шт. на рік, а м’яса птахів – 16,4 кг [5]. Промисловість
переробляє побічну продукцію птиці – пух, пір’я, послід. З пуху і пір’я виготовляють подушки,
ковдри, галантерейні вироби, а з малоцінного пір’я – кормове борошно, що містить 78–80 %
протеїну. Пташиний послід – цінне добриво, особливо для плодово-ягідних і овочевих
культур. Він містить азоту в 3–4 і фосфору в 5–6 разів більше, ніж гній. З пташиного посліду
виготовляють також сечову кислоту для фармацевтичної промисловості [4–6].
Проте, не дивлячись на відносну невибагливість при розведенні водоплавної птиці,
зокрема гусей, протозойні захворювання нерідко є причиною значної їх загибелі, зокрема в
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умовах присадибних господарств населення, де нерідко ігнорують проведення обов’язкових
ветеринарно-санітарних обробок.
Проблема гістомонозу набула надзвичайної гостроти за розведення індиків, зокрема в
умовах присадибних господарств. Водночас, на проблему спалахів протозоозів за розведення
водоплавної птиці звертається менше уваги, в той час як економічні втрати від них є суттєвими
[7, 8].
Однією з причин спалаху гістомонозу серед батьківського стада у весняний період є
зниження захисних систем організму в період яйцекладки, а восени молодняк хворіє за
сумісного утримання з дорослим поголів’ям. Сприяючими факторами є незадовільні умови
утримання та годівлі як батьківського стада, так і молодняку гусей, різке погіршення якості
згодовуваних кормів, відсутність комплексу дезінвазійних заходів [9, 10].
Виходячи із вищевикладеного, метою нашої роботи було визначення особливостей
діагностики гістомонозу гусей різних статево-вікових груп, які утримувалися в умовах
присадибних господарств Миргородського району Полтавської області.
Матеріали і методи. Епізоотологічне обстеження гусей різних статево-вікових груп
породи велика сіра проводили впродовж весняно-осіннього періоду 2016 року в умовах
присадибних господарств Миргородського району Полтавської області. Для цього
використовували загальноприйняті методики [9, 11].
В господарствах птиця утримується у пристосованих приміщеннях. У весняно-осінній
період гуси користуються випасами та мають вільний доступ до відкритих водоймищ. Сумісно
з водоплавною птицею, в господарствах вирощують також інші види продуктивної
сільськогосподарської птиці.
Ветеринарно-санітарні обробки поголів’я птиці, в тому числі й гусей, проводяться не
регулярно і мають безсистемний характер. Оскільки в присадибних господарствах
реєструвалися вимушений забій та загибель птиці, то всі трупи птиці та тушки забитої птиці
піддавали паразитологічному дослідженню.
Діагностику захворювання проводили за клінічними ознаками, даними патологоанатомічного розтину, дослідженнями зіскрібків із слизової оболонки сліпих кишок, мазківвідбитків з печінки для виявлення живих гістомонад Histomonas meleagridis. Дослідженню
піддавали послід від гусей, у яких реєстрували млявість, часткову відмову від корму тощо. Для
виготовлення мазка досліджуваний матеріал розміщували на предметному склі, зверху
накривали покривним скельцем та мікроскопували за середнього збільшення мікроскопу
(10X40). Мазки фіксували впродовж 10 хв. етиловим спиртом, просушували та фіксували за
Романовським-Гімзою. У фарбованих мазках ядра і джгутики Histomonas meleagridis були
червоного кольору, цитоплазма – блакитного.
Результати й обговорення. У молодняку гусей реєстрували зниження апетиту або
повну його відсутність, гусенята були млявими та малорухливими, в окремих особин
відмічали провисання крил, послід мав зеленувато-коричневий відтінок, пінистий, птиця
відставала у рості і розвитку. Відмічали прояви нервових явищ: парези кінцівок та судоми.
У дорослих гусей реєстрували зниження приростів на тлі вираженого виснаження
окремих особин, загалом відмічали відставання у масі, порівняно з аналогічними показниками
у вільного від гістомонад поголів’я.
При патолого-анатомічному розтині загиблих особин реєстрували збільшення сліпих
кишок, в окремих випадках до розмірів гусячого яйця, на слизовій оболонці ознаки гнійнонекротичного запалення, з нашаруванням фібрину, в окремих особин слизова оболонка була
атрофована, вкрита виразками, з окремими вогнищами некрозу. Стінки сліпих кишок при
пальпації були нееластичними на щільними. Характерний для них блиск – відсутній, подекуди
реєстрували так звану «мармуровість» та плямистість поверхні. У їх просвіті виявляли
наявність фібрину жовтуватого кольору.
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В окремих особин реєстрували сильне здуття сліпих кишок внаслідок наповнення їх
газами, проте частіше збільшення газоутворення у кишечнику відмічали за прояву гістомонозу
у молодняку гусей.
Печінка збільшена у розмірі, з неоднорідними вогнищами ураження, які були різного
розміру та консистенції: окремі мали вигляд щільних вузликів і при розрізі їх поверхня була
салоподібною, інші були вдавлені в паренхіму печінки та мали чітко відокремлені контури від
тканини, що їх оточувала. Консистенція органу загалом була дрябла. Вузлики некрозу
виявляли не лише на поверхні органу, але й при його розрізі; їх форма корелювала від округлозірчастої до видовжено овальної (рис.).

Рис. Макрокартина некротичних вогнищ ураження печінки з гістомонозу

В окремих особин гусей на розрізі печінки реєстрували центральні округлі ділянки
некрозу, навколо яких розташовувалися дрібні (не більші за розміром ніж просяне зерно),
вогнища некротичного ураження.
За стійких органічних змін у печінці та кишечнику, у гусей реєстрували виражені
ознаки виснаження та зростання загалом по стаду відсотка загибелі. За патолого-анатомічних
розтинів відмічали фібринозні перикардити, перигепатити, пневмонії, нефрити, наявність
гіперемії та атрофічних процесів в організмі гусей. В окремих особин – ексудативногеморагічний ентерит та розлите запалення кишечника. Нирки були збільшені в розмірі.
Селезінка – з вираженими геморагіями під капсулою. Жовчний міхур – збільшений.
Перебіг гістомонозу проходив у вигляді ензоотії. За період епізоотичного обстеження
господарств загибель поголів’я становила в середньому 27–35 %.
ВИСНОВКИ
Внаслідок проведення паразитологічного обстеження присадибних господарств
Полтавської області з вирощування гусей було діагностовано ураження птиці гістомонадами
Histomonas meleagridis.
Перспективи досліджень полягають у розробці комплексної схеми проведення
протипаразитарних заходів в умовах присадибних господарств, неблагополучних щодо
гістомонозу гусей та встановлення особливостей перебігу за асоційованого гістомонозу з
іншими захворюваннями паразитарної етіології, в тому числі ектопаразитами.
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DIAGNOSTICS OF GISTOMONOSIS OF GEESE UNDER IN THE FARMS
L. Nagorna
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of diagnostic studies of gistomonosis of geese in the conditions
of household plots. It was established that the young disease of geese registered an acute course of
the disease, while for the adult population the chronic course of the indicated protozoosis was
characteristic. Laboratory studies have established the parasitism of Histomonas meleagridis in geese
of various ages in the personal plots of the Poltava region. In young geese, histomonosis was clinically
manifested by the appearance of paresis and convulsions, sagging wings, general lethargy, diarrhea,
rejection of food and water. In adult livestock, the main pathological anatomical changes were
recorded in the intestine, liver. Blind intestines were enlarged, tuberous, with signs of purulentnecrotic inflammation. In the liver, focus of necrosis marked by size, shape, and depth of placement
were noted. Characteristic were manifestations of hyperemia and atrophic processes in other organs
of the bird.
Keywords: POULTRY, HISTOMONOSIS, GEESE, CLINICAL AND PATHOLOGYANATOMIC CHANGES, FOCUS OF NECROSIS, CECUM, DIAGNOSTICS, HISTOMONAS
MELEAGRIDIS.
ДИАГНОСТИКА ГИСТОМОНОЗА ГУСЕЙ В УСЛОВИЯХ
ПРИУСАДЕБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Л. В. Нагорная
Сумскoй национальный аграрный университет
ул. Г. Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты диагностических исследований гистомоноза гусей в
условиях приусадебных хозяйств. Установлено, что у молодняка гусей регистрировали острое
течение заболевания, в то же время для взрослого поголовья характерным было хроническое
течение
указанного
протозооза.
Лабораторными
исследованиями
установлено
паразитирование Histomonas meleagridis в гусей различного возраста в приусадебных
хозяйствах Полтавской области. У молодняка гусей гистомоноз клинически проявлялся
появлением парезов и конвульсий, провисанием крыльев, общей вялостью, поносами, отказом
от корма и воды. У взрослого поголовья основные патолого-анатомические изменения
регистрировали в кишечнике, печени. Слепые кишки были увеличены, бугристые, с
признаками гнойно-некротического воспаления. В печени отмечали разные по размеру, форме
и глубине размещения очаги некроза. Характерными были проявления гиперемии и
атрофических процессов в других органах птицы.
Ключевые слова: ПТИЦЕВОДСТВО, ГИСТОМОНОЗ, ГУСИ, КЛИНИЧЕСКИЕ И
ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ОЧАГИ НЕКРОЗА, СЛЕПЫЕ КИШКИ,
ДИАГНОСТИКА, HISTOMONAS MELEAGRIDIS.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЕПІЗООТОЛОГІЇ
АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ
О. М. Неволько, канд. вет. наук,
В. А. Прискока, д-р вет. наук,
М. А. Сапачова, канд. вет. наук,
Л. В. Марущак, канд. вет. наук,
В. С. Свідерський, заступник завідувача відділу,
М. І. Сушко, молодший науковий співробітник
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної експертизи
вул. Донецька, 30, м. Київ-151, 03151, Україна
У статті обговорюються особливості, виявлені при діагностиці африканської чуми
свиней (АЧС), і шляхи розповсюдження вірусу цього захворювання у практичних умовах
господарств.
Автори вважають, що при виникненні захворювання на африканську чуму свиней
ефективними можуть бути дії, що проводяться у стислі строки, які не дозволяють
поширитися вірусу на інші території.
У зв’язку з цим, аналізуються два етапи, пов’язані з постановкою попереднього та
заключного діагнозу. Констатується, що при постановці попереднього діагнозу у домашніх
свиней у господарстві виникають затримки у часі, внаслідок чого за різних причин
подовжується період виділення вірусу у довкілля. Попередній діагноз (після врахування
клінічних ознак, патологоанатомічних та епізоотологічних даних) в основному був
поставлений правильно і збігався із заключним діагнозом стосовно африканської чуми свиней.
Лише у чотирьох випадках було виказано підозру про отруєння свиней кухонною сіллю,
грибковими токсинами, соланіном, нітритами.
Постановка заключного діагнозу на АЧС, яка здійснювалась в Науково-дослідному
відділі молекулярно-генетичних досліджень Державного науково-дослідного інституту з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ),
відбувалась у стислі строки (4-5 годин).
Із особливостей діагностики треба мати на увазі те, що не всі проби від підозрюваних
у захворюванні АЧС домашніх свиней, виявляються позитивними (за даними авторів – це 34,45
%). Подібні закономірності виявлені і при дослідженні патологічного матеріалу від диких
свиней.
Спостереження за епізоотичним процесом при АЧС дозволили авторам встановити,
що для зони України найбільш характерні контактний та кормовий шляхи розповсюдження
вірусу. У статті надається характеристика різновидам цих контактів.
Ключові слова: АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ, КОНТАКТ, ПОПЕРЕДНІЙ ТА
ЗАКЛЮЧНИЙ ДІАГНОЗ, ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ШЛЯХИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІРУСУ.
Для розуміння причин невпинного поширення африканської чуми свиней (АЧС) на
територіях різних країн (у тому числі – і в Україні) необхідний комплексний підхід до
вивчення процесів, які впливають на збереження і передачу збудника захворювання.
Ключовими у цьому напрямку представляються діагностичні та епізоотологічні
дослідження.
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Діагностика, починаючи з виявлення клінічних ознак, характерних патологічних змін,
епізоотичного аналізу і закінчуючи лабораторними дослідженнями, повинна бути проведена
швидко, даючи можливість виконати необхідні заходи до того, як вірус залишить первинне
вогнище.
Прискока В. А. та ін. (2012) вважають, що термін три доби для кінцевої постановки
діагнозу і прийняття заходів повинен бути максимальним, тому що після цього вірус
розповсюджується з прогресуючою швидкістю у навколишні господарства, регіони.
Є декілька фундаментальних праць з діагностики АЧС (Неволько О. М. та ін., 2014),
розповсюдження і підтримання інфекції в популяціях домашніх свиней і диких кабанів
(Боев Б. В. и др., 2010; Макаров В. В. и др., 2011; Караулов А. К. и др. 2011; Неволько О. М.,
2015), у яких висвітлені окремі питання щодо цих проблем, але невдачі протиепізоотичних
заходів спонукають до поглиблення вказаних досліджень.
Слід звернути увагу також на те, що, незалежно від типу епізоотичного процесу,
циркуляція джерел вірусу АЧС на території неблагополучних пунктів продовжується не
менше трьох місяців, тобто значно довше, ніж офіційна подовженість карантину, що створює
небезпеку виникнення вторинних спалахів захворювання (Белянин С. А., 2013).
Мета роботи – виявити особливості при діагностиці та епізоотології АЧС з метою
підвищення ефективності заходів боротьби та профілактики цього захворювання.
Матеріали та методи. Об’єктом дослідження є біологічний матеріал від диких та
домашніх свиней (селезінка та лімфатичні вузли).
Дослідження проводили на базі Науково-дослідного відділу молекулярно-генетичних
досліджень ДНДІЛДВСЕ (м. Київ, Україна).
Виділення ДНК виконували за допомогою комерційного набору «QIAamp cador
Pathogen Mini Kit», (Qiagen, Німеччина).
Для проведення молекулярної діагностики вірусу АЧС використовували діагностичний
набір «LSI VetMAX African Swine Fever Virus Detection Kit», (ThermoFisherScientific, США),
згідно з інструкцією до набору. Полімеразну ланцюгову реакцію в режимі реального часу
(ПЛР в режимі реального часу) проводили на ампліфікаторі «Rotor Gene 3000»,
(CorbettResearchPtyLtd, Австрія), згідно з настановою по застосуванню.
Для оцінки епізоотичної ситуації були використані дані інформаційно-аналітичного
центру «Россельхознадзор», ProMED, OIE Publication, результатів епізоотичних розслідувань,
здійснених співробітниками ДНДІЛДВСЕ під час відряджень для ліквідації вогнищ
захворювання, супровідні до патологічного матеріалу.
Результати й обговорення.
1. Діагностика африканської чуми свиней.
Діагностика АЧС, як вимагає загальна теорія, включає в себе комплекс дій і
розподіляється на два етапи:
– попередній діагноз (початок захворювання, оцінка клінічних ознак,
патологоанатомічних та епізоотологічних даних, відбір зразків);
– заключний діагноз (після проведення лабораторних досліджень).
Діагностичним дослідженням підлягали проби патологічного матеріалу від свиней
різного віку та породи.
При постановці попереднього діагнозу у домашніх свиней безпосередньо у
господарстві виникали затримки, внаслідок чого (при відсутності заходів боротьби)
подовжувався період виділення вірусу у довкілля. Це було пов’язано з невизначеністю
клінічних ознак, відсутністю спеціалістів, протилежних думок різних комісій тощо.
Так, в Одеській області (1977 р.) діагноз був поставлений лише через 53 дні і впродовж
цього терміну вірус поширився і викликав захворювання у свиней з 11 господарств. У місті
Городище Черкаської області перші клінічні ознаки захворювання у свиней з’явились
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3.05.2017 р., а матеріал для дослідження відібрали 12.05.2017 р. За цей час у господарстві
загинуло 810 свиней (з 1500 наявних).
У більшості випадків на початковому періоді захворювання як господарі, так і
спеціалісти лише спостерігали за розвитком хвороби, іноді застосовуючи лікування. Активні
дії розпочиналися лише після загибелі тварини. Тож від початку захворювання до загибелі
проходить 4-5 днів (рідко при блискавичній формі – 1-2 дні) з відповідними наслідками. Така
затримка сприяє розповсюдженню вірусу.
Вказану тенденцію можна було би змінити, розробивши та впровадивши прижиттєвий
експрес-метод постановки діагнозу в епізоотичних умовах, виявляючи вірус при перших
клінічних ознаках. Як антиген можна використати кров від свиней, в якій уже в
продромальному періоді вірус накопичується до 5,0 lg ГАО50, тобто у достатній кількості для
діагностики. Крім того, корисним може бути метод діагностичного забою з наступним
відбором патологічного матеріалу. Ранньому відбору проб сприяє також своєчасне виявлення
характерних клінічних ознак.
Зауважимо, що попередній діагноз (після врахування клінічних, патологоанатомічних
та епізоотологічних даних) в основному був поставлений спеціалістами ветеринарної
медицини на місцях правильно і збігався з заключним діагнозом. Лише в чотирьох випадках
(Закарпатська, Житомирська, Київська, Сумська області) була підозра на отруєння кухонною
сіллю, грибковими токсинами, соланіном, нітритами.
Постановка заключного діагнозу, яка здійснювалась в ДНДІЛДВСЕ, відбувалась у
стислі строки, необхідні для проведення технологічних операцій (підготовка зразків для
дослідження, постановка ПЛР в режимі реального часу, аналіз результатів, підготовка звіту
про дослідження патологічного матеріалу). Цей процес займав 4-5 годин.
При проведенні лабораторних досліджень і постановці заключного діагнозу треба мати
на увазі, що не всі проби від підозрюваних у захворюванні АЧС свиней виявляються
позитивними. Проведені нами у 2016 році тестування методом ПЛР в режимі реального часу
476 проб патологічного матеріалу від підозрюваних у захворюванні домашніх свиней
дозволили виявити позитивно реагуючими лише 164 (34,45 %).
Стосовно диких кабанів, то вони представляють неконтрольовану людьми популяцію,
а тому діагностика АЧС між ними скоріше носить випадковий характер. Насамперед треба
враховувати, що хворі і загиблі дикі кабани знаходяться у довкіллі подовжений час і їх
виявлення лише часткове і пов’язано з труднощами.
Все ж, у 2016 році у патологічному матеріалі від 20 трупів диких кабанів методом ПЛР
в режимі реального часу виявили геном вірусу АЧС. Але були випадки (наприклад, в
Балтському районі Одеської області), де у пробах від трупів дикого кабана геном вірусу АЧС
не було виявлено. Моніторингові дослідження проб матеріалу від відстріляних 2268 диких
кабанів були негативними.
2. Епізоотологія африканської чуми свиней
Епізоотичні особливості АЧС вивчали, аналізуючи розповсюдження вірусу.
Слід зауважити, що розповсюдження вірусів взагалі відбувається основними чотирма
способами:
– контактним;
– повітряним;
– кормовим;
– трансмісивним (через укуси комах, кліщів).
П’ятий спосіб – це поєднання попередніх чотирьох у різних варіантах.
І всі ці способи притаманні АЧС. Нами встановлено, що для зони України найбільш
характерні контактний та кормовий шляхи розповсюдження вірусу.
Прямі контакти хворих тварин із здоровими.
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Такі контакти, в основному, відбувалися у межах одного господарства і вірус інфікував
свиней тільки у стаді.
У досліджуваних господарствах позначена подія характеризувалась наявністю у стаді
хворої (хворих) свині (свиней) на африканську чуму і чутливих потенційних жертв в різній
кількості і співвідношеннях. Поки джерело інфекції представлене у стаді однією особиною,
інші свині не виглядали пригніченими, а поява множинних джерел призводила до вибуховості
прояву захворювання, пригніченого стану більшості свиней.
Здатність передачі вірусу під час контакту впродовж інфекційного процесу коливалась
в значних межах і її найбільші значення спостерігали на початку появи клінічних ознак. Вірус
у хворих тварин може виділятися достатньо подовжений період, в той час як період передачі
при контакті – коротший.
При АЧС деякі дослідники (Коваленко Я. Р. та ін.,1972; Бакулов И. А., Макаров В. В.,
1990) вважають, що період контагіозності починається за 1-2 дні до появи лихоманки у тих
свиней, які в подальшому хворіли на гостру форму. З настанням цього періоду вірус
виділяється у великих кількостях до самої загибелі свині, і передача його до сприйнятливих
тварин ефективна. Хронічно хворі та вірусоносії продукують дуже мало вірусу, їх секрети та
екскрети через 1-2 тижні після пониження рівня клінічних ознак втрачають інфекційність у
більшому чи меншому ступені.
Відомий факт, що через 2 роки після появи АЧС в Іспанії були виявлені свинівірусоносії із значним вмістом вірусу у крові. Але в період нормального стану цих тварин
передача вірусу здоровим свиням не вдавалась. Під дією різних факторів (поросність,
кастрація, зміна погоди) у вірусоносіїв з’являлись клінічні ознаки захворювання і ці тварини
були джерелом зараження здорових свиней.
Вочевидь, ці процеси пов’язані з гетерогенністю популяції вірусу АЧС, умовами
продукуванням впродовж інфекційного процесу зрілих та дефектних віріонів, різних за
кількістю та вірулентністю, доступністю необхідних поживних речовин. Таким чином,
відсутність контагіозності при контакті з хворою твариною буде залежати від наявності
багатьох умов.
Опосередкований контакт з різними контамінованими об’єктами.
Вказана позиція характеризується значною варіабельністю і, внаслідок цього, у
багатьох випадках є причиною поширення захворювання. Особливістю цього процесу є
наявність постійної дози вірусу на контамінованому об’єкті.
1) Продукти свинарства та харчові відходи
Слід зауважити, що контаміновані продукти свинарства і харчові відходи з них тісно
пов’язані між собою і представляють рівну за значенням небезпеку для розповсюдження АЧС.
Контакт здорових свиней з контамінованими продуктами свинарства безпосередньо
трапляється рідко, а частіше – опосередковано, через людину. Це відбувається під час
розвантаження туш, обробки м’яса з наступною годівлею та доглядом за здоровими свинями.
Також слід мати на увазі транспортування м’ясних продуктів із неконтрольованими
контактами в дорозі. У такий спосіб у Росії у багатьох випадках розповсюдження АЧС
відбувалось вздовж транспортних магістралей.
У практичній площині продукти свинарства використовують для приготування їжі, а
відходи спрямовуються безпосередньо на корм свиням.
Харчові відходи представляють собою залишки різних продуктів харчування і
характеризуються як висококалорійний корм для свиней. Вони значно скорочують витрати на
відгодівлю свиней, в певній мірі замінюють дорогі концентровані корми і переважно з
економічною метою використовуються у малих свинарських господарствах.
В епізоотології африканської чуми свиней мають значення кухонні відходи (залишки
перших та других страв із вмістом свинини, кісток, ковбас, змиви з м’яса), відходи після
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розробки туш (кров, обрізі, кишечник тощо).
Небезпека кухонних відходів та відходів після розробки туш насамперед пов’язана з
появою нелетальних форм АЧС, детально описаних під час епізоотій у Іспанії, Франції,
Бразилії, Росії. Відсутність маніфестних клінічних ознак та патологоанатомічних уражень у
забійних свиней призводять до використання інфікованих продуктів у харчових потоках. Крім
того, при першій же підозрі на АЧС у навколишніх господарствах починають масово і
несанкціоновано забивати свиней з наступним розпродажем та солінням, внаслідок чого не
виключається можливість забою тварини в інкубаційному періоді. Такі харчові продукти
можуть бути використані через тривалий проміжок часу, а відходи з них згодовані свиням.
Для виникнення захворювання необхідні, як мінімум, три умови:
1) у харчових відходах повинен бути вірус АЧС;
2) вказані харчові відходи не знешкоджувалися відповідною температурною
обробкою;
3) харчові відходи використовувалися для годівлі свиней.
Подібна схема стала причиною багатьох спалахів АЧС у світі, забезпечуючи
перенесення вірусу на далекі відстані (стрибковість).
Так, джерелом інфекції в Одеській області (1977 р.) вважають закупівлю продуктів
свинарства і їх використання на радянському пароплаві в Бразилії (де в цей час поширювалась
АЧС), з наступною ланцюговою передачею кухонних відходів на свиноферми (прикухонне
господарство військової частини в Іванівському районі, підсобне господарство курортторгу
«Ударник» Комінтернівського району, колгосп «Дружба народів» Іванівського району та
інші).
З харчовою продукцією пов’язують занесення вірусу АЧС із Анголи у Португалію
(1957 р.), а також на територію Грузії (2007 р.).
Під час епізоотії в Іспанії (1960 р.) спалахи захворювання у 84 % вогнищ були
викликані згодовуванням харчових відходів.
В Росії (2008 р.) був встановлений факт відправки з м. Зеленокумська
Ставропольського краю і приймання на військовому складі в м. Армавір (Краснодарський
край) м’яса свинини, в якому із обстежених 290 туш у 87 був виявлений вірус АЧС.
Спалах АЧС у Запорізькій області (2012 р.) також пов’язують із харчовими продуктами,
контамінованими вірусом.
Сучасні методи, такі як ПЛР, дозволяють виявити вірус АЧС у продуктах свинарства у
найменших кількостях і не допустити їх до вживання на широкому епізоотичному просторі.
Наприклад, у 2014 році в Росії та Латвії у готовій м’ясній продукції та ковбасі, виготовлених
на 14 білоруських підприємствах, був виявлений геном вірусу АЧС. Мешканка Кубані
продавала у м. Кіровську Ленінградської області (2012 р.) сало з генетичним матеріалом
збудника АЧС.
У 2016 році у Хабаровський край (Росія) надійшла велика партія ковбаси, в якій
виявлено геном АЧС.
Наведені приклади не поодинокі, хоч епізоотичне значення цих фактів потрібно
правильно оцінювати, враховуючи температурну обробку продуктів.
2) Незахоронені загиблі свині та дикі кабани
У розповсюдженні АЧС значне місце відводиться викиданню загиблих свиней у
довкілля (лісосмуги, яри, річки, ліс, тощо), що є брутальним порушенням ветеринарносанітарних правил. Боючись карантинних заходів та уникаючи їх, власники свинарських
господарств надають перевагу подібним діям, значно загострюючи епізоотичну ситуацію по
даному захворюванню.
Падіж диких кабанів від АЧС створює численні вогнища інфекції, які важко виявити і
взяти під контроль. Слід враховувати, що взимку заморожені трупи загиблих від АЧС кабанів
(як і домашніх свиней) можуть виступати довготерміновим джерелом інфекції для своїх
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родичів через схильність цих тварин до поїдання трупів, особливо в період нестачі інших
кормів.
У Латвії, Литві, Естонії великого значення надають виявленню та утилізації трупів
загиблих від АЧС кабанів (значний розмір грошової винагороди, розміщення спеціальних
контейнерів для збору трупів (рис.) тощо).

Рис. Контейнер для збирання трупів диких кабанів (за Е. Ольшевскіс).

Річки також стають транспортерами загиблих домашніх свиней та диких кабанів. Так,
у 2014 році спеціалістами Держприкордонслужби України на території Станично-Луганського
району Луганської області у річці Сіверський Донець виявлено труп дикого кабана,
дослідженням патматеріалу від якого встановлено наявність збудника АЧС.
У Грузії, на початку епізоотії АЧС у 2007 році, на берегах гірських річок знаходили
трупи як домашніх свиней, так і диких кабанів. При традиційному вигульному утриманні
контакт здорових свиней з цими трупами призводив до численних спалахів захворювання.
Викидання трупів свиней на звалища та територію довкілля супроводжує всю епізоотію
АЧС у Росії, є одним із шляхів розповсюдження захворювання. Відомий випадок у
Волгоградській області, де на території мисливського заказнику «Роздорський» на кабанячій
стежці, що вела до годівельного майданчику, були виявлені пакети з трупами домашніх
свиней, які загинули від АЧС. Тільки у 2013 році у Белгородській, Волгоградській, Калузькій,
Тульській областях встановлено наявність 7 подібних звалищ та 67 викинутих трупів свиней.
В Україні (м. Шпола Черкаської області) у 2016 році також виявили трупи двох свиней,
яких викинули на сміттєзвалище. Лабораторними дослідженнями встановлено у них наявність
геному вірусу АЧС.
Поширенню вірусу АЧС на епізоотичному просторі сприяють хижі м’ясоїди, щурі,
бездомні та здичавілі собаки, які, споживаючи м’ясо загиблих тварин або закладаючи їх у
схованки, розносять інфекційний матеріал на великі відстані. Ланцюговий контакт при цьому
має безліч варіантів, в кінці якого знаходиться чутлива до захворювання домашня свиня чи
дикий кабан.
3) Дикі кабани як складова частина системи розповсюдження вірусу АЧС
Дикі кабани є предками домашньої свині. Вони мають сильне, трохи сплюснуте по
боках тіло, завдовжки до 2 метрів, ріст у холці – 90-100 см, вагу 70-200 кг. Вуха високі і стоячі,
очі маленькі. У роті – гострі ікла (до 15 см). У дикій природі кабани живуть 10-20 років. Ареал
проживання європейського дикого кабана – широколисті і змішані ліси материкової Середньої
Європи від Атлантики до Уралу, Середземномор’я, включаючи окремі райони Північної
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Африки, степові райони Євразії, Середньої Азії. Кабани живуть на обмеженій території, де
мають традиційні місця годівлі та відпочинку.
Дикі кабани є не тільки резервуаром вірусу АЧС, але й інших захворювань (хвороби
Ауєскі, парвовірусної інфекції, класичної чуми свиней, лептоспірозу тощо). Ці тварини
формують територіальні стабільно-компактні кластери-вогнища, що є умовою становлення і
розвитку природної вогнищевості. Контакти між дикими та домашніми свинями призводять
до прямого чи опосередкованого обміну інфекціями.
Полювання на диких кабанів в умовах ендемічної зони передбачає контакт мисливців з
інфікованим довкіллям, тушами застрелених кабанів, їх м’ясом, субпродуктами. Також
відбувається забруднення транспорту під час перевезення туш. Певне значення відводиться
мисливським собакам.
Звертаємо увагу на те, що інфіковані дикі кабани у пошуках корму постійно
перебувають у русі, розсіючи вірус з повітрям, секретами та екскретами на значній площі. Цілі
сім’ї кабанів представляють собою рухливі вогнища інфекції. Небезпечними являються калові
маси, слина, сеча (що забруднюють лісовий ґрунт, гілки дерев та кущів), контакт з якими
мисливцями може бути непоміченим, але слугувати фактором переносу.
М’ясо кабанів представляє в таких умовах особливу небезпеку. У 1983 році вірус АЧС
був занесений на північ Італії фермером-свиноводом з м’ясом дикого кабана, застреленого під
час полювання на території неблагополучної Сардинії.
У Росії (2013-2014 рр.) під час полювання будо застрелено 14673 кабани, з них чотири
виявились інфіковані вірусом АЧС. А при регулюванні чисельності із впольованих 10831
кабанів у 69 діагностували збудник АЧС. І хоч кількість інфікованих кабанів у даному
випадку не дуже велика, але вона достатня для підтримання епізоотії як у дикій фауні, так і
серед популяції домашніх свиней.
Набуває поширення метод, коли після відстрілу диких кабанів їх туші не відразу
використовуються для харчування, а лише після лабораторного дослідження на АЧС.
Впродовж терміну дослідження м’ясо зберігається у холодильнику. При позитивному
результаті лабораторного тестування відбувається утилізація всієї туші, а холодильник
підлягає дезінфекції.
4)
Прихований контакт як фактор розповсюдження вірусу АЧС
Поряд із вивченим, встановленим існує і прихований контакт, коли доказати передачу
вірусу посередниками у конкретному випадку важко. Це, насамперед, стосується місць
відпочинку диких кабанів (стоги сіна, соломи, лісова підстилка), а також місць годівлі (ділянки
з буряками, кукурудзяні поля). У цих випадках існує можливість контамінації вірусом
вказаних об’єктів (коли у стаді перебуває хоч одна інфікована особина), а також вірогідність
того, що вони будуть використані для підстилки чи годівлі свиней.
Підстави для такого твердження все ж є, якщо врахувати випадок у Городнянському
районі Чернігівської області (2014 рік). Там, на великому кукурудзяному полі, було виявлено
14 загиблих від АЧС кабанів (діагноз підтверджений у лабораторії). Кабани довгий час
харчувалися кукурудзою, інфікуючи довкілля та самі качани, що потенційно створює
небезпеку після збирання врожаю. До цієї ж категорії можна віднести використання
інфікованої гноївки для удобрення поля, яку видаляють з приміщень до встановлення діагнозу
та проведення карантинних заходів.
У практичних умовах можливі варіанти передачі вірусу через послідовні подвійні чи
потрійні контакти, або комбіновано. Втрата почуття небезпеки після проведення карантинних
заходів буде сприяти контакту з фактором передачі збудника чутливим тваринам.
5. Інші способи передачі вірусу
Механічна передача вірусу здоровим свиням через диких тварин, птахів, вошей
оцінюється неоднозначно: у деяких випадках захворювання виникало, а у інших – було
відсутнім.
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Значна роль у розповсюдженні вірусу АЧС відводиться кліщам роду Ornithodoros.
Вказані кліщі є природним резервуаром і переносником вірусу АЧС. На півдні України
виявляють представників цього роду (наприклад, O. tholozani), але участь їх у епізоотичному
процесі поки що не встановлена.
ВИСНОВКИ
1. При виникненні захворювання на АЧС у господарстві необхідно оптимізувати час:
– відбору проб для дослідження;
– постановки попереднього діагнозу.
2. Враховувати, що при лабораторних дослідженнях не всі проби від підозрюваних у
захворюванні АЧС виявляються позитивними.
3. Для зони України найбільш характерними є контактний та кормовий шляхи
розповсюдження вірусу.
Перспективи досліджень. Планується удосконалення методів діагностики АЧС, а
також епізоотологічних підходів при розробці ветеринарно-санітарних заходів при цьому
захворюванні.
SPECIAL ASPECTS OF DIAGNOSTICS AND EPIDEMIOLOGY
OFAFRICAN SWINE FEVER
O. M. Nevolko, V. A. Priskoka, M. A. Sapachova, L. V. Marushchak,
V. S. Sviderskiy, N. I. Sushko
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise
30, Donetska str., Kiev, 03151, Ukraine
SUMMARY
In the article to discuss special aspects that were identified in the diagnosis of African swine
fever, and environmental route the virus in practical conditions of farms.
The authors believe, that in case of African swine fever in pigs actions can be effective, which
are held in a short time that does not allow the virus to spread to other areas.
In this connection, two stages are analyzed, which are determined establishing preliminary
and final diagnosis. Assert, that at the statement of the preliminary diagnosis at domestic pigs in the
household, there are delays in time, as a result for different reasons; the period of virus isolation is
prolonged in the environment. The preliminary diagnosis (after taking into account clinical signs,
pathological anatomical and epizootic data) was mostly correct and corresponded to the final
diagnosis of African swine fever. Only four cases were suspected pigs poisoning of food salt, fungal
toxins, Solanine, and nitrites.
The final diagnosis of ASF, which was conducted in the SSRILDVSE, was carried out in a
short time (4-5 hours).
From the special aspects of diagnostics of ASF it is necessary to bear in mind that not all
samples from suspected ASF of domestic pigs are positive (according to the authors - this is 34.45%).
Similar patterns are revealed in the study of pathological material from wild pigs.
Observation of epizootic process of ASF allowed the authors to establish that for the zone of
Ukraine the contact and stern pathways of the spread of the virus are most characteristic.
In this case, is given characteristic of direct contact sick pigs with healthy, indirect contact
with contaminated objects virus, where the main role is played by the products of pig production and
food waste.
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In the spread of African swine fever a significant place is given to the fallen domestic pigs
and wild boars, which were not buried.
The analysis of the value of infected live wild boars during the spread of the virus was carried
out. Herds of such wild boars are mobile foci of infection.
In the publication are also characterized by buried contacts (places of rest and feeding wild
boars, infected manure), which become factors of transmission of the virus.
Keywords: AFRICAN SWINE FEVER, CONTACT, PRELIMINARY AND FINAL
DIAGNOSIS, EPISOLOGY, WAYS OF VIRUS DISTRIBUTION.
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЭПИЗООТОЛОГИИ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
О. М. Неволько, В. А. Прискока, М. А. Сапачова, Л. В. Марущак,
В. С. Свидерский, М. І. Сушко
Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике
и ветеринарно-санитарной экспертизе
ул. Донецкая, 30, г. Киев, 03151, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье обсуждаются особенности, выявленные при диагностике африканской чумы
свиней, и пути распространения вируса в практических условиях хозяйств.
Авторы считают, что при возникновении африканской чумы у свиней эффективными
могут быть действия, которые проводятся в сжатые сроки, что не позволяет распространиться
вирусу на другие территории.
В связи с этим, анализируются два этапа, обусловленные постановкой
предварительного и заключительного диагноза. Констатируется, что при постановке
предварительного диагноза у домашних свиней в хозяйстве возникают задержки во времени,
вследствие чего по разным причинам удлиняется период выделения вируса в окружающее
пространство. Предварительный диагноз (после учета клинических признаков,
патологоанатомических и эпизоотологических данных) в основном был поставлен правильно
и соответствовал заключительному диагнозу относительно африканской чумы свиней. Только
в четырех случаях подозревалось отравление свиней пищевой солью, грибковыми токсинами,
соланином, нитритами.
Постановка заключительного диагноза на АЧС, которая осуществлялась в
ГНИИЛДВСЭ, проводилась в сжатые сроки (4-5 часов).
Из особенностей диагностики необходимо иметь ввиду то, что не все пробы от
подозреваемых в заболевании АЧС домашних свиней, оказываются положительными (по
данным авторов – это 34,45 %).
Подобные закономерности выявлены и при исследовании патологического материала
от диких свиней.
Наблюдение за эпизоотическим процессом при АЧС позволили авторам установить,
что для зоны Украины наиболее характерны контактный и кормовой пути распространения
вируса.
При этом дана характеристика прямым контактам здоровых свиней с больными,
косвенному контакту с контаминированными вирусом объектами, где главную роль играют
продукты свиноводства и пищевые отходы.
В распространении африканской чумы свиней значительное место отводится не
похороненным павшим домашним свиньям и диким кабанам.
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Осуществлен анализ значения инфицированных живых диких кабанов в процессе
распространения вируса. Стада таких кабанов представляют собой подвижные очаги
инфекции.
В публикации характеризуются также скрытые контакты (места отдыха и питания
диких кабанов, инфицированный навоз), которые становятся факторами передачи вируса.
Ключевые
слова:
АФРИКАНСКАЯ
ЧУМА
СВИНЕЙ,
КОНТАКТ,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ, ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ПУТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА.
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ПРОТИБАКТЕРІАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОАКВАХЕЛАТНОГО
КОМПЛЕКСУ «ШУМЕРСЬКЕ СРІБЛО» ПО ВІДНОШЕННЮ
ДО ЗБУДНИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ГНИЛЬЦЮ БДЖІЛ
В. О. Постоєнко1, д-р с.-г. наук, професор,
О. І. Гордієнко2, канд. с.-г. наук,
О. О. Салганська2, старший науковий співробітник,
В. Г. Каплуненко3, д-р техн. наук, професор,
А. Г. Пащенко4, заступник директора,
Т. М. Єфіменко1, канд. біол. наук,
О. А. Воробій1, науковий співробітник
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Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича»,
вул. Заболотного, 19, м. Київ, 03143, Україна

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151, Україна
ТОВ «Наноматеріали і нанотехнології»
вул. Васильківська, 27, м. Київ, 03027, Україна
3

ТОВ «Інститут нанобіотехнологій»
вул. Васильківська, 27, м. Київ, 03027, Україна
4

Виділено і охарактеризовано польовий ізолят збудника європейського гнильцю бджіл Streptococcus pluton, який використано для відпрацювання методики визначення in vitro
протибактеріальних властивостей препаратів, що містять наноматеріали. Виявлено in vitro
протибактеріальні властивості нанопрепарату «Шумерське срібло», який містить у своєму
складі надчисті цитрати активних срібла з концентрацією 500 мг/л і міді - 500 мг/л. Показано,
що діаметр зони затримки росту Streptococcus pluton складає 21 мм при застосуванні засобу
у початковій концентрації і 18 мм – у розведенні 1:1. Обґрунтовано необхідність спрямування
подальших досліджень на встановлення не токсичних концентрацій для бджіл та
оптимальних доз протимікробної активності засобу «Шумерське срібло» по відношенню до
збудників бактеріальних хвороб бджіл.
Ключові слова: НАНОЧАСТИНКИ МЕТАЛІВ, «ШУМЕРСЬКЕ СРІБЛО»,
ПРОТИБАКТЕРІАЛЬНІ
ВЛАСТИВОСТІ,
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ГНИЛЕЦЬ
БДЖІЛ,
БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ БДЖІЛ
Нині застосування антибіотиків для лікування бактеріальних хвороб бджіл наносить
суттєвої шкоди їх здоров’ю та забруднює отриману продукцію. Тому сучасним напрямом
досліджень є розроблення і впровадження у практику бджільництва ефективних, екологічно
безпечних препаратів з протимікробними властивостями. До них відносять засоби, що містять
наноматеріали. Вони використовуються в значно менших дозах, порівняно з аналогами
неорганічної і органічної природи, що спрощує завдання підбору не токсичних концентрацій,
володіють біодоступністю і пролонгованістю дії [1].
Відомо про проведені дослідження стосовно застосування мікроелементів, одержаних
на основі нанотехнологій, у бджільництві. Виявлено позитивний вплив підгодівлі борошном
сої з додаванням наноцитрату хрому на репродуктивну здатність бджолиних маток [2],
цитратів германію та селену – на мінеральний склад і ліпідні компоненти тканин медоносних
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бджіл [3, 4]. Проте, в літературних джерелах практично відсутні дані про протимікробні
властивості нанозасобів і їх застосування для профілактики і лікування інфекційних хвороб
бджіл.
Раніше розроблено, затверджено в установленому порядку і виробляється ТОВ
«Наноматеріали і нанотехнології» (м. Київ) наноаквахелатний комплекс «Шумерське срібло».
Діючими речовинами засобу є надчисті цитрати активних срібла з концентрацією 500 мг/л і
міді – 500 мг/л. При цьому засіб не містить вільних (не зв’язаних) металевих наночастинок,
що виключає проблему токсичності. Рекомендовані робочі розчини препарату відносяться до
4 класу небезпеки і не проявляють побічної дії – алергенної, мутагенної, канцерогенної,
ембріостатичної, гонадотоксичної, тератогенної. Показано, що «Шумерське срібло» має
широкий спектр протимікробної дії по відношенню до багатьох патогенних мікроорганізмів
різних видів тварин [1, 5, 6]. Разом з тим, його протимікробні властивості по відношенню до
збудників інфекційних хвороб бджіл залишаються не вивченими.
Метою роботи є дослідження in vitro протимікробних властивостей наноаквахелатного
комплексу «Шумерське срібло» до збудника європейського гнильцю бджіл.
Матеріали і методи. З патологічного матеріалу – 3-4 денних личинок відкритого
розплоду з характерними ознаками європейського гнильцю бджіл виділено польовий ізолят
збудника – Melissococcus (Streptococcus) pluton. Для цього з патологічного матеріалу робили
змиви фізіологічним розчином або м’ясо-пептонним бульйоном (МПБ). Для отримання
добової культури змиви інкубували на поживному середовищі МПБ в термостаті при 37о С
протягом 24 годин. При висіванні на м’ясо-пептонний агар (МПА) спостерігали ріст культури
у вигляді матового сіро-білого газону через добу з неприємним специфічним запахом. Видову
ідентифікацію виділеного ізоляту визначали відомими методами за культуральноморфологічними, мікроскопічними та біохімічними показниками (на діагностичних
середовищах з цукрами Гіса) [7]. Отримані нами основні диференційні ознаки досліджуваного
ізоляту наведено у табл. 1, які дозволили попередньо ідентифікувати його як збудника
європейського гнильцю бджіл – Streptococcus pluton.
Таблиця 1
Видові ознаки Streptococcus pluton
Морфологія
колоній
Дрібні, круглі,
випуклі, зернисті,
матового білого
кольору
діаметром
1-1,6 мкм.

Морфологія клітин

Біохімічні ознаки

Примітка

Коки подовженої,
ланцетовидної або коротких
паличок форми, зібрані в
неправильні розетки, при
фарбуванні за Грамом грам-позитивні клітини.

Ферментує: глюкозу, фруктозу
без утворення газу. Не
ферментує: сахарозу, галактозу,
лактозу, мальтозу, рафінозу,
рамнозу, маніт, сорбіт, інозит,
ксилозу, гліцерин, крохмаль.

При культивуванні
в рідкому
середовищі через
дві доби випадає
аморфний осад.

Відпрацьовано методику визначення in vitro протибактеріальних властивостей
препаратів, що містять наноматеріали. Посівну суспензію Streptococcus pluton готували зі
змиву культури фізіологічним розчином концентрацією 1х109 клітин/мл. У чашках Петрі з
твердими поживними середовищами робили лунки, наносили по 2 мл / на чашку посівної
суспензії Streptococcus pluton. Після цього у лунки в чашках Петрі вносили по 0,3 мл
фізіологічного розчину (контроль) і досліджуваного препарату різної концентрації – не
розведений та у розведеннях: 1:1, 1:5, 1:10, 1:100, 1:250, 1:500. Посіви культивували при 25 оС
протягом 2 діб. Досліджувані активності наноаквахелатного препарату «Шумерське срібло»
визначали за діаметром зони затримки росту збудника, в мм. Цифрові дані опрацьовували
статистично з використанням комп’ютерної програми Microsoft Excel.
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Результати й обговорення. Встановлено, що засіб «Шумерське срібло», що містить
наночастинки срібла і міді, проявив in vitro значні протибактеріальні властивості по
відношенню до збудника європейського гнильцю бджіл - Streptococcus pluton (рис. 1, 2).

Рис. 1. Діаметр зони затримки росту Streptococcus
pluton нанозасобом «Шумерське срібло» з
концентрацією срібла – 500 мг/л і міді – 500 мг/л

Рис. 2. Діаметр зони затримки росту Streptococcus
pluton нанозасобом «Шумерське срібло» з
концентрацією срібла – 250 мг/л і міді – 250 мг/л

Відомо, що протимікробні властивості наночасток металів залежать, насамперед, від
способу одержання та їх фізико-хімічних характеристик [1, 8]. В наших дослідженнях
використано наноаквахелатний комплекс надчистих цитратів активних срібла і міді,
одержаних за допомогою електронно-імпульсної нанотехнології [1]. Отримані дані свідчать
про протимікробну дію засобу «Шумерське срібло» по відношенню до збудника
європейського гнильцю бджіл – Streptococcus pluton у концентраціях 250–500 мг/л срібла і міді
– 250–500 мг/л. Значні протимікробні властивості досліджуваного препарату підтверджено
іншими авторами, встановленими при використанні ними широкого кола музейних штамів та
ізолятів – збудників інфекційних хвороб інших видів тварин [1, 5, 6].
Як видно з таблиці 2, діаметр зони затримки росту Streptococcus pluton складає 21 мм
при застосуванні засобу у початковій концентрації і 18 мм у розведенні 1:1.
Таблиця 2
Протибактеріальні властивості засобу «Шумерське срібло» по відношенню до збудника європейського
гнильцю бджіл - Streptococcus pluton, п=3
№
п/п
1
2
3
4

Концентрація
засобу, мг/л
Контроль
Початкова
У розведенні 1:1
У розведенні 1:5

Об’єм в лунці, мл
0,3 – фізіологічного розчину
0,3 – засобу
0,3 – засобу
0,3 – засобу

Діаметр зони затримки росту
Streptococcus pluton , мм
0
21± 0,7*
18± 0,5*
0

Примітка: *р< 0,05

З літературних джерел відомо, що за спільного впливу наночасток срібла і міді діаметр
зони затримки росту для різних культур мікроорганізмів, визначених методом дифузії з лунок,
знаходиться в межах 13–25 мм. Порівняльним аналізом встановлено, що наведена активність
є значно нижчою за значення, отримані при використанні методу серійних розведень у
бульйоні [1].
Таким чином, для встановлення робочих концентрацій протимікробної активності по
відношенню до збудника європейського гнильцю бджіл засобу «Шумерське срібло» необхідно
продовжити дослідження з використанням методу серійних розведень у бульйоні та
визначення його токсичних властивостей.
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ВИСНОВКИ
1. Виділено і охарактеризовано польовий ізолят збудника європейського гнильцю
бджіл Streptococcus pluton.
2. Відпрацьовано методику визначення in vitro протибактеріальних властивостей
препаратів, що містять наноматеріали.
3. Виявлено in vitro протибактеріальні властивості нанопрепарату «Шумерське срібло».
Показано, що діаметр зони затримки росту Streptococcus pluton складає 21 мм при застосуванні
засобу у початковій концентрації і 18 мм у розведенні 1:1.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження необхідно направити на
встановлення нетоксичних концентрацій для бджіл та оптимальних доз протимікробної
активності засобу «Шумерське срібло» по відношенню до збудників бактеріальних хвороб
бджіл.
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SUMMARУ
Selected and characterized files isolate of the pathogen of European rot of bees - Streptococcus
pluton, which is used for working out the method of in vitro determination of antibacterial properties
of preparations containing nanomaterials. In vitro have been revealed antibacterial properties of
nanopreparation "Shumerian silver", which contains in its composition extracts of active silver
citrates with a concentration of 500 mg / l and copper - 500 mg / liter. It has been shown that the
Streptococcus pluton growth retardation diameter is 21 mm when used at initial concentration and
18 mm in dilution 1: 1. The necessity of direction of further researches on establishment of non-toxic
concentrations for bees and optimal doses of antimicrobial activity of "Shumerian silver" means in
relation to pathogens of bacterial diseases of bees has been substantiated.
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АННОТАЦИЯ
Выделен и охарактеризован полевой изолят возбудителя европейского гнильца пчел –
Streptococcus pluton, который использован для отработки методики определения in vitro
противобактериальных свойств препаратов, содержащих наноматериалы. Выявлены in vitro
противобактериальные свойства нанопрепарата «Шумерское серебро», который содержит в
своем составе сверхчистые цитраты активных серебра с концентрацией 500 мг/л и меди –
500 мг/л. Показано, что диаметр зоны задержки роста Streptococcus pluton составляет 21 мм
при использовании средства в начальной концентрации и 18 мм при разведении 1:1.
Обоснована необходимость дальнейших исследований, направленных на подбор не
токсических концентраций для пчел и оптимальных доз противомикробной активности
средства «Шумерское серебро» по отношению к возбудителям бактериальных болезней пчел.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ НОВЫХ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ
ФИТОПРЕПАРАТОВ
В. Д. Авдачëнок, канд. вет. наук, доцент
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,
ул. 1-я Доватора, 7/11, г. Витебск, 210026, Республика Беларусь
Конструирование фитопрепаратов с применением ультразвука является весьма
перспективным способом получения новых фитопрепаратов. При этом определены
параметры ультразвуковых волн (частота, амплитуда волны, мощность) и временные
интервалы обработки сухих экстрактов.
Ключевые слова: ФИТОПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ЗВЕРОБОЯ, УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
ВОЛНЫ, КОНСТРУИРОВАНИЕ ФИТОПРЕПАРАТОВ.
В отличие от синтетических препаратов, применение лекарственных растительных
средств, содержащих необходимые лечебные начала в соотношениях, оптимально
сбалансированных в процессе эволюции человека и растений самой природой и в форме,
естественной для организма человека и легко им усвояемой, следует рассматривать как
наиболее физиологичный метод нормализации обменных процессов и восстановления
функциональных возможностей организма [1, 3, 12].
Препараты, полученные из лекарственного растительного сырья, представляют
большой интерес, как физиологичные, малотоксичные, экологически чистые. Очень важным
является достаточное количество недорогого растительного сырья [8, 10, 11].
Растения сами могут производить нужное для человека количество органических
соединений. Ведь в сущности растения – это природные фабрики по производству
органических субстанций из неорганических соединений. Конечно, получение нужных для
фармацевтической промышленности субстанций имеет место и давно отлаженный механизм
получения фитопрепаратов. Проблема существует только в одном – фитопрепараты по своей
терапевтической эффективности не могут сравниться с препаратами химического синтеза.
Нами была выдвинута гипотеза, что возможно конструировать фитопрепараты,
которые по своей эффективности не будут уступать химическим препаратам или будут к ним
очень близки по терапевтическому эффекту. В связи с этим, перед нами открываются
безграничные возможности производства препаратов на основе растительного сырья. Тогда
становиться актуальным вопрос: каким образом и каким способом конструировать
высокоэффективные фитопрепараты?
Речь пойдет о совершенно новом способе конструирования фитопрепаратов. Прежде,
чем перейти к самой сути получения фитопрепаратов нового поколения, необходимо сделать
небольшое отступление о возможностях ультразвука и его применении в фармакологии.
Ультразвук – не слышимые человеческим ухом упругие волны частотой свыше 20 кГц.
Термин «ультразвук» – понятие собирательное, так как охватывает весьма широкий спектр
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частот, отличающихся специфическим воздействием на различные компоненты
озвучиваемой среды. В звуковом ультразвуковом диапазоне от 16 Гц до 20 кГц возникают
такие физико-химические явления, как акустическая кавитация и др. Именно кавитация
является самым важным процессом в получении фиторпепаратов нового поколения [2, 4].
В фармации ультразвук находит применение в экстракции, при растворении,
получении эмульсий, суспензий, изготовлении микрогранул, стерилизации и фонофорезе,
производстве ампул, т. е. там, где ультразвук непосредственно контактирует через жидкую
фазу с молекулой вещества [5].
Нами была применена ультразвуковая кавитация в качестве процесса инициации
получения нового фармакологического средства. Ультразвуковая кавитация является
основным инициатором физико-химических процессов, возникающих в жидкости [4].
Кавитация образуется путем трансформации энергии ультразвука с низкой плотностью
в энергию с высокой плотностью вблизи и внутри газового пузырька, зарождающегося в среде.
Ультразвуковая волна, проходя через жидкость, создает зоны сжатия и разрежения,
меняющиеся местами в каждый полупериод прохождения волны. При этом возникает
знакопеременное давление. При малой интенсивности ультразвука колебательные движения
частиц жидкой среды имеют малую амплитуду и громадное ускорение, превышающее в
100000 раз силу тяжести. Если интенсивность ультразвука увеличить, однородность жидкости
нарушается и появляется нестабильная кавитация. Она характеризуется образованием
быстрорастущих парогазовых пузырьков, которые в фазе сжатия мгновенно сокращаются в
объеме и схлопываются, т. е. наступает коллапс. Для разных жидкостей независимо от их
вязкости и прочности давление, при котором образуется кавитация, находится в пределах (1,03,9) 105 Па. Кавитация сопровождается разогревом сжатой парогазовой смеси, высокими
радиальными скоростями стенок пузырька, превышающими порой скорость звука, большим
давлением – более 1000 МПа. На месте исчезнувшего пузырька образуется ударная волна.
Таким образом, в среде создается сложная гидродинамическая обстановка, которая влияет на
структуру жидкости. Одновременно существует общее акустическое давление. Все это
приводит к неоднородности давления, что порождает быстрые микропотоки и общее течение,
которые способны изменить конформационную структуру озвучиваемой молекулы, ее
пространственную ориентацию и свойства. В этом отношении звукохимические эффекты,
связанные с превращением энергии упругих колебаний ультразвука, являются одним из видов
механохимических реакций [9].
Таким образом, применение ультразвуковых волн, как элемента механохимических
воздействий на сухой экстракт может быть новым этапом в конструировании фитопрепаратов
с высоким терапевтическим эффектом.
Целью наших исследований являлось изучение влияния ультразвуковых волн (частоты,
амплитуды волны, мощности и времени обработки) на содержание действующих веществ –
флавоноидов в препарате, полученном из экстракта зверобоя продырявленного.
Материалы и методы. Работа была выполнена на кафедре фармакологии и
токсикологии УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной
медицины» в лаборатории кафедры на ультразвуковом диспергаторе. Применяемая частота
составляла 22,5 кГц, при амплитуде движений со смещением не менее 30 мкм, при этом режим
работы был импульсный непрерывный, форма выходного напряжения – синусоида, мощность
ультразвука на выходе в эксперименте составляла 350±10 Вт.
Препарат, полученный из сухого экстракта зверобоя продырявленного,
стандартизировали на кафедре промышленной технологии УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет».
Количественное определение флавоноидов (в пересчете на рутин), как основных
действующих веществ в препаратах полученных из зверобоя продырявленного определяли с
помощью следующей методики.
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Испытуемый раствор. 1,0 мл испытуемой суспензии и 1,0 мл раствора 20 г/л
алюминия хлорида Р в 96 % спирте Р доводили 96 % спиртом Р до объема 25,0 мл. Раствор
сравнения. 0,05 г ФСО рутина, предварительно высушенного при температуре от 130 ˚С до
135 ˚С в течение 3 ч, растворяли в 96 % спирте Р при нагревании на водяной бане, охлаждали
и доводили до объема 100,0 мл этим же растворителем. К 1,0 мл полученного раствора
прибавляли 1,0 мл раствора 20 г/л алюминия хлорида Р в 96 % спирте Р и доводили 96 %
спиртом Р до объема 25,0 мл.
Компенсационный раствор. 1,0 мл раствора А и 1 каплю кислоты уксусной разведенной
Р доводили 96 % спиртом до объема 25,0 мл. Через 40 мин измеряли оптическую плотность
растворов при 415 нм на спекрофотометре Specord – 250 («Analityk Jena», Германия). Важным
аспектом является тот факт, что определяющей длинной волны является именно 415 нм, что
позволяет более точно определить содержание суммы флавоноидов в фитопрепарате,
полученном из зверобоя продырявленного.
Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в процентах рассчитывали по
формуле:
A·m0 ·100
,
A ·v
0

где:
А – оптическая плотность испытуемого раствора;
А0 – оптическая плотность раствора сравнения;
v – объем испытуемой суспензии, мл;
m0 – масса навески ФСО рутина, г.
В эксперименте были задействовали 2 группы. Первая группа содержала сухой
экстракта зверобоя обработанный ультразвуком, вторая группа служила контролем и
содержала сухой экстракт зверобоя, не обработанный ультразвуком.
Полученные данные были статистически обработаны в программе Excel.
Результаты и обсуждение. При конструировании препарата после обработки сухого
экстракта зверобоя продырявленного ультразвуком в жидкой среде, происходит уменьшение
размера частиц экстракта, и получается стабильная суспензия, при этом в водную среду
переходят флавоноиды и антраценопроизводные, в виде "свободной" фракции. Уменьшение
размеров частичек экстракта ведет к увеличению скорости всасывания действующих веществ
из кишечника, благодаря своей физиологичности. При этом улучшается биодоступность
полученного фитопрепарата, повышается его всасываемость и расширяется область
терапевтического применения, снижается доза препарата на до 40 %, именно благодаря
наличию "свободной" фракции флавоноидов и антраценопроизводных в готовом препарате.
Суть нашего изобретения [6] состоит в том, чтобы уже полученные сухие экстракты
любых лекарственных растений, например, зверобоя продырявленного, подвергать
ультразвуковой обработке, используя при этом определенный временной интервал и
параметры ультразвука, которые дают возможность использовать механохимические реакции
и получать принципиально новые фитопрепараты.
Полученный фитопрепарат представляет собой стойкую суспензию в водной или
спиртовой среде, при этом важным аспектом является то, что количество действующих
веществ сохраняется в готовом препарате в сравнении с исходным экстрактом. При этом мы
получаем фитопрепарат, спектр терапевтического действия которого отличается от сухого
экстракта до обработки его ультразвуком и доза, которую мы применяем для достижения
аналогичного терапевтического эффекта, в сравнении с сухим экстрактом, снижается на 2540 % [7].
Размеры частичек экстракта полученного фитопрепарата, после обработки
ультразвуком, характеризуются тем, что они в суспензии составляют 2-20 мкм (фото 1 и 2).
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Получают препарат следующим образом: сухой экстракт зверобоя в количестве 95105 мг засыпают в склянку, объемом 50 мл и заливают водой очищенной или спиртом
этиловым 40 % до 10 мл, после чего жидкую фазу обрабатывают ультразвуком, в течение 3090 секунд в кавитационном режиме до размера частиц порядка 20 мкм. Затем расфасовывают
по флаконам готовый продукт [6, 7].

Фото 1 и 2 – снимки электронного микроскопа. Размеры частиц экстракта после обработки ультразвуком

При изучении количества флавоноидов в препарате после обработки его ультразвуком
получили следующие результаты. Образцы сухого экстракта зверобоя, обработанного
ультразвуком, представлены с раствором сравнения – рутином. Данные представлены на
рисунке 1 и в таблице 1. Данные в опытной группе представлены графиком снизу, контроля –
графиком сверху.

Рис. 1. Содержание флавоноидов в сухом экстракте зверобоя, обработанного ультразвуком, представлены с
раствором сравнения - рутином

В представленной таблице и графике видно, что содержание флавоноидов в
обработанном ультразвуком фитопрепарате составляет 48,5 %, в сравнении с содержанием их
в сухом экстракте до обработки. Однако, несмотря на снижение количества флавоноидов в
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новом фитопрепарате, его терапевтический эффект увеличивается, что несомненно связано с
наличием "свободной" фракции флавоноидов и антраценопроизводных в готовом препарате.
Таблица 1

№ испытания

Содержание флавоноидов в сухом экстракте зверобоя, обработанного ультразвуком,
представлены с раствором сравнения – рутином
Значения
оптической
плотности
испытуемого
раствора (А0)
А0(1)= 0,3259
А0(2)= 0,3683
А0(3)= 0,3654
А0(4)= 0,3247
А0(1)=0,4706
А0(2)=0,4705
А0(3)=0,4700

1

2

Средние значения
оптической
плотности раствора
̅̅̅0 )
сравнения (А

Значения
оптической
плотности
раствора
сравнения (А)
А1=0,6811
А2=0,6811
А3=0,6811
А4=0,6811
А1=0,0527
А2=0,0539
А3=0,0536

̅̅̅
А0 =0,34607

̅̅̅
А0 =0,4704

Средние
значения
оптической
плотности
испытуемого
̅)
раствора (А

Содержание суммы
флавоноидов в
пересчете на рутин в
сухом экстракте
травы зверобоя, %

̅=0,6811
А

2,78±0,10

̅=0,0534
А

5,73±0,15

Метрологические характеристики методики количественного определения суммы
флавоноидов в сухом экстракте травы зверобоя до и после обработки ультразвуком
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Метрологические характеристики методики количественного определения суммы флавоноидов
n

v

х

S

Sх

P

t (P, v)

Δx

1
1

4
3

2,78
5,73

0,24
0,36

0,09
0,13

95
95

2,78
2,78

0,66
0,81

Δx
0,10
0,15

Важным фактором при конструировании препарата является время обработки
экстракта ультразвуком. Данные представлены в таблице 3.
Таблица 3
Содержание флавоноидов в образцах в зависимости от времени обработки
Группы
1
2
3
4
5
6

Время обработки ультразвуком, с
10
20
30
40
50
60

Содержание суммы флавоноидов (в пересчете на рутин), %
1,02
1,66
3,09
0,64
1,74
1,77

В эксперименте по изучению влияния времени обработки, получили результаты,
представленные в таблице 3. Из данных видно, что применение ультразвуковых волн менее
10 секунд – малый промежуток времени для волн при получении препарата нужного качества.
В проведенных исследованиях более чем на 100 образцах установлено, что оптимальным
временем воздействия является диапазон от 20 до 40 секунд. А самым оптимальным
показателем является время 30±5 секунд. После 60 секунд воздействия ультразвуком
количество флавоноидов в препарате снижается, что свидетельствует о бесперспективности
обработки экстрактов более указанного времени.
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ВЫВОДЫ
Применение ультразвуковых волн в конструировании препаратов, полученных их
растительного сырья, является весьма перспективным. Полученные данные в эксперименте
позволяют утверждать, что уже в готовом фитопрепарате количество действующих веществ
(флавоноидов) находится в количестве 2,78±0,10 %, а в сухом экстракте – 5,73±0,15 %, что
составляет 48,5 % от первоначального количества находящихся в сырье, а оптимальным
временем обработки сухого экстракта зверобоя продырявленного, при конструировании
фитопрепарата является 30±5 секунд. Полученные фитопрепараты обладают расширенным
спектром терапевтического действия, т. е. лечебные свойства отличаются от сухих экстрактов,
не обработанных ультразвуком (данные получены в производственных экспериментах) [10].
Представленный способ экологически обоснован и экономически выгоден, в сравнении с
традиционными способами получения фитопрепаратов.
Перспективы исследований. Применение ультразвуковых волн в конструировании
новых фитопрепаратов требует полного изучения в дальнейшем.
КОНСТРУЮВАННЯ НОВИХ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ФІТОПРЕПАРАТІВ
В. Д. Авдаченок
УО "Вітебська ордена "Знак Пошани" державна академія ветеринарної медицини"
вул. 1-а Доватора, 7/11, м. Вітебськ, 210026, Республіка Білорусь
АНОТАЦІЯ
Конструювання фітопрепаратів із застосуванням ультразвуку є дуже перспективним
способом отримання нових фітопрепаратів. При цьому визначені параметри ультразвукових
хвиль (частота, амплітуда хвилі, потужність) і тимчасові інтервали обробки сухих екстрактів.
Ключові слова: ФІТОПРЕПАРАТ НА ОСНОВІ ЗВІРОБОЮ, УЛЬТРАЗВУКОВІ
ХВИЛІ, КОНСТРУЮВАННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ.
THE USE OF ULTRASOUND WAVES IN THE DESIGN OF PHYTOPREPARATIONS
V. D. Avdachenok
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine
7/11, street 1th Dovatora, Vitebsk, 210026, Republic of Belarus
SUMMARY
The design of phytopreparations using ultrasound is a very promising way to discover new
phytopreparations. In this case the parameters of ultrasonic waves (frequency, wave amplitude,
power) and the time intervals of the processing of dry extracts.
Keywords: PHYTOPREPARATION BASED ON HYPERICUM, ULTRASOUND
WAVES, PHYTOPREPARATION DESIGN.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ПРЕПАРАТУ
«АМПРОЛЕВ–ПЛЮС» НА БІЛИХ МИШАХ
М. В. Богач1, д-р вет. наук, професор,
Л. В. Бондаренко2, аспірант,
В. В. Скальчук2, аспірант
1

Одеська дослідна станція ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини»
просп. Свободи, 2, м. Одеса, 65037, Україна
Одеський державний аграрний університет
вул. Пантелеймонівська, 13, м. Одеса, 65039, Україна
2

У статті представлені параметри гострої токсичності препарату «Ампролев–плюс»
для лікування еймеріозу та криптоспоридіозу тварин при підшкірному введенні на
лабораторних тваринах. У результаті проведених досліджень встановлено, що
середньосмертельна доза досліджуваного препарату за внутрішньошлункового введення
білим мишам складає 1614,3 мг/кг маси тіла. Згідно з класифікацією хімічних речовин за
ступенем небезпечності (ГОСТ 12.1.007–76), він відповідає третьому класу небезпечності,
відповідно до класифікації речовин за токсичністю – ІV класу і ступеню токсичності –
«помірно токсичні речовини».
Ключові слова: ДОСЛІДЖУВАНИЙ ПРЕПАРАТ, ДОЗА, БІЛІ МИШІ, ГОСТРА
ТОСИЧНІСТЬ, ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВЕ ВВЕДЕННЯ.
Криптоспоридіоз – поширене протозойне захворювання сільськогосподарських тварин
багато в чому подібне до еймеріозу і має унікальну властивість – носійство. Реєструється з
перших днів життя тварини і проявляє себе лише за умови наявності імунодефіцитного стану
[1].
Для лікування та профілактики паразитарних хвороб тварин є достатня кількість
антигельмінтиків, еймеріостатиків та інсектоакарицидів [2].
Відомо, що основним засобом боротьби з паразитозами залишаються
хіміотерапевтичні препарати. З літературних джерел відомо, що практикуючі лікарі
ветеринарної медицини віддають перевагу препаратам які окрім лікувальних властивостей
мають імуностимулюючу дію.
З цією метою створено та запатентовано лікувальний препарат «Ампролев–плюс»
(ННЦ «ІЕКВМ») із широким спектром дії для перорального застосування за еймеріозу та
криптоспоридіозу молодняку дрібної та великої рогатої худоби [3].
Застосування вже відомих еймеріостатиків, зареєстрованих на ринку ветеринарних
препаратів, не завжди дає бажаного ефекту саме за криптоспоридіозу чи змішаного перебігу з
еймеріозом. В тваринництві змішаний перебіг еймеріозно-криптоспоридіозної інвазії
призводить до значних втрат від загибелі молодняку, відставанні в рості і розвитку і, головне,
тварини, які перехворіли в ранньому віці залишаються тривалий час носіями інвазії [4–6].
З практики відомо, що криптоспоридіоз є супутнім захворюванням за окремих
інфекційних хвороб, таких як ешерихіоз, сальмонельоз, рото-, короновірусні інфекції тварин.
За змішаного перебігу цих хвороб у тварин реєструють значний відсоток летальності.
Одним із етапів розробки нових препаратів є всебічне визначення токсичності,
кумуляції, побічної дії та віддалених наслідків. Проведення досліду з визначення гострої
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токсичності препарату є першим етапом токсикологічних досліджень метою якого є
одержання інформації щодо небезпеки досліджуваного препарату в умовах короткотривалих
досліджень.
Тому метою наших досліджень стало дослідження гострої токсичності препарату
«Ампролев–плюс» з встановленням параметрів його токсичності.
Мета дослідження – провести токсикологічну оцінку протипротозойного препарату з
протимікробною дією «Ампролев–плюс» при одноразовому введенні лабораторним тваринам
(«гостра» токсичність).
Матеріали і методи. Визначення параметрів гострої токсичності препарату проводили
згідно з методичними вказівками «Токсикологічний контроль нових засобів захисту тварин» і
«Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів» [7, 8].
Дослідження проводили на базі віварію Одеської дослідної станції ННЦ «ІЕКВМ».
Гостру токсичність препарату визначали на білих мишах 3,5–4 міс. віку, масою тіла 20–22 г.
Тварини перед проведенням досліджень утримувались в умовах карантину упродовж 10 діб і
мали вільний доступ до корму та води. За 3 години до введення дослідженого препарату
годівлю і напування було припинено. Згідно схеми досліду було сформовано 6 груп білих
мишей (самці) (n=7). За тваринами вели спостереження упродовж 72 годин від початку
введення препарату.
«Ампролев–плюс» у вигляді суспензії на 1 % розчині крохмалю вводили одноразово
внутрішньошлунково в дозах: 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 і 2000 мг/кг маси тіла.
Упродовж терміну досліду проводили спостереження за загальним станом та
поведінкою тварин і можливою загибеллю, а також проявом симптомів інтоксикації; відмічали
особливості поведінки, прийому корму і води; враховували стан шерстного покриву та
видимих слизових оболонок. Значення ЛД50 розраховували з використанням методу
Г. Кербера (1931). Згідно з результатами, «Ампролев–плюс» класифікували за ступенем
небезпечності та токсичності [9].
Результати й обговорення. При внутрішньошлунковому введенні препарату
«Ампролев–плюс» встановлено, що в перші хвилини введення реакція тварин у всіх групах
була однаковою, за виключення реакції на стрес після відповідного втручання. У мишей усіх
груп реєстрували незначне збудження упродовж перших хвилин з послідуючим їх
заспокоєнням. Будь-яких змін у поведінці мишей та спраги не реєстрували.
На 40 та 50 хвилину в групі тварин, яким застосовували «Ампролев–плюс» у дозі
2000 мг/кг маси тіла, з`явилися симптоми щодо впливу препарату на загальний стан з ознаками
пригнічення. Тварини хаотично переміщалися у клітці, їх рухи були стрибкоподібними, миші
горбилися.
На третю годину після введення препарату в цій групі відмічали збудження яке
змінювалось пригніченням з досить частим актом сечовиділення. Вказані ознаки тривали
певний час, миші займали лежаче положення, переважно на спині, при цьому відмічали
плавальні рухи, а також повільне піднімання і опускання хвоста.
Встановлено, що в групі тварин, яким застосовано препарат у дозі 2000 мг/кг маси тsла
упродовж 4 годин 20 хвилин загинули усі 7 мишей (табл.).
Таблиця
Результати визначення гострої токсичності препарату «Ампролев–плюс» для білих мишей (n=7)
Доза препарату, мг/кг
Вижило
Загинуло
Z
D
zd

1000
7
0
0.5
200
100

1200
6
1
1,5
200
300
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1400
5
2

1600
4
3
2,5
200
500

1800
3
4
3,5
200
700

2000
0
7
5,5
200
1100

ЛД50 розраховували за формулою:
ЛД50=ЛД100–Σ(zd)/m,
де: ЛД100 – доза, від якої загинули всі тварини;
Σ – символ суми;
z – половина загальної кількості тварин, які загинули від двох наступних доз;
d – різниця двох наступних доз;
m – кількість тварин у групі на кожну дозу.
Згідно з формулою, ЛД50 препарату «Ампролев-плюс» для білих мишей:
ЛД50=2000–[(100+300+500+700+1100):7]=1614,3 мг/кг
Тваринам, яким застосовували препарат у дозі 1800 мг/кг маси тіла упродовж 5 годин
загинуло 4, а за дози 1600 мг/кг – 3 миші.
Внутрішньошлункове введення «Ампролеву–плюс» у дозі 1400 мг/кг маси тіла
призвело до загибелі 2 мишей. У решти тварин реєстрували ознаки збудження, які тривали
упродовж 3 годин, ймовірно від стресу, які поступово перейшли в звичайний стан з незначним
пригніченням.
Слід зазначити, що в групі тварин, яким вводили 1200 мг/кг маси тіла загинула лише
одна тварина вже на початку 2 години досліду.
Всі тварини групи, яким задавали препарат у дозі 1000 мг/кг маси тіла, залишились
живими, у них реєстрували лише слабо виражені ознаки пригнічення упродовж перших двох
годин, які надалі зникли і тварини цієї групи за поведінкою, вживанням корму і води не
відрізнялись від стану до введення препарату.
Після проведення розрахунків встановлено, що ЛД50 «Ампролеву–плюс» для
лабораторних тварин (білі миші) становила 1614,3 мг/кг маси тіла.
ВИСНОВКИ
1. Препарат «Ампролев–плюс», згідно з класифікацією хімічних речовин за ступенем
небезпечності (ГОСТ 12.1.007–76), відповідає третьому класу небезпечності, відповідно до
класифікації речовин за токсичністю – ІV класу і ступеню токсичності – «помірно токсичні
речовини».
2. ЛД50 «Ампролеву–плюс» для лабораторних тварин (білі миші) становить
1614,3 мг/кг маси тіла.
Перспективи досліджень. Отримані дані будуть використані для подальших фармакотоксикологічних досліджень препарату «Ампролев–плюс».
DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF ACUTE TOXICITY OF PREPARATION
«AMPROLEV–PLUS» ON WHITE MICE
M. V. Bogach1, L. V. Bondarenco2, V. V. Skalchuk2
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SUMMARY
The article presents parameters of acute toxicity of preparation «Amprolev–plus» the
treatment of eimeriosis and cryptosporidiosis of animals at hypodermic entering to laboratory animals
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are set. The studies demonstrated that semi-lethal dose of tested product administered intra-gastric is
equal to 1614.3 mg/kg of body weight. According to the classification of chemicals by hazard (GOST
12.1.007–76) product meets class III hazard, according to the classification of substances for toxicity
– IV class and degree of toxicity “moderately toxic substances”.
Keywords: TESTED PREPARATION, DOSE, WHITE MICE, ACUTE TOXICITY,
INTRA-GASTRIC ADMINISTRATION.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА
«АМПРОЛЕВ–ПЛЮС» НА БЕЛЫХ МЫШАХ
Н. В. Богач1, Л. В. Бондаренко2, В. В. Скальчук2
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены параметры острой токсичности препарата «Ампроев–плюс» для
лечения эймериоза и криптоспоридиоза животных при подкожном введении на лабораторных
животных. В результате проведенных исследований установлено, что среднесмертельная доза
исследуемого препарата при внутрижелудочном введении белым мышам составляет
1614,3 мг/кг массы тела. Согласно классификации химических веществ по степени опасности
(ГОСТ 12.1.007–76) препарат соответствует ІІІ классу опасности, согласно классификации
веществ по токсичности – ІV классу и степени токсичности – «умеренно токсичные вещества».
Ключевые слова: ИССЛЕДУЕМЫЙ ПРЕПАРАТ, ДОЗА, БЕЛЫЕ МЫШИ, ОСТРАЯ
ТОКСИЧНОСТЬ, ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ.
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ЗЕАРАЛЕНОНОВЫЙ МИКОТОКСИКОЗ У ПОРОСЯТ:
ПАТОГЕНЕЗ И ДИАГНОСТИКА
В. В. Великанов, канд. вет. наук, доцент,
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,
ул. 1-я Доватора, 7/11, г. Витебск, 210026, Республика Беларусь
Изложены результаты научно-исследовательского эксперимента по изучению
патогенеза и диагностики зеараленонового микотоксикоза у молодняка свиней. Установлено,
что зеараленоновый микотоксикоз у поросят характеризовался развитием острого
воспаления и воспалительно-дистрофическим поражением печени. В дальнейшем процесс
принимает хроническое течение, появляются признаки почечной недостаточности.
Зеараленон при поступлении внутрь животного с кормом значительно нарушает
функциональное состояние печени и почек, что сказывается на относительной
биологической ценности этих органов.
Ключевые
слова:
ПОРОСЯТА,
МИКОТОКСИКОЗЫ,
ПАТОГЕНЕЗ,
ДИАГНОСТИКА, ЗЕАРАЛЕНОН, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА.
Последние десятилетия характеризуются усиленным вниманием к вопросам охраны
окружающей среды. В этой глобальной проблеме немаловажное место отводится
микотоксинам. Они представляют реальную опасность для здоровья человека, обусловленную
повсеместным распространением микотоксинов в природе, а также высокой физиологической
активностью.
Ущерб, причиняемый микотоксинами животноводству, зависит от их концентрации, а
также совместного действия токсинов, содержащихся в потребляемых кормах и обусловлен:
1) снижением продуктивности животных и их воспроизводительной способности;
2) снижением эффективности усвоения кормов и их увеличенным расходом на
производство продукции;
3) повышением восприимчивости животных к заболеваниям;
4) увеличением материальных затрат на лечение больных животных и
профилактические мероприятия;
5) ухудшением качества получаемой продукции, а в случае превышения допустимых
концентраций микотоксинов ее полной непригодности к использованию;
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6) в случае появления микотоксинов в мясе, яйцах, молоке и других продуктах
животноводства возникает угроза здоровья человеку [1, 2].
Основными повреждаемыми органами и системами организма животных являются
печень, почки, нервная и пищеварительная системы, кожа и репродуктивные органы.
Особенно сильно при микотоксикозах страдает иммунная система. В результате ее
повреждения возрастает вероятность появления вирусной или бактериальной инфекции, а в
случае проведения специфической профилактики эффективность вакцинации животных резко
снижается [3, 6, 7].
Целью нашей работы было изучение патогенеза микотоксикоза, вызванного
зеараленоном и разработка эффективных способов диагностики заболевания у молодняка
свиней начального периода доращивания с использованием комплекса клинико-лабораторных
методов.
Материалы и методы. Исследования проводились на кафедре клинической
диагностики и в научно-исследовательском институте прикладной ветеринарной медицины и
биотехнологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академии
ветеринарной медицины». Были сформированы две группы здоровых поросят 1,5-месячного
возраста по 10 животных в каждой.
Поросятам 1-й группы в течение 3-х недель скармливали корм, пораженный
микотоксином зеараленон в концентрации 0,38-0,40 мг на 1 кг корма (определение
токсичности корма проводили еженедельно). Поросята 2-й группы служили контролем, им
скармливали корм без микотоесинов. В течение всего эксперимента проводили клиническое
исследование животных, а также в начале, на 7-е, 14-е и 21-е сутки (окончание эксперимента)
брали пробы крови для гематологических и биохимических исследований. Взятие крови
производили из орбитального венозного синуса. В качестве стабилизатора крови
использовали гепарин. При исследовании крови проводили подсчет эритроцитов, лейкоцитов,
тромбоцитов, определяли гематокрит и выводили лейкограмму крови, также определяли
содержание гемоглобина, концентрацию общего белка, альбуминов, глобулинов, креатинина,
мочевины, глюкозы. общего билирубина, активность аланинаминотрансферазы (АлАТ),
аспартатаминотрансферазы (АсАТ), лаклатдегидрагиназы (ЛДГ). На ряду с вышеуказанным
проводили исследование тонкокишечного пищеварения. Так в течение всего эксперимента на
7-е, 14-е и 21-е сутки проводили определение активности α-амилазы в жидкой части
кишечного содержимого, в биоптате на поверхности слизистой оболочки, в трех
десорбируемых фракциях и в ткани слизистой оболочки. Известно, что такой анализ
ферментативной активности позволяет судить о полостном и пристеночном кишечном пищеварении
[8–10]. Первую пробу (фракция С) получали путем 30-секундного промывания кусочка
слизистой оболочки в охлажденном до 3–5 °С растворе Рингера. При этом с поверхности и из
межворсинчатого пространства смывается слой слизи, содержащий в основном
адсорбированные панкреатические и некоторые кишечные ферменты. Следующие три пробы
– Д1, Д2, Д3, получали путем 3-минутного последовательного промывания слизистой в
растворе Рингера. Эти фракции характеризуют динамику десорбции панкреатических
ферментов со структур кишечной слизистой. Фракция Г характеризует ферментативную
активность гомогената слизистой оболочки, отмытого от слоя слизи.
В начале и на 21-е сутки проводили контрольное взвешивание поросят для определения
среднесуточного их прироста.
На 21-е сутки опыта провели диагностический убой экспериментальных поросят с
целью морфологического и гистологического исследования органов и тканей, ветеринарносанитарной экспертизы мяса и внутренних органов.
Органолептическое исследование туш, мяса и органов проводили согласно «Правилам
ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и
мясопродуктов» [12] и ГОСТу 7269-79 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические
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методы определения свежести» [5]. Исследования проводили сразу после убоя и через 24 часа
хранения проб в холодильнике.
Исследование физико-химических показателей проводили согласно «Правилам
ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и
мясопродуктов» [12].
Для решения вопроса о степени пригодности мяса в пищу, мы применяли следующий
комплекс лабораторных исследований: определение рН среды; качественное определение
продуктов первичного распада белков реакцией с сернокислой медью; определение
активности фермента пероксидазы.
Для определения биологической ценности и безвредности мяса и внутренних органов
использовали тест-объект реснитчатых инфузорий Тетрахимена пириформис, согласно
«Методических указаний по токсико-биологической оценке мяса, мясных продуктов и молока
с использованием инфузории Тетрахимена пириформис» [11].
Биологическую ценность определяли по числу инфузорий, размножившихся на
испытуемых пробах с определенным количеством азота за 4 суток культивирования.
Полученные данные сравнивали с числом инфузорий на контроле, а результаты выражали в
процентах (относительная биологическая ценность).
Токсичность исследуемых образцов определяли по наличию погибших инфузорий,
изменению их формы, характера движения и угнетению роста Тетрахимены пириформис.
Результаты и обсуждение. В начале эксперимента поросята всех групп были
подвижны, охотно принимали корм и воду, акт дефекации и мочеиспускания у них не был
нарушен. У поросят первой группы на 3-и сутки эксперимента было отмечено незначительное
угнетение, они неохотно поедали корм, акт дефекации и мочеиспускания не нарушен. На 14-е
и более поздние сутки опыта у поросят данной группы стали проявляться признаки токсикоза,
который характеризовался общим угнетением, периодическим кратковременным
разжижением кала, который имел светло-коричневый цвет, мышечной слабостью, иногда
судорогами, анорексией, в некоторых случаях акроцианозом. Животные отставали в росте и
развитии от здоровых поросят группы № 2, у которых признаки патологического процесса не
отмечались. Животные были подвижны, охотно принимали корм и воду, акт дефекации и
мочеиспускания у них был не нарушен. Также было установлено, что температура, частота
пульса и дыхания у подопытных животных на протяжении всего эксперимента изменений
практически не претерпевали, и находились в пределах референтных величин. Одновременно с
этим отмечали изменения живой массы у экспериментальных животных. Так, у поросят 2-й
группы на 21-е сутки она возросла с 9,61,12 кг до 13,01,20 кг, и среднесуточный прирост в
этой группе составил 160 г. У животных 1-й группы среднесуточный прирост оказался ниже и
составил 90 г.
Процесс роста микотоксинобразующих грибов в зерновых кормах сопряжен с их
порчей, а именно увеличением кислотности и прогорканием жиров. Данные факторы
способны вызывать поражения печени, желудка и кишечника воспалительного и токсического
типа. Поэтому схема лабораторных исследований включала тесты, позволяющие выявить и
дифференцировать эти процессы [6, 10].
В результате исследований было установлено, что у животных 1-й опытной группы
патологический процесс характеризовался наличием воспалительной реакции, поражением
печени, почек и нарушением водного баланса организма. Воспалительный процесс до 7 дня
эксперимента характеризовался острым течением, на что указывают достоверное увеличение
количества лейкоцитов (Р ≤ 0,05) и характерная динамика изменения содержания их
отдельных видов. Рост количества гранулоцитов происходил, вероятнее всего, за счет
нейтрофилов, так как на их долю приходится более 90 % от числа всех клеток этой группы [7,
8]. К 14-му дню эксперимента появились признаки хронизации процессов. Наблюдаемый
ранее нейтрофиллез сменился лимфоцитозом, а также значительное снижение альбумин-
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глобулинового соотношения. Для перехода процесса в хроническую форму имелись
предпосылки, которые, прежде всего, связаны с токсическим действием испорченного
зеараленоном корма и интенсивным стресс-воздействием недоброкачественного
(алиментарный стресс-фактор) корма [6, 10]. Зеараленон как эстрогеноподобное вещество
вызывает гормональные перестройки в организме и так же является интенсивным стрессором.
Таким образом, можно предположить, что животные находились в состоянии стресса, а при
данном состоянии ответная реакция организма развивается по гипоэргическому типу.
Лейкоцитпения, обнаруженная на фоне этих процессов, могла быть следствием
эндотоксикоза, развившегося в результате нарушения функции печени и почек, а также
экзотоксикоза, за счет токсинов, поступающих из желудочно-кишечного тракта.
Тромбоцитарная реакция показывала, что на 7 день эксперимента в органах, прежде
всего в печени и почках, имелись воспалительно-дистрофические процессы с нарушением
гемодинамики микроциркуляторного русла. Появившаяся к 14-му дню тромбоцитпения,
также, как и в случае с лейкоцитпенией, имеет токсический генез.
Патологический процесс протекал с развитием тканевого отека, так как было
обнаружено достоверное увеличение (Р ≤ 0,05) гематокритной величины. Других объяснений
данному факту нет, так как гипертермии, усиленного потоотделения и выраженной диареи у
животных обнаружено не было.
Возрастающая активность аминотрансфераз в сыворотке крови животных является
показателем интенсивного цитолиза гепатоцитов. Активность АлАТ росла более значительно,
чем активность АсАТ к 7-му дню, а рост АсАТ к 14-му дню объясняется более длительным
периодом утилизации этого фермента из крови. Данный процесс начался с первого дня дачи
пораженного корма и продолжался в течении 14-ти суток. Параллельно значительно
возрастала концентрация общего билирубина. В данном случае имела место
гипербилирубинемия смешанного типа вследствие снижения функциональной способности
печени как результат цитолиза. Внутрипеченочный холестаз был выражен незначительно, так
как динамика активности щелочной фосфатазы достоверно не менялась.
К 14-му дню появились признаки функциональной недостаточности почек:
гиперкреатинемия и гиперуремия, хотя уровня статистической достоверности данные
процессы не достигли. Отсутствие корреляции между данными показателями и показателями
белкового обмена, а также живой массой позволяют утверждать, что такая динамика имеет
ретенционное происхождение.
Альбумин-глобулиновый коэффициент у поросят 1-й группы был достоверно ниже,
чем у здоровых животных. Это вызвано наличием воспалительного процесса и поражения
печени. На более низкую интенсивность белкового обмена указывает соответственно и более
низкие концентрации креатинина и мочевины у этих животных.
Более точно дифференцировать наличие и стадийность патологического процесса при
токсикозе позволило анатомирование убитых поросят с типичными клиническими
признаками токсикоза, проведение гистологического исследования печени и почек. Так, у
поросят с признаками токсикоза (1-я группа) печень была незначительно увеличена, дряблой
консистенции, ярко-желтого или охряно-желтого цвета.
При гистологическом исследовании животных 1-й группы на 21-е сутки эксперимента
в слизистой оболочке тонкой кишки были обнаружены признаки катарального воспаления с
явлениями отека соединительно-тканной основы, гиперсекреции слизи бокаловидными
энтероцитами крипт, десквамации железистого эпителия, умеренной лейкоцитарной
инфильтрации соединительной ткани собственной пластинки. Некоторые реактивные
изменения регистрировали в брыжеечных лимфоузлах и красной пульпе селезенки.
Наиболее значительные морфологические сдвиги были обнаружены в паренхиме
печени и почек (рис. 1, 2). Кроме явлений, связанных с реакцией сосудистой системы и
нарушением водного баланса между кровью и тканевой жидкостью, что проявлялось в

288

значительной выраженности отечных процессов в строме, в эпителиоцитах почечных
канальцев были выявлены признаки зернистой и мелкокапельной гидропической дистрофии,
иногда с их десквамацией. Еще более яркие признаки дистрофических изменений отмечались
в гепатоцитах печеночных балок печени. Характер дискомплексации структурных
компонентов цитоплазмы клеток также свидетельствуют о наличии явлений зернистой и
гидропической дистрофии сильной степени. Это подтверждается и изменениями со стороны
ядер клеток. У многих гепатоцитов они неправильной формы, пикнотичны. В отдельных
участках долек печени обнаруживается крупнокапельная вакуолизация цитоплазмы
гепатоцитов, кариорексис и деструкция балочного строения. При исследовании срезов,
окрашенных суданом-3, жировой дистрофии гепатоцитов и эпителиоцитов почечных
канальцев выявлено не было. У животных 2-й группы патологических процессов в органах и
тканях обнаружено не было.

Рис. 1. Гистосрез печени больного поросенка (группа 1). Сильная степень зернистой и гидропической
дистрофии гепатоцитов, пикноз и кариорексис, диструкция балочного строения. Отек междольковой
соединительной ткани. Окраска гемотоксилин-эозином × 125.

Рис. 2. Гистосрез почки больного поросенка. Зернистая и мелкокапельная гидропическая дистрофия
эпителиоцитов почечных канальцев с частичной десквамацией эпителиоцитов, отек интерстиции. Окраска
гемотоксилин-эозином × 250.

В результате проведенных исследований было установлено, что в рассматриваемых
звеньях пищеварительного процесса на 7-й день эксперимента кишечное пищеварение
достоверно отличалась между опытными группами. Так в латентный период болезни у
животных 1-й группы активность фермента различных фракций была значительно ниже по
сравнению с контрольной. Следует отметить, что в кишечном содержимом активность α-
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амилазы у животных 1-й группы составила 24,67±9,094 мкат/л, а 2 группы –
96,19±7,563 мкат/л. Следовательно, в результате воздействия этиологического фактора
происходит снижение активности и количества пищеварительных ферментов в кишечном
содержимом и уменьшается сорбирование α-амилазы в слое слизистых наложений и на
мембране эпителиоцитов. На 14-й день эксперимента в кишечном пищеварении у
экспериментальных поросят-отъёмышей между группами уже четко прослеживаются
различия. В период клинических признаков зеараленонового микотоксикоза у молодняка свиней
кишечное пищеварение резко угнетено. В кишечном содержимом в этот период активности αамилазы у животных 1-й группы составила 19,31±7,054 мкат/л, а 2 группы – 99,19±7,563 мкат/л.
Резкое угнетение пищеварительных процессов в период клинических признаков объясняется, повидимому, снижением экскреторной функции поджелудочной железы в результате уменьшения
поступления корма в желудочно-кишечном тракте, обусловленное снижением аппетита у
животных при данной патологии.
При ветеринарно-санитарной экспертизе было установлено следующее: у всех туш
степень обескровливания хорошая, на разрезе мясо плотное, эластичное, розового цвета. Запах
мяса на поверхности туши и на разрезе свойственный свинине, без посторонних запахов. Жир
мягкий, белый, без постороннего запаха. Сухожилия упругие, плотные, суставные
поверхности гладкие, блестящие.
При пробе варкой установлено, что бульон во всех пробах прозрачный, ароматный, без
посторонних запахов. Физико-химические показатели мяса подопытных и контрольной групп
достоверных различий не имели и находились в пределах нормы. Реакция с сернокислой
медью во всех случаях была отрицательной, а реакция на пероксидазу – положительной.
Показатели биологической ценности мяса животных подопытных и контрольной групп
достоверных различий не имели. Проявлений токсичности не было установлено ни в одной из
исследуемых проб.
Наиболее значительные сдвиги были обнаружены при определении биологической
ценности и безвредности печени и почек. Так в пробах 1-й группы наблюдалось снижение
биологической ценности продукта, она составила 69,91,02 %. В пробах данной группы также
была выявлена выраженная токсичность, которая проявлялась снижением степени
размножения инфузорий на 40% (выраженная токсичность 30 – 50 %), изменением их формы
и наличием погибших инфузорий. В пробах 2-й группы изменений вышеуказанных
показателей не наблюдалось.
При исследовании почек наблюдалось низкая относительная биологическая ценность в
пробах 1-й группы, которая составила 70,10,24 %. В пробах 2-й группы вышеуказанный
показатель составил 100 %.
При определении токсичности в пробах 1-й группы, наблюдалось снижение степени
размножения инфузорий на 30 %, изменение формы и наличие погибших инфузорий, что
говорит о выраженной токсичности продукта. При исследовании проб почек от 3-й группы
токсичность выявлена не была.
ВЫВОДЫ
1. У молодняка свиней зеараленоновый токсикоз характеризовался развитием острого
гепатита и воспалительно-дистрофическим поражением печени. В дальнейшем процесс
принимал хроническое течение, и появлялись признаки развивающейся почечной
недостаточности.
2. Под действием микотоксина зеараленона процессы полостного и пристеночного
пищеварения в тонком отделе кишечника, оцененные по активности α-амилазы в жидкой части
кишечного содержимого, в биоптате на поверхности слизистой оболочки, в трех десорбируемых
фракциях и ткани слизистой оболочки, снижены.
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3. Снижение активности пищеварительных процессов в период клинических признаков
обусловлено нарушением экскреторной функции поджелудочной железы, о чем
свидетельствует низкая активность α-амилазы в кишечном содержимом.
4. Зеараленон при поступлении внутрь с кормом значительно нарушает
функциональное состояние печени и почек, что сказывается на относительной биологической
ценности этих органов.
Перспективы исследований. Исследования зеараленонового микотоксикоза будут
продолжаться.
ЗЕАРАЛЕНОНОВИЙ МІКОТОКСИКОЗ У ПОРОСЯТ:
ПАТОГЕНЕЗ І ДІАГНОСТИКА
В. В. Веліканов
УО "Вітебська ордена "Знак Пошани" державна академія ветеринарної медицини"
вул. 1-а Доватора, 7/11, м. Вітебськ, 210026, Республіка Білорусь
АНОТАЦІЯ
Викладені результати науково-дослідного експерименту по вивченню патогенезу і
діагностики зеараленонового мікотоксикозу у молодняка свиней. Встановлено, що
зеараленоновий мікотоксикоз у поросят характеризувався розвитком гострого запалення і
запально-дистрофічним ураженням печінки. Надалі процес приймає хронічний перебіг,
з'являються ознаки ниркової недостатності. Зеараленон при попаданні всередину тварини з
кормом значно порушує функціональний стан печінки і нирок, що позначається на відносній
біологічній цінності цих органів.
Ключові слова: ПОРОСЯТА, МІКОТОКСИКОЗИ, ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА,
ЗЕАРАЛЕНОН, ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА.
MYCOTOXICOSIS OF ZEARALENON FOR PIGLETS: PATHOGENY AND
DIAGNOSTICS
V. V. Velikanov
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine
7/11, street 1th Dovatora, Vitebsk, 210026, Republic of Belarus
SUMMARY
The results of research experiment are expounded on the study of pathogeny and diagnostics
of mycotoxicosis of zearalenon at the sapling/pl of pigs. It is set that mycotoxicosis of zearalenon for
piglets was characterized by development of sharp inflammation and inflammation is a dystrophic
defeat of liver. In future a process accepts a chronic flow, the signs of kidney insufficiency appear.
Zearalenon at a receipt into an animal with a feed considerably violates the functional state of liver
and kidneys that affects on the relative biological value of these organs.
Keywords:
PIGLETS,
MYCOTOXICOSIS,
PATHOGENY,
DIAGNOSTICS,
ZEARALENON, VETERINARY-SANITARY EXAMINATION.
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ВИВЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ТЕБУКОНАЗОЛУ
ДЛЯ ПЕРЕПЕЛІВ САМЦІВ
Р. В. Доценко, канд. вет. наук, пр. н. с.
Національний науковий центр
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»,
вул. Пушкінська, 83, м. Харків, 61000, Україна
У статті наведено результати визначення гострої токсичності тебуконазолу для
перепелів за одноразового перорального введення. Клінічна картина отруєння у перепелів
характеризувалася ступором – птиця сиділа на одному місці та порушенням координації
рухів, що проявлялось у хиткій ході та падінні на бік. Загибель птиці відбувалася протягом
перших чотирьох діб після введення тебуконазолу. Патологоанатомічна картина за гострого
отруєння, характеризувалася кровонаповненням серця, судин внутрішніх органів та печінки;
катарально-геморагічним запаленням слизової оболонки дванадцятипалої кишки. За
результатами досліджень встановили, що DL50 тебуконазолу, за одноразового перорального
уведення перепелам самцям складає 825,55±93,76 мг/кг маси тіла, що дозволяє віднести його,
згідно з гігієнічною класифікацією пестицидів за Л. І. Медведем (1987) та ДСП 8.8.1.2.002-98,
до речовин середньо токсичних (3-й клас небезпеки).
Ключові слова: ТЕБУКОНАЗОЛ, ПЕРЕПЕЛИ, ГОСТРЕ ОТРУЄННЯ, DL50.
Перепільництво – важлива галузь птахівництва, яка з кожним роком демонструє
постійне зростання обсягів вирощування яєць та м’яса птиці. В Україні на сьогоднішній день
налічується більше 5 млн. перепелів, а обсяги виробництва яєць становлять приблизно
500 млн. штук на рік [1].
Невід’ємною складовою технології вирощування сільськогосподарської птиці є
застосування високопоживних безпечних та якісних кормів [2]. Широке застосування
пестицидів у сільському господарстві обумовлює їх потрапляння до раціону птиці, що
призводить до негативного впливу на метаболічні процеси організму, і, як наслідок, зниження
продуктивності та потрапляння залишкових кількостей пестицидів до яєць і м’яса [3, 4].
Визначення гострої токсичності пестицидів призначено для одержання первинної
інформації щодо небезпечності досліджуваної речовини. Метою проведення дослідів зі
встановлення гострої токсичності є класифікація речовин, яка виражається показником
середньої летальної дози (DL50), що визначається як статистично вірогідна доза речовини, від
якої може загинути 50 % тварин експериментальної групи [5]. Тому, метою нашої роботи було
визначити гостру токсичність тебуконазолу на моделі перепелів техаських.
Матеріали і методи. В експериментах використовували препаративну форму
тебуконазолу концентрацією 250 г/дм3, яка використовується як системний фунгіцид з ріст
регулюючими властивостями для захисту зернових культур [3]. Експерименти були проведені
на 91 самці перепелу техаського, середньою масою 200,0 ± 20,0 г, яких утримували за
оптимальних умов віварію. Птиця мала вільний доступ до води та корму [6, 7].
У попередньому досліді за принципом аналогів було сформовано 4 дослідні групи,
яким вводили тебуконазол у формі водної емульсії в дозах – 200, 1000, 2000 і 3000 мг/кг маси
тіла, відповідно (n=7). В основному експерименті, за принципом аналогів було сформовано 7
дослідних груп птиці. Тебуконазол застосовували в дозах – 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 і 1400
мг/кг маси тіла відповідно (n=7). Також було сформовано дві контрольні групи птиці. У кожній
групі було по 7 перепелів.
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Експерименти проводили відповідно до існуючих нормативних документів, що
регламентують організацію робіт із використанням експериментальних тварин і дотримання
принципів «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються в
експериментальних та інших наукових цілях» (Страсбург, 1986) [8].
За клінічним станом дослідної птиці спостерігали упродовж 14 діб. Відмічали появу та
розвиток клінічних ознак отруєння, терміни загибелі або відновлення стану організму до
норми. Після загибелі птиці проводили патологоанатомічний розтин для виявлення
макроскопічних змін в органах і тканинах [9].
За результатами загибелі птиці вираховували DL50, DL16, DL84, DL100 та похибку DL50
методом пробіт-аналізу в модифікації В. Б. Прозоровського. Токсикометричні параметри
розраховували за методом найменших квадратів для пробіт-аналізу кривих летальності. Були
визначені відсоток летальності, пробіти (Y), вагові коефіцієнти пробітів (Z). Для побудови
графіка, обчислення DL50 та її помилки використовували формулу прямої пропорційної
залежності [5].
Отримані результати обробляли методами варіаційної статистики з використанням
пакету програм StatPlus 5.9.8.5 і представлені у вигляді середніх значень зі стандартним
відхиленням за рівня довірчої ймовірності 95 %.
Результати й обговорення. За умов проведення попереднього досліду встановили, що
одноразове внутрішньошлункове введення водної емульсії тебуконазолу перепелам I
дослідної групи не викликало змін клінічного стану птиці. Птиця була активною, добре
реагувала на зовнішні подразники, активно споживала корм і воду. Загибель птиці відмічали
у II–IV групах протягом перших трьох діб після введення тебуконазолу (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка загибелі перепелів у попередньому досліді визначення гострої токсичності тебуконазолу (n=7)
Термін загибелі
птиці
0 – 3 год
3 – 12 год
12 – 24 год
2 доба
3 доба
4 – 14 діб
Усього загинуло

Контроль
–
–
–
–

–

Групи птиці та дози пестициду, мг/кг маси тіла
I (200,0)
ІІ (1000,0)
ІІІ (2000,0)
–
–
1
–
1
1
–
2
2
–
1
2
1
1
–
–
–
5
7

IV (3000,0)
2
2
1
1
1
–
7

В основному досліді, під час спостереження за перепелами I дослідної групи, не
відмічали картини гострого отруєння. У птиці IІ–VІІ дослідних груп протягом першої години
після введення водної емульсії тебуконазолу реєстрували розвиток пригнічення, зниження
реакції на зовнішні подразники. Протягом першої доби досліду перепела знаходились у стані
ступору та втрачали координацію рухів, що проявлялося в хиткій ході та падінні на бік.
Фекалії у птиці були водянисті, білого кольору. У перші три доби у птиці реєстрували майже
повну відмову від корму та води. Загибель самців перепелів відмічали протягом перших
чотирьох діб після введення препарату (табл. 2).
У перепелів, що залишилися живими протягом перших трьох діб, спостерігали ступор,
відсутність апетиту, виснаження, фекалії були водянистої консистенції білого кольору. На
четверту – п’яту доби відмічали поступову нормалізацію стану птиці: клінічний стан
характеризувався незначним пригніченням, перепела почали прийом корму та води.
Починаючи з шостої доби, у птиці не виявляли ознак отруєння і в подальшому її загальний
стан не відрізнявся від стану перепелів контрольної групи. Термін спостереження становив
14 діб.
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Таблиця 2
Динаміка загибелі перепелів в основному досліді при визначенні гострої токсичності тебуконазолу (n=7)
Терміни загибелі
птиці

контроль

0 – 3 год
3 – 12 год
12 – 24 год
2 доба
3 доба
4 – 14 діб
Усього загинуло

–
–
–
–
–
–
–

І
(200,0)
–
–
–
–
–
–
–

Групи птиці та дози препарату, мг/кг маси тіла
ІІ
ІІІ
ІV
V
VI
(400,0)
(600,0)
(800,0)
(1000,0)
(1200,0)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1
1
1
1
1
–
1
1
3
–
1
1
1
1
–
–
–
1
1
1
2
3
4
7

VIІ
(1400,0)
–
1
1
1
2
2
7

Після загибелі перепелів проводили патологоанатомічний розтин. Зовнішній вигляд
трупів птиці перед розтином: змін пір’яного покриву і видимих слизових оболонок не
відмічали, реєстрували рідкі виділення з клоаки білого кольору. На розтині не реєстрували
змін слизових оболонок ротової та носової порожнин, трахеї, глотки та стравоходу; у волі
виявляли рідину, в ділянці вола відмічали гіперемію підшкірної клітковини; реєстрували
кровонаповнення серця; кров не згорнута; печінка – кровонаповнена, темно-вишневого
кольору, жовчний міхур – наповнений жовчю; селезінка та підшлункова залоза – без змін;
нирки – коричневого кольору, збільшені в об’ємі; на слизовій оболонці залозистого шлунку –
білий наліт, м’язовий шлунок – порожній; судини брижі тонкого кишечника кровонаповнені,
в дванадцятипалій кишці та тонкому кишечнику – катарально-геморагічне запалення слизової
оболонки.
Наступним етапом вивчення токсикологічних характеристик тебуконазолу було
визначення середньолетальної дози DL50 та її стандартної похибки, а також DL16, DL84, DL100.
Середньолетальну дозу (DL50) розраховували методом графічного пробіт-аналізу. Для
побудови графіка на осі абсцис відкладали значення доз (мг/кг), а на осі ординат – значення
ефекту (%). Графічне зображення кривої, що характеризує залежність «доза-ефект» для самців
перепелів відображено на рисунку.

Рис. Крива летальності перепелів за умов одноразового введення тебуконазолу
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За результатами досліджень встановили, що DL50 препарату за одноразового
перорального уведення складає 825,55±93,76 мг/кг, DL10 – 375,89 мг/кг, DL16 – 474,73 мг/кг,
DL 84 – 1176,37 мг/кг, DL90 – 1275,21 мг/кг, DL100 – 1351,79 мг/кг м. т., відповідно (табл. 3).
Таблиця 3
Результати обчислення летальних доз тебуконазолу
за умов одноразового перорального введення перепелам
Стимул (Доза)
200
400
600
800
1000
1200
1400

Відсоток (%)
0,036
0,143
0,286
0,429
0,571
0,964
0,964

ЛД50
ЛД10
ЛД84
ЛД100

825,55
375,89
1176,37
1351,79

N
Пробіт (Y)
7
3,20
7
3,93
7
4,43
7
4,82
7
5,18
7
6,80
7
6,80
Регресійна статистика
ЛД50 Стандартна похибка
DL 16
474,73
DL 90
1275,21

Ваговий коефіцієнт (Z)
1,39
3,30
4,37
4,82
4,82
1,39
1,39
93,76

Отже, згідно з гігієнічною класифікацією пестицидів за Л. І. Медведем [10, 11] та ДСП
8.8.1.2.002-98, тебуконазол за ступенем токсичності слід віднести до речовин середньо
токсичних (3-й клас небезпеки).
ВИСНОВКИ
1. DL50 тебуконазолу, за одноразового перорального уведення перепелам самцям,
складає 825,55±93,76 мг/кг маси тіла, що дозволяє віднести його до речовин середньо
токсичних (3-й клас небезпеки) згідно ДСП 8.8.1.2.002-98.
2. Гостре отруєння тебуконазолом самців перепелів техаських проявлялося ступором,
зниженням реакції на зовнішні подразники, а також порушенням координації рухів. Загибель
птиці настає протягом перших чотирьох діб після введення тебуконазолу. Патологоанатомічна
картина характеризувалась: гіперемію підшкірної клітковини в області вола;
кровонаповненням серця; печінка – кровонаповнена, темно-вишневого кольору, жовчний
міхур – наповнений жовчю; нирки – коричневого кольору, збільшені в об’ємі; на слизовій
оболонці залозистого шлунку – білий наліт, м’язовий шлунок – порожній; судини брижі
тонкого кишечнику кровонаповнені, в дванадцятипалій кишці та тонкому кишечнику –
катарально-геморагічне запалення слизової оболонки.
Перспективи досліджень. Наступним етапом буде проведення досліджень щодо
визначення параметрів токсикокінетики та токсикодинаміки тебуконазолу на перепелах.
ACUTE TOXICITY OF THE TEBUCONAZOLE IN QUAILS
R. Dotsenko
National Scientific Center
"Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine",
83, Pushkinska str., Kharkiv, 61000, Ukraine
SUMMARY
The aim of our work was to determine the acute oral toxicity of tebuconazole in quails model.
Range of doses was defined in the preliminary experiment. Four test groups were administered
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tebuconazole as aqueous emulsion in doses 200, 1000, 2000 and 3000 mg/kg of body weight. In the
second experiment 7 groups of quails were formed for preparation application in doses 200, 400, 600,
800, 1000, 1200 and 1400 of body weight. Also two control groups were formed. Each group had 7
quail (n = 7). Acute poisoning of quails with tebuconazole showed the following clinical symptoms:
depression, lack of appetite, decreased reaction to external stimuli. The death of the birds observed
during the first four days after administration of tebuconazole. Pathologic signs of acute poisoning
characterized by increase in atrial and liver size, vessels of the internal organs were filled with blood.
The DL50 value of tebuconazole after single oral treatment in male quail is 825,55±93,76 mg/kg of
body weight, which can be attributed to medium toxic substances (3st class of danger) in accordance
with hygienic classification of pesticides by Medved L.I. (1987) and DSP 8.8.1.2.002-98.
Keywords: TEBUCONAZOLE, QUAIL, ACUTE POISONING, DL50.
ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ТЕБУКОНАЗОЛА
НА САМЦАХ ПЕРЕПЕЛОВ
Р. В. Доценко
Национальный научный центр
«Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины»,
ул. Пушкинская, 83, г. Харьков, 61000, Украина
АННОТАЦИЯ
Цель нашей работы состояла в определении острой пероральной токсичности
тебуконазола на модели перепелов самцов. В предварительном эксперименте был определен
диапазон доз для основного эксперимента. Так четверым исследовательским группам вводили
тебуконазол в форме водной эмульсии в дозах 200, 1000, 2000 и 3000 мг/кг массы тела. В
основном эксперименте были сформированы 7 групп перепелов, которым вводили препарат в
следующих дозах 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 и 1400 мг/кг массы тела. Кроме того, были
сформированные две контрольные группы. Каждая группа состояла из 7 перепелов (n = 7). В
условиях острого отравления перепелов тебуконазолом выявляли следующие клинические
симптомы: ступор, отсутствие аппетита, снижение реакции на внешние раздражители. Гибель
птицы отмечали на протяжении первых четырех суток после введения тебуконазола.
Патологические признаки острого отравления характеризуется кровенаполнением сердца,
печени и сосудов внутренних органов. Было установлено, что значение ЛД50 тебуконазола
после однократного перорального введения для перепелов самцов составляет 825,55±93,76
мг/кг массы тела, то есть тебуконазол можно отнести к средне токсичным веществам (3 класс
опасности) согласно гигиеничной классификации пестицидов за Медведем Л.И. (1987) и ДСП
8.8.1.2.002-98.
Ключевые слова: ТЕБУКОНАЗОЛ, ПЕРЕПЕЛА, ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ, DL50
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ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ
ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТОКСИКОЗУ ТА ВПЛИВ
БАД «СИЛІМАСК» НА ВІДНОВЛЕННЯ ЇЇ ФУНКЦІЇ
О. Ю. Журавльов, канд. вет. наук,
В. М. Гунчак, д-р вет. наук, професор, членкор НААН,
Б. В. Гутий, д-р вет. наук, професор
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна
Установлено, що за умов експериментальної інтоксикації тетрахлорметаном у щурів
розвивається ушкодження печінки, основою якого є порушення трабекулярної будови
часточок, наявність лейкоцитарних інфільтратів у паренхімі та навколо судин органу.
Наявні вогнища некрозу були локалізовані переважно у центральній частині часточок.
Синусоїдні капіляри та центральні вени були розширені. У ділянці некрозу локалізувались
залишки зруйнованих гепатоцитів. Наявні зміни у печінці при гістологічному дослідженні
вказували на порушення метаболічних процесів в організмі щурів, яким здійснювати
інтоксикацію тетрахлорметаном.
Після проведеної патогенетичної корекції біологічно активною добавкою «Силімаск»
відмічена морфологічна картина, яка у ряді випадків характеризувалась меншою
інтенсивністю некротично-дистрофічних змін, що підтверджує її позитивну дію.
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Пероральне застосування щурам біологічно активної кормової добавки «Силімаск» проявляло
відновлювальний ефект на морфологічну структуру печінки за отруєння тетрахлорметаном.
Спостерігалася чітка тенденція до відновлення архітектоніки органу. Печінкові часточки
набували більш структуровану форму, гепатоцити без ознак вакуольної дистрофії.
Спостерігали поліморфізм гепатоцитів по всій площі печінкових часточок.
Ключові слова: «СИЛІМАСК», БІЛІ ЩУРИ, ТЕТРАХЛОРМЕТАН, ПЕЧІНКА.
Вільнорадикальне окиснення відіграє надзвичайно важливу роль у розвитку багатьох
патологічних процесів. Отруєння експериментальних тварин тетрахлорметаном за
морфологічною картиною і біохімічними змінами є близьким до гострих уражень печінки
різної етіології у людини та тварин [3, 7, 11]. Саме тому у нашій роботі використано класичну
модель ушкодження субклітинних мембран гепатоцитів та розвитку оксидаційного стресу на
основі застосування тетрахлорметану.
Нами у процесі попередніх досліджень було встановлено, що за експериментального
токсикозу, викликаного у щурів дворазовим внутрішньошлунковим введенням
тетрахлорметану пригнічується гемопоетична, гепатопротекторна та антиоксидантна функції
печінки [8]. Отримані в модельному досліді результати підтверджуються повідомленнями
багатьох вчених [12, 14-16].
У тваринному організмі постійно відбувається адаптація метаболічних процесів до дії
абіотичних чинників, спрямованих на підтримання гомеостазу організму. Серед органів, що
беруть участь у цьому процесі, важливу роль відіграють печінка і нирки [1, 5, 9].
Цікавим, на нашу думку, було вивчення гістологічних змін у печінці на тлі токсикозу
та з’ясування впливу біологічно активної добавки на основі плодів розторопші плямистої, на
відновлення її функціонального стану.
Метою роботи було дослідити гістологічні зміни в печінці щурів за
експериментального токсикозу та вплив БАД «Силімаск» на відновлення її функції.
Матеріал і методи. Об’єктом дослідження були білі щури, масою 170-180 г. Тварин
утримували в умовах віварію зі сталою регульованою температурою та вологістю, на
стандартному раціоні. Адаптація до умов проведення досліду проводилась впродовж 10-12
діб. Відхилень у поведінкових реакціях лабораторних тварин не спостерігалось.
Експериментальну гостру інтоксикацію у тварин проводили за методикою, описаною
І. В. Мацьопа [10] у нашій модифікації, шляхом дворазового (через 48 год)
внутрішньошлункового введення тетрахлорметану в дозі 0,1 мл на 100 г маси тіла щура у
вигляді 50 % олійного розчину. Для досліджень було використано 40 лабораторних щурів.
З метою визначення лікувальної ефективності новоствореної добавки білим щурам за
експериментального токсикозу впродовж 30 діб згодовували новостворену БАД в дозі 0,1 г на
100 г маси тіла разом із кормом.
Таблиця 1
Схема досліджень
К-контроль
Д1-дослідна I
Д2-дослідна IІ

Визначення лікувальної ефективності БАД за експериментального токсикозу
Інтактні тварини
Хворі тварини, що не піддавалися лікуванню
Хворі тварини, яким згодовували «Силімаск» у дозі 0,1 г на 100 г м.т.

Гістологічні дослідження проведено в умовах лабораторій кафедри фармакології і
токсикології, а також нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького,
лабораторії фармакології та токсикології Державного науково-дослідного контрольного
інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок (м. Львів).
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Розтин трупів тварин та відбір печінки, її фіксацію та виготовлення гістозрізів
проводили за загальновизнаними методиками. Відібрані шматочки внутрішніх органів
фіксували у 10 % нейтральному формаліні. Зневоднення здійснювали спиртом із подальшим
застосуванням хлороформу та парафіну. З парафінових блоків виготовляли гістозрізи
(мікротом МПС-2) товщиною 6±2 мм і фарбували їх гематоксиліном та еозином
(Меркулов Г. А., 1969). Світлову мікроскопію і мікрофотографування гістопрепаратів печінки
проводили за допомогою мікроскопа OLYMPUS CX41 і фотокамери OLYMPUS C-5050. Усі
маніпуляції проводили відповідно до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які
використовуються для експериментальних і наукових цілей (Страсбург, 1986 р.) [6, 13].
Результати й обговорення. При гістологічному дослідженні печінки виявляли
порушення трабекулярної будови часточок (дискомплексацію), синусоїдні капіляри та
центральні вени розширені, наявність лейкоцитарних інфільтратів у паренхімі та навколо
судин органу (рис. 1). Наявні вогнища некрозу були локалізовані переважно у центральній
частині часточок, рідше – в перилобулярній (рис. 2).

Рис. 1. Печінка щурів І дослідної групи (Д1).
Порушення трабекулярної будови, некротичні
вогнища, розширення центральної вени та
синусоїдних капілярів у печінковій часточці.
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 10.

Рис. 2. Центролобулярні некротичні вогнища у
печінці щурів І дослідної групи (Д1).
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 20.

У ділянці некрозу локалізувались залишки зруйнованих гепатоцитів, макрофаги,
лімфоцити.
Гепатоцити поліморфні, збільшені, контури нечіткі, ядра великі, цитоплазма бліда,
містить значну кількість зернистих і вакуольних включень (рис. 3).

Рис. 3. Печінка щурів І дослідної групи (Д1).
Клітинні інфільтрати в паренхімі, контури
гепатоцитів згладжені, наявність зернистих і
вакуольних включень у цитоплазмі. Гематоксилін та
еозин. Ок. 10, об. 40.
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Рис. 4. Структура печінкової часточки щурів після
застосування «Силімаску» (ІІ дослідна група, Д2).
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 10.

Отже, наявні макроскопічні та гістологічні зміни у печінці вказували на порушення
метаболічних процесів в організмі щурів даної групи.
Як відомо з літературних даних [2–4], ТХМ ушкоджує гепатоцити переважно
центральної зони печінкових часточок, що пов’язано із наявністю в ній цитохрому, який бере
участь у здійсненні реакції по перетворенню різних хімічних сполук, що обумовлює
дезінтоксикаційну функції печінки.
У своїх дослідженнях ми зауважили, що при гострій формі гепатиту в
експериментальних тварин слабо виражені ознаки запалення. Подібну картину при
експериментальному токсикозі описує у своїх працях Губський Ю. І., (2002), що є
характерним для ушкоджень печінки, спричинених фактором хімічної етіології, зокрема ТХМ,
де поряд із клітинами, які гинуть шляхом некрозу, певна частина їх зазнає змін, характерних
для апоптозу, який запускається внаслідок хімічних, молекулярно-біологічних і біофізичних
процесів, що спостерігаються при дії на гепатоцити високотоксичних ксенобіотиків, зокрема
хлоралканів.
Пероральне застосування щурам біологічно активної кормової добавки «Силімаск»
проявляло відновлювальний ефект на морфологічну структуру печінки за гострого гепатиту.
При макроскопічній оцінці печінка щурів ІІ дослідної груп за розміром, кольором,
консистенцією практично не відрізнялася від тварин інтактної групи (К).
При гістологічному дослідженні зразків печінки, відібраних від щурів, які отримували
«Силімаск», спостерігалася чітка тенденція до відновлення архітектоніки органу, а саме
відсутність некротичних змін, зменшення дистрофічних уражень гепатоцитів, зниження
судинної проникності, поява регенерації та проліферації мезенхімальних і паренхіматозних
елементів. Печінкові часточки набували більш структуровану форму, гепатоцити без ознак
вакуольної дистрофії (рис. 4, 5).

Рис. 5. Печінка щурів ІІ групи (Д2). Відновлення
балочної будови, гепатоцити контуровані, ядра
збережені. Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 20.

Рис. 6. Регенерація гепатоцитів (цитоплазма добре
забарвлена, ядра великі, світлі, по декілька в одній
клітині). Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 20.

Клітинні інфільтрати у печінкових часточках та судинних тріадах були відсутні.
Спостерігали поліморфізм гепатоцитів по всій площі печінкових часточок, цитоплазма яких
інтенсивно забарвлювалася еозином, значну кількість мітозів, що вказує на активне
відновлення паренхіми органу (рис. 6).
ВИСНОВКИ
Встановлено, що згодовування біологічно активної кормової добавки «Силімаск»
щурам, впродовж 30 діб, після експериментально викликаного токсичного гепатиту, сприяло
відновленню гістоархітектоніки печінки.
Перспективи досліджень. Ефективність біологічно активної добавки «Силімаск» буде
в подальшому вивчено на домашніх тваринах, за патології печінки.
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HISTOLOGICAL CHANGES IN THE LIVER OF RATS ACCORDING
TO EXPERIMENTAL TOKSIKOSIS AND INFLUENCE OF «SYLIMASK» BUDS
ON THE RECREATION OF ITS FUNCTION
О. Yu. Zhuravliov, V. М. Hunchak, B. V. Gutyj
Lviv National University Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi,
50, Pekarska str., Lviv, 79010, Ukraine
SUMMARY
On the condition of experimental intoxication rats by tetrachloromethane, it was set that it’s
being developed the liver lesion, and the basis of which is a violation of trabecular structure of
particles, presence of leukocytic infiltration in a parenchyma and round the vessels of the organ. The
present seats of necrosis were localized mainly in the central part of particles. Sinusoidal capillaries
and central veins were extended. In the area of necrosis tailings of the blasted hepatocytes were
localized. In the liver at histological research present changes were specified by violation of metabolic
processes in the organism of the rats, which was caused by intoxication of tetrachloromethane.
Having conducted the nosotropic correction with the biologically active «Sylimask» addition,
it’s marked that in a number of cases a morphological picture was characterized by less intensity
necrotizing-dystrophic changes, that confirms its positive action. The oral use of biologically active
feed «Sylimask» addition for rats showed regenerate effect on the morphological structure of liver
caused by poisoning by tetrachloromethane. There was a clear tendency to regeneration of
architectonics of the organ. Hepatic particles acquired more structured form, hepatocytes without the
signs of vacuolar dystrophy. It was observed polymorphism of hepatocytes on all the area of hepatic
particles.
Keywords: «SYLIMASK», WHITE RATS, TETRACHLARMENTAN, LIVER.
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТОКСИКОЗЕ И ВЛИЯНИЕ БАД «СИЛИМАСК»
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕЕ ФУНКЦИИ
О. Ю. Журавлев, В. М. Гунчак, Б. В. Гутый
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий
имени С.З. Гжицкого,
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
АННОТАЦИЯ
Установлено, что в условиях экспериментальной интоксикации тетрахлорметаном у
крыс развивается повреждения печени, основой которого является нарушение трабекулярного
строения частиц, наличие лейкоцитарных инфильтратов в паренхиме и вокруг сосудов органа.
Имеющиеся очаги некроза были локализованы преимущественно в центральной части долек.
Синусоидные капилляры и центральные вены были расширены. В области некроза
локализовались остатки разрушенных гепатоцитов. Имеющиеся изменения в печени при
гистологическом исследовании указывали на нарушение метаболических процессов в
организме крыс, которым осуществляли интоксикацию тетрахлорметаном.
После проведенной патогенетической коррекции биологически активной добавкой
«Силимаск» отмечена морфологическая картина, в ряде случаев характеризовалась меньшей
интенсивностью некротическо-дистрофических изменений, подтверждает ее положительное
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действие. Пероральное применение крысам биологически активной кормовой добавки
«Силимаск» проявляло восстановительный эффект на морфологическую структуру печени
при отравлении тетрахлорметаном. Наблюдалась четкая тенденция к восстановлению
архитектоники органа. Печеночные дольки приобретали более структурированную форму,
гепатоциты без признаков вакуольной дистрофии. Наблюдали полиморфизм гепатоцитов по
всей площади печеночных долек.
Ключевые слова: «СИЛИМАСК», БЕЛЫЕ КРЫСЫ, ТЕТРАХЛОРМЕТАН, ПЕЧЕНЬ.
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УДК 619:615.5:

ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА МИЙНО-ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ
БІЙОДЦИД
І. Я. Коцюмбас1, д-р вет. наук, професор, академік НААН,
О. М. Брезвин1, д-р вет. наук,
Ю. А. Івашків1, старший лаборант з в/о,
Г. В. Рудик1, канд. вет. наук,
О. М. Васянович2, канд. вет. наук,
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Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79000, Україна
Інститут ветеринарної медицини НААН,
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151, Україна
2

У статті представлені результати токсикологічних досліджень мийнодезінфікуючого засобу "Бійодцид" на лабораторних щурах. Встановлено, що мийнодезінфікуючий засіб "Бійодцид", який містить N,N-біс(3-амінопропіл) додециламін та
дійодометил-п-толілсульфон, є помірно токсичним (ІІІ клас токсичності). При роботі з ним
необхідно дотримуватися вимог техніки безпеки. Робочий 0,1 % розчин засобу є
малотоксичним (IV клас токсичності).
Ключові слова:
МИЙНО-ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ, ТОКСИКОЛОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ.
Загальновідомо, що дезінфекція об’єктів утримання сільськогосподарських тварин,
переробки продуктів тваринництва та їх реалізації є одним із основних заходів в системі
профілактики та ліквідації інфекційних захворювань, забезпечення стійкого благополуччя
тваринництва та високої санітарної якості харчових продуктів.
Сьогодні у ветеринарній медицині запропоновано ряд дезінфектантів вітчизняного та
імпортного виробництва, однак більшість з них не в повній мірі відповідає сучасним вимогам
по універсальності, стабільності при транспортуванні, розчинності у воді, активності стосовно
широкого спектру мікроорганізмів, формуванню їх резистентності, безпеки для людей та
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тварин, не агресивності відносно будівельних конструкцій і матеріалів, екологічної безпеки,
оптимальному співвідношенню: «ефективність – витратна норма – ціна».
Пошук нових, високоефективних засобів для дезінфекції, профілактики та лікування в
даний час особливо актуально. Аналіз вітчизняної літератури показує, що останнім часом в
нашій країні активізується процес створення нових ефективних дезінфікуючих засобів та
технологій їх застосування. Відповідно до міжнародних правил нові високоефективні,
екологічно безпечні ветеринарні засоби і раціональні технології дезінфекції повинні
відповідати наведеним нижче вимогам, тобто бути ефективними, безпечними, а якість
препаратів відповідати загальноприйнятим нормам.
Обираючи препарати для дезінфекції об’єктів тваринництва, необхідно звертати увагу
не тільки на їх антимікробну дію, а також і на можливу токсичність для тварин [2, 4, 5].
Метою наших досліджень було вивчення параметрів токсичності та побічної дії
ветеринарного препарату „Бійодцид”, який розроблений науковцями Тернопільської
дослідної станції Інституту ветеринарної медицини НААН у співпраці з науковцями ДНДКІ
ветпрепаратiв та кормових добавок. Однією з властивостей „Бійодциду” є його застосування
як дезінфікуючого засобу, на основі N,N-біс(3-амінопропіл) додециламіна та дійодометил-птолілсульфону.
Матеріали і методи. Дослідження проводили в умовах віварію та в лабораторії
контролю кормових добавок та преміксів Державного науково-дослідного контрольного
інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок (м. Львів).
Токсикологічні дослідження проводили згідно з монографією "Доклінічні дослідження
ветеринарних лікарських засобів" [1] та ГОСТ 12.1.007–76 ССБТ [3]. Параметри
середньосмертельної дози (DL50) вираховували за методами Г. Кербера та Б. М. Штабського
[4, 8, 11].
Параметри гострої токсичності ветеринарного препарату „Бійодцид” та його 0,1 %
робочого розчину визначали на білих щурах віком 2–3 місяці масою 190−205 г. Дослідження
проводили у два етапи. Для цього на першому етапі було сформовано 5 груп по 6 білих щурів
у кожній. Нативний препарат вводили у шлунок піддослідним тваринам за допомогою
металевого зонду для білих щурів натще, одноразово дозах: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 мл на одного
щура, що відповідно, становило 5000, 10000, 15000, 20000 i 25000 мг/кг (рис. 1). На другому
етапі теж було сформовано 6 груп по 6 білих щурів у кожній. Нативний препарат вводили у
шлунок у дозах: 0, 025; 0, 05; 0,075; 0,1; 0,125; 0,15 мл на одного щура, що відповідно,
становило 1250, 2500, 3750, 5000, 6250, 7500 мг/кг.
Для визначення параметрів гострої токсичності 0,1 % робочого розчину „Бійодциду”
дослідження проводили у два етапи, на першому етапі було сформовано 5 груп по 6 щурів:
1,0; 2,0; 3,0; 4,0 та 5,0 мл на одного щура, що відповідно, становило у перерахунку з мл на мг
5000, 10000, 15000, 20000 i 25000 мг/кг (рис.). На другому етапі було сформовано 6 груп по 6
білих щурів: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75. Шляхи введення робочого розчину такі ж, як i
нативного засобу. Після введення засобу та його робочого розчину спостереження за
лабораторними тваринами вели протягом 14 діб.
Після введення нативного засобу ветеринарного препарату „Бійодцид” та його 0,1 %
робочого розчину враховували дозу та кількість білих щурів, які загинули, та вираховували
параметри його середньосмертельної дози (DL50) за методом Г. Кербера [1, 8, 11].
Результати й обговорення. За результатами досліду з визначення гострої токсичності
нативного засобу „Бійодциду” нами було визначено DL100=7500 мг/кг та DL0=1250 мг/кг.
Після розрахунків доз препарату на 1 кг живої маси дослідним щурам вводили препарат у
шлунок. Загибель тварин в основному спостерігалась з 1 по 10-й день досліджень. Розрахунок
DL50 проводили згідно формули, наведеної далі.
Дані досліджень наведено у таблицях 1, 2.
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Рис. Дослідження гострої токсичності на лабораторних щурах нативного та 0,1 % робочого розчину
„Бійодциду”.
Таблиця 1
Результати гострого досліду за внутрiшньошлункового введення білим щурам „Бійодциду”
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Кількість тварин у
групі
6
6
6
6
6
6

Доза препарату мл/гол (мг/кг)
0,025 (1250)
0,05 (2500)
0,075 (3750)
0,1 (5000)
0,125 (6250)
0,5 (7500)

Число загиблих
всього
у%
0
0
2
33
3
50
4
66
5
83
6
100
Таблиця 2

Визначення величини DL50 „Бійодциду” за методом Кербера
за внутрiшньошлункового введення білим щурам
Доза, мл/кг (мг/кг)
Вижило, n
Загинуло, n
Z
D
Z* D

0,025 (1250)
6
0
1,0
1250
1250

0,05 (2500)
4
2

0,075 (3750)
0,1 (5000)
0,125 (6250) 0,5 (7500)
3
2
1
0
3
4
5
6
2,50
3,50
4,5
5,5
1250
1250
1250
1250
3125
4375
5625
6875

Розрахунок DL50 проводили згідно з формулою:
DL50 = DL100 - ∑(Z* D)/ n,
де: Z– половина суми числа тварин, які загинули в дослідах з використанням двох
останніх доз;
D – різниця числового значення двох доз, які стоять поруч;
n – кількість тварин у кожній групі
DL50 –доза від якої загинуло 50 % тварин;
DL100 – доза від якої загинуло 100 % тварин
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Згідно з отриманими даними на білих щурах, за внутрішньошлункового введення
засобу встановлено, що для „Бійодциду”:
DL50 = 3958,3 мг/кг
Згідно з табличними даними, «Вибір дози і об’ємів розчину, призначеного для введення
в шлунок білим щурам» [1, 5] доза DL50 становить 3958,3 мг/кг, а доза DL100 – 7500 мг/кг.
Згідно із санітарно-гігієнічними нормами, ГОСТ 12.1.007-76 за класом токсичності
даний нативний препарат при введенні в шлунок відноситься до 3 класу токсичності (помірно
токсичних речовин).
Результати встановлення параметрів гострої токсичності 0,1 % робочого розчину
„Бійодциду” за визначених доз наведено у таблицях 3, 4.
Таблиця 3
Результати гострого досліду за внутрiшньошлункового введення білим
щурам 0,1 % робочого розчину „Бійодциду”
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Кількість тварин у
групі
6
6
6
6
6
6

Доза препарату мл/гол (мг/кг)
0,5 (2500)
0,75 (3750)
1,0 (5000)
1,25 (6250)
1,5 (7500)
1,75 (8750)

Число загиблих
всього
у%
0
0
2
33
3
50
4
66
5
83
6
100
Таблиця 4

Визначення величини DL50 0,1 % робочого розчину „Бійодциду” за методом Кербера за
внутрiшньошлункового введення білим щурам
Доза, мл/кг (мг/кг)
Вижило, n
Загинуло, n
Z
D
Z* D

0,5 (2500)
0,75 (3750)
1,0 (5000)
6
4
3
0
2
3
1,0
2,50
1250
1250
1250
3125

1,25 (6250)
1,5 (7500)
2
1
4
5
3,50
4,5
1250
1250
4375
5625

1,75 (8750)
0
6
5,5
1250
6875

Згідно з отриманими дослідженнями на білих щурах за внутрішньошлункового
введення засобу, встановлено, що для 0,1 % робочого розчину „Бійодциду”:
DL50 = 5208,3 мг/кг
Згідно з табличними даними, «Вибір дози і об’ємів розчину, призначеного для введення
в шлунок білим щурам» [2] доза DL50 становить 5208,3 мг/кг, а доза DL100 – 8750 мг/кг.
Згідно із санітарно-гігієнічними нормами, ГОСТ 12.1.007-76 за класом токсичності
даний препарат в робочій концентрації 0,1 % при введенні в шлунок відноситься до 4 класу
токсичності (малотоксичних речовин).
При дослідженні та патологоанатомічному розтині тварин, які загинули після введення
нативного ветеринарного препарату „Бійодциду” та його 0,1 % робочого розчину у дозах, за
визначення гострої токсичності, встановлено, що трупи щурів без зовнішніх пошкоджень,
природні отвори закриті, виділення відсутні, видимі слизові оболонки блідо-рожевого
кольору, сухуваті з синюшним відтінком, шерстний покрив без видимих змін.
При розтині черевної порожнини щурів встановлено: розміщення органів анатомічно
правильне, очеревина гладка блискуча волога, вміст незначної кількості водянистої
консистенції злегка червонуватого кольору. Селезінка темно-вишневого кольору, в’ялої
консистенції, краї дещо заокруглені, зіскріб пульпи незначний. Нирки заокругленої форми,
незначно збільшенні, темно-вишневого кольору, пружної консистенції, капсула знімається
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легко, границя між курковою та мозковою зонами збережена. Печінка темно-вишневого
кольору, краї заокруглені, в’ялої консистенції, капсула напружена, на розрізі структура органу
збережена. Шлунок заповнений слиззю, кормові маси відсутні, слизова оболонка, переважно
фундальної частини, потовщена, набрякла темно-червоного, а в окремих випадках, чорнокоричневого кольору з множинними виразками. Слизова оболонка тонкого відділу
кишечнику, особливо дванадцятипалої кишки, набрякла, потовщена, нерівномірно забарвлена
в червоний або темно-червоний колір, з крапково-плямистими крововиливами, вкрита
напівпрозорим катарально-геморагічним ексудатом. Слизова оболонка товстого кишечнику
без видимих змін.
У грудній порожнині виявлено наявність рідини світло-червоного кольору водянистої
консистенції. Плевра гладка, блискуча, волога. Легені неоднорідно забарвлені, ділянки свiтлоi темно-червоного кольору, тістуватої консистенції, з поверхні розрізу стікає кров’янистопіниста рідина, кусочки органу занурено плавають у воді. Серце заокругленої форми, за
рахунок розширення правої половини, серцева сорочка блискуча, прозора.
ВИСНОВКИ
Встановлено, що нативний ветеринарний препарат „Бійодцид” та його 0,1 % робочий
розчин у дозах за визначення гострої токсичності спричиняють гостру застійну гіперемію
легень, некротичний гастрит i катарально-геморагiчний дуоденіт.
Перспективи досліджень. Дослідити подразнюючу, шкідливу та шкірно-резорбтивну
дію „Бійодциду".
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SUMMARY

The article presents the results of toxicological studies of the detergent-disinfectant
"Biyodcid" on laboratory rats. It has been established that the detergent-disinfectant "Biyodcid",
which contains N, N-bis (3-aminopropyl) dodecylamine and diyodomethyl-p-tolylsulfone, is
moderately toxic (Class III toxicity). When working with it, you must follow the safety requirements.
Working 0.1 % solution of the drug is low toxicity (class IV toxicity).
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты токсикологических исследований моющедезинфицирующего средства "Бийодцид" на лабораторных крысах. Установлено, что моющедезинфицирующее средство "Бийодцид", которое содержит N, N-бис (3-аминопропил)
додециламин и дийодометил-п-толилсульфон, умеренно токсичное (ІІІ класс токсичности).
При работе с ним необходимо соблюдать требования техники безопасности. Рабочий 0,1 %
раствор средства малотоксичен (IV класс токсичности).
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПІДГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ НОВОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТУ ІМУНОМОДУЛЮЮЧОЇ ДІЇ «БІОТОН»
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Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті представлені результати досліджень отримані при вивченні підгострої
токсичності нового ветеринарного препарату імуномодулюючої дії «Біотон», який містить
комплекс біологічно активних речовин метаболізму грибів-ендофітів Cylindrocarpon Magnusianum,
виділених з кореня женьшеню.
Встановлено, що застосування препарату «Біотон» щурам впродовж 30 діб у дозі
170 мг/кг м. т. викликало стимуляцію факторів імунного захисту організму, зокрема
підвищення ЛАСК та БАСК, збільшення кількості клітин лімфоцитарного ряду, посилення
проліферативних процесів та активності клітинного імунітету, тоді як довготривале
застосування (60 діб) спричиняло достовірне зменшення кількості Т- і В-лімфоцитів, NKклітин, еритроцитів і вмісту гемоглобіну.
Ключові слова: БІОТОН, ІМУНОМОДУЛЯТОРИ, ЩУРИ, ПІДГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ,
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ, НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕТНІСТЬ.
Розробка та впровадження нових ветеринарних лікарських засобів, зокрема препаратів
імуномодулюючої дії, передбачає оцінку їх впливу на організм лабораторних тварин із
подальшим випробуванням на цільових видах тварин. Відомо, що для регулювання
функціонування імунної системи використовуються імуномодулятори, тобто речовини, що
впливають на окремі механізми імунних реакцій, які нині масово поповнюють ринок
ветеринарних препаратів України. Проте, їх імуномодулююча здатність повинна бути вивчена
і доведена за певними критеріями, адже крайнім проявом такої дії біологічно активних речовин
може бути імуносупресія [1, 7, 8].
Резистентність тварин обумовлена їх реактивністю, яка характеризується здатністю
організму відповідати певними реакціями на дію подразнювальних факторів довкілля і
відображає захисні та пристосувальні процеси реактивності організму, зумовлені функцією
нервової, ендокринної систем [3, 6].
Метою нашої роботи було встановити параметри безпечності та фармакологічної дії
препарату «Біотон» за багаторазового введення лабораторним тваринам.
Матеріали і методи. Дослідження підгострої токсичності препарату «Біотон»
проводили на щурах-самцях, масою тіла 170-180 г, сформованих у дві групи по 30 щурів у
кожній: І група (контроль) – отримувала воду; ІІ групі задавали перорально препарат «Біотон»
із розрахунку 170 мг/кг маси тіла щура. Тварин утримували в умовах віварію ДНДКІ
ветпрепаратів та кормових добавок, зі сталою температурою приміщень та вологістю. Годівля
передбачала стандартний раціон з постійним доступом до води. Перед початком досліду
тварини мали адаптаційний період 8–10 діб. Відхилень у поведінкових реакціях як дослідної,
так і контрольної груп не спостерігали.
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На 15, 30 і 60 доби досліду по 10 тварин з кожної групи декапітували, за умов легкого
ефірного наркозу, відбирали кров для визначення гематологічних, імунологічних та
біохімічних показників. Проводили патологоанатомічний розтин, визначали коефіцієнти маси
внутрішніх органів, відбирали зразки органів для гістологічного дослідження [2, 7].
У стабілізованій крові визначали вміст гемоглобіну гемоглобінціанідним методом,
гематокриту величину методом мікроцентрифугування, кількість еритроцитів та лейкоцитів
підраховували у камері з сіткою Горяєва, лейкограму – шляхом мікроскопії мазків крові,
зафарбованих барвником Романовського-Гімзи. Загальний вміст білка в сироватці крові
визначали за допомогою рефрактометра ІРФ-22. Фагоцитарну активність нейтрофілів (ФАН)
та фагоцитарний індекс (ФІ), бактерицидну (БАСК) і лізоцимну активності сироватки крові
(ЛАСК) визначали за методиками адаптованими в лабораторії клініко-біологічних досліджень
ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок [4, 5].
Вміст Т- і В-лімфоцитів (CD-3, CD-19) та NK клітин (CD-16) визначали у крові,
стабілізованій ЕДТА, за допомогою моноклональних антитіл фірми «Сорбент» (Росія)
імунофлюоресцентним методом [6].
Отримані результати обробляли статистично з вирахуванням середніх арифметичних
величин (М), середньої квадратичної похибки (m) і ступеня вірогідності різниці (p), між
показниками з використанням статистичного програмного пакету Statystica 5,0 для Windows
XP. Вірогідність розходжень між показниками оцінювали за критерієм Стьюдента.
Вираховували три ступені вірогідності * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,001 [2].
Результати й обговорення. Препарат «Біотон», розчин для перорального застосування,
містить комплекс біологічно активних речовин метаболізму грибів-ендофітів (Cylindrocarpon
Magnusianum, виділених з кореня женьшеню. При вивченні гострої токсичності препарату
«Біотон» на білих мишах і щурах не встановлено ознак інтоксикації та загибелі тваринах. За
встановленими параметрами гострої токсичності, місцево-подразнюючої дії на шкіру та
слизову оболонку, препарат «Біотон», відповідно до загальноприйнятої класифікації за
СОУ 85.2-37-736:2011, належить до малотоксичних речовин – 4 клас токсичності.
Проведеними експериментальними дослідженнями встановлено, що застосування
препарату «Біотон» щурам у дозі 170 мг/кг м. т. впродовж 60 діб не спричиняло видимих ознак
інтоксикації та загибелі тварин.
На 15 і 30 доби спостереження піддослідні тварини зберігали апетит, поведінкова
реакція адекватна, відображала нормальний функціональний стан центральної нервової
системи. На 60 добу відмічали дещо пригнічений стан у дослідної групи щурів, шерстний
покрив втрачав блиск, набував скуйовдженого вигляду, фіксували зміни у формі та
консистенції калу, зменшення маси тіла порівняно до контрольної групи.
Результати зміни маси тіла щурів за вивчення підгострої токсичності «Біотону» подано
у таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка маси тіла щурів за тривалого застосування препарату «Біотон» (n=10)
Показники

Групи

Маса тіла, г

Контрольна
Дослідна

15 доба
191,2±2,57
205,8±3,18*

Час проведення досліду
30 доба
211,3±4,03
224,9±5,18*

60 доба
288,7±6,21
251,4±3,15**

Примітка: тут і надалі, різниця статистично вірогідна порівняно до контролю * − р ≤ 0,05; ** − р ≤ 0,01.

У процесі дослідження встановлено, що маса тіла щурів дослідної групи була
достовірно вищою на 15 і 30 доби досліду, тоді, як на 60 добу фіксували зворотній процес, а
саме: зменшення маси тіла на 12,7 % у щурів, що отримували препарат «Біотон», порівняно з
тваринами інтактної групи (табл. 1).
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Важливим показником, що відображає рівень метаболічних процесів в організмі тварин
при їх інтоксикації, є зміна маси тіла та окремих внутрішніх органів, особливо показовими є
коефіцієнти маси внутрішніх органів. Коефіцієнти маси внутрішніх органів щурів за вивчення
підгострої токсичності «Біотону» подано у таблиці 2.
Таблиця 2
Динаміка коефіцієнтів маси внутрішніх органів щурів за тривалого застосування
препарату «Біотон» (n=10)
Показники
Серце
Легені
Тимус
Печінка
Нирки
Селезінка
Сім’яники

Групи
Контрольна
Дослідна
Контрольна
Дослідна
Контрольна
Дослідна
Контрольна
Дослідна
Контрольна
Дослідна
Контрольна
Дослідна
Контрольна
Дослідна

15 доба
3,99±0,14
3,77±0,09
7,69±0,94
8,25±0,61
2,09±0,04
2,57±0,08*
37,55±1,26
39,31±0,92
7,15±0,24
6,65±0,21
4,75±0,27
4,97±0,19
14,65±0,39
13,05±0,52

Час проведення досліду
30 доба
3,76±0,13
3,81±0,12
7,45±0,83
8,77±0,57
2,79±0,03
3,28±0,11*
38,3±0,83
40,11±1,17
6,37±0,23
6,87±0,19
4,71±0,12
5,02±0,16*
13,63±0,65
15,68±0,15*

60 доба
3,24±0,22
3,02±0,31
6,01±0,79
7,04±1,02
2,64±0,08
1,98±0,03*
35,17±0,92
44,36±1,07**
6,21±0,18
7,99±0,33**
3,82±0,29
3,01±0,32*
14,22±1,06
12,52±0,73

При аналізі коефіцієнтів маси внутрішніх органів відмічали достовірне (р ≤ 0,05)
збільшення маси тимуса на 15 і 30 доби досліду, селезінки і сім’яників на 30 добу, що вказувало
на функціональну активність органів з високою проліферативною здатністю паренхіматозних
елементів.
Показники коефіцієнтів маси внутрішніх органів тварин дослідної групи на 60 добу
вказували на збільшення маси печінки на 25,7 % (р ≤ 0,01) і нирок на 28,6 % (р ≤ 0,01) та
зменшення маси тимуса на 25,9 % (р ≤ 0,01) і селезінки на 25,4 % (р ≤ 0,05), порівняно до
контролю, що свідчило про надмірне навантаження на дані органи щурів за тривалого
застосування препарату «Біотон» (табл. 2).
При аналізі гематологічних показників щурів, які отримували препарат «Біотон», нами
встановлено стимуляцію еритроропоезу та лейкопоезу у тварин дослідної групи, збільшення
кількості еритроцитів, гематокриту і лейкоцитів за рахунок лімфоцитарного ряду, особливо на
30 добу спостереження. Застосування препарату «Біотон» впродовж 60 діб викликало у щурів
зменшення кількості еритроцитів на 35,7 %, вмісту гемоглобіну – на 18,5 %, порівняно з тваринами
контрольної групи (табл. 3).
Таблиця 3
Гематологічні показники щурів за тривалого застосування препарату «Біотон» (n=10)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Гематокрит, %
Лейкоцити, Г/л

Групи
Контрольна
Дослідна
Контрольна
Дослідна
Контрольна
Дослідна
Контрольна
Дослідна

15 доба
123,8±3,6
137,2±2,8*
5,91±0,87
6,89±0,37
40,81±0,91
41,3±0,89
7,45±0,61
8,17±0,42
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Час проведення досліду
30 доба
128,1±2,2
141,0±3,1*
6,52±0,43
7,88±0,46*
39,0±1,71
45,6±1,11*
8,21±0,47
10,09±0,44*

60 доба
131,7±3,0
107,8±4,1**
7,71±0,63
5,02±0,82*
43,06±1,82
30,95±2,52**
8,04±0,31
9,63±0,28*

За показниками лейкограми відмічали достовірне підвищення вмісту відносного числа
лімфоцитів у щурів дослідної групи на 15 і 30 доби, відповідно, на 12,5; 18,4 % та зменшення
їх кількості на 13, 7 % на 60 добу.
Застосування препарату «Біотон» викликало зміни щодо вмісту субпопуляцій
лімфоцитів у крові щурів, а саме: зростала абсолютна кількість В-лімфоцитів на 15 і 30 добу
спостереження, відповідно, на 24,5 % (р0,05); 16,9 % (р0,001), а Т-лімфоцитів на 30 добу –
на 23,5 % (р0,05). Вміст натуральних кілерів (NK-клітин) також збільшувався у дослідної
групи на 15 і 30 доби, відповідно на 8,4 % (р0,05) і 32,5 % (р0,01). На 60 добу встановлено
достовірне (р0,01) зменшення абсолютного числа усіх досліджуваних субпопуляцій
лімфоцитів у тварин дослідної групи, порівняно з контрольною. Так, кількість Т-лімфоцитів
зменшилася на 25,3 %, В-лімфоцитів – на 19,7 % і NK-клітин – на 24,7 % (табл. 4).
Таблиця 4
Вміст лімфоцитів та їх субпопуляцій у крові щурів за тривалого застосування препарату «Біотон» (n=10)
Показники
Лімфоцити, Г/л
Т-лімфоцити, Г/л
В-лімфоцити, Г/л
NK-клітини, Г/л

Групи
Контрольна
Дослідна
Контрольна
Дослідна
Контрольна
Дослідна
Контрольна
Дослідна

15 доба
4,76±0,17
5,88±0,11*
1,07±0,06
1,16±0,05
0,81±0,02
1,01±0,01*
0,36±0,01
0,39±0,02*

Час проведення досліду
30 доба
4,92±0,13
7,16±0,21**
1,12±0,03
1,38±0,04*
0,89±0,01
1,06 ±0,02**
0,37±0,01
0,49±0,02**

60 доба
5,91±0,11
5,32±0,10*
1,02±0,04
0,76±0,03**
0,75±0,01
0,61±0,02**
0,33±0,01
0,25±0,01**

Досліджуваний препарат впливав також і на клітинний фактор неспецифічної
резистентності, ймовірно через підвищення продукції внутрішньоклітинних біологічно активних
чинників – бактерицидних факторів поліморфноядерних лейкоцитів. Так БАСК і ЛАСК зростала
на 15 та 30 добу. Різниця між значеннями ЛАСК контрольної та дослідної груп на 15 добу
становила 20,8 %, на 30 добу – 37,5 %.
Застосування препарату впродовж 30 діб викликало збільшення кількості активних
фагоцитів, про що свідчило підвищення показників ФАН та ФІ. Слід, однак, відзначити, що в
щурів контрольної групи інтенсивність фагоцитозу від 15 до 30 доби знизилася на 31,5 %, тоді
як у тварин дослідної групи спостерігалася стабільність за показником ІФ, тобто зберігався
високий рівень протимікробної активності нейтрофільних гранулоцитів.
ВИСНОВКИ
Проведення ряду експериментів із вивчення параметрів підгострої токсичності нового
ветеринарного препарату імуномодулюючої дії «Біотон» дало можливість встановити
показники гомеостазу, виявити побічні реакції, найбільш чутливі органи та системи організму
лабораторних тварин за дії лікарського засобу. Так, застосування препарату «Біотон» щурам
впродовж 30 діб у дозі 170 мг/кг м. т. викликало стимуляцію факторів імунного захисту
організму, зокрема підвищення лізоцимної та бактерицидної активності сироватки крові,
збільшення кількості клітин лімфоцитарного ряду та натуральних кілерів, посилення
проліферативних процесів та активності клітинного імунітету, тоді як довготривале
застосування (60 діб) спричиняло достовірне зменшення кількості Т- і В-лімфоцитів та NKклітин, еритроцитів і вмісту гемоглобіну порівняно з контрольною групою.
Перспективи досліджень. Оцінка біохімічних показників крові та мікроскопічної
структуру внутрішніх органів щурів за вивчення підгострої токсичності препарату «Біотон».
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DETERMINATION OF PARAMETERS OF SUBACUTE TOXICITY OF NEW
VETERINARY PREPARATION WITH IMMUNOMODULATORY EFFECT «BIOTONE»
I. Ya. Kotsjumbas, M. I. Zhyla, G. M. Mychalus, O. V. Mikhailyuk, V. P. Bassarab
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The results of subacute toxicity study of new veterinary preparation «Biotone» with
immunomodulatory effect, which contains a complex biologically active substance from mushroomsendophytes Cylindrocarpon Magnusianum metabolism abstracted from Ginseng root, are presented
in the article. It was establish that the application of preparation «Biotone» to rats during 30 days in
a dose 170 mg/kg body weight caused stimulation of immune defiance factors, increase of lysozyme
and bactericidal serum activity, increasing of the lymphocyte number, enhancing of proliferative
processes and cellular immune. Therefore, the duration application (60 days) caused the reliable
reduction of T- and B-lymphocytes, NK-cells, red blood cells number and hemoglobin content.
Keywords: BIOTON, IMMUNE-MODULATORS, RATS, SUBACUTE TOXICITY,
HAEMATOLOGICAL INDEXES, NONSPECIFIC RESISTANCE.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОДОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ НОВОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
«БИОТОН»
И. Я. Коцюмбас, Н. И. Жила, Г. М. Михалусь, О. В. Михалюк, В. П. Бассараб
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок, ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований, полученные при изучении подострой
токсичности нового ветеринарного препарата иммуномодулирующего действия «Биотон»,
который содержит комплекс биологически активных веществ метаболизма грибов-эндофитов
Cylindrocarpon Magnusianum, выделенных из корня женьшеня. Установлено, что применение
препарата «Биотон» крысам в течении 30 суток, в дозе 170 мг/кг массы тела, вызывало
стимуляцию факторов иммунной защиты организма, в частности, повышение ЛАСК и БАСК,
увеличение количества клеток лимфоцитарного ряда, усиление пролиферативных процессов и
активности клеточного иммунитета. Однако, при длительном применении (60 суток)
наблюдалось достоверное уменьшение количества Т- и В-лимфоцитов, NK-клеток,
эритроцитов и концентрации гемоглобина.
Ключевые слова: БИОТОН, ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ, КРЫСЫ, ПОДОСТРАЯ
ТОКСИЧНОСТЬ,
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ,
НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ.
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ІМУНОСТИМУЛЮВАЛЬНА ДІЯ ПРЕПАРАТІВ
«ГАМАВІТ» І «ФОСПРЕНІЛ» У ПТИЦІ ЗА ВТОРИННОГО
ІМУНОДЕФІЦИТУ, ВИКЛИКАНОГО ЕЙМЕРІОЗНОЮ ІНВАЗІЄЮ
М. О. Криштальська, аспірант,
В. М. Гунчак, д-р вет. н., професор, членкор НААН,
Б. В. Гутий, д-р вет. н., професор,
М. П. Солтис, лаборант
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна
У процесі проведених досліджень встановлено, що «Гамавіт» і «Фоспреніл»
відзначаються позитивною імуностимулювальною дією на організм курчат. З’ясовано, що за
експериментального зараження курчат еймеріями, у них розвивається патологічний процес,
який характеризується пригніченням факторів клітинного, гуморального і неспецифічного
захисту. Використаний нами з лікувальною метою в якості протизоонозного засобу
«Бровафом новий» сприяв зростанню на 30-у добу у крові курчат вмісту Т- і В- лімфоцитів,
БАСК, ЛАСК і вмісту ЦІК, що є, очевидно, результатом компенсаторних механізмів, у
відповідь на зміну порушеного внутріклітинного гомеостазу в організмі птиці. Однак, за
отриманими результатами можна стверджувати, що повного відновлення функціонального
стану імунної системи у птиці не відбувається навіть через 30 діб після проведеної їх обробки
«Бровафомом новим». В якості імуностимулювальних засобів препарати «Гамавіт» і
«Фоспреніл» забезпечують відповідний стан імунозахисних механізмів у птиці, причому
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кращий результат досягається за сумісного перорального випоювання їм досліджуваних
засобів.
Ключові слова: КУРЧАТА, ЕЙМЕРІОЗ, «БРОВАФОМ НОВИЙ», «ГАМАВІТ»,
«ФОСПРЕНІЛ», ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ.
Птахівництву, як найбільш рентабельній галузі тваринництва, належить провідна роль
у збільшенні виробництва м’яса і високоякісних продуктів харчування. Однак, цій
високоефективній галузі значні збитки наносять різні захворювання, і в першу чергу
паразитарні. Ветеринарне забезпечення промислового птахівництва є невід’ємною частиною
технологічного процесу. Головне місце в ньому належить імунопрофілактиці та лікувальним
заходам, спрямованим на підвищення природної і специфічної резистентності птиці до
збудників інфекційної та інвазійної патології [1–5]. Серед основних лікувальнопрофілактичних заходів за протозоонозів птиці, провідне місце належить вакцинації та
використанню протипаразитарних засобів [6–8]. Неефективність лікувальних заходів а також
поява побічних реакцій та ускладнень протипаразитарного лікування, прояви зниження у
птиці факторів імунного захисту часто є показами для використання препаратів
стимулювальної терапії [9–11]. Необхідно враховувати також наявні наукові повідомлення
щодо небажаного, інколи токсичного впливу на організм птиці, зокрема – печінку,
застосовуваних лікувальних засобів [12, 13].
Зважаючи на вищезгадане, актуальним є пошук препаратів для зменшення негативних
наслідків від інтоксикації організму птиці найпростішими, нівелювання небажаного чи
побічного впливу протипаразитарних засобів з метою швидкого відновлення функціонального
стану організму курей після проведення лікувально-профілактичних заходів.
Матеріали і методи. Для вирішення поставленої мети було сформовано шість груп
курчат: контрольну і п’ять дослідних, за принципом аналогів, враховуючи масу тіла та
фізіологічний стан. Кожна група складалася з 10 курчат, віком 4 тижні на початок
експерименту. Курчата контрольної групи були інтактними. Дослідні групи птиці
експериментально заражались еймеріями із розрахунку 5000 еймерій на голову. Кури першої
групи (Д1) не піддавались лікуванню. Курчатам другої − п’ятої груп з терапевтичною метою,
починаючи з 28 доби досліду і впродовж 7 діб задавали з кормом протимікробний препарат
«Бровафом новий» у дозі 2 г/кг корму. Крім того, для забезпечення швидкого відновлення
організму птиці після задавання протипаразитарного препарату, курчатам третьої (Д3) і
четвертої (Д4) дослідних груп випоювали, впродовж 7 діб препарати «Гамавіт» і
«Фоспреніл» у дозі 5 мл на 1 л води, відповідно. Птиця п’ятої дослідної групи (Д 5) в якості
стимулювального засобу отримувала «Гамавіт» і «Фоспреніл» за поєднаного їх застосування
в дозі 2,5 мл на 1л води кожного.
Кров у курчат, у всі періоди досліду, відбирали з підкрильцевої вени. У крові,
стабілізованій гепарином, відзначали вміст Т- і В- лімфоцитів за допомогою моноклональних
антитіл імунофлюоресцентним методом. Фагоцитарну активність (ФА) псевдоеозинофілів та
фагоцитарний індекс (ФІ) визначали за методом В.Е. Чумаченка (1990); вміст циркулюючих
імунних комплексів (ЦІК) методом преципітації високомолекулярним поліетиленгліколем
(Е. Ф. Чернушенко,1981). Бактерицидну активність сироватки крові (БАСК) оцінювали за
методом Ю. М. Маркова (1968); лізоцимну активність (ЛАСК) – фотонефелометричним
методом за В. Г. Дорофейчиком (1968).
Результати й обговорення. У результаті проведених досліджень встановлено, що у
курчат за експериментального еймеріозу пригнічуються фактори клітинного імунітету
(табл. 1). Так, кількість Т- і В-лімфоцитів у крові хворих курчат (Д1) була вірогідно нижчою,
порівняно із курчатами групи контролю на, відповідно, 17,4 (Р<0,05) і 14,3 % (Р<0,01).
Після задавання піддослідним курчатам, за експериментального еймеріозу,
протипаразитарного засобу «Бровафом новий» нами була відзначена тенденція до незначного
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зростання клітинних факторів імунітету. Однак, досліджувані показники навіть на 30-у добу
після обробки не досягали рівня курчат групи контролю.
Таблиця 1
Вплив препаратів «Гамавіт» та «Фоспреніл» на вміст Т- і В-лімфоцитів у крові курчат за еймеріозної
інвазії (M±m, n=10)
Групи

Перед обробкою птиці
протимікробним засобом

К
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5

12,8±0,27
10,9±0,33
10,7±0,15
10,9±0,17
10,8±0,26
10,9±0,19

К
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5

17,6±0,42
15,4±0,22
15,2±0,43
15,6±0,47
15,4±0,26
15,4±0,26

5
Т−лімфоцити, %
12,9±0,32
11,0±0,35
10,9±0,17
11,40±0,23
11,40±0,33
11,90±0,27
В−лімфоцити, %
17,0±0,33
14,0±0,43
14,1±0,32
15,5±0,44
15,2 ±0,52
15,5±0,52

Примітка: ступінь вірогідності: * − Р<0,05,
протизоонозним засобом (Д2).

Після обробки (діб)
20

30

12,8±0,30
11,0±0,24
11,4±0,22
12,3±0,31
12,20±0,27
12,90±0,23

12,9±0,17
11,7±0,42
12,1±0,11
13,2±0,20*
13,1 ±0,43 **
13,6±0,30*

17,2±0,33
14,0±0,50
15,4±0,48
16,0±0,51
15,9 ±0,34
16,7±0,34*

17,4±0,39
14,6±0,47
15,6±0,52
17,1±0,39
16,6 ±0,23
17,7±0,23*

** − Р<0,01, по відношенню до птиці, обробленої

За випоювання курчатам, оброблених протизоонозним засобом, імуностимулювальних
препаратів «Гамавіт» і «Фоспреніл» з’ясовано, що рівень Т- і В-лімфоцитів у крові курей
третьої дослідної групи (Д3) на 30-у добу зростав, порівняно з птицею групи Д2, на 13,8
(Р<0,05) і 9,6%, а четвертої (Д4) – на 12,9 і 9,0 %. За сумісного випоювання курчатам двох
досліджуваних препаратів (Д5) відзначено вірогідне збільшення у їх крові числа Т-лімфоцитів
на 17,2 % (Р<0,01) і В-лімфоцитів – на 13,5 % (Р<0,05).
Вірогідних змін у показниках фагоцитарної активності псевдоеозинофілів у курчат
контрольної і дослідних груп не відзначено, хоч встановлено, що ФА і ФІ у курчат третьої –
п’ятої груп мала, порівняно з групами Д1 і Д2, позитивну тенденцію до зростання (табл. 2).
Таблиця 2
Вплив імуностимулювальних засобів на гуморальні фактори імунітету у птиці
за експериментального еймеріозу (M±m, n=10)
Групи
К
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5
К
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5

Після обробки (діб)
До протипаразитарної
обробки
5
20
Фагоцитарна активність (ФА), %
18,2±0,34
17,6 ±0,22
18,4 ±0,26
17,4 ±0,27
17,2 ±0,28
17,4 ±0,22
17,6 ±0,32
17,0 ±0,32
17,4 ±0,19
17,5 ±0,22
17,5 ±0,18
17,7 ±0,30
17,6 ±0,40
17,5±0,34
17,7 ±0,20
17,8 ±0,18
17,6 ±0,32
17,8 ±0,34
Фагоцитарний індекс (ФІ), од.
10,4 ±0,12
11,0 ±0,08
11,0 ±0,18
9,8 ±0,17
9,8 ±0,12
10,3 ±0,20
10,0 ±0,16
9,9 ±0,24
10,4 ±0,22
9,9 ±0,25
10,3 ±0,20
11,3 ±0,30
9,9 ±0,25
10,3 ±0,12
10,4 ±0,22
9,9 ±0,29
10,9 ±0,16
11,4 ±0,24
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30
18,0 ±0,18
17,5 ±0,15
17,5 ±0,25
17,8 ±0,34
17,9 ±0,19
18,2±0,30
11,7 ±0,16
10,4 ±0,18
10,9 ±0,22
12,0 ±0,32
11,2 ±0,19
12,5 ±0,14

На тлі випоювання піддослідним курчатам Гамавіту і Фоспренілу (групи Д 3 і Д4) у їх
сироватці крові зростали показники, що характеризують неспецифічну резистентність
(табл. 3). Так, БАСК у курей третьої дослідної групи зростала, у порівнянні з курчатами,
обробленими Бровафомом новим (Д2), на 7,6 %, а четвертої – на 4,7 %. При цьому, отримані
показники були близькими до аналогічних у групі контролю. Подібна тенденція характерна і
для ЛАСК. Кращі результати щодо зростання активності лізоциму відзначено у курчат п’ятої
дослідної групи, що в якості імуностимулювального засобу отримувала з водою комплекс
Гамавіт + Фоспреніл. Досліджуваний показник у курчат цієї групи (Д5), вірогідно зростав на
10% (Р<0,05). За аналізом вмісту ЦІК у сироватці крові з’ясовано, що досліджувані нами
препарати «Гамавіт» і «Фоспреніл» мають характерний позитивний вплив на відновлення
резистентності організму курчат після їх обробки Бровафомом новим. У порівнянні з
курчатами групи Д1, у їх аналогів з групи Д2 вміст ЦІК мав тенденцію до зростання. Однак, за
випоювання таким курчатам Гамавіту і Фоспренілу (Д3 і Д4) і особливо за поєднаного їх
застосування (Д5) зростання вмісту ЦІК було більш вагомим і перевищувало показники птиці,
що не отримувала імуностимулятори (Д2) на 15,2 і 11,4 (Р<0,05) та 22,2 % (Р<0,01), відповідно.
Отже, нами підтверджена висока імуностимулювальна активність препаратів
«Гамавіт» і «Фоспреніл» на організм птиці на тлі її імунодепресивного стану, викликаного
еймеріозною інвазією.
Таблиця 3
Динаміка імунологічних показників у курчат за випоювання їм Гамавіту і Фоспренілу (M±m, n=10)
Групи

Перед обробкою
птиці

К
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5

87,0 ±1,04
70,1±0,86
70,5±1,60
70,9±1,44
69,8±2,10
71,2±1,10

К
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5

47,2±5,0
41,4±6,2
42,2±3,3
40,8±2,3
41,7±2,7
41,1±4,4

К
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5

42,2±1,8
29,2±1,4
28,8±2,0
28,4±1,7
29,0±1,3
29,4±1,5

5
БАСК, %
84,3±2,25
71,5±2,08
71,0±2,34
72,7±3,12
73,6±2,16
73,9 ±2,46
ЛАСК, %
45,1±5,2
42,0±4,0
42,2±2,9
43,2±2,2
42,7±5,2
41,9±5,2
ЦІК, од./100 мл
41,3±2,2
31,3±2,0
31,3±1,6
34,3±1,6
32,7±1,4
37,7±1,9

Після обробки (діб)
20

30

87,5±3,22
72,3±2,64
74,3±3,52
77,7±2,76
77,1±2,75
80,1±3,54

86,8±4,14
77,2±3,86
79,3±2,96
85,3±3,58 *
83,0 ±2,76 *
88,4±2,76**

44,3 ±3,0
42,7±5,1
42,7±1,9
44,2±1,7
43,2±3,8
46,2±1,7 *

48,7±4,4
43,6±3,7
45,1±2,8
47,1±3,8
46,9±4,8
49,6 ±4,8*

42,9±1,2
33,0±1,3
37,2±1,3
39,9±2,2
34,6±1,7
41,0±2,7

43,4±3,3
34,9±2,4
7,4±2,9
43,1±3,0*
41,7±1,9**
45,7±1,9*

ВИСНОВКИ
Використання в якості протизоонозного засобу препарату «Бровафом новий», що
швидше є протимікробним, може бути оправданим за умови додаткового випоювання
курчатам імуностимулювальних засобів «Гамавіт» і «Фоспреніл», причому кращий результат
досягається за поєднаного їх використанню у половинній дозі.
Перспектива досліджень полягає у з’ясуванні впливу сумісного застосування
Гамавіту і Фоспренілу на гепатопротекторну і антиоксидантну функції у птиці за еймеріозу.
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IMMUNOSTIMULATORY EFFECT OF «GAMAVIT» AND «FOSPRENIL»
ON BIRDS FOR THE SECONDARY IMMUNODEFICITY EMITTED
BY THE EIMERIA INVASION
М. О. Kryshtalska, V. М. Hunchak, B. V. Gutyj, М. P. Soltys
Lviv National University Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyi,
50, Pekarska str., Lviv, 79010, Ukraine
SUMMARY
In the course of the research, it was established that «Gamavit» and «Fosprenil» are
characterized by a positive immune stimulating effect on the body of chickens. It was found out that
during experimental chickens infestation by eimerias, it’s being developed a pathological process,
characterized by inhibition of factors of cellular, humoral and nonspecific protection. Having used
«Brovafom new» for therapeutic purposes as a protozoology tool, on the 30th day in the blood of the
chicks it caused an increase of the content of T- and B-lymphocytes, BABS, LABS and the content
CIC, which is obviously the result of compensatory mechanisms in response to replace the impaired
intracellular homeostasis in the body of the bird. However, according to the obtained results, it can
be claimed that complete restoration of the functional state of the immune system in the poultry does
not occur even after 30 days after their treatment with «Brovafom new». As immune-stimulants, the
drugs «Gamavit» and «Fosprenil» provide the appropriate state of immune protective mechanisms
for the poultry, with the best achieved result on the condition of their joint oral administration of the
investigated means.
Keywords: CHICKENS, EIMERIOSIS, «BROVAFOM NEW», «GAMAVIT»,
«FOSPRENIL», IMMUNOLOGICAL INDICATORS.
ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА «ГАМАВИТ» И
«ФОСПРЕНИЛ» В ПТИЦЫ ЗА ВТОРИЧНОГО ИММУНОДЕФИЦИТА,
ВЫЗВАННОГО ЕЙМЕРИОЗНОЙ ИНВАЗИЕЙ
М. А. Криштальская, В. М. Гунчак, Б. В. Гутый, М. П. Солтыс
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий
имени С. З. Гжицкого,
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
АННОТАЦИЯ
В процессе проведенных исследований установлено, что «Гамавит» и «Фоспренил»
отличаются положительным иммуностимулирующим действием на организм цыплят.
Выяснено, что при экспериментальном заражении цыплят эймериямы, у них развивается
патологический процесс, характеризующийся угнетением факторов клеточной, гуморальной
и неспецифической защиты. Использованный нами с лечебной целью в качестве
противозоонозного средства «Бровафом новый» способствовал росту на тридцатый день в
крови цыплят содержания Т- и В-лимфоцитов, БАСК, ЛАСК и содержания ЦИК, что есть,
очевидно, результатом компенсаторных механизмов, в ответ на изменение нарушенного
внутриклеточного гомеостаза в организме птицы. Однако, по полученным результатам можно
утверждать, что полного восстановления функционального состояния иммунной системы у
птицы не происходит даже через 30 суток после проведенной обработке «Бровафомом
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новым». В качестве иммуностимулирующих средств препараты «Гамавит» и «Фоспренил»
обеспечивают соответствующее состояние иммунозащитных механизмов у птиц, причем
лучший результат достигается совместным приемом выпойки им исследуемых средств.
Ключевые слова: ЦЫПЛЯТА, ЭЙМЕРИОЗ, «БРОВАФОМ НОВЫЙ», «ГАМАВИТ»,
«ФОСПРЕНИЛ», ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
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ВИВЧЕННЯ ЕМБРІОТОКСИЧНОЇ ДІЇ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ,
ВИГОТОВЛЕНОГО НА ОСНОВІ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ
І. М. Кушнір, д-р вет. наук, с. н. с.,
Г. В. Колодій, старший науковий співробітник,
В. І. Кушнір, молодший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті представлено результати вивчення ембріотоксичної дії дезінфікуючого засобу,
виготовленого на основі солей полігексаметиленгуанідину. У результаті проведених
досліджень встановлено, що у тварин, які в період вагітності отримували досліджуваний
засіб у дозах 0,12, 0,6 та 1,2 мг/кг, приріст маси тіла становив, відповідно, 36,6, 36,7 та
44,9 %.
Застосування дезінфікуючого засобу у дозах 0,6 та 1,2 мг/кг маси тіла спричинювало
підвищення ембріональної смертності. Зокрема, загальна ембріональна смертність у цих
групах тварин становила, відповідно, 22 та 29,5 %, тоді як у ІІ дослідній групі – 18,7 %.
Крім того, при визначенні впливу дезінфікуючого засобу на кількість живих щурят
встановили, що у самок ІІ дослідної групи був найбільший приплід, а саме – 11,6 ± 0,5, в тварин
ІІІ групи – 8,6 ± 0,5, а в тварин IV дослідної групи – 7,6 ± 0,9.
За цих умов, збереженість приплоду у контрольній, ІІ та ІІІ дослідних групах була
100 %, тоді як в IV спостерігали загибель щурят, що у відсотковому відношенні становило
7,9 %.
Ключові слова: ЕМБРІОТОКСИЧНА ДІЯ, ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ, ДОЗА, БІЛІ
ЩУРИ, ЕМБРІОНАЛЬНА СМЕРТНІСТЬ, КРОВ.
Сьогодні актуальним питанням тваринництва та птахівництва є розробка і
впровадження нових високоефективних дезінфікуючих засобів. Для дезінфекції води чи
систем водопостачання часто використовують засоби, що є токсичними, а це призводить до
негативного впливу на організм тварин [1]. Власне тому при виборі засобу для проведення
дезінфекції, слід звертати увагу не лише на його ефективну антимікробну дію, а також і на
можливу токсичність для макроорганізму [2, 3].
Окремі токсичні речовини, що поступають в організм тварин з водою, кормом або в
результаті обробок, можуть негативно впливати на репродуктивну функцію тварин,
викликаючи при цьому ембріотоксичну дію [4]. Тому при вивченні нових препаратів та
дезінфікуючих засобів невід’ємною частиною доклінічних досліджень є визначення
ембріотоксичних властивостей [5]. З огляду на це, дуже важливим є встановлення
морфологічних змін та вад розвитку тварин, оскільки сьогодні є невелика кількість
літературних даних щодо впливу засобів на основі полігексаметиленгуанідину на ріст та
розвиток плодів.
Метою наших досліджень було експериментальним шляхом на лабораторних тваринах
дослідити ембріотоксичну дію дезінфікуючого засобу, виготовленого на основі солей
полігексаметиленгуанідину (ПГМГ). Дезінфікуючий засіб «Валеус» розроблено
співробітниками ВАТ “Українські екологічні технології”, м. Київ.
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Матеріали і методи. З метою вивчення ембріотоксичної дії дезінфікуючого засобу,
дослідження проводили на 40 статевозрілих самках білих щурів, масою тіла 180 – 200 г, які
впродовж двох тижнів пройшли карантин в умовах віварію.
Лабораторних тварин утримували в умовах природного освітлення за температури
повітря 20–25 0С. При цьому щури отримували збалансований корм з дотриманням
встановленого режиму годівлі, а питну воду – без обмеження.
При встановленні впливу досліджуваного засобу на ембріогенез, статево-зрілих самок
щурів підсажували до самців. Перший день вагітності встановлювали за наявністю в мазках
сперматозоїдів. Після цього самок маркували, відсаджували в окремі клітки та починали відлік
терміну вагітності [4], з цієї ж доби тваринам починали задавати досліджуваний засіб.
Щурів з встановленим терміном вагітності розподілили на 4 групи. Перша група тварин
була контрольною та отримувала звичайну питну воду, ІІ дослідна група – деззасіб у дозі 0,12
мг/кг, ІІІ – 0,6 мг/кг, ІV – 1,2 мг/кг маси тіла. Досліджуваний засіб у різних концентраціях
задавали перорально, за допомогою металевого зонду, один раз на добу, в один і той же час, із
першої по 19 добу вагітності.
На 20 добу вагітності білих щурів, за легкого ефірного наркозу, виводили з
експерименту і відбирали кров для гематологічних, біохімічних показників та визначали
коефіцієнти маси внутрішніх органів.
При розтині вагітних самок виділяли матку з рогами, після чого вилучали плоди з
плацентами, зважували їх, розраховували масо-ростовий коефіцієнт плодів та показники
ембріональної смертності за загальноприйнятими методиками [4].
Для визначення впливу деззасобу на розвиток нащадків, по п’ять самок із контрольної
та дослідних груп залишили до родів.
Для встановлення ембріотоксичної дії проводили визначення показника загальної
ембріональної смертності (ЗСЕ) за формулою:
ЗСЕ = ((В-А) : В) · 100 %,
де: А – кількість живих плодів,
В – кількість жовтих тіл вагітності
Всі процедури на тваринах, а також виведення щурів з експерименту проводили
відповідно до “Загальних етичних принципів досліджень на тваринах” (Україна, 2001), які
узгоджуються з положеннями “Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що
використовуються для експериментальних та інших наукових цілей” (Страсбург, 18.03.1986 р.)
[6].
Результати й обговорення. При застосуванні дезінфікуючого засобу упродовж 20 діб
загибелі тварин не спостерігали у жодній із груп. Щури були активними, добре поїдали корм.
На 1, 7, 14 та 20 доби вагітності проводили зважування вагітних самок контрольної та
дослідних груп. Результати досліджень наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка приросту маси тіла за застосовування дезінфікуючого засобу (M±m, n=5)
Групи
І
ІІ
ІІІ
IV

0
180±1,58
181±6,96
196±3,67
185±1,58

Термін експерименту, доби
7
14
193±4,47***
205±4,18***
199±6,96
215±8,94*
215±3,53**
233±4,06***
201±5,09*
217±1,22***

20
254±1,87**
247±6,63***
268±2,54***
268±2,54***

Приріст маси, %
41,1
36,5
36,7
44,9

Примітка: ступінь вірогідності до контролю * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001.

Як видно з даних, що наведені в таблиці 1, динаміка щотижневого приросту самок
кожної із груп, вказує на його рівномірне збільшення впродовж всього терміну вагітності, з

322

поступовим збільшенням маси, залежно від терміну. Найбільший приріст маси тіла виявлено
в останній тиждень вагітності, що цілком відображало період інтенсивного органогенезу у
плодів.
У результаті проведених досліджень виявлено, що найвищий приріст маси тіла самок у
період вагітності спостерігали у IV дослідній групі. Зокрема, маса тіла тварин у цій групі на
20 добу вагітності підвищилась на 44,9 %, у порівнянні з початком експерименту, тоді як у ІІ
та ІІІ групах збільшилась, відповідно, на 36,6 та 36,7 %.
При визначенні ембріотоксичної дії, виявили, що у всіх групах на 20 добу вагітності
плодові оболонки були правильно сформовані, амніотична рідина прозора, плацента
повнокровна без ознак склерозу. Шкірні покриви плодів були рожевого кольору.
При визначенні ЗСЕ було встановлено, що у самок контрольної групи кількість жовтих
тіл була такою ж, як і кількість плодів. Результати визначення загальної ембріональної
смертності щурів дослідних груп наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Загальна ембріональна смертність білих щурів за застосування дезінфікуючого засобу (M±m, n=5)
Групи
І
ІІ
ІІІ
IV

Кількість жовтих тіл
12,4±0,67
9,6±0,67*
10±0,7*
8,8±0,58**

Кількість плодів
12,4±0,67
7,8±1,35
7,8±0,58
6,2±0,58*

ЗСЕ, %
–
18,7
22
29,5

Примітка: ступінь вірогідності до контролю * P < 0,05; ** P < 0,01.

Аналізуючи отримані результати (табл. 2) встановлено, що у щурів IV дослідної групи,
яким задавали досліджуваний засіб у дозі 1,2 мг/кг, кількість жовтих тіл становила 8,8±0,58, тоді
як середнє значення у контрольній групі було в межах 12,4±0,67. Отримані результати можуть
вказувати на пригнічення ембріонального розвитку експериментальних тварин, а значить
підвищення рівня ембріональної смертності, яка в цій групі становила 29,5 %, у ІІ та ІІІ
дослідних групах, відповідно, 18,7 та 22 %.
У подальшому було проведено визначення коефіцієнтів маси внутрішніх органів самок
білих щурів. Результати досліджень наведено в таблиці 3.
Таблиця 3
Коефіцієнти маси внутрішніх органів самок білих щурів після застосування досліджуваного засобу
(M±m, n=5)
Органи
Серце
Селезінка
Нирка права
Нирка ліва
Печінка
Легені
Тимус

I
2,94 ± 0,14
3,99 ± 0,05
2,44 ± 0,05
2,47 ± 0,03
39,53 ± 0,45
5,03 ± 0,19
2,07 ± 0,07

Групи тварин
II
III
2,85 ± 0,1
2,88 ± 0,03
4,01 ± 0,1
4,91 ± 0,29*
2,46 ± 0,08
2,33 ± 0,06
2,4 ± 0,08
2,3 ± 0,04*
38,95 ± 0,78
38,45 ± 1,05
5,91 ± 0,35
7,17 ± 0,45**
1,93 ± 0,04***
1,17 ± 0,07***

IV
2,87 ± 0,12
4,92 ± 0,25*
2,51 ± 0,12
2,62 ± 0,06
37,07± 2,31
6,54 ± 0,55*
1,19 ± 0,08***

Примітка: ступінь вірогідності до контролю * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001

Аналізуючи дані таблиці 3, виявили, що вірогідної різниці у коефіцієнтах маси серця та
нирок у тварин контрольної та дослідної груп не встановлено. Однак, у щурів IV дослідної
групи, у порівнянні з контролем, виявлено збільшення коефіцієнтів маси селезінки та легень,
відповідно, на – 23,3 та 30 % (P < 0,05).
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При визначенні гематологічних показників лабораторних тварин за застосування
досліджуваного засобу, отримали дані, наведені у таблиці 4.
Таблиця 4
Гематологічні показники самок за застосування досліджуваного засобу (M±m, n=5)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Гематокрит, %
Лейкоцити, Г/л
Моноцити, %
Лімфоцити, %
Нейтрофіли, %
Еозинофіли, %

Групи тварин
I
118,6±1,77
5,59±0,08
33,12±0,27
6,03±0,09
4,2±0,37
68±1,26
27±1,04
0,8±0,03

II
123,8±1,59
5,97±0,06**
36,5±0,52
5,52±0,09**
4±0,31
69,6±1,07
25,8±1,46
0,6±0,04*

III
121,4±1,77
6,15±0,067***
38,42±0,35***
5,02±0,31***
3,8±0,37
73±1,26*
22,6±0,5**
0,6±0,03*

IV
120,6±1,2
5,89±0,01
39,44±0,42***
4,84±0,11***
3±0,31*
76,4±1,8**
20,2±0,8***
0,4±0,04**

Примітка: ступінь вірогідності до контролю * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001.

За результатами досліджень (табл. 4) виявлено, що у тварин контрольної та дослідних
груп концентрація гемоглобіну та кількість еритроцитів знаходилися в межах фізіологічних
величин. При цьому із збільшенням концентрації досліджуваного засобу підвищувався
гематокрит у тварин ІІ, ІІІ та IV дослідних груп, відповідно, на 10,2, 16 та 19 % (P < 0,001), у
порівнянні до тварин контрольної групи. Водночас, у цих же групах тварин, кількість
лейкоцитів за статистично вірогідної різниці зменшилась, відповідно, на 8,4 (P < 0,01), 16,7 та
19,7 % (P < 0,001).
При дослідженні лейкограми крові щурів дослідних груп виявлено незначне
збільшення кількості лімфоцитів у тварин ІІІ дослідної групи на 7,3 (P < 0,05), у IV – на
12,3 % (P < 0,01). Крім цього, встановлено вірогідне зменшення кількості нейтрофілів у цих
же групах, відповідно, на 16,3 (Р<0,01) та 25,2 % (Р<0,001).
Визначення біохімічних показників сироватки крові білих щурів наведено у таблиці 5.
Таблиця 5
Біохімічні показники сироватки крові білих щурів за застосування досліджуваного засобу (M±m, n=5)
Показники
АлАт, Од/л
АсАТ, Од/л
ЛФ, Од/л
Креатинін, ммоль/л
Сечовина, ммоль/л
Білок загальний, г/л
Альбуміни, %
α1-глобуліни, %
α2-глобуліни, %
β - глобуліни, %
γ - глобуліни, %
Холестерин загальний, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л

I
69,4±0,63
134,16±3,09
287,24±6,4
65,2±2,6
6,96±0,19
59,48±1,16
34,72±0,41
7±0,09
8,6±0,28
20±0,76
29,68±0,53
2,68±0,18
6,88±0,25

Групи тварин
II
III
74,42±2,84
82,74±1,29***
148,04±4,16*
166,3±7,68**
318,42±6,02**
364,04±2,91***
58,4±1,67
54,9±0,71**
7,18±0,21
7,14±0,24
62,36±1,79
58,42±0,77
32,86±2,06
31,8±0,66**
9,4±0,48**
10,44±0,69**
9,92±0,23**
11,2±0,62**
17,82±0,49*
15,46±0,73**
30±1,11
31,1±0,51
2,61±0,08
3,01±0,01
7,13±0,22
8,1±0,24

IV
92,1±1,62***
169,92±6,27***
375,72±3,2***
53,6±0,97**
7,24±0,37
53,64±1,67*
31,04±0,53***
12±0,45**
12,32±0,45***
12,76±0,52***
31,88±0,67
3,18±0,1*
8,22±0,19**

Примітка: ступінь вірогідності до контролю * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001.

Аналіз отриманих даних (табл. 6) щодо активності трансфераз у сироватці крові
показав, що застосування дезінфікуючого засобу викликало тенденцію до збільшення
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активності амінотрансфераз, а саме – АлАт у тварин ІІ, ІІІ та IV дослідних групах, відповідно,
на 7,2, 19,2 та 32,7 % (P < 0,001) та АсАт, відповідно, на 10,3 (P < 0,001),
24 (P < 0,01) та 26,6 % (P < 0,001). Збільшення активності амінотрансфераз може вказувати на
токсичний вплив препарату на печінку, при цьому змін вагових коефіцієнтів цього органу не
виявлено.
Слід відмітити, що активність ЛФ у сироватці крові тварин ІІ, ІІІ та IV груп була
збільшеною, відповідно, на 10,8 (P < 0,05), 26,7 (P < 0,01) та 31 % (P < 0,001), у порівнянні до
контрольної групи. Аналізуючи зміни окремих біохімічних показників крові щурів, слід
зауважити, що вміст сечовини істотно не змінювався. При цьому знижувався вміст креатиніну
у щурів всіх дослідних груп, відповідно, на 10,4, 15,8 та 17,8 %, порівняно з аналогічними
показниками щурів контрольної групи. Слід зазначити, що у крові дослідних щурів ІІІ та IV
дослідних груп концентрація глюкози підвищувалась на 17,7 та 19,5 %, що може вказувати на
порушення вуглеводного обміну.
Окрім цього, у фракційному складі сироватки крові тварин ІІ, ІІІ та IV дослідних груп
встановлено вірогідне збільшення кількості α1 та α2-глобулінів, у порівнянні до величини
контрольної групи та зменшення кількості β-глобулінів, відповідно, на 10,9 (P < 0,05), 22,7 (P
< 0,01) та 36,2 % (P < 0,001).
У подальшому нами було проведено визначення маси та довжини плодів, що були
вилучені з матки на 20 добу вагітності самок для визначення масо-ростового коефіцієнту.
Результати досліджень наведено у таблиці 6.
Таблиця 6
Морфометричні показники ембріонів білих щурів (M±m, n=5)
Групи
І
ІІ
ІІІ
IV

Маса, г
3,81±0,15
3,8±0,31
3,7±0,46
2,92±0,26

Довжина, см
3,89±0,11
3,76±0,1
3,72±0,31
3,34±0,28

Як видно з даних, наведених у таблиці 6, показники маси та розмірів тіла плодів, що
отримували дезінфікуючий засіб у найвищій концентрації, дещо відрізнялись. У порівнянні до
контролю, у IV дослідній групі маса тіла плодів та їх довжина були меншими, відповідно, на –
23,3 та 14,1 %.
З метою визначення впливу дезінфікуючого засобу на ріст і розвиток нащадків, частину
вагітних самок із контрольної та трьох дослідних груп залишили до родів. У результаті
проведених спостережень за вагітними самками, встановлено, що клінічний стан дослідних
тварин не відрізнявся від тварин контрольної групи. Вони добре поїдали корм, стан шкірного
покриву та слизових оболонок дослідних щурів візуально не відрізнявся від контрольних,
загибелі тварин впродовж всього експерименту не виявлено. Застосування досліджуваного
засобу не позначилось на тривалості вагітності самок, також не було зафіксовано абортів, роди
пройшли вчасно та без ускладнень.
Після народження потомства, на 1, 7, 14, 21 та 30 доби, визначали масу та довжину їх
тіла, розвиток тварин, при цьому враховували терміни появи шерстного покриву, час відкриття
очей та відлипання вушної раковини.
Результати досліджень по підрахунку кількості плодів у кожній групі наведено у таблиці
7.
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Таблиця 7
Підрахунок кількості плодів (M±m, n=5)
Групи тварин
І
8,6 ± 0,5

ІІ
11,6 ± 0,5*

ІІІ
8,5 ± 0,4

IV
7,6 ± 0,9

Примітка: ступінь вірогідності до контролю * P < 0,05.

Аналізуючи дані таблиці 7, можемо зробити висновок, що найбільший приплід
спостерігали у самок ІІ дослідної групи, який у порівнянні з контрольними тваринами, був
вищим на 34,9 %, а найнижчим, на — 11,6 %, у IV дослідній групі тварин. Збереженість
приплоду у тварин І, ІІ та ІІІ дослідних груп була 100 %, тоді як в тварин IV дослідної групи
спостерігали загибель щурят, що у відсотковому відношенні становило 92,1 %.
Результати визначення маси та довжини тіла нащадків наведені у таблицях 8 та 9.
Таблиця 8
Маса тіла щурів за застосування досліджуваного засобу впродовж 30 діб (M±m, n=5)
Доби
1
7
14
21
30

Групи
І
5,24±0,18
12,72±0,16
24,98±0,52
40,26±0,76
66,25±0,73

ІІ
5,75±0,12
13,78±0,25**
24,13±0,22
39,03±1,89
66,84±3,95

ІІІ
5,58±0,25
13,26±0,66
26,1±1,68
40,39±1,82
74,7±2,53*

IV
5,95±0,11*
11,89±0,22*
22,07±0,28*
32,7±2,23*
52,4±4,11*

Примітка: ступінь вірогідності до контролю * P < 0,05; ** P < 0,01

Як видно з даних, наведених у таблиці 8, маса тіла нащадків на 30 добу експерименту,
найбільше зросла у ІІІ дослідній групі, що в 13,3 раза більше від початкової ваги, тоді як у ІІ
групі цей показник збільшився в 11,6, а в IV – лише у 8,8 раза.
Таблиця 9
Довжина тіла щурів за застосування досліджуваного засобу впродовж 30 діб (M±m, n=5)
Доби
1
7
14
21
30

Групи
І
4,85±0,09
6,48±0,08
8,54±0,09
10,6±0,11
12,86±0,03

ІІ
5±0,22
6,98±0,2
12,07±0,42
13,2±0,32
12,9±0,26

ІІІ
5,12±0,11
7,22±0,06
10,36±0,34
10,21±0,36
10,54±0,18

IV
4,94±0,06
6,47±0,04
8,47±0,1
9,05±0,14*
8,9±0,3

Примітка: ступінь вірогідності до контролю * P < 0,05

З даних, наведених в таблиці 9, видно, що подібними були і виміри довжини тіла щурят.
Зокрема, у тварин І та ІІ груп, довжина тіла збільшилася у 2,6 раза більше від початкових
величин, а у тварин ІІІ та IV груп тварин, відповідно, в 2,1 та 1,8 раза. При цьому найменшу
довжину тіла спостерігали у тварин IV дослідної групи.
Показники постнатального розвитку щурят наведено у таблиці 10.
Як видно, з даних, наведених в табл. 10, при порівнянні показників постнатального
розвитку із тваринами контрольної групи, виявлено, що появу шерстного покриву у тварин
всіх дослідних груп спостерігали майже одночасно. Відкривання очей у щурів контрольної
групи, було найшвидше, а саме на 15 – 16 добу, а у тварин ІІ та ІІІ групи, відповідно, на 16 та
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у IV — на 17 добу. Крім того, відлипання вушної раковини у тварин IV групи відбувалося
також пізніше, ніж у тварин інших дослідних груп.
Таблиця 10
Показники постнатального розвитку щурят за застосування дезінфікуючого засобу
Групи
І
ІІ
ІІІ
IV

Поява шерстного покриву
7–8
7–8
7–8
7–8

Термін експерименту, доби
Відкривання очей
Відлипання вушної раковини
15–16
5
16
5–6
16
6
17
7

ВИСНОВКИ
1. У результаті проведених досліджень встановили, що застосування дезінфікуючого
засобу у дозах 0,6 та 1,2 мг/кг маси тіла спричиняє збільшення загальної ембріональної
смертності, що становить відповідно, 22 та 29,5 %.
2. Застосування дезінфікуючого засобу у дозі 0,12 мг/кг маси тіла не впливає на
динаміку маси тіла вагітних самок та їх нащадків, гематологічні, біохімічні показники
сироватки крові лабораторних тварин.
Перспективи досліджень. Визначення ефективності застосування досліджуваного
засобу.
STUDY OF EMBRYOTOXIC ACTION OF THE DISINFECTANT, MADE ON BASIS
OF POLYGEXAMETHYLENGUANIDINE
I. M. Kyshnir, G. V. Kolodiy, V. I. Kyshnir
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
The article presents results of the study of the embryotoxic action of the disinfectant, made on
basis of polyhexamethyleneguanidine salts. As a result of the conducted studies, it was found that
animals that received the test substance at doses of 0.12, 0.6 and 1.2 mg/kg during pregnancy, the
body weight gain was 36.6, 36.7 and 44,9 % respectively.
The disinfectant application in doses 0,6 and 1,2 mg / kg of body weight caused an increase
in embryonic mortality. In particular, the overall embryonic mortality in these groups of animals was
22 and 29,5 % respectively, where as in the second experimental group – 18,7 %.
In addition, when determining the influence of the disinfectant on the number of alive infant
rats, it was found that the females of the second experimental group had the highest breed, namely
11,6 ± 0,5, animals of the third group, 8,6 ± 0,5, and animals of the fourth experimental group 7,6 ± 0,9.
Under these conditions, the safety of the litter in the control, II and III experimental groups
was 100 %, where as in IV deaths of infant rats were observed, which in percentage terms was
7,9 %.
Keywords: EMBRYOTOXIC ACTION, DISINFECTION, DOSE, WHEAT RATS,
EMBRYOUS DEATH, BLOOD.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА, ИЗГОТОВЛЕННОГО НА ОСНОВЕ
ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНА
И. М. Кушнир, Г. В. Колодий, В. И. Кушнир
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты изучения эмбриотоксического действия
дезинфицирующего средства, изготовленного на основе солей полигексаметиленгуанидина. В
результате проведенных исследований установлено, что у животных, которые в период
беременности получали исследуемый препарат в дозах 0,12, 0,6 и 1,2 мг/кг, прирост массы тела
составлял, соответственно, 36,6, 36,7 и 44,9 %.
Применение дезинфицирующего средства в дозах 0,6 и 1,2 мг/кг массы тела вызывало
повышение эмбриональной смертности. В частности, общая эмбриональная смертность в этих
группах животных составляла, соответственно, 22 и 29,5 %, тогда как во II опытной группе —
18,7 %.
Кроме того, при определении влияния дезинфицирующего средства на колличество
живых крысят установили, что у самок ІІ опытной группы был наибольший приплод, а именно
- 11,6 ± 0,5, у животных III группы - 8,6 ± 0,5, а в животных IV опытной группы 7,6 ± 0,9. В этих условиях, сохранность приплода в контрольной, II и III опытных группах была
100 %, тогда как в IV наблюдали гибель крысят, что в процентном отношении составило
7,9 %.
Ключевые слова: ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
СРЕДСТВО, ДОЗА, БЕЛЫЕ КРЫСЫ, ЭМБРИОНАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ, КРОВЬ.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ
КОРМОВИХ ДОБАВОК ТА ЇХ ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА
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Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Проведено порівняльну оцінку параметрів методів вивчення гострої токсичності
кормових добавок традиційним методом і методом класифікації гострої токсичності з
дотриманням принципів керівного документу OECD тест N 423. Встановлено, що кожен з
оцінюваних методів може бути ефективно застосований для проведення оцінки гострої
токсичності в залежності від наявної інформації про склад та властивості кормових
добавок. З метою економії ресурсів та враховуючи принципи гуманного поводження з
тваринами, при наявності відповідної інформації про склад та властивості, рекомендовано
застосування методу класифікації гострої токсичності для встановлення класу гострої
токсичності при доклінічних дослідження кормових добавок.
Ключові слова: КОРМОВІ ДОБАВКИ, БЕЗПЕЧНІСТЬ, ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ.
Інтенсивне ведення тваринництва на сучасному етапі стимулює впровадження на ринок
кормових добавок, які застосовуються в кормах для тварин. У промислових умовах без них
неможливо виготовити якісний та безпечний комбікорм.
Зростаючі вимоги до ефективності, якості та безпечності кормів, сприяють активізації
роботи з розробки нових кормових добавок як в Україні, так і в інших країнах, створенню
нових функціональних груп кормових добавок. Так, до їх переліку, згідно з Регламентом ЄС №
1831 Європейського парламенту і Ради від 22.09.2003 р.[1] у 2009 році було додано
функціональну групу інгібітори мікотоксинів (речовини, які можуть пригнічувати, знижувати
рівень всмоктування, сприяти виведенню мікотоксинів або інактивувати їх), а у 2015 році –
функціональну групу речовин, які покращують гігієнічний стан (субстанції, які позитивно
впливають на гігієнічні властивості корму шляхом зменшення мікробіологічного
забруднення). Останнім часом широкого розповсюдження набувають комплексні кормові
добавки, які володіють властивостями декількох функціональних груп.
Законодавство України (Закон України «Про ветеринарну медицину») регулює
використання кормових добавок шляхом впровадження їх реєстрації. Враховуючи те, що при
неправильному використанні, передозуванні кормові добавки часто є потенційно
небезпечними, тому важливим завданням є гарантування їх безпечності.
Гарантування безпечності нових кормових добавок та кормових добавок, які вперше
вводяться в обіг, є важливою проблемою. Такі дослідження повинні включати вивчення
безпечності як на лабораторних, так і на цільових тваринах. [2]. Дослідження по проведенню
вивчення безпечності (нешкідливості) кормових добавок повинні включати оцінку:
– токсичності кормової добавки (гостру токсичність, підгостру токсичність; хронічну
токсичність, канцерогенність, генотоксичність; токсичний вплив на репродуктивну функцію;
– безпеки застосування (толерантності) кормової добавки при цільовому використанні,
в т. ч. ризики, пов'язані з виникненням або зміною резистентності до антимікробних засобів, а
Науковий консультант – д. вет. н., професор, академік НААН І. Я. Коцюмбас
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також можливістю появи і виділення ентеропатогенів;
– ризики, які можуть виникнути для споживачів харчових продуктів тваринного
походження, отриманих від тварин, яким згодовували корми, що містять кормову добавку; або
були піддані її дії, або, які можуть виникнути в результаті вживання продуктів харчування, що
містять залишки кормової добавки або її метаболітів;
– ризики, пов’язані з інгаляцією (вдиханням) та іншим контактом через слизові
оболонки, очі або шкіру, які можуть виникати у осіб, що мають контакт з кормовою добавкою,
або з преміксом чи кормом, до яких вона включена;
– ризики несприятливого впливу на навколишнє середовище самої кормової добавки,
або продуктів переробки кормової добавки, безпосередньо, або у виділеннях (екскрементах)
тварин [3].
Базовим параметром оцінки токсичності кормової добавки, на якому ґрунтується
планування інших досліджень, є гостра токсичність.
Визначення параметрів гострої токсичності кормових добавок, які вводяться в обіг,
передбачено як вимогами законодавства Європейського Союзу [4], так і вітчизняними
вимогами [5]. Враховуючи гармонізацію законодавства України із законодавством
Європейського Союзу, в Україні впроваджені вимоги до безпечності кормових добавок,
ідентичні вимогам ЄС. Однак, методичні підходи до визначення гострої токсичності у
Європейському Союзі [4] та в Україні [6] дещо відрізняються. В Україні переважно
використовується класичний метод визначення параметрів гострої токсичності [6]. В
Європейському Союзі й інших країнах для оцінки гострої токсичності рекомендується
застосовувати такі методи: метод фіксованої дози (Fixed Dose Procédure - OECD Test № 420
[7]), метод класифікації (Аcute Toxic Class method - OECD Test № 423 [8]) и процедуру вверх
та вниз (Up-and-Down Procedure - OECD Test № 425 [9]), які дозволяють суттєво зменшити
кількість піддослідних тварин.
Тому порівняльна оцінка методів визначення гострої токсичності, згідно з вимогами
законодавства Європейського Союзу та вітчизняними вимогами, є актуальною на даний час.
На даному етапі нашою метою було проведення порівняльної оцінки параметрів
методів вивчення гострої токсичності кормових добавок традиційним методом [6] і методом
класифікації гострої токсичності [8].
Дослідження проводили на базі віварію Державного науково-дослідного контрольного
інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Для проведення досліджень
використовували кормові добавки вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Проведено порівняльну оцінку параметрів методів визначення гострої токсичності
досліджуваних кормових добавок методом класифікації гострої токсичності: “Acute Oral
Toxicity – Acute Toxic Class Method” OECD Test № 423 [8] та традиційним методом [6].
Визначення середньо-смертельної дози кормових добавок за традиційним (класичним)
методом проводять у два етапи: орієнтовний і розгорнутий [6].
На орієнтовному етапі, на невеликій кількості тварин (миші або щури) отримують
попередню інформацію про діапазон доз, які близькі до рівня смертельних доз кормової
добавки. На цьому етапі беруть широкий інтервал між дозами, які відрізняються між собою на
порядок (наприклад 20, 200 та 2000 мг/кг). На кожну дозу використовують до трьох
лабораторних тварини.
На розгорнутому етапі, після встановлення орієнтовної середньо-смертельної дози,
беруть менші інтервал між дозами і випробовують п’ять і більше доз. Кожну дозу добавки
вводять 6 – 10 лабораторним тваринам (мишам або щурам). Згідно з вимогами статистики
(Р≤0,05), для одержання достовірних результатів число тварин у групі не повинно бути
меншим шести. Загальна тривалість спостережень за тваринами складає 14 діб. Під час
досліду враховуються такі показники: загальний стан, зовнішній вигляд, особливості
поведінки тварин, інтенсивність та характер рухливої активності, наявність судом,
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координація рухів, реакція на зовнішні подразники (тактильні, звукові, світлові), стан
волосяного покриву, видимих слизових оболонок, відношення до корму, ритм, частота
дихання, час виникнення та характер інтоксикації, її важкість, перебіг, час загибелі тварин або
їх одужання, залежно від дози добавки та вираховували ЛД50. Для встановлення середньосмертельної токсичності можуть застосовуватися різноманітні статистичні методи (Г. Кербера,
Г. Першина, К. Міллера та М. Тейнтера, Ж. Літчфільда та Ф. Уілкоксона, Б. Беренса та Л.
Шлоссера, В. Б. Прозоровського, Б.М.Штабського), які відрізняються один від одного за
обсягом обчислень, але дають близькі результати.
За результатами досліджень, після встановлення ЛД50, кормову добавку, згідно з ГОСТ
12.1.007-76 «Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги нешкідливості»[11],
відносять до одного з 4-х класів за ступенем небезпечності при введенні в шлунок:
Клас 1 – <15 мг/кг
Клас 2 – 15 - 150 мг/кг
Клас 3 – 151 - 5000 мг/кг
Клас 4 – >5000 мг/кг
Принцип методу класифікації гострої токсичності Acute Oral Toxicity – Acute Toxic
Class Method” OECD Test № 423 [8] полягає у поетапній процедурі з використанням на
кожному етапі трьох тварин. Кормова добавка вводиться перорально кожній групі
піддослідних тварин у заданій дозі. Залежно від смерті і/або передсмертного стану тварин, для
того, щоб зробити висновок про гостру токсичність досліджуваної кормової добавки, в
середньому потрібно 2-4 етапи. Рівень дози кормової добавки, яка використовується, як
початкова, вибирається з одного із чотирьох фіксованих рівнів: 5, 50, 300 і 2000 мг/кг маси тіла.
Відсутність або наявність смертності тварин, дозованих на одному етапі, визначає дію на
наступному етапі: 1) немає необхідності в подальшому дослідженні; 2) дозування трьох тварин
такою ж дозою; 3) дозування трьох тварин наступним зростаючим або спадаючим рівнем дози.
Загалом, метод не призначений для підрахунку точної DL50/DL50, але дозволяє
визначити заданий інтервал, коли передбачається летальний результат, так як смертність
тварин залишається головним очікуваним результатом такого дослідження.
Характерною особливістю методу є те, що перед проведенням досліджень необхідно
вивчити всю наявну інформацію щодо досліджуваної кормової добавки. Така інформація
включає властивості та хімічну структуру компонентів кормової добавки; її фізико-хімічні
властивості; результати будь-яких досліджень токсичності даних компонентів in vitro та in
vivo; токсикологічні дані структурно споріднених речовин; і передбачуване використання
компонентів у складі добавки. Ця інформація є необхідною, для підтвердження важливості
цього дослідження для захисту здоров'я тварин, а також для вибору найбільш придатної
початкової дози.
Рівень початкової дози повинен бути таким, щоб з найбільшою ймовірністю викликати
загибель деяких з піддослідних тварин. Коли інформація щодо токсичності досліджуваної
кормової добавки відсутня, з міркувань благополуччя тварин рекомендується використовувати
початкову дозу 300 мг/кг маси тіла.
Коли наявна інформація показує, що на найвищому рівні дози (2000 мг/кг маси тіла)
смертельний результат малоймовірний, то її встановлюють початковою дозою. У виняткових
випадках і тільки тоді, коли це виправдано конкретними нормативними вимогами, можна
провести дослідження дози 5000 мг/кг маси тіла. З міркувань забезпечення благополуччя
тварин, дослідження в діапазоні 5 класу токсичності (2000-5000 мг/кг) проводити не
рекомендується і повинно розглядатися тільки тоді, коли є велика ймовірність, що результати
такого дослідження мають пряме відношення до захисту здоров'я людини або тварин, або
навколишнього природнього середовища.
Блок-схема, що описує процедуру, якої необхідно дотримуватися для початкової дози
300 мг/кг, наведена на рисунку.
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Рис. Схема введення кормової добавки при вивченні гострої токсичності при початковій дозі 300 мг/кг

Кращим видом гризунів для проведення досліджень є щури, хоча можуть
використовуватися й інші види гризунів. Рекомендується використовувати самок.
Часовий інтервал введення кормової добавки між експериментальними групами
визначається настанням, тривалістю і важкістю ознак інтоксикації. Введення добавки
тваринам у наступній дозі необхідно відкласти до того моменту, коли з'явиться впевненість у
виживанні тварин попередньої групи.
Тварин обстежують індивідуально після введення дози кормової добавки, як мінімум, у
перші 30 хв., періодично впродовж перших 24 год. (з особливою увагою, перших 4 год.) і щодня
впродовж 14 днів Обстеження включає облік загибелі тварин, зміни шкіри і шерсті, очей і
слизових оболонок, дихальної, кровоносної, вегетативної і центральної нервової систем, а
також активність і характер поведінки.
Маса тіла тварин визначається безпосередньо перед введенням досліджуваної кормової
добавки та на 7 і 14 день досліду. В кінці досліду (за необхідності) проводять забій та
патологоанатомічний розтин тварин для вивчення стану внутрішніх органів.
У результаті проведених досліджень при вивченні гострої токсичності кормову добавку
відносять до однієї із 5 категорії небезпеки за показником гостра токсичність при
внутрішньошлунковому введенні, згідно з Гармонізованою комплексною системою
класифікації хімічних речовин і сумішей [10]:
Категорія 1 – <5
Категорія 2 – >5 - 50
Категорія 3 – >50 - 300
Категорія 4 – >300 - 2000
Категорія 5 – >2000 – 5000 і вище.
При проведенні порівняльної оцінки традиційного методу визначення гострої
токсичності кормових добавок [6] та методу класифікації гострої токсичності: “Acute Oral
Toxicity – Acute Toxic Class Method” OECD Test № 423 [8] можна зробити висновки, які
наведені в таблиці.
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Таблиця
Порівняльна оцінка методів визначення гострої токсичності кормових добавок
Метод/
Критерії

Метод класифікації гострої токсичності:
“Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class
Method” OECD Test № 423

Кількість тварин

Мінімальна кількість тварин для встановлення
ЛД50 (від 6 до 12)
Індивідуальне спостереження

Спостереження
за тваринами

Оцінка
поведінкових
реакцій
Розрахунок ЛД50

Різні умови оцінки поведінкових реакцій через
неодночасність введення кормової добавки,
що може призвести до відмінностей не
зв’язаних із дачею кормової добавки
Орієнтовне визначення ЛД50 згідно схеми
досліду. Можливість орієнтовного
встановлення ЛД50 при використанні
мінімальної кількості тварин. Неможливість
статистичної оцінки параметрів через малу
вибірку

Традиційний метод оцінки гострої
токсичності (Доклінічні
дослідження ветеринарних
лікарських засобів, 2006)
Використання значної кількості
тварин (від 39 і більше)
Групове спостереження. Відсутність
можливості індивідуальної оцінки
дії кормової добавки. Можливість
оцінки багатьох варіантів дії
кормової добавки
Достовірна оцінка поведінкових
реакцій тварин при рівних умовах
для всіх груп тварин
Встановлення достовірних значень
ЛД50 з використанням
загальноприйнятих статистичних
методів. Достатня кількість тварин
для проведення статистичної оцінки

У результаті аналізу встановлено, що обидва методи дозволяють встановити ЛД 50 з
метою віднесення кормових добавок до одного з класів токсичності у відповідності з вимогами
діючої нормативної документації.
ВИСНОВКИ
1. Метод визначення гострої токсичності традиційним методом дозволяє отримати
достовірне значення ЛД50 з використанням великої кількості тварин. Цей метод потребує
порівняно значних затрат з точки зору кількості використовуваних тварин, тривалості
дослідження, затрат праці. Традиційний метод оцінки гострої токсичності [6] доцільно обирати
тоді, коли не вдається достовірно встановити очікуване ЛД50 кормових добавок.
2. Метод визначення гострої токсичності згідно «Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class
Method» Test No. 423: дозволяє отримати орієнтовне значення ЛД50 для визначення класу
токсичності кормових добавок з мінімальними затратами праці і з використанням мінімальної
кількості тварин. Метод класифікації гострої токсичності: “Acute Oral Toxicity – Acute Toxic
Class Method” OECD Test № 423 [8] можна рекомендувати при дослідженні гострої токсичності
кормових добавок з відомими властивостями та хімічною структурою компонентів; їх фізикохімічними властивостями; відомими результатами будь-яких досліджень токсичності
компонентів кормової добавки in vitro та in vivo. З метою економії ресурсів та враховуючи
принципи гуманного поводження з тваринами можна рекомендувати застосування методу
класифікації гострої токсичності - OECD Test № 423 для встановлення класу гострої
токсичності при доклінічних дослідження кормових добавок.
3. Враховуючи склад, властивості та структуру кормових добавок різних
функціональних груп кормових добавок, цей метод можна рекомендувати для оцінки гострої
токсичності кормових добавок категорій поживних, зоотехнічних, та деяких функціональних
груп технологічних кормових добавок.
4. ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок розроблено методичні
рекомендації по визначення гострої пероральної токсичності кормових добавок та
встановлення класу токсичності методом класифікації
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5. Таким чином кожен з оцінюваних методів може бути ефективно застосований для
проведення оцінки гострої токсичності в залежності від наявної інформації про склад та
властивості кормових добавок.
Перспективи досліджень. Проведення порівняльної оцінки класичного методу
визначення гострої токсичності кормових добавок та методів визначення гострої токсичності
кормових добавок з використанням процедури фіксованої дози (Fixed Dose Procédure – OECD
№ 420; [7]) і з використанням процедури вверх та вниз (Up-and-Down Procedure - OECD № 425;
[9].
MODERN METHODS OF DETERMINATION OF ACUTE TOXICITY
OF FEED ADDITIVES AND THEIR COMPARATIVE EVALUATION
T. R. Levytskyy
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
A comparative estimation of the parameters of the methods for studying the acute toxicity of
feed additives by the traditional method and the method of classification of acute toxicity with the
observance of the principles of the OECD test No. 423 has been carried out. It has been established
that each of the evaluated methods can be effectively applied for the evaluation of acute toxicity,
depending on available information about the composition and the properties of feed additives. In
order to save resources and taking into account the principles of humane animal behavior, in the
presence of appropriate information on the composition and properties, it is recommended to use the
acute toxic class method for the establishment of acute toxicity class in preclinical studies of feed
additives.
Keywords: FEED ADDITIVES, SAFETY, ACUTE TOXICITY.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ
КОРМОВЫХ ДОБАВОК И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Т. Р. Левицкий
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Проведена сравнительная оценка параметров методов изучения острой токсичности
кормовых добавок традиционным методом и методом классификации острой токсичности с
соблюдением принципов руководящего документа OECD тест N 423. Установлено, что каждый
из оцениваемых методов может быть эффективно применен для проведения оценки острой
токсичности в зависимости от имеющейся информации о составе и свойствах кормовых
добавок. С целью экономии ресурсов и учитывая принципы гуманного обращения с
животными, при наличии соответствующей информации о составе и свойствах,
рекомендовано применение метода классификации острой токсичности для установления
класса острой токсичности при доклинических исследования кормовых добавок.
Ключевые слова: КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОСТРАЯ
ТОКСИЧНОСТЬ.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ БРОМУ
ДЛЯ ПЕРЕПЕЛІВ
О. Л. Оробченко, канд. вет. наук, с. н. с.,
О. І. Даншина, канд. вет. наук, молодший науковий співробітник
О. В. Курбацька, ветеринарний лікар
Національний науковий центр
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»,
вул. Пушкінська 83, м. Харків, 61023, Україна
Проведено токсикологічний експеримент з визначення параметрів гострої
токсичності Брому на перепелах-самцях естонської породи (n=80). За результатами
досліджень встановлено, що за умов одноразового перорального введення Брому (у формі
натрію броміду) LD50 перепелам-самцям складає 4172,26±272,69 мг/кг, LD10 — 2609,19 мг/кг,
LD16 — 2952,78 мг/кг, LD84 — 5391,77 мг/кг, LD90 — 5735,34 мг/кг, LD100 — 6001,52 мг/кг маси
тіла відповідно. Тому, згідно класифікації шкідливих речовин ГОСТ 12.1.007-76 Бром (у формі
натрію броміду) за ступенем токсичності слід віднести до помірнонебезпечних речовин (ІІІй клас небезпеки: LD50 151-5000 мг/кг маси тіла). Клінічно гостре отруєння птиці натрію
бромідом характеризувалося порушенням координації рухів, наростаючим пригніченням з
переходом у коматозний стан, відмовою від корму та води, діареєю. Загибель птиці
реєстрували з першої по 8-му добу після введення. На розтині відмічали множинні крапкові
крововиливи на м’якій оболонці головного мозку, збільшення об’єму серця та печінки, а також
катарально-геморагічне запалення слизової оболонки по всій довжині травного тракту,
здуття сліпих відростків.
Ключові слова: ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ, БРОМ, ПЕРЕПЕЛИ.
Нашими попередніми дослідженнями встановлено, що Бром є досить поширеним
елементом на території України. Значний його вміст у організм тварин надходить як з водою,
так і з кормами. Особливу небезпеку несуть водні джерела із вмістом Брому більше 1,8 мг/дм3
та корми-концентратори елементу: сіно люцерни, ячмінь та солома, соняшникові макухи,
зелена маса рослин, вміст елементу в яких складає 8-40 мг/кг [1]. Окрім цього надлишок Брому
в раціонах тварин може призводити до йодної недостатності, внаслідок антагонізму даних
елементів, а також до надлишкового накопичення у сільськогосподарській продукції, що може
бути одною з причин йододифіциту у людей [2–4].
Для вирішення цієї проблеми необхідно провести комплекс еко-токсикологічних
досліджень, перший етап яких це – встановлення летальних доз, клінічних та
патологоанатомічних змін у продуктивних тварин. Оскільки перепели сьогодні є однією з
найвигідніших і демонстративних моделей для проведення експериментів, метою нашої
роботи стало встановити параметри гострої токсичності Брому для перепелів.
Матеріали і методи. Токсикологічні експерименти з вивчення параметрів гострої
токсичності Брому (натрію бромід) для перепелів проводили за умов віварію ННЦ «ІЕКВМ».
Маніпуляції над птицею здійснювали відповідно до існуючих нормативних документів [5–7],
що регламентують організацію робіт із використанням експериментальних тварин і
дотримання принципів «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що
використовуються в експериментальних та інших наукових цілях» (Страсбург, 1986).

336

З метою встановлення параметрів гострої токсичності Брому на моделі перепелів
проведено два досліди попередній і основний відповідно на 30 та 50 самцях перепелів
естонських 6–7-тижневого віку середньою масою 190–210 г.
У попередньому експерименті за принципом аналогів було сформовано 5 дослідних
груп перепелів (n=5): птиці вводили водний розчин натрію броміду в дозах (за Бромом) 1000,
2000, 3000, 4000 і 5000 мг/кг маси тіла одноразово перорально за допомогою зонду. Перепелам
контрольної групи (n=5) за аналогічним регламентом вводили дистильовану воду.
Після обліку результатів попереднього досліду з метою визначення гострої токсичності
Брому за принципом аналогів сформовано 9 дослідних груп перепелів (n=5), яким натрію
бромід вводили в дозах (за Бромом) 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5250, 5500 мг/кг
маси тіла та одну контрольну групу (n=5), птиці якої вводили дистильовану воду об’ємом.
За клінічним станом дослідної птиці спостерігати упродовж 14 діб, реєструючи появу
та розвиток клінічних ознак отруєння, строки загибелі або відновлення до фізіологічної норми.
Під час клінічного обстеження звертали увагу на поведінку, реакцію на зовнішні подразники,
наявність апетиту, стан пір’я, колір слизових оболонок, частоту дихання та дефекації, зміни
кольору та консистенції фекалій тощо [8].
Після загибелі птиці проводили патологоанатомічний розтин. Для установлення
патологоанатомічних змін використовували макроскопічний суб’єктивний метод досліджень
[9]. За результатами загибелі обчислювали LD10, LD16, LD50, LD84, LD90, LD100 та похибку LD50
методом пробіт-аналізу [10-11].
Отримані результати обробляли методами варіаційної статистики з використанням
пакета програм StatPlus 5.9.8.5. Дані представлено у вигляді середніх значень зі стандартним
відхиленням за рівня довірчої ймовірності 95 %.
Результати й обговорення. У попередньому досліді перепелам-самцям вводили
водний розчин натрію броміду дозах (за Бромом) 1000, 2000, 3000, 4000 і 5000 мг/кг маси тіла.
Клінічні спостереження показали, що одноразове внутрішньошлункове введення Брому
перепелам I і ІІ дослідних груп викликало незначне пригнічення птиці протягом перших двох
годин. На 3-4 годину після введення птиця вже була активною, добре реагувала на зовнішні
подразники, активно споживала корм та воду.
У птиці IІІ групи протягом двох діб після введення спостерігали незначне пригнічення,
зниження споживання корму, спрагу та діарею. Клінічний стан птиці цієї групи відновлювався
на 3-4 добу після введення. У птиці IV – V дослідних груп протягом перших трьох годин
досліду реєстрували пригнічення, відмову від корму. Перепели сиділи на одному місці, за дії
зовнішніх подразників вони намагалися вставати, однак координація рухів була порушена:
птиця падала на бік, деякі особини переверталися на спину. Протягом першої доби у птиці
даних груп пригнічення наростало, перепели закидали голову на спину, лежали на боці,
відмовлялися від корму і води. Фекалії при цьому були білого кольору, водянисті з
бульбашками газу. У IV групі на 5 добу загинуло 2 перепели, клінічний стан птиці, що
залишилася живою відновився лише на 10 добу після введення. У V групі значне пригнічення
і загибель птиці спостерігали протягом 8-ми діб.
Таблиця 1
Динаміка загибелі перепелів у попередньому досліді за визначення гострої токсичності Брому (n=30)
Строки загибелі птиці
0 – 3 год
12 – 24 год
2 – 8 доба
9 – 14 діб
Усього загинуло

І (1000)
–
–
–
–
0

Групи птиці і дози Брому, мг/кг маси тіла (n=5)
ІІ (2000)
ІІІ (3000)
ІV (4000)
V (5000)
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
2
2
–
–
–
1
0
0
2
4
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Контроль
–
–
–
–
0

В основному досліді перепелам-самцям вводили водний розчин натрію броміду дозах
(за Бромом) 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5250, 5500 мг/кг маси тіла. Під час
спостереження у птиці І групи протягом трьох діб після введення спостерігали незначне
пригнічення, зниження споживання корму, спрагу та діарею. Клінічний стан птиці цієї групи
відновлювався на 5-ту добу після введення.
Загибель птиці спостерігали у ІІ- ІХ групах протягом 8 діб після введення (табл. 2). Із
клінічних симптомів отруєння слід відмітити наростаюче пригнічення перепелів з переходом
у коматозний стан, відмову від корму і води, порушення координації рухів, закидання голови
на спину, лежання на одному боці, діарею.
Таблиця 2
Динаміка загибелі перепелів у основному досліді за визначення гострої токсичності Брому (n=50)

Групи птиці і дози
Брому, мг/кг маси тіла
(n=5)

Групи птиці
I (3500)
ІІ (3750)
ІІІ (4000)
IV (4250)
V (4500)
VI (4750)
VII (5000)
VIIІ (5250)
ІХ (5500)
Контроль

0 – 3 год
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Строки загибелі птиці
12 – 24 год 2 – 8 доба
–
–
1
1
–
2
1
2
2
2
1
3
1
3
3
2
1
4
–
–

9 – 14 діб
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Усього
загинуло
0
2
2
3
4
4
4
5
5
0

Клінічний стан птиці, що залишилася живою відновлювався лише на 10-12 добу після
введення Брому.
Після загибелі перепелів проводили патологоанатомічний розтин. Під час зовнішнього
огляду трупів птиці відмічали рідкі витікання з дзьоба і клоаки.
На розтині у птиці не реєстрували змін слизових оболонок ротової порожнини, трахеї,
глотки та стравоходу; у ротовій порожнині та волі спостерігали рідкий вміст слизової
консистенції; судини головного мозку кровонаповнені, на м’якій оболонці – множинні
крапкові крововиливи; кров не згорнута; серце збільшене в об’ємі; печінка не збільшена в
об’ємі темно-вишневого кольору, дряблої консистенції; нирки збільшені світло-коричневого
кольору; у м’язовому шлунку залишки корму; у кишечнику – катарально-геморагічне
запалення по всій довжині, також у деяких особин відмічено значне здуття сліпих відростків
(рис. 1).
А – контрольна група

1)

Б – дослідна група

1)
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2)

2)

3)

3)

Примітки: А – контрольна група, А-1 – печінка, А-2 – кишечник; А-3 – сліпі відростки; Б – дослідна група,
Б-1 – печінка не збільшена в об’ємі темно-вишневого кольору, дряблої консистенції, Б-2 – катаральногеморагічне запалення по всій довжині травного тракту; Б-3 – значне здуття сліпих відростків.
Рис. 1. Патологоанатомічні зміни внутрішніх органів перепелів за умов внутрішньошлункового введення
летальних доз Брому (натрію броміду).

Наступним етапом вивчення токсикологічних характеристик Брому було визначення
середньолетальної дози та її стандартної похибки (LD50, LD10, LD16, LD84, LD90, LD100).
Токсикометричні параметри Брому (натрію бромід) для перепелів розраховували за
методом найменших квадратів для пробіт-аналізу кривих летальності. Встановлено відсоток
летальності, пробіти (Y), вагові коефіцієнти пробітів (Z). Для побудови графіка, обчислення
LD50 та її помилки використовували формулу (1) прямої пропорційної залежності:
Y = A + ВX,
(1)
де: X – аргумент (місце дози),
Y – функція (пробіт),
A – вихідна точка на осі відсотків проти дози 1,
B – коефіцієнт пропорційності.
Коефіцієнти А і В знаходили із системи рівнянь (2) другого ступеня:
(ΣК)•A + (ΣXК)•В = (ΣYК)•(ΣXК)•A + (ΣX2К)•В = (ΣXYК),
(2)
Для побудови графіка на осі абсцис відкладали значення доз, а на осі ординат —
значення ефекту (%). Графічне зображення кривої, що відображає залежність «доза-ефект»
для перепелів самців представлено на рис. 2.
Результати обчислення середньолетальної дози Брому для перепелів-самців за умов
перорального введення наведено у таблиці 3.
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Рис. 2. Крива летальності перепелів-самців за умов одноразового введення Брому (натрію броміду).
Таблиця 3
Результати обчислення летальних доз Брому (натрію броміду) за умов одноразового перорального
введення перепелам-самцям
Стимул (Доза)
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
Регресійна статистика
LD50
Нижня границя LD50 (LD50 LCL)
Бета
Бета Стандартна похибка
LD10
LD84
LD100

Відсоток
(%)
0,05
0,4
0,4
0,6
0,8
0,8
0,8
0,95
0,95
4172,26
3202,00
0,00082
2609,19
5391,77
6001,52

N

Пробіт (Y)

5
5
5
5
5
5
5
5
5

3,35
4,75
4,75
5,25
5,84
5,84
5,84
6,65
6,65

LD50 Стандартна похибка
Верхня границя LD50 (LD50 UCL)
Y-перетинання (intercept)
0,000191
LD16
2952,78
LD90
5735,34

Ваговий коефіцієнт (Z)
1,71
4,75
4,75
4,75
3,82
3,82
3,82
1,71
1,71
272,69
5142,53
1,579

Отже, за результатами досліджень встановлено, що LD50 Брому (натрію броміду) за
одноразового перорального уведення перепелам-самцям складає 4172,26±272,69 мг/кг, LD10 –
2609,19 мг/кг, LD16 – 2952,78 мг/кг, LD84 – 5391,77 мг/кг, LD90 – 5735,34 мг/кг, LD100 – 6001,52
мг/кг маси тіла, відповідно. Тому, згідно класифікації шкідливих речовин ГОСТ 12.1.007-76
[12] Бром (у формі натрію броміду) за ступенем токсичності слід віднести до
помірнонебезпечних речовин (ІІІ-й клас небезпеки) (LD50 151-5000 мг/кг маси тіла).
ВИСНОВКИ
1. За результатами досліджень встановлено, що LD50 Брому (натрію броміду) за
одноразового перорального уведення перепелам-самцям складає 4172,26±272,69 мг/кг, LD10 –
2609,19 мг/кг, LD16 – 2952,78 мг/кг, LD84 – 5391,77 мг/кг, LD90 – 5735,34 мг/кг, LD100 –
6001,52 мг/кг маси тіла, відповідно. Тому, згідно класифікації шкідливих речовин ГОСТ
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12.1.007-76 Бром (у формі натрію броміду) за ступенем токсичності слід віднести до помірно
небезпечних речовин (ІІІ-й клас небезпеки) (LD50 151-5000 мг/кг маси тіла).
2. Клінічно гостре отруєння перепелів Бромом (натрію бромідом) характеризувалося
порушенням координації рухів, наростаючим пригніченням з переходом у коматозний стан,
відмовою від корму та води, діареєю. Загибель птиці відбувається з першої по 8-му добу після
введення.
3. Патологоанатомічна картина за гострого отруєння Бромом (натрію бромідом)
характеризувалася множинними крапковими крововиливами на м’якій оболонці головного
мозку, збільшенням об’єму серця та печінки, а також катарально-геморагічним запаленням
слизової оболонки по всій довжині травного тракту, здуттям сліпих відростків.
Перспективи досліджень. Дослідити вплив Брому (натрію броміду) на організм
перепелів за умов хронічного токсикологічного експерименту.
STUDY OF PARAMETERS OF ACUTE TOXICITY OF BROMINE FOR QUAIL
O. L. Orobchenko, O. I. Danshina, E. V. Kurbatska
National Scientific Center
"Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine",
83, Pushkinska str., Kharkiv, 61023, Ukraine
SUMMARY
A toxicological experiment was conducted for determine the parameters of acute toxicity of
bromine on male quail of Estonian breed (n = 80). According to the research it was found that a single
injection of Bromine (in the form of sodium bromide) to male quail LD50 was 4172.26±272.69 mg/kg,
LD10 – 2609.19 mg/kg, LD16 – 2952.78 mg/kg, LD84 – 5391.77 mg/kg, LD90 – 5735.34 mg/kg, LD100
– 6001.52 mg/kg body weight, respectively. Therefore, according to the classification of harmful
substances ISO 12.1.007-76 Bromine (in the form of sodium bromide) by the degree of toxicity would
be attributed to moderately dangerous substances (III-hazard class: LD50 151-5000 mg/kg body
weight). Clinically acute poisoning of quail by sodium bromide was characterized by impaired
coordination of movements, increasing oppression with a transition to the coma, a rejection of food
and water, and diarrhea. Quail mortality was registrated from the first to the 8-th day after injection.
At the autopsy, multiple point hemorrhages on the soft shell of the brain, an increase of the volume
of the heart and liver also catarrhal and hemorrhagic inflammation of the mucous membrane along
the entire length of the digestive tract, bloating of the small intestine
Key words: ACUTE TOXICITY, BROMINE, QUAIL.
ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ БРОМА ДЛЯ ПЕРЕПЕЛОВ
А. Л. Оробченко, О. И. Даншина, Е. В. Курбацкая
Национальный научный центр
«Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины»,
ул. Пушкинская 83, г. Харьков, 61023, Украина
АННОТАЦИЯ
Проведен токсикологический эксперимент по определению параметров острой
токсичности Брома на перепелах-самцах эстонской породы (n=80). По результатам
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исследований установлено, что при условии однократного введения Брома (в форме натрия
бромида) перепелам-самцам LD50 составляет 4172,26±272,69 мг/кг, LD10 – 2609,19 мг/кг, LD16
– 2952,78 мг/кг, LD84 – 5391,77 мг/кг, LD90 – 5735,34 мг/кг, LD100 – 6001,52 мг/кг массы тела
соответственно. Поэтому, согласно классификации вредных веществ ГОСТ 12.1.007-76 Бром
(в форме натрия бромида) по степени токсичности следует отнести к умеренно опасным
веществам (III-й класс опасности: LD50 151-5000 мг/кг массы тела). Клинически острое
отравление птицы натрия бромидом характеризовалось нарушением координации движений,
нарастающим угнетением с переходом в коматозное состояние, отказом от корма и воды,
диареей. Гибель птицы регистрировали с первых по 8-е сутки после введения. На вскрытии
отмечали множественные точечные кровоизлияния на мягкой оболочке головного мозга,
увеличение объема сердца и печени, а также катарально-геморрагическое воспаление
слизистой оболочки по всей длине пищеварительного тракта, вздутие слепых отростков.
Ключевые слова: ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ, БРОМ, ПЕРЕПЕЛА.
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УДК 619. 615.5

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГОСТРОЇ І ПІДГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ
ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ АНТИБІОТИКА ДОКСИЦИКЛІН
І. П. Патерега, канд. вет. наук, с. н. с.
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька,11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведені результати вивчення токсичності препарату основі антибіотика
доксицикліну гіклату - доксал. Встановлено, що препарат Доксал належить до 4-го класу
токсичності, тобто до малотоксичних речовин. Результати тривалого (14 днів)
застосування препарату Доксал білим щурам свідчать, що підтримання гомеостазу
показників червоної і білої крові відбувалося за рахунок витрат запасів депо селезінки і
втрати маси тіла тварин. При введенні білим щурам даного препарату в дозі, яка в 10 разів
перевищує терапевтичну, відбуваються функціональні зміни в печінці і легенях, зменшуються
обмінні процеси в організмі тварин, підтримуються імунітет і окисно-відновні процеси за
рахунок використання резервів. Макроскопічна та мікроскопічна структура досліджуваних
внутрішніх органів щурів, яким застосовували препарат Доксал впродовж 14 діб
збережена. Гістологічно встановлено вогнищеве дистрофічно-некротичне ураження
гепатоцитів та застійні явища у печінці, клітинне спустошення білої пульпи та наявність
великої кількості еритроцитів у селезінці щурів які отримували 10-кратну терапевтичну
дозу.
Ключові слова: ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ, ПІДГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ,
ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ, ЛАБОРАТОРНІ ТВАРИНИ.
Антибіотики нині є одними із найбільш поширених лікарських препаратів. При цьому
практика їх застосування рясніє прикладами нераціонального і малоефективного призначення,
які можна пояснити недостатнім знанням їх властивостей, токсичності та методів
застосування.
Завданням роботи було встановлення токсичності препарату Доксал (діюча речовина
препарату – антибіотик доксицилін) на лабораторних тваринах при одноразовому (“гостра
токсичність”) та довготривалому введенні (“підгостра токсичність”).
Дослідження проводили відповідно до методичних рекомендацій “Токсикологічний
контроль нових засобів захисту тварин”, “Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських
засобів” і “Доклінічні дослідження лікарських засобів” [1–3].
Матеріали і методи. Вивчення гострої токсичності препарату
Параметри гострої токсичності препарату Доксал досліджували на 30 білих мишах 2-3місячного віку, масою 19–22 г та 30 білих щурах, віком 2–3 місяці, масою 180–200 г. Препарат
вводили внутрішньошлунково, одноразово.
Для встановлення токсичності препарату Доксал для білих мишей і білих щурів було
застосовано дози: 2500, 7500 та 12500 мг/кг на тварину. На кожну дозу було використано по 6
лабораторних тварин.
Дозу 12500 мг/кг маси тіла тварини було введено повторно на подвійній кількості білих
мишей і щурів.
Після введення препарату, спостереження за лабораторними тваринами вели протягом
14 діб. При цьому враховували такі показники: зовнішній вигляд, поведінку тварин, стан
шерсті, видимих слизових оболонок, відношення до корму, ритм, частоту дихання, час
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виникнення та характер інтоксикації, її важкість, перебіг.
Вивчення токсичності препарату Доксал у підгострому досліді
При вивченні підгострої токсичності керувалися результатами, отриманими під час
проведення гострої токсичності. Препарат вводили внутрішньошлунково щоденно. Упродовж
досліду проводили спостереження за клінічним станом та поведінкою тварин.
Підгостру токсичність вивчали на 18 білих щурах, масою 180–200 г. Було сформовано
3 однакові за кількістю та масою групи, по 6 щурів кожна. І група тварин була контрольною.
Їм вводили воду. Тваринам інших двох груп вводили ДОКСАЛ у дозах: ІІ група – терапевтична
– 50 мг/кг маси тіла, та ІІІ група – десятикратна терапевтична – 500 мг/кг маси тіла. У
підгострому досліді Доксал вводили щурам протягом 14 діб.
На наступну добу після закінчення введення препарату лабораторних тварин
декапітували, відбирали проби крові, проводили гематологічні і біохімічні дослідження за
загальновизнаними методиками та розтинали і визначали масу органів, порівняно з
контрольною групою. Тварин зважували на початку і в кінці досліду, вираховували
коефіцієнти маси внутрішніх органів [4].
Для гематологічних досліджень використовували кров стабілізовану ЕДТА, а для
біохімічних досліджень – сироватку крові. В стабілізованій крові визначали: вміст
гемоглобіну, кількість еритроцитів, гематокрит, кількість лейкоцитів – за допомогою
гематологічного аналізатора Mythic-18. У сироватці крові визначали: загальний білок за
допомогою рефрактометра ІРФ-22, активність ферментів (АлАТ, АсАТ, ЛДГ), вміст
загального білірубіну, креатиніну, сечовини за допомогою напівавтоматичного біохімічного
аналізатора HumaLyzer 3000 з використанням стандартних наборів фірми Human. Фракційний
склад білків (альбуміни, α1 -, α2-, β- і γ-глобуліни) сироватки крові визначали методом
електрофорезу на ацетаті целюлози за допомогою приладу для мікрозонального
електрофорезу Scan Power 300 та Scanion Lіra 400, Hospitex Diagnostics.
Матеріал для гістологічного дослідження фіксували в 10 % нейтральному розчині
формаліну з наступною заливкою в парафін. Гістозрізи виготовляли на санному мікротомі МС-2,
фарбували гематоксиліном та еозином. Мікроскопію проводили з допомогою мікроскопа
OLIMPUS СХ-41 [5].
Результати й обговорення. Вивчення гострої токсичності
У результаті досліджень встановлено, що після введення препарату в дозах 2500, 7500
і 12500 мг/кг всі тварини залишалися живими. Змін в клінічному стані тварин дослідних груп
не спостерігали. Дані досліджень подані в таблицях 1 і 2.
Таблиця 1
Показники токсичності препарату на білих мишах
Кількість тварин у групі

Доза препарату, мг/кг

6
6
6
12

2500
7500
12500
12500

всього
0
0
0
0

Число загиблих тварин
у%
середній час загибелі
0
0
0
0
0
0
0
0
Таблиця 2

Показники токсичності препарату на білих щурах
Кількість тварин у групі

Доза препарату, мг/кг

6
6
6
12

2500
7500
12500
12500

всього
0
0
0
0
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Число загиблих тварин
у%
середній час загибелі
0
0
0
0
0
0
0
0

Таким чином, препарат Доксал належить до малотоксичних речовин – 4 клас згідно зі
СОУ 85.2-37-736:2011 [6]. ЛД50 за його внутрішньошлункового введення лабораторним
тваринам (білим мишам і щурам) є більшою за 12500 мг/кг.
Результати дослідження токсичності препарату Доксал у підгострому досліді
При проведенні досліду з вивчення підгострої токсичності загибелі лабораторних щурів
не встановлено. На 14-ту добу досліду за введення препарату у 2 дослідній групі (10-кратна
терапевтична доза) виявлено достовірне збільшення маси печінки, а в двох дослідних групах
достовірне зменшення ваги дослідних тварин. (табл. 3).
Таблиця 3
Коефіцієнти маси внутрішніх органів білих щурів на 15-ту добу
за вивчення підгострої токсичності препарату Доксал (M±m, n=18)
Внутрішні органи
Печінка
Нирка права
Нирка ліва
Селезінка
Серце
Легені
Маса тіла тварин

Дози препарату
1 група
30,6±1,2
3,68±0,15
3,5±0,11
3,45±0,17*
3,67±0,19
9,2±0,8
205,0±4,2***

Контрольна
31,3±1,3
3,58±0,11
3,4±0,07
3,98±0,16
3,4±0,16
7,4±0,4
247,5±7,0

2 група
36,6±1,0**
3,73±0,09
3,5±0,06
3,87±0,18
3,6±0,07
10,03±0,8*
212,0±5,2**

Примітка: у цій і наступних таблицях: * - р<0,05, **- р<0,01

Аналіз отриманих результатів після 14-добового застосування препарату Доксал (табл.
3) показує, що у білих щурів знижується жива маса тіла. Десятикратна доза препарату
приводила до вірогідного підвищення коефіцієнтів маси печінки, легень у тварин; при цьому
проявляється тенденція до зменшення кількості лейкоцитів на тлі достовірного підвищення
рівня лімфоцитів та зменшення нейтрофілів (табл. 4), статистично збільшувався об’єм
еритроцитів (МСV).
Таблиця 4
Морфологічні показники крові білих щурів на 15-ту добу тривалого досліду
за вивчення підгострої токсичності препарату Доксал (M±m, n=18)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Лейкоцити, г/л
Нейтроф. (сегм),%
Лімфоцити, %
Моноцити, %
Гематокрит, %
МСН, пг
МСНС, г/дл
МСV, мкм

Контрольна група
141,0±2,8
6,7±0,2
16,2±2,5
18,0±1,2
71,3±4,0
7,3±0,7
38,4±0,8
20,9±0,2
36,5±0,2
57,3±0,6

1 група (терапевтична доза)
135,8±3,5
6,6±0,1
16,0±1,3
18,0±3,4
74,7±4,0
7,3±0,7*
37,3±0,7
20,4±0,3
36,4±0,3
56,5±0,8

2 група (10-кратна доза)
131,0±6,4
6,1±0,3
10,8±0,5
10,7±0,7*
84,0±1,2*
5,3±0,7
36,2±1,8
21,5±0,2
36,3±0,3
59,3±0,4*

За умов застосування терапевтичної дози препарату в сироватці крові проявляється
тенденція до підвищення активності ензимів АлАТ і АсАТ, α-глобулінів (табл. 5), зниження
коефіцієнтів маси селезінки (табл. 5). 14-добове застосування 10-кратної дози препарату
приводило до зниження в сироватці активності АлАТ, збільшення рівня сечовини, α і γглобулінів, зменшення рівня β-глобулінів. Підвищення концентрації в крові сечовини, α і γглобулінів, збільшення коефіцієнтів маси печінки і легень на тлі зменшення ваги тіла щурів
може вказувати на зниження синтетичних процесів в організмі. Підвищення коефіцієнтів маси
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легень, незмінність маси нирок на тлі зниження маси тіла тварин вказує на затримку процесів
виділення, перевантаження імунної системи організму.
Таблиця 5
Біохімічні показники крові білих щурів на 15-ту добу досліду
при вивченні підгострої токсичності препарату Доксал (M±m, n=18)
Показники
АлАТ, Од/л
АлАТ,, Од/л
ЛДГ, Од/л
Загальний білірубін
Креатинін
Сечовина
Заг. білок
Альбуміни
α1
Глобуліни, %
α2
Β
γ

Контрольна група
88,0±6,4
173,2±20,6
2811,3±117,2
3,9±0,7
92,4±1,8
4,2±0,2
69,3±1,6
49,0±0,9
1,9±0,9
6,6±1,0
24,8±0,8
17,6±1,0

1 група (терапевтична доза)
95,9±5,4
233,6±8,5*
2860±124,2
3,6±1,2
90,5±4,4
4,4±0,4
67,6±0,9
50,2±0,99
3,08±0,2**
7,9±1,3
21,7±2,3
17,2±1,5

2 група (10-кратна доза)
64,6±3,7*
202,5±16,2
2733±323,4
4,0±0,4
90,1±2,9
5,2±0,1**
75,3±2,25
50,08±2,3
4,2±0,4**
8,8±0,1
14,8±1,4**
22,1±1,2*

За умов застосування терапевтичної дози в щурів рівновага зі сторони червоної і білої
крові здійснювалася за рахунок зниження маси тіла тварин та використання запасів депо
селезінки.
Десятикратне збільшення дози препарату призводило до значних зсувів рівнів
показників білої і червоної крові, обмінних процесів у тканинах печінки і легень, зниження
маси тіла щурів після 14-денного застосування.
При патоморфологічному досліджені на 15 добу внутрішні органи щурів контрольної
та дослідних груп зберігали анатомічну будову без видимих макроскопічних змін за винятком
щурів 2 дослідної групи. У яких відмічали печінку збільшених розмірів, краї заокруглені,
забарвлення неоднорідне, з наявністю вогнищ світло-коричневого кольору, дряблої
консистенції, повнокровна, структура на розрізі дещо згладжена. Нирки бобовидної форми,
повнокровні, темно-червоного кольору, на розрізі структура збережена, границя між кірковою
і мозковою зонами наявна. Селезінка темно-вишневого кольору, краї заокруглені, на розрізі
повнокровна зіскребок наявний.
При гістологічному дослідженні печінки щурів дослідних груп на 14 добу виявляли
дискомплексацію пластинчатої будови часточок, центральні вени і синусоїдні капіляри
розширені заповнені кров’ю, гепатоцити розріджені, цитоплазма неоднорідна, зерниста, слабо
забарвлена, з дрібними поодинокими вакуольними включеннями, ядра гіпертрофовані, окремі
лізовані, що вказувало на розвиток дистрофічно-некротичних змін (рис. 1, 2).
Більш вираженими зміни були у щурів 2 дослідної групи, які отримували 10-кратну
терапевтичну дозу препарату Доксал. Тоді як у щурів контрольної групи гепатоцити добре
контуровані, цитоплазма однорідна, ядра збережені.
У гістологічній структурі селезінки щурів, яким застосовували препарат Доксал
впродовж 14 діб, поділ на червону і білу пульпу збережений. В червоній пульпі виявляли
значне нагромадження еритроцитів (рис. 3). Лімфоїдні вузлики переважно округлої форми,
невеликих розмірів, з ознаками клітинного спустошення, переважно у щурів, які отримували
10-кратну терапевтичну дозу досліджуваного препарату (рис. 4).
Суттєвої відмінності між контрольною та дослідними групами у гістоструктурі
нирок, міокарду, органів шлунково-кишкового тракту та легень не відмічали.
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Рис. 1. Печінка щура 2 дослідної групи на 14 добу. Дискомплексація пластинчатої будови часточки,
розширення центральної вени. Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 10

Рис. 2. Дистрофічно-некротичне вогнище у печінці щура 2 дослідної групи.
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 40

Рис. 3. Значне накопичення еритроцитів у червоній пульпі селезінки щура 2 дослідної групи на 14 добу.
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 10
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Рис. 4. Спустошення лімфатичного вузлика селезінки щура 2 дослідної групи на 14 добу.
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 20

Отже, макроскопічна та мікроскопічна структура досліджуваних внутрішніх органів
щурів, яким застосовували препарат Доксал впродовж 14 діб збережена. Гістологічно
встановлено вогнищеве дистрофічно-некротичне ураження гепатоцитів та застійні явища
у печінці, клітинне спустошення білої пульпи та наявність великої кількості еритроцитів у
селезінці щурів які отримували 10-кратну терапевтичну дозу.
ВИСНОВКИ
1. Препарат Доксал належить до 4-го класу токсичності, тобто до малотоксичних
речовин.
2. Результати тривалого (14 днів) застосування препарату Доксал білим щурам
свідчать, що підтримання гомеостазу показників червоної і білої крові відбувалося за рахунок
витрат запасів депо селезінки і втрати маси тіла тварин.
3. При введенні білим щурам даного препарату в дозі, яка в 10 разів перевищує
терапевтичну, відбуваються функціональні зміни в печінці і легенях, зменшуються обмінні
процеси в організмі тварин, підтримуються імунітет і окисно-відновні процеси за рахунок
використання резервів.
4. В проведених дослідах встановлено, що макроскопічна та мікроскопічна структура
досліджуваних внутрішніх органів щурів, яким застосовували препарат Доксал впродовж
14 діб збережена. Гістологічно встановлено вогнищеве дистрофічно-некротичне ураження
гепатоцитів та застійні явища у печінці, клітинне спустошення білої пульпи та наявність
великої кількості еритроцитів у селезінці щурів які отримували 10-кратну терапевтичну
дозу.
Перспективи досліджень. Результати досліджень будуть використані для контролю
якості препарату за показником “нешкідливість”.
DETERMINATION OF PARAMETERS OF ACUTE AND SUB-ACUTE TOXICITY
THE DRUG BASED ON THE ANTIBIOTIC DOXYCYCLINE
I. P. Patereha
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Fodder Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
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SUMMARY
The article presents the results of a study of the toxicity of the drug based on the antibiotic
doxycycline giklat - doksal. Established that the drug Doksal belongs to the 4th class of toxicity, toxic
substances. Results long-term (14 days) of the drug Doksal white rats show that maintain
homeostasis, indicators of red and white blood is due to the distribution depot of the spleen and loss
of body weight of the animals. With the introduction of white rats given the drug in a dose 10 times
higher than therapeutic, functional changes occur in the liver and lungs, decrease the metabolic
processes in the animal organism, immunity and redox processes through the use of reserves.
Macroscopic and microscopic structure of the investigated internal organs of rats treated by this drug
Doksal within 14 days saved. Histologically established campfire dystrophic-necrotic lesions of
hepatocytes and congestion in the liver cell the devastation of the white pulp and the presence of a
large number of red blood cells in the spleen of rats treated with 10-fold therapeutic dose.
Keywords: ACUTE TOXICITY, SUB-ACUTE TOXICITY, VETERINARY
PREPARATIONS, LABORATORY ANIMALS.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОСТРОЙ И ПОДОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ
ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ АНТИБИОТИКА ДОКСИЦИКЛИН
И. П. Патерега
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая,11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты изучения токсичности препарата основе антибиотика
доксициклина гиклату - доксал. Установлено, что препарат Доксал относится к 4-му классу
токсичности, то есть к малотоксичным веществам. Результаты длительного (14 дней)
применение препарата Доксал белым крысам свидетельствуют, что поддержание гомеостаза
показателей красной и белой крови происходило за счет расходов запасов депо селезенки и
потери массы тела животных. При введении белым крысам данного препарата в дозе, которая
в 10 раз превышает терапевтическую, происходят функциональные изменения в печени и
легких, уменьшаются обменные процессы в организме животных, поддерживаются
иммунитет и окислительно-восстановительные процессы за счет использования резервов.
Макроскопическая и микроскопическая структура исследуемых внутренних органов крыс,
которым применяли препарат Доксал в течение 14 суток, сохранена. Гистологически
установлено очаговое дистрофически-некротическое поражение гепатоцитов и застойные
явления в печени, клеточное опустошение белой пульпы и наличие большого количества
эритроцитов в селезенке крыс, получавших 10-кратную терапевтическую дозу.
Ключевые слова: ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ, ПОДОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ,
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ЛАБОРАТОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ.
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ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ МИЙНО-ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ
"САН-АКТИВ" НА ІНФУЗОРІЯХ TETRACHYMENA PYRIFORMIS
В. З. Салата, канд. вет. наук, доцент
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна
У статті представлені результати досліджень із встановлення токсичності робочих
розчинів створеного лужного мийно-дезінфікуючого засобу "Сан-актив" за показниками
життєдіяльності інфузорій Tetrachymena pyriformis. Встановлено, що лужний мийнодезінфікуючий засіб "Сан-актив", який містить ЧАС, ПАР, луг, комплексони та інгібітори
корозії у 0,5 % концентрації за температури розчину 20±2 °С є нетоксичним для інфузорій,
1,5 % – слаботоксичним, а 2,0 % токсичним. За ступенем токсичності 0,5 % концентрація
мийно-дезінфікуючого засобу за температури 40±2 °С відноситься до нетоксичної, 1,0 % до
слаботоксичної, 1,5 і 2,0 % до токсичної. 0,5-2,0 % концентрації розчину "Сан-актив" за
температури 60±2 °С спричиняли загибель інфузорій, що пов’язано з впливом температури
на клітини тетрахімен. При роботі з ним необхідно дотримуватися вимог техніки безпеки.
Ключові слова: МИЙНО-ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ, "САН-АКТИВ", ОЦІНКА
ТОКСИЧНОСТІ, ІНФУЗОРІЯ, TETRACHYMENA PYRIFORMIS.
Після переробки сировини або виробництва продуктів харчування на технологічному
обладнані залишаються білково-жирові забруднення, які є добрим живильним середовищем
для розвитку мікрофлори [1, 2]. Погано вимите і продезінфіковане технологічне обладнання
на підприємствах м’ясної промисловості є джерелом обсіювання мікроорганізмами харчових
продуктів. Як наслідок цього якість і стійкість сировини та продуктів значно знижується, вони
стають небезпечними для здоров’я споживачів [3]. Тому необхідною умовою для забезпечення
населення безпечними м’ясними продуктами високої гігієнічної якості є правильна санітарна
обробка технологічного обладнання на підприємствах м’ясопереробної галузі із
застосуванням ефективних мийних і дезінфікуючих засобів. Нами розроблений мийно-
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дезінфікуючий засіб "Сан-актив", який апробується для санітарної обробки технологічного
обладнання на м’ясопереробних підприємствах [4]. Розроблений засіб "Сан-актив" проявляє
відмінну мийну здатність за 1,0 % концентрації і температури розчинів 50-60 °С.
Бактерицидно діє в 0,5 % концентрації, як на планктонні форми бактерій, так і на ці бактерії
сформовані у біоплівки. Середній фенольний фенольний коефіцієнт становить 14,8 до E.coli і
S. aureus, а за присутності білка бактерицидна дія його знижувалася в 2,5-2,4 раза. Засіб добре
проникає у капілярну систему будівельних матеріалів у концентрації 1,0 % і більше. Адаптація
дослідних тест-культур E.coli і S.aureus до розчинів засобу при тривалому впливі не
відбувалася. 1,0-2,0 % розчини "Сан-активу" є слабо корозійні до нержавіючої та оцинкованої
сталі та більш корозійні до алюмінію. Вивчення гострої токсичності є обов’язковим етапом
дослідження нових лікарських засобів, яке дозволяє оцінити небезпечність речовин для
здоров’я за умов короткотривалої дії та визначити клас токсичності й широту терапевтичної
дії. Тому на даному етапі актуальним стало вивчення токсичності мийно-дезінфікуючого
засобу "Сан-актив".
Метою даної роботи було проведення токсикологічних досліджень мийнодезінфікуючого засобу "Сан-актив" за різної температури робочих розчинів на клітинах
інфузорій Tetrachymena pyriformis.
Матеріали і методи. Дослідження проводили в лабораторіях Тернопільської дослідної
станції Інституту ветеринарної медицини НААН та на кафедрі ветеринарно-санітарної
експертизи, гігієни та загальної ветеринарної профілактики Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
Метод визначення параметрів токсичності на інфузоріях Tetrachymena pyriformis
заснований на встановлені відмінностей між кількістю інфузорій в досліджуваній та
контрольній пробах [6]. Критерієм токсичності були показники статистично достовірного
зниження кількості інфузорій в досліді, порівняно з контролем за 30 та 60 хв. експозиції
(гостра токсичність), а також швидкість ділення, фагоцитоз і поведінкові реакції (хемотаксис
і фототаксис).
Оцінку токсичності мийно-дезінфікуючого засобу проводили згідно параметрів, які
наведено в таблиці.
Таблиця
Параметри токсичності засобу "Сан-актив" за кількістю вижитих інфузорій Tetrachymena pyriformis
лабораторний штам W-14
Параметри токсичності
Нетоксичний
Слаботоксичний
Токсичний

Кількість вижитих інфузорій (%) після 60 хв експозиції
100-81
80-50
49-0

Результати й обговорення. Проведенні токсикологічні дослідження засобу "Санактив" та його 1,5 % робочого розчину на теплокровних тваринах щури, миші, мурчаки,
кролики встановили, що 1,5 % розчин при внутрiшньошлунковому введенні білим щурам
згідно з ГОСТ 12.1.007-76 належить до 4 класу токсичності (малотоксичних речовин); DL50
даного робочого розчину є більшою 24875,0 мг/кг (25,0 мл/кг) [7]; не спричиняє подразнюючої
дії на шкіру та шкідливої дії на слизові оболонки, не проявляє шкірно-резорбтивної дії та має
слабо виражену кумулятивну дію, це вказує, що засіб можна використовувати у виробничих
умовах. Проте, для більш системного визначення впливу засобу "Сан-актив" безпосереднього
на клітину, ми вивчали його токсичну дію на інфузорії Tetrachymena pyriformis. Для цього
готовили робочі розчини засобу "Сан-актив" за різної температури і ставили біопробу з
інфузоріями.
На рис. 1 наведено результати досліджень впливу 0,5-2,0 % концентрації засобу "Санактив" за температури розчинів 20±2 °С на виживаність інфузорій Tetrachymena pyriformis.
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Як видно з наведених даних, що за 0,5 % концентрації розчину засобу виживаність
інфузорій протягом 30 хв. експозиції була аналогічна, як у контролі, а через 60 хв. їх кількість
зменшилася на 10 %. Проте, згідно класифікації параметрів токсичності, які наведені в табл.
1, така концентрація засобу також не є токсичною для тетрахімен. Результати досліджень 1,0
та 1,5 % концентрації були практично аналогічні за параметрами токсичності на клітини
інфузорій. Так, за 30 хв. експозиції інфузорій у розчинах Сан-активу за даних концентрацій
кількість живих клітин становила від 85 до 80 %. За 60 хв. експозиції кількість виживших
тетрахімен зменшилася до 65-55 %, інфузорії втрачали свою активність, їх рух поступово
сповільнювався, ставав хаотичним, відповідно такі концентрації засобу, ми вважали
слаботоксичними.
За 2,0 % концентрації мийно-дезінфікуючого засобу протягом 30 хв. експозиції
кількість виживших інфузорій становила 45 %, а через 60 хв. дії засобу у полі зору мікроскопа
відмічали поодинокі клітини тетрахімен. Морфологічні форми їх були змінені, вони
слабоактивні. Відповідно така концентрація засобу є токсична для інфузорій.
Кількість інфузорій в контролі
Кількість інфузорій після 30 хв. експозиції
Кількість інфузорій після 60 хв. експозиції

Виживаність інфузорій, %
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100
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Рис. 1. Виживаність інфузорій Tetrachymena pyriformis за впливу 0,5 % розчину мийно-дезінфікуючого засобу
"Сан-актив" при температурі розчинів 20±2 °С.

Отже, результати досліджень 0,5-2,0 % концентрацій засобу "Сан-актив" за
температури розчинів 20±2 °С вказують, що 0,5 % розчин препарату є нетоксичним для
інфузорій, 1,5 % – слаботоксичним, а 2,0 % – токсичним.
Дослідження токсичного впливу на інфузорій "Сан-активу" за температури робочих
розчинів 40±2 °С наведено на рис. 2.
Як видно з даних рис. 2, що за 0,5 % концентрація мийно-дезінфікуючого засобу
протягом 30 хв експозиції виживаність інфузорій була аналогічна, як у контролі, а після 60 хв
експозиції їх кількість зменшилася на 15 %. За такої кількості вижитих інфузорій, 0,5 % розчин
за температури 40±2 °С, ми вважали нетоксичним.
За ступенем токсичності 1,0 % концентрація мийно-дезінфікуючого засобу за
температури 40±2 °С відноситься до слаботоксичної. При дослідженні 1,5 % концентрації
розчинів за температури 40±2 °С виявили, що після 30 хв експозиції виживаність інфузорій
становила 70 % і відповідно розчини відносяться до слаботоксичних. За 60 хв. експозиції
кількість вижитих тетрахімен становила 45 % і розчин відносився до токсичного.
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Кількість інфузорій в контролі
Кількість інфузорій після 30 хв. експозиції
Кількість інфузорій після 60 хв. експозиції
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Рис. 2. Виживаність інфузорій Tetrachymena pyriformis за впливу 0,5 % розчину мийно-дезінфікуючого засобу
"Сан-актив" при температурі розчинів 40±2 °С.

Збільшення токсичності розчинів Сан-активу на інфузорії за температури 40±2 °С,
порівняно з температурою цих розчинів 20±2 °С, ми пов’язуємо з тим, що з підвищенням
температури прискорюються метаболітичні процеси в клітинах інфузорій, очевидно через
більше споживання розчину. Тетрахімени були більш активні, рух їх посилений. Це також
підтверджують данні про меншу кількість вижитих інфузорій у 2,0 % розчині засобу за
температури 40±2 °С.
Дослідження параметрів токсичності розчинів Сан-активу на інфузорії Tetrachymena
pyriformis за температури 60±2 °С наведено на рис. 3.
Кількість інфузорій в контролі
Кількість інфузорій після 30 хв. експозиції
Кількість інфузорій після 60 хв. експозиції
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Рис. 3. Виживаність інфузорій Tetrachymena pyriformis за впливу 0,5 % розчину мийно-дезінфікуючого засобу
"Сан-актив" при температурі розчинів 60±2 °С.

Як видно з даних рис. 3, що навіть у контролі – вода за температури 60±2 °С кількість
вижитих інфузорій становила через 30 хв експозиції 70 %, а через 60 хв. – 55 %. Інфузорії були
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слабоактивні, а їх рух хаотичний, це пов’язано з впливом високої температури на клітини
інфузорій, а не дією засобу.
Усі дослідні концентрації Сан-активу за температури 60±2 °С за ступенем впливу на
інфузорії відносилися до токсичних. Це вимагає використання захисного спецодягу при роботі
із мийно-дезінфікуючим засобом за температури 60±2 °С.
ВИСНОВКИ
1. Проведені лабораторні токсикологічні дослідження розчинів мийно-дезінфікуючого
засобу "Сан-актив" за різної температури на інфузоріях Tetrachymena pyriformis, виявили, що
за температури 20±2 °С 0,5 % розчин препарату є нетоксичним для інфузорій, 1,5 % –
слаботоксичним, а 2,0 % токсичним.
2. За ступенем токсичності 0,5 % концентрація мийно-дезінфікуючого засобу за
температури 40±2 °С відноситься до нетоксичної, 1,0 % до слаботоксичної, 1,5 і 2,0 % до
токсичної.
3. 0,5-2,0 % концентрації розчину "Сан-актив" за температури 60±2 °С спричиняли
загибель інфузорій, що пов’язано з впливом температури на клітини тетрахімен. При роботі з
ним необхідно дотримуватися вимог техніки безпеки.
Перспективи досліджень. Це все дає підставу до проведення подальших досліджень
з визначення класу токсичності засобу "Сан-актив" та проведення виробничих досліджень.
EVALUATION OF TOXICITY OF WASHING-DISINFECTING MEANS "SAN-ACTIVE"
ON TETRACHYMENA PYRIFORMIS INFUSORS
V. Salata
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyi
50, Pekarska str., Lviv, 79010, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of studies on the determination of toxicity of the working
solutions of the created alkaline detergent-disinfectant "San-active" on the indicators of life activities
of infusoria Tetrachymena pyriformis. It was established that the alkaline detergent-detergent "Sanactive", which contains TIME, VAPOUR, alkali, complexones and corrosion inhibitors in 0,5%
concentration at a temperature of the solution 20±2 °С is nontoxic for infusoria, 1,5% – slightly toxic,
and 2,0% toxic. By the degree of toxicity of 0,5%, the concentration of detergent disinfectant at a
temperature of 40±2 °C is non-toxic, 1,0% to slightly toxic, 1,5 and 2,0% to toxic. 0,5-2,0% of the
concentration of the solution "San active" at a temperature of 60±2 °С caused the death of infusoria,
which is associated with the influence of temperature on tetrahymen cells. When working with it, you
must comply with the safety requirements.
Keywords:
DETERGENT-DISINFECTANT,
"SAN-ACTIVE",
TOXICITY
EVALUATION, INFUSORY, TETRACHYMENA PYRIFORMIS.
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ МОЕЧНО-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ "САНАКТИВ" НА ИНФУЗОРИИ TETRACHYMENA PYRIFORMIS
В. З. Салата
Львовский национальный университет ветеринарной медицины
и биотехнологий имени С. З. Гжицкого
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований по установлению токсичности
рабочих растворов созданного щелочного моечно-дезинфицирующего средства "Сан-актив"
по показателям жизнедеятельности инфузорий Tetrachymena pyriformis. Установлено, что
щелочной моечно-дезинфицирующее средство "Сан-актив", который содержит ЧАC, ПАВ,
луг, комплексоны и ингибиторы коррозии в 0,5 % концентрации при температуре раствора 20
± 2 °С является нетоксичным для инфузорий, 1,5 % - слаботоксичные, а 2,0 % токсичным. По
степени токсичности 0,5 % концентрация моечно-дезинфицирующего средства при
температуре 40 ± 2 °С относится к нетоксичной, 1,0% до Слаботоксичные, 1,5 и 2,0 % к
токсическому. 0,5-2,0 % концентрации раствора "Сан-актив" при температуре 60 ± 2 °С
вызывали гибель инфузорий, что связано с влиянием температуры на клетки тетрахимены.
При работе с ним необходимо соблюдать требования техники безопасности.
Ключевые слова: МОЕЧНО-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО, "САН-АКТИВ",
ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ, ИНФУЗОРИИ, TETRACHYMENA PYRIFORMIS.
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ОЦІНКА ЕМБРІОТОКСИЧНОСТІ НАНОГЕРМАНІЮ ЦИТРАТУ
НА САМИЦЯХ ЩУРІВ ПОТОМСТВА F2
У. І. Тесарівська12, канд. вет. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Ембріотоксичність сполуки германію цитрату, отриманої за допомогою
нанотехнології, вивчали на самицях щурів потомства F2. Тривале випоювання з водою
наногерманію цитрату, в дозах 20 і 200 мкг Ge/кг маси тіла самицям щурів в період
фізіологічного і статевого дозрівання не викликало токсичної дії на їх репродуктивну
систему. У самиць, яким випоювали 200 мкг Ge/кг м. т., констатували покращення показників
ембріонального розвитку порівняно з інтактною групою та групою тварин які отримували
нижчу концентрацію наногерманію цитрату (20 мкг Ge/кг м.т), що проявлялось вірогідним
підвищенням кількості живих плодів та нижчою передімплантаційною та загальною
ембріональною смертністю, однак відзначено вірогідне зменшення краніо-каудального
розміру і маси плодів у тварин 3-ї дослідної групи стосовно плодів інтактної групи. Видимі
вади розвитку плодів у контрольній і дослідних групах тварин були відсутні.
Ключові слова: ЕМБРІОТОКСИЧНІСТЬ, ЦИТРАТ НАНОГЕРМАНІЮ, САМИЦІ,
ЩУРИ.
Германій, як малопоширений мікроелемент, у природі неможливо зустріти у
незв'язаному стані. Серед рослин, що володіють здатністю адсорбувати германій з ґрунту,
лідерами є корінь женьшеню та кульбаби, часник і алое [1–3]. Застосування різних германійорганічних сполук в дослідах на тваринах і в клінічних випробуваннях на людях показали, що
ці сполуки позитивно впливають на живий організм. Відзначено іммуностимулюючу,
антиоксидантну, гепатопротекторну, антигіпоксичну властивості [3–5], що викликають
зацікавлення у багатьох вчених. Встановлено, що в крові германій, подібно до гемоглобіну,
бере участь у процесах перенесення кисню до тканин організму [6, 7]. Тим самим
попереджається розвиток кисневої недостатності (гіпоксії) на тканинному рівні, оскільки
безперешкодне транспортування кисню до тканин є гарантією нормального функціонування
всіх систем організму. Органічні сполуки германію успішно застосовуються в лікуванні і
профілактиці багатьох відомих захворювань організму [2, 3, 5, 8]. На даний час розроблена
унікальна технологія отримання сполук Ge з використанням його наночастинок [9].
Отриманий за допомогою нанотехнології германію цитрат (НGeЦ) показав широкий
фізіологічний спектр дії [4, 7, 10]. Нами виявлено стимулюючу дію цієї сполуки на
репродуктивну функцію самиць і життєздатність приплоду F0 та F1 [10–12]. В той же час
експериментальні роботи, які б вивчали вплив наносполуки – германію цитрату на самиць
покоління F2 та ембріональний розвиток потомства F3 не проводились, що ставилось метою
цих досліджень.
Матеріали і методи. Досліди проводились у віварії ДНДКІ ветпрепаратів та кормових
добавок відповідно до положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які
використовуються для експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986) [13] та
«Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених Першим національним
Науковий консультант – д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН Р. С. Федорук
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конгресом з біоетики (Київ, 2001). Експериментальна частина роботи виконана на білих щурах
лінії Wistаr.
Самицям у поколіннях F0, F1 випоювали різні концентрації НGeЦ протягом
фізіологічного і статевого дозрівання, запліднення, вагітності та вигодовування потомства.
Щури дослідних груп F2, отримані від самиць F1, утримувались за аналогічних умов.
Ембріотоксичну дію наногерманію цитрату вивчали на 19 самицях F2. Тваринам дослідних
груп випоювали водні розчини НGeЦ в таких дозах: 2-га група (7 самиць) – 20 мкг Ge/ кг м.т.,
3-тя група (6 самиць) – 200 мкг Ge/кг м. т. Контрольні тварини (1-ша група, 6 самиць) та самціплідники мали постійний доступ до корму та питної води без Ge.
Запліднення самиць встановлювали за результатами дослідження вагінальних мазків,
першим днем вагітності вважали день виявлення в мазку сперматозоїдів. На 21-шу добу
вагітності самок всіх чотирьох груп зважували, оцінювали їх клінічний стан і проводили
евтаназію під наркозом методом миттєвої декапітації. Розкривали черевну порожнину,
вирізали матку і переносили в чашку Петрі. Обережно розрізали роги матки по зовнішньому
краю, звільняли плоди від навколоплідних оболонок і відокремлювали від плаценти.
Підраховували кількість місць імплантації, живих і мертвих плодів, зважували їх, визначали
краніокаудальні розміри і оглядали під лупою з метою виявлення зовнішніх аномалій розвитку.
В яєчниках підраховували кількість жовтих тіл вагітності.
За показниками ембріотоксичності враховували перед- і постімплантаційну та загальну
ембріональну смертність, анатомічні вади розвитку, а також загальну затримку розвитку
плодів. В основу організації досліджень з вивчення впливу наногерманію цитрату на
ембріотоксичність покладено методичні рекомендації, викладені в довіднику «Доклінічні
дослідження лікарських засобів» [14].
Отриманий цифровий матеріал обробляли методом варіаційної статистики з
використанням критерію Стьюдента. Розраховували середні арифметичні величини (М) і
помилки середніх арифметичних величин (±m). Міжгрупові відмінності вважали
достовірними при р ≤ 0,05. Для розрахунків використано комп'ютерну програму Excel [15].
Результати й обговорення. Щури – поліестричні тварини зы спонтанним типом
овуляції. Статевий цикл у щурів лінії Wistаr зазвичай триває майже 4-5 діб [16]. Саме через
такі проміжки часу самиця входить в еструс. Період тічки визначали за вагінальним мазком.
При типовій тічці в полі зору мікроскопа виявляються естральні клітини різної форми (рис. 1).
День виявлення сперматозоїдів у вагінальному мазку вважали першим днем вагітності (рис.
2).

Рис 1. Вагінальний мазок самиці щура. Естральні клітини. Нативний мазок. Ок. 10, об. 20
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Рис 2. Вагінальний мазок самиці щура. Естральні клітини (1), Сперматозоїди (2). Нативний мазок. Ок. 10, об. 40

Результати досліджень, представлені у таблиці, вказують на незначну різницю у
кількості жовтих тіл вагітності (96,6 %) у тварин 2-ої (дослідної) групи, яким застосовували 20
мкг Ge/кг м. т. та інтактних тварин (100 %). Щодо місць імплантації, то у тварин контрольної
групи їх кількість становить 9,7 шт., у той час як у тварин 2-ої і 3-ої груп – 9,6 і 11,2 штук.
Характерно, що передімплантаційна смертність була найвищою у тварин контрольної групи і
становила 17,1 % і зменшувалась у тварин, яким застосовували 20 мкг Ge/кг м.т. (15,5 %) та
200 мкг – 9,5 %.
Таблиця
Показники ембріональної токсичності різних доз наногерманію цитрату у самиць щурів F2.(M ± m)
Показники
Кількість жовтих тіл вагітності на одну самицю,
шт.
% від контролю
Кількість місць імплантації на одну самицю, шт.
% від контролю
Кількість живих плодів на одну самицю, шт.
% від контролю
Кількість мертвих плодів на одну самицю, шт.
Кількість резорбцій на одну самицю, шт.
Передімплантаційна смертність, %
Постімплантаційна смертність, %.
Загальна ембріональна смертність, %
Маса плода, г
% від контролю
Краніокаудальний розмір плода, см
% від контролю
Кількість досліджених плодів
Зовнішній огляд плодів: кількість плодів з
аномаліями розвитку, %

1– контроль
(n=6)

Групи
2 – 20 мкг Ge/кг м. т. 3 –200 мкг Ge/кг м. т.
(n=7)
(n=6)

11,7±2,10

11,3±1,0

12,3±0,18

100
9,7±0,40
100
9,7±0,40
100
0
0
17,1
0
17,1
4,2±0,7
100
3,6±0,05
100
58

96,6
9,6±0,53
99,0
9,6±0,53
99,0
0
0
15,2
0
15,2
4,0±0,01
95,2
3,5±0,03
97,5
67

105,1
11,2±0,48*
115,5
11,2±0,48*
115,5
0
0
9,5
0
9,5
3,8±0,07***
90,5
3,4±0,03***
94,4
67

0

0

0

Примітка: * - p < 0,05; ** - p < 0,001; *** - p < 0,001 - порівняно з показником контрольної групи.
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Аналіз загальних показників ембріонального розвитку у тварин 3-ої дослідної групи,
яким застосовували 200 мкг Ge/кг м. т. вказує на збільшення кількості жовтих тіл вагітності на
5 %, а кількість місць імплантацій на 15 % (результати статистично вірогідні).
Переімплантаційна смертність у тварин 3-ої групи становить 9,5 %, що в 1,8 раза менше, ніж
у інтактних тварин. Отже, у тварин обох дослідних груп не визначено токсичної дії
досліджуваної наносполуки на репродуктивну систему самиць щурів F2. У тварин, яким
застосовували 200 мкг Ge/кг м. т. констатували певний стимулюючий ефект на індукцію
овуляції та збільшення кількості живих плодів.
У тварин контрольної та дослідних груп під час вагітності не відбувалось резорбції
ембріонів і показник постімплантаційної смертності дорівнював нулю. Отже, відсутність
мертвих плодів та резорбованих ембріонів у тварин усіх груп вказує, що показник
передімплантаційної смертності рівний показнику загальної смертності.
Порівнюючи масу тіла плодів 2-ої групи з масою тіла плодів інтактної групи, можна
відзначити незначне (на 4,8 %) зменшення цього показника у тварин, яким застосовували
20 мкг Ge/кг м. т. Щодо тварин 3-ої дослідної групи, то аналіз результатів вище вказаних
показників вказує на статистично вірогідне її зниження на 9,5 %, що може вказувати на певний
інгібуючий вплив високої дози НGеЦ на ріст маси тіла плодів.
Це підтверджується і зменшенням краніо-каудальних розмірів плодів у тварин обох
дослідних груп стосовно плодів інтактної групи. Зокрема, у тварин, яким застосовували 20 мкг
Ge/кг м. т., цей показник є меншим на 2,5 % і становить (3,5±0,03) см, а для тварин, яким
застосовували вищу дозу наносполуки – 200 мкг Ge/кг м. т. – на 5,6 % і становить (3,4±0,03) см.
Отже, застосування 200 мкг Ge/кг м. т. характеризується підвищенням показників
ембріонального розвитку, що проявляється збільшенням кількості жовтих тіл вагітності, живих
плодів на 1 самицю за відсутності постімплантаційної смертності порівняно з інтактною
групою тварин. Зниження маси плодів у самиць 3-ої дослідної групи, ймовірно, є проявом
компенсаторно-пристосувальних реакцій організму самиці для забезпечення можливості
повноцінного виношування більшої (на 15,5%) кількості потомства.
Проведенням макроскопічного огляду плодів, отриманих від контрольних самиць та
самиць, яким випоювали 20 і 200 мкг Ge/кг м. т., аномалій в розвитку потомства не виявлено.
У плодів дослідних і контрольної груп були відсутні вади формування та розвитку відділів
лицевого та мозкового черепу, вушні раковини та повіки очей були закриті, передня черевна
стінка зрощена, без ознак пупкової грижі. Хвіст добре розвинений, фізіологічної довжини.
Кінцівки мали розвинуте плече, передпліччя, кисть, стегно, гомілку та стопу. Положення,
форма кінцівок, кількість пальців та їх розміри у плодів контрольних і дослідних груп
перебували в межах норми. На шкірі відсутні ознаки порушення пігментації та покриття
анатомічних відділів тіла.
ВИСНОВКИ
1. У тварин обох дослідних груп, яким вводили низьку (20 мкг Ge/кг м. т.) і високу (200
мкг Ge/кг м. т.) концентрацію його цитрату, визначено відсутність токсичної дії на
репродуктивну систему самиць щурів.
2. Аналіз загальних показників ембріонального розвитку в групі тварин, що отримувала
200 мкг Ge/кг м. т., вказує на виявив покращення показників ембріонального розвитку,
порівняно з інтактною групою та групою тварин, які отримували нижчу концентрацію
наногерманію цитрату (20 мкг/кг м. т.), що проявлялось вірним підвищенням кількості живих
плодів на одну самицю та нижчою загальною ембріональною смертністю.
3. Зменшення краніо-каудальних розмірів і маси плодів у тварин, яким застосовували
високу (200 мкг Ge/кг м. т.) концентрацію його цитрату на тлі збільшення їх кількості на одну
самицю, щодо плодів інтактної групи є фізіологічним механізмом можливості виносити значно
більшу кількість повноцінного потомства.
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4. Дослідженнями видимих вад розвитку плодів констатуємо їх відсутність у
контрольній і дослідних групах тварин.
Перспективи досліджень. Будуть проводитись дослідження впливу наногерманію
цитрату на розвиток різних фізіологічних систем покоління F3.
ASSESSMENT OF EMBRYOTOXICITY OF NANO-GERMANIUM CITRATE
ON F2 GENERATION FEMALE RATS
U. Tesarivska
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetskа str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MAR Y
The embriotoxicity of nano-germanium citrate, obtained by nanotechnology, was studied on
F2 generation female rats. Long-term administration of nano-germanium citrate in the doses 20 and
200 μg Ge / 1 kg body mass of female rats (F2 generation) with drinking water, during the period of
their physiological and sexual maturation did not cause any toxic effects on their reproductive system.
The females, which were given 200 mcg Ge /kg of body mass (b. m.) of Nano-germanium citrate,
were noted the improvement of embryonic growth indicators in comparison with the intact group and
the group of animals, receiving a lower concentration of Nano-germanium citrate (20 μg Ge / kg b.
m.). This was manifested by the probable increase in the number of living fetuses and a lower preimplantation and total embryonic mortality, however in animals of the 3rd experimental group, a
probable decrease in cranio-caudal size and fetuses mass were noted, regarding the fetuses of the
intact group. Growth defects of fetuses in the control and experimental groups of animals were
invisible and not present.
Keywords: EMBRIOTOXICITY, CITRATE NANOGERMANIUM, FEMALE, RATS.
ОЦЕНКА ЭМБРИОТОКСИЧНОСТИ НАНОГЕРМАНИЯ ЦИТИРАТА НА САМКАХ
КРЫС ПОТОМСТВА F2
У. И. Тесаривская
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Эмбриотоксичность соединения германия цитрата, полученное с помощью
нанотехнологии, изучали на самках крыс потомства F2. Длительное выпаивание с водой
наногермания цитрата, в дозах 20 и 200 мкг Ge / кг самкам крыс в период физиологического и
полового созревания не вызывало токсического действия на их репродуктивную систему. У
самок, которым випаивали 200 мкг Ge / кг м. т., констатировали улучшение показателей
эмбрионального развития по сравнению с интактной группой и группой животных
получавших низкую концентрацию наногерманию цитрата (20 мкг Ge / кг м.т), что
проявлялось достоверным увеличением количества живых плодов и уменьшением
предимплантационной и общей эмбриональной смертности, однако отмечено достоверное
уменьшение кранио-каудального размера и массы плодов у животных 3-й опытной группы от
плодов интактной группы. Видимые пороки развития плодов в контрольной и опытных
группах животных отсутствовали.
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КРЫСЫ.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗОНІ СВИНОКОМПЛЕКСУ
Т. І. Фотіна, д-р вет. наук, професор,
Р. В. Петров, д-р вет. наук, доцент,
С. М. Назаренко, канд. вет. наук
Сумський національний аграрний університет,
вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
У статті наведені дані, щодо екологічного моніторингу забруднення навколишнього
середовища в зоні свинокомплексу. Нами було проведено дослідження таких показників води:
водневий показник, нітрати, сульфати, сухий залишок, ХСК, хлориди, жорсткість, амоній,
Ферум, Кадмій, Манган, Мідь, Нікель, Хром (заг.), Цинк. Аналіз ґрунту здійснювався за
наступними показниками: Coli-титр, Титр – perfringes, кількість яєць гельмінтів на 1 кг
грунту. Встановлено, що у воді проби № 1 і проби № 5 порівняно з ГДК, вміст Феруму був
більше в 10,4 і 7,07 рази і дорівнював відповідно 3,12 і 2,12 мг/дм3, а у пробі № 2, № 3, № 4 був
0,08, 0,15, 0,19 мг/дм3. Кількість Мангану у пробі № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 – більше в 2,9, 3,3,
2,9, 3,6, 2,1 рази і дорівнював 0,029, 0,033, 0,029, 0,036, 0,021 мг/дм3. Вміст Кадмію, Міді,
Нікелю, Хрому, Цинку у воді не перевищував гранично допустимих концентрацій. Більшість
досліджуваних проб ґрунту виявилися «забрудненими» у зв’язку з порушенням санітарнобактеріологічних вимог щодо експлуатації свинокомплексу. Також спостерігалось
підвищення показників санітарно-гельмінтологічної оцінки якості ґрунту.
Ключові слова: ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ, ЯКІСТЬ ВОДИ, ВАЖКІ МЕТАЛИ,
ФЕРУМ, МАНГАН, ҐРУНТ, КОЛІ-ТИТР, ПЕРФРІНГЕНС-ТИТР.
Свого часу створення в Україні великих тваринницьких комплексів і ферм дало змогу
збільшити виробництво м’яса і молока. Будучи найбільш прогресивною формою
тваринництва, вони дали можливість механізувати та автоматизувати виробничі процеси,
поліпшити утримання тварин, полегшити працю тваринників. За задумами авторів, вони
повинні були сприяти ефективному використанню землі, трудових ресурсів, основних та
оборотних фондів, широкому впровадженню нової техніки і передової технології. При цьому
не враховувались санітарно-гігієнічні проблеми, зокрема, питання очищення і використання
стоків тваринницьких ферм та інші екологічні негаразди, що призведуть до захворювання
тварин і забруднення навколишнього природного середовища [1, 6, 11].
Комплекси з безпідстилковим утриманням тварин створюють висококонцентровані
стоки, небезпечні у ветеринарно-санітарному та санітарно-епідеміологічному відношеннях
через наявність у них патогенних мікроорганізмів, яєць і личинок гельмінтів, органічних і
неорганічних речовин та комплексів. Згідно з дослідженнями (В. Г. Цапко, Д. В. Зеркалов,
Ф. І. Гончаров 2014) і розрахунками, на Калитянському свинокомплексі з вирощування та
відгодівлі свиней (108 тис. голів на рік) виявили такі добові виходи і витрати, м3/добу: води на
технологічні потреби – 796; екскрементів – 401; води на видалення гною –1078; рідкого гною
– 2234 [16].
Для очистки приміщень на багатьох комплексних господарствах використовується
гідрозлив, при якому нагромаджується величезна маса рідкого гною, що вимагає великих
гноєзбірників.
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Неочищені або недостатньо очищені відходи тваринницьких ферм призводять до
забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод органічними, мінеральними та
біологічними речовинами.
Разом зі стоками тваринницьких ферм у річки та озера може потрапляти величезна
кількість азоту, фосфору, калію та інших біогенних елементів, викликаючи їх органічне
забруднення і евтрофікацію. Евтрофована вода водойм багата на поживні речовини. Ці
поживні елементи, що потрапляють у водойми за умови відповідності інших факторів
(освітленість, температура, рН), здатні викликати у водоймах бурхливий розвиток водоростей.
Відмирання і розкладання їх біомаси призводить до вичерпування запасів розчиненого кисню,
загибелі риб та інших цінних гідробіонтів, погіршення якості води, появи в ній неприємних
запахів і присмаків, що також веде до зменшення рекреаційного значення водоймищ, річок,
озер, ставків тощо.
Великого значення набувають питання збереження, знешкодження і утилізації відходів
тваринництва. Для зберігання гною свійських тварин влаштовують відповідні гноєсховища і
гноєзбірники. У гноєсховищах зберігають, в основному, твердий і напіврідкий гній, а в
гноєзбірниках – рідкий гній (гноївки) [6, 11].
Метою дослідження було проведення екологічного моніторингу забруднення
навколишнього середовища в зоні свинокомплексу з відгодівлі свиней, розміщеної в межах
населеного пункту смт. Білики Кобиляцького району Полтавської області, з визначення
фактичних показників впливу об’єкту на навколишнє середовище.
Матеріали і методи. Для здійснення всебічної оцінки умов діяльності свинокомплексу
необхідним є проведення лабораторних досліджень об’єктів навколишнього середовища, що
створюють потенційну небезпеку для стану довкілля та ймовірність впливу на умови
проживання мешканців села.
Зважаючи на характерні ознаки діяльності свиноферми, були дослідженні проби води,
відібрані з:
Проба № 1. Мікрорайон «Поділ», болото біля барометричного каналу (болото
знаходиться нижче за течією свинокомплексу ТОВ «Сільські традиції», глибина 0,5 м.
Проба № 2. Смт. Білики, вул. Подільська, 28 (свердловина),
Проба № 3. Смт. Білики, вул. Подільська, 30 (свердловина).
Проба № 4. Смт. Білики, вул. Подільська, 44 (свердловина).
Проба № 5. Барометричний канал, вище за течією перед свинокомплексом ТОВ
«Сільські традиції», глибина 0,5 м.
Відбір проб води проведено відповідно до вимог чинних нормативних документів
ДСТУ ISO 5667-2:2003 Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів
відбирання проб. Процедури щодо зберігання та поводження з пробами проведено відповідно
до вимог ДСТУ ISO 5667-3–2003 Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо
зберігання та поводження з пробами.
Дослідження проводили згідно з методичними рекомендаціями «Методические
рекомендации по изучению влияния животноводческих комплексов на окружающую среду»,
затвердженими Начальником Главного санитарно-эпидемиологического управления
Министерства здравоохранения СССР В.Е. Ковшило от 9 февраля 1981 г. N 2289-81.
Проводили визначення таких показників: водневий показник, нітрати, сульфати, сухий
залишок, ХСК (хімічне споживання кисню), хлориди, жорсткість, амоній, Ферум, Кадмій,
Манган, Мідь, Нікель, Хром (заг.), Цинк.
Також проведено відбір проб грунту з:
Проба № 1. Барометричний канал нижче за течією ТОВ «Сільські традиції», глибина
0,2 м.
Проба № 2. Барометричний канал вище за течією ТОВ «Сільські традиції», глибина
0,2 м.
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Проба № 3. Землі Білицької сільської ради роздані соціальній сфері, глибина 0,2 м.
Проба № 4. Землі Білицької сільської ради роздані соціальній сфері, глибина 0,5 м.
Проба № 5. Землі запасу Білицької сільської ради відстійники, глибина 0,2 м.
Відбір проб проведено відповідно до вимог чинних нормативних документів ДСТУ ISO
11074-2:2004 Якість ґрунту. Словник термінів. Частина 2. Пробовідбирання (ISO 110742:1998, IDT).
Дослідження проводили згідно з методичними рекомендаціями «Методические
рекомендации по изучению влияния животноводческих комплексов на окружающую среду»,
затвердженими Начальником Главного санитарно-эпидемиологического управления
Министерства здравоохранения СССР В.Е. Ковшило от 9 февраля 1981 г. N 2289-81.
Аналіз ґрунту здійснювався за наступними показниками: Coli-титр, Титр – perfringes,
кількість яєць гельмінтів на 1 кг ґрунту.
Дослідження виконувались на повірених приладах, відповідно до затверджених
методик.
Результати й обговорення. Якісні показники досліджуваних зразків води наведені у
таблиці 1.
Таблиця 1
Результати аналізу проб води
Показники
Водн. показник од.рН
Нітрати мг/дм³
Сульфати мг/дм³
Сухий залишок мг/дм³
ХСК мгО/дм³
Хлориди мг/дм³
Жорсткість мг екв./ дм³
Амоній мг/дм³
Ферум мг/дм³
Кадмій мг/дм³
Манган мг/дм³
Мідь мг/дм³
Нікель мг/дм³
Хром (заг.) мг/дм³
Цинк мг/дм³

1
6,63
3,98
39,2
512
11,2
282,3
0,66
1,21
3,12
˂0,05
0,029
˂0,01
˂0,01
˂0,5
˂0,005

Номери проб
3
4
6,64
6,59
3,55
2,6
29,5
26,5
482
4,3
10,6
11,5
141,1
42,3
1.53
1,96
1,26
1,31
0,15
0,19
˂0,05
˂0,05
0,029
0,036
˂0,01
˂0,01
˂0,01
˂0,01
˂0,5
˂0,5
˂0,005
˂0,0002

2
7,12
4,11
36,5
3,92
11,6
88,2
1,30
1,69
0,08
˂0,05
0,033
˂0,01
˂0,01
˂0,5
˂0,0002

5
6,65
3,06
38,2
514
10,2
370,5
2,03
1,11
2,12
˂0,05
0,021
˂0,01
˂0,01
˂0,5
˂0,005

ГДК
45
500
1000
350
7,0
0
0,3
0,1
1,0
0,1
0,5
5,0

Дані таблиці свідчать, що середні значення більшості гідрохімічних показників проби
№ 2, № 3, № 4 знаходилися в межах існуючих нормативів. У той же час, дещо більшим від
нормативного показника (від 1,21 до 1,69 раза) був вміст амонію.
Азотовмісні сполуки (азот амонійний, нітрати, нітрити) утворюються у воді під час
розкладу складних органічних речовин тваринного або органічного походження, які
потрапляють зі стічними водами. Він не повинен перевищувати гранично допустимих рівнів,
оскільки це шкідливо позначається на стані здоров᾽я як тварин, так і людей. Відомо, що аміак
у високих концентраціях, потрапляючи із водою в травний канал, блокує оксигемоглобін у
крові, перетворюючи його в лужний гематин, і навіть інколи викликає запалення легень [1].
Результати хімічних досліджень води проби № 5 не перевищували гранично
допустимих концентрацій. Але вміст хлоридів і амонію у воді був більше від нормативного
мінімуму відповідно у 1,06 і 1,11 рази.
Хлориди надходять у воду, головним чином, у вигляді мінеральних сполук, які
вимиваються з ґрунту. Вони не впливають на санітарну оцінку води, а можуть лише
погіршувати її смакові якості (вона стає солоною). Інколи хлористі сполуки можуть бути й
органічного походження, тому що вони входять до складу сечі, фекалій та інших органічних
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відходів. Це може свідчити про можливий зв'язок вододжерела із гноєсховищем, вбиральнею,
стоками тваринницьких ферм підприємств тощо [1].
Враховуючи, що на території населеного пункту зосереджений великий
свинокомплекс, і існує постійна загроза забруднення водних об’єктів токсичними речовинами,
нами були проведені дослідження на наявність у їх воді важких металів.
Як свідчать дані таблиці 1, у воді проби № 1 і проби № 5 порівняно з ГДК, вміст Феруму
був більше в 10,4 і 7,07 рази і дорівнював відповідно 3,12 і 2,12 мг/дм3, а у пробі № 2, № 3, №
4 був 0,08, 0,15, 0,19 мг/дм3.
Кількість Мангану у пробі № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 – більше в 2,9, 3,3, 2,9, 3,6, 2,1 рази
і дорівнював 0,029, 0,033, 0,029, 0,036, 0,021 мг/дм3. Вміст Кадмію, Міді, Нікелю, Хрому,
Цинку у воді не перевищувало гранично допустимих концентрацій. Перевищення ГДК в воді
Феруму і Мангану обумовлено природними та антропогенними факторами.
Отже, результати досліджень вказують на підвищений вміст токсичних елементів у
воді. Аналізуючи одержані дані, вміст цих металів відносно значення нормативу можна
розподілити за збільшенням у наступному порядку: Цинк→Нікель→Мідь→Кадмій→Хром→
Манган→Ферум.
Наступним етапом наших досліджень було проведення гігієнічної оцінки ґрунту з
метою визначення її якості та ступеня безпеки для людини, а також розробки заходів щодо
зниження біологічних забруднень. Отже, в процесі дослідження ґрунту на території
населеного пункту де розміщений свинокомплекс ми оцінювали рівень його санітарнобактеріологічного забруднення.
Санітарно-показовими бактеріями ґрунту є кишкова паличка та Clostridium perfringens.
Колі-титр – найменша кількість ґрунту, виражена у грамах, у якій виявляються кишкові
палички. Це величина, зворотна колі-індексу, який є прямим показником фекального
забруднення.
Наявність кишкової палички у титрах 0,9 і нижче свідчить про безперечне фекальне
забруднення ґрунту, причому свіже. Високий титр (1,0 і вище) кишкової палички говорить про
закінчені процеси самоочищення і характеризують ґрунт як чистий, вільний від патогенних
ентеробактерій і органічного забруднення (табл. 2) [13–15].
Таблиця 2
Оцінка санітарного стану ґрунту за колі-титром
Характеристика ґрунту
Титр-Coli

Чистий
1,0 і вище

Мало забруднений
0,99-0,01

Забруднений
0,099-0,001

Сильно забруднений
0,0099 і нижче

Зараження патогенними кишковими паличками призводять до порушення травлення і
до запалення слизових оболонок кишечника, що призводить до діареї. Пронос може бути з
домішкою слизу і крові. До інших симптомів отруєння кишковою паличкою належить нудота,
блювота, підвищена температура тіла, загальна слабкість, відсутність апетиту, біль у животі.
Найбільш небезпечний наслідок проносу та блювоти є втрата організмом рідини і солей. Це
проявляється відчуттям сухості в горлі та спрагою.
Тваринницькі комплекси – серйозне джерело забруднення навколишнього середовища
кишковою паличкою, куди вона потрапляє разом із фекаліями тварин [7 – 10].
Наявність С. perfringens у ґрунті вказує на фекальне його забруднення і має певне
індикаторне значення щодо групи патогенних клостридій (С. tetani, С. botulinum), які
потрапляють із випорожненнями тварин та людей. Визначення перфрінгенс-титру – санітарне
оцінювання ґрунту і його самоочищення, адже за фекального забруднення ґрунту через 4
– 5 міс. ешерихії зникають, а С. perfringens виділяють у титрі 0,01 г.
Проте комплексне оцінювання санітарного стану ґрунту за перфрингенс-титру дає
можливість говорити про давність фекального забруднення (табл. 3).
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Таблиця 3
Оцінка санітарного стану ґрунту Титр – perfringes
Характеристика ґрунту
Титр - perfringes

Чистий
0,1 і вище

Мало забруднений
0,1-0,001

Забруднений
0,001-0,0001

Сильно забруднений
0,0001 і нижче

Виявлення яєць гельмінтів є найбільш точним показником санітарного неблагополуччя
(фекального забруднення) об’єктів навколишнього середовища.
Чистим ґрунт вважається у разі відсутності яєць гельмінтів. В іншому випадку
санітарний стан ґрунту оцінюють за табл. 4.
Таблиця 4
Оцінка санітарного стану ґрунту за вмістом яєць гельмінтів
Характеристика ґрунту
Кількість яєць гельмінтів,
шт./кг сухого грунту

Чистий

Мало забруднений

Забруднений

Сильно забруднений

0

1–10

11–100

більше 100

Зараження людини яйцями або личинками гельмінтів викликають захворювання –
гельмінтози. Погано вимиті руки, овочі або фрукти практично завжди стають джерелом
зараження через рот. Личинки деяких видів гельмінтів можуть активно проникати через шкіру
або попадати у кров при укусі кровосисних комах. Гельмінтози можуть протікати потай, не
викликаючи ніяких порушень здоров’я; в інших випадках – може розвиватися важке
захворювання, що призводить іноді до смертельного результату. Багато гельмінтів у процесі
свого розвитку мігрують в організмі людини (переміщуються). У період міграції личинок
прояви хвороби подібні при різних гельмінтозах: спостерігається підвищення температури
тіла, біль у м’язах і суглобах, животі, поява сверблячих висипань на шкірі, набряків, часто
відзначається кашель, задишка. Подальші прояви захворювань залежать від місця локалізації
паразита й ураження тих або інших органів.
Потрапляють яйця гельмінтів у ґрунт разом із фекальними випорожненнями, деякі з
них зберігають життєздатність протягом декількох років [11–13].
Результати бактеріологічного дослідження проб ґрунту і розподіл ґрунтових зразків на
категорії (залежно від віддаленості від свинокомплексу) наведено в табл. 5.
Таблиця 5
Санітарно-бактеріологічний аналіз проб ґрунту на території населеного пункту
Показник забруднення

Норма

Колі-титр
Перфрінгенс-титр
Число яєць гельмінтів

>1
> 0,1
0

1
0,0001
0,001
76

Номер відбору проб грунту
2
3
4
0,01
0,01
0,03
0,03
0,03
0,01
3
1
0

5
0,001
0,001
103

Аналіз проведених досліджень дозволяє зробити висновок, що більшість
досліджуваних проб ґрунту виявилися «забрудненими» у зв’язку з порушенням санітарнобактеріологічних вимог щодо експлуатації свинокомплексу. Також спостерігалось
підвищення показників санітарно-гельмінтологічної оцінки якості ґрунту.
У результаті проведених досліджень діючих методів утилізації гною у смт. Білики
Кобиляцького району Полтавської області можна стверджувати, що їх експлуатація підвищує
рівень забруднення навколишнього середовища. Отже, слід впроваджувати більш сучасні
методи, які дозволили б утилізувати гній на території регіону та покращили його екологічний
і санітарний стан з урахуванням діючих недоліків.
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ВИСНОВКИ
1. Отже, більшість якісних показників досліджуваних проб води знаходилися в межах
нормативних значень. На верхній межі ГДК були амоній, який становив від 1,21 проба № 1 до
1,69 проба № 2 мг/дм3 і вміст хлоридів, який становив у пробі № 5 370,5 мг/дм3 при нормі 350
мг/дм3.
2. У пробах води вмісту важких металів, порівняно з ГДК, було більше: Феруму – у
0,27-10,4 раза і Мангану – у 2,1-3,6.
3. Дослідивши санітарно бактеріологічний стан проб ґрунту можна зробити висновок,
що він є «забрудненим». Спостерігається підвищення показників санітарно-гельмінтологічної
оцінки якості ґрунту. Встановлено, що санітарно-бактеріологічні та санітарногельмінтологічні показники забруднення ґрунту залишається вищим встановленої норми.
Перспективи досліджень. Буде проведений моніторинг навколишнього середовища
поблизу інших свинокомплексів.
ENVIRONMENTAL MONITORING OF POLLUTION OF THE ENVIRONMENT
IN THE ZONE OF THE PIG FARM
T. I. Fotina, R. V. Petrov, S. М. Nazarenko
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
The article presents data on environmental monitoring of environmental pollution in the pig
farm area. We conducted a study of such indicators of water: hydrogen index, nitrates, sulfates, dry
residue, COD, chlorides, hardness, ammonium, iron, Cadmium, Manganese, Copper, Nickel, Chrome
(total), Zinc. Soil analysis was carried out according to the following indices: Coli-titer, titerperfringes, number of eggs of helminths per 1 kg of soil. It was found that in the water of the sample
№ 1 and sample № 5 in comparison with the MPC, the iron content was more than 10,4 and 7,07
times and were 3,12 and 2,12 mg/dm3, respectively, and in sample № 2, № 3, № 4 was 0,08, 0,15,
0,19 mg/dm3. The quantity of Manganese in the sample № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 is more in 2,9, 3,3,
2,9, 3,6, 2,1 times and is equal to 0,029, 0,033, 0,029, 0,036, 0,021 mg/dm3. The content of Cadmium,
Copper, Nickel, Chromium, Zinc in water did not exceed the maximum permissible concentration.
Most of the soil samples tested were "contaminated" due to a violation of the sanitary and
bacteriological requirements for the operation of the pig farm. There was also an increase in the
indicators of sanitary and helminthological assessment of soil quality.
Keywords: ECOLOGICAL MONITORING, WATER QUALITY, HEAVY METALS,
IRON, MARGANETS, SOIL, COLI-TITR, PERFRINGENS-TITR.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ЗОНЕ СВИНОКОМПЛЕКСА
Т. И. Фотина, Р. В. Петров,С. Н. Назаренко
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367

АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные относительно экологического мониторинга загрязнения
окружающей среды в зоне свинокомплекса. Нами было проведено исследование таких
показателей воды: водородный показатель, нитраты, сульфаты, сухой остаток, ХПК, хлориды,
жесткость, аммоний, Железо, Кадмий, Марганец, Медь, Никель, Хром (общ.), Цинк. Анализ
почвы осуществлялся по следующим показателям: Coli-титр, титр - perfringes, количество яиц
гельминтов на 1 кг почвы. Установлено, что в воде пробы № 1 и пробы № 5 по сравнению с
ПДК, содержание железа был больше в 10,4 и 7,07 раза и составляли соответственно 3,12 и
2,12 мг/дм3, а в пробе № 2, № 3, № 4 был 0,08, 0,15, 0,19 мг/дм3. Количество Марганца в пробе
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5 - больше в 2,9, 3,3, 2,9, 3,6, 2,1 раза и равен 0,029, 0,033, 0,029, 0,036,
0,021 мг/дм3. Содержание Кадмия, Меди, Никеля, Хрома, Цинка в воде не превышало
предельно допустимых концентраций. Большинство исследуемых проб почвы оказались
«загрязненными» в связи с нарушением санитарно-бактериологических требований по
эксплуатации свинокомплекса. Также наблюдалось повышение показателей санитарногельминтологической оценки качества почвы.
Ключевые слова: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, КАЧЕСТВО ВОДЫ, ПОЧВА,
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, ЖЕЛЕЗО, МАРГАНЕЦ, COLI-ТИТР, ПЕРФРИНГЕНС-ТИТР.
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THE IMPACT OF A BOVINE PROTEINS REACH DIET ON CADMIUM,
ZINC AND COPPER CONCENTRATION IN LIVER, KIDNEY AND FECES
OF CADMIUM INTOXICATED RATS
Jose L. Valverde Piedra1, Hussein B. Khudhur1,2, Agnieszka Chałabis-Mazurek1,
Barbara Furmaga1, Sylwia Szymanczyk3, Agata Zienkiewicz1,4
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Cadmium is a highly toxic even at low concentrations to animals which has no biological
functions. The purpose of this study was to assess the effect of increased amounts of bovine milk
casein and whey protein in the diet of rats intoxicated with Cd on mineral homeostasis. Twenty four
mature female Wistar rats were divided into four equal groups. Two control groups fed a basal diet
free of casein and whey protein: group I (+ve control) administered additionally with CdCl2 in
drinking water (19.4mmol/l), group II (-ve control) without CdCl2 in drinking water. The rats from
group III and group IV received a basal diet during the first 5 weeks, while during the consecutive 5
weeks received casein and whey protein rich diet (5.6%+5.8%, respectively) and group III was
administered additionally with CdCl2 in drinking water at the same dose as group I. The experiment
lasted 10 weeks. At the end of experiment, cadmium concentration in liver, kidney and feces was the
lowest the –ve group, while their content increased significantly in the +ve control rats compared to
rats of –ve control and both experimentаl groups. Zinc concentration in the liver was the lowest in
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the +ve control treated rats and did not differed from that of the -ve control treatment. Significantly
higher concentrations of Zn were found in the casein+whey treated rats indifferently of the treatment
with Cd. The Zn concentration in kidneys did not differed between treatments while significantly
higher concentration of Zn was found only in the feces of the –ve control rats. The Cu concentration
was the significantly lower in the liver of the –ve treatment rats, while in the kidney of the –ve control
rats the Cu concentration was significantly higher when compared to other treatments. Fecal Cu
concentration was significantly higher in the rats of the –ve control treatment and differed from other
groups, while the lowest Cu concentration was found in the Cas+WP+Cd and differed significantly
from that of the Cas+WP and –ve control treated rats. This study showed that the administration of
CdCl2 in drinking water effectively increased the level of Cd in female rats kidney and liver and
casein+whey proteins diet decrease the Cd concentration in liver and kidney and increase zinc
concentration in liver.
Keywords: HEAVY METALS, CONTAMINATION, BOVINE PROTEINS, RAT.
Cadmium (Cd) is a mineral element, which cannot be broken down in to less toxic substances
in the environment, and is highly toxic even at low concentrations to animals and humans, and has
no biological functions [6]. It is ranked the 7th toxicant in the Priority List of Hazardous Substances
of the Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR, 2007). Cd is arising from earth’s
crust associated with lead, zinc and copper. Currently, this metal has become an environmental and
public health problem due to its constant release by industrial activity, batteries, pigments, consumer
electronics, quantum dots, and smoking [15]. This metal enters the food chain through contaminated
air, water, and soils. Hence, general population is exposed to Cd by contaminated water and food
[17]. Because of the biologic half-life of cadmium is long, prolonged low level exposure leads to
excessive accumulation in certain tissues, especially in the kidney, so the most dangerous
characteristic of cadmium is that it accumulates throughout a lifetime [2].
Acute Cd exposure produces toxicities to the lung, liver, testes, and brain, while chronic
exposure to Cd often leads to renal dysfunction, anemia, osteoporosis, and bone fractures [9, 10]. Cd
is a potent carcinogen in a number of tissues of rodents and classified as a human carcinogen [20].
Cd poisoning mechanism is dependent on organism mineral inflow, ingested dose, metal
chemical form, during of exposure to mineral element, animal species and age [19]. The basic
mechanism of toxicity of cadmium is the induction of oxidative stress and lipid peroxidation of cell
membranes.
The treatment strategies for Cd toxicity include chelating and antioxidant therapies. Until now
in treating Cd intoxication, chelating compounds have been used, which burdened with numerous
undesirable symptoms [14]. For this reason, there is the need to find natural compounds that help in
protection against cadmium induced toxicity with fewer or no side effects.
Among the milk protein products, whey proteins and casein products are now produced in
large quantities as protein ingredients for food industry which provide specific health benefits beyond
its basic nutritional value. Whey’s curative properties had been known for prior century’s.
Hippocrates (466-377 BC), the father of medicine, recommended whey to his patients [12]. The
bioactive peptides which released from whey proteins and caseins during digestion possess very
important biological functionalities, including antioxidative, anticytotoxic, and mineral - carrying
activities [11].
The aim of the study was to evaluate the impact of increased amounts of bovine milk casein
and whey protein in the diet of rats intoxicated with Cd on mineral homeostasis.
Materials and methods.
Experiments. The study was performed on 24 mature female Wistar rats in standard
laboratory conditions on a 12/12 dark/light cycle and lasted for 10 weeks After the adaptation period
rats were randomly divided into four equal groups. Group I (+ve control) was administered CdCl 2
(Sigma-Aldrich, Germany) in drinking water (19,4 mmol/l), group II (-ve control) was administered
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drinking water without CdCl2, these two groups were fed a basal diet free of casein (Cas) (KASKA
DIARY®, Poland) and whey protein (WP) (Spomlek, Poland) for ten weeks. The rats from group III
and group IV received a basal diet during the first 5 weeks, while during the consecutive 5 weeks
received casein and whey protein rich diet (5.6%+5.8%, respectively), but only group III gr. got
CdCl2 in water. Rats had free access to water and feed and were killed by a CO2 overdose at the end
of the experiments. Internal organs were isolated, rinsed in physiological solution and dried. Fecal
samples were collected from the rectum and placed in 2 ml Eppendorf tubes. All samples were frozen
in liquid nitrogen and kept for further analyses at -20 °C.
Elements analysis. For mineral analysis the desired amount of the samples (≈0.5 g) was
weighed and dried for 1 hour in a porcelain melting pot on a hot plate (100 °C) and submitted to dry
mineralisation at 440 oC. The mineralized samples were dissolved in 1 molar solution of ultrapure
nitric acid (Sigma-Aldrich, Germany) and the concentration of Cd, Cu and Zn were analyzed by
graphite furnace atomic absorption spectroscopy (GFAAS) using a SpectrAA 220Z (Varian,
Australia) with a Zeeman corrector equipped with a GTA 100z electro thermal atomizer and a Varian
PSD 100 auto sampler. For the graphite furnace measurements, argon was used as the inert gas.
Additionally, pyrolytic coated graphite tubes with a platform were used. Hallow cathode lamps were
used as sources for each of the elements investigated. Only optimal instrumental parameters, as
suggested by the instrumental procedures, were used during analysis by GFAAS. A palladium
solution (500 μg/mL) was used as a chemical modifier for the analysis of cadmium. The atomic
absorption signal was indicated by the peak area seen in the calibration curve.
Statistics. Data were collected and submitted to statistical analysis using the IBM SPSS
Statistics software. Analysis of variance and post-hoc Tukey test were performed and the significance
of the differences between the variables were settled for P<0.05.
Results and discussion. The concentrations of cadmium, zinc and cooper of control and
intoxicated rats fed a standard diet and fed a casein and whey protein diet are displayed in table 1.
Cadmium concentration in liver, kidney and faces was the lowest in samples from –ve control
and the casein+whey treated groups of rats. Cd concentrations in kidney, liver and faces increased
significantly in the +ve control rats compared to rats of –ve control and casein+whey protein groups.
The concentration of Cd in samples from rats treated with Cd in drinking water and fed a casein and
whey protein diet (casein+whey+Cd group) was intermediate and only Cd concentration in kidney
was significantly higher when compared to negative control and Cas+WP treated rats (table).
Zinc concentration in the liver was the lowest in the +ve control treated rats and did not
differed from that of the –ve control treatment. Significantly higher concentrations of Zn were found
in the Cas+Whey treated rats indifferently of the treatment with Cd. The Zn concentration in kidneys
did not differed between treatments. Significantly higher concentration of Zn was found in the faces
of the –ve control treated rats compared to other treatments (table).
The Cu concentration was the lowest in the liver of the –ve treatment rats and exhibited a
significant increase in the liver of rats in other treatments. Significantly higher Cu concentration
compared to other treatments was found in the kidney of the –ve control rats. Fecal Cu concentration
was significantly higher in the rats of the –ve control treatment and differed from other groups, while
the lowest Cu concentration was found in the Cas+WP+Cd and differed significantly from that of the
Cas+WP and –ve control treated rats (table).
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Table
Cadmium, zinc and cooper concentration in liver, kidney and faces of control and cadmium intoxicated rats with
CdCl2 fed a standard or casein+whey enriched diet
Sample

Gr. I
(+ve control)

Liver
Kidney
Feces

0.11 ± 0.06 a
0.17 ±0.07 a
0.57±0.19 a

Liver
Kidney
Feces

26.1 ± 1.14 a
27.9 ± 1.92 a
254.9 ± 21.4 a

Liver
Kidney
Feces

16.4 ± 1.1 a
20.9 ± 2.8 a
35.2 ± 3.3 ab

Treatment
Gr. II
Gr. III (Cas+WP+Cd)
(-ve control)
Cadmium (mg/kg)
0.008±0.005 b
0.07±0.015 ab
0.013 ±0.002 b
0.12 ±0.031 a
0.062± 0.013 b
0.18 ±0.053 ab
Zinc (mg/kg)
27.7 ± 0.63 ab
30.9 ± 0.96 b
24.6 ±1.38 a
28.3 ± 0.94 a
357.4 ± 32.7 b
226.8 ± 26.8 a
Cooper (mg/kg)
6.6 ± 0.3 b
13.6 ± 2.1 a
36.2 ± 5.0 b
16.0 ±1.5 a
66.2 ± 4.0 c
24.7 ± 5.1 a

Gr. IV
(Cas+WP)
0.006 ±0.001 b
0.011 ± 0.001 b
0.088 ±0.058 b
30.8 ± 1.33 b
25.8 ± 1.38 a
265.4 ± 23.1 a
16.9 ± 1.4 a
17.7 ± 2.7 a
45.4 ± 6.5 b

Data represent Mean ± SD, a – different lower case letter means statistical significance at P < 0.05.

The dose of cadmium used in this experiment was setted to be close to the dose causing the
lowest observed adverse effect LOAEL, which according to the “Toxicological Profile for Cadmium
- Agency for Toxic Substances” http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles [1] amounts 4-5 mg/kg b. w.
for sub chronic oral exposure of Wistar rats. In our studies it is clearly shown that the water
consumption containing 19.4 mmol/l asserts close to the LOAEL dose. This dose was able to increase
the Cd level in liver and kidney about ten fold in the Cd treated rats compared to that of the treatments
without CdCl2 in water.
Absorbed cadmium is eliminated from the body primarily in urine. The rate of cadmium
excretion is low and accumulation in the body can be significant, probably because cadmium remains
tightly bound to metallothionein, which is almost completely reabsorbed in the renal tubules. Both
kidney and liver are cadmium stores; 50–85 % of the body burden is stored in kidney and liver, 30–
60 % being stored in the kidney alone. Tissue cadmium concentrations increase with age, but,
concentration in blood reflects recent exposure.
There is sufficient evidence that cadmium compounds, such as cadmium chloride, are
carcinogenic in animals. Increased rates of testicular, prostate, and lung cancer in animals have been
described [16]. It was hypothesized that Cd uptake involves competition with essential elements like
Ca or Zn for specific transport systems [8]. Due to their similarities to essential metals, toxic metals
are transported and eliminated through many common cellular mechanisms by "molecular mimicry"
[4]. As a result, there exist toxico-kinetic and toxico-dynamic interactions among toxic and essential
metals [21], iron inhibits lead and cadmium intestinal uptake due to shared absorption mechanisms
[3], conversely, toxic metals may inhibit essential element absorption [18]. Cadmium and zinc are
also known to have a variety of interactions due to the metal-binding protein metallothionein [5].
Growing evidence shows that the intake of milk antioxidants including antioxidant peptides
or proteins and others has a positive effect, as they can protect the body against the radical-induced
injury [22]. Milk proteins can be digested by proteases or fermented by edible microorganisms to
produce protein hydrolysates, which are more active than the parent proteins. Many of these
hydrolysates or the purified peptides were found to have antioxidant properties, and thus received
increasing attention in the recent years [7]. Among the milk protein products, whey proteins and
casein products are now produced in large quantities as protein ingredients for food industry which
provide specific health benefits beyond its basic nutritional value. A lot of researches have been
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carried out on casein bioactive hydrolysates. It’s well understood that peptides are not active within
the parent protein but, they can be released and activated following enzymatic hydrolysis [13].
CONCLUSION
1. The administration of CdCl2 in drinking water effectively increased the level of Cd in
female rats kidney and liver.
2. Casein+whey proteins diet decrease the Cd concentration in liver and kidney and increase
zinc concentration in liver.
ВПЛИВ РАЦІОНУ, ЗБАГАЧЕНОГО БИЧАЧИМИ ПРОТЕЇНАМИ, НА
КОНЦЕНТРАЦІЮ КАДМІЮ, ЦИНКУ ТА МІДІ В ПЕЧІНЦІ, НИРКАХ І ФЕКАЛІЯХ
ЩУРІВ, ІНТОКСИКОВАНИХ КАДМІЄМ
Жозе Л. Вальверде Пьєдра1, Хусейн В. Худур1,2, Агнєшка Халабіс-Мазурек1, Барбара
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Кадмій дуже токсичний навіть у низьких концентраціях у тварин, в яких не виконує
жодних біологічних функцій. Метою даного дослідження було оцінити ефект збільшення
кількості бичачого молочного казеїну та сироваткового білка в раціоні щурів, інтоксикованих
кадмієм, на мінеральний гомеостаз. Двадцять чотири зрілі самки щурів Вістар були розділені
на чотири рівні групи. Дві контрольні групи годували стандартним раціоном без казеїну та
сироваткового протеїну: групі I (+ ve контроль) вводили додатково CdCl2 з питною водою
(19,4ммоль / л), групі II (-ve контроль) – питну воду без CdCl2. Щури з групи III та групи IV
отримували стандартний раціон протягом перших 5 тижнів, а протягом наступних 5 тижнів
отримували раціон з казеїном та сироватковим білком (5,6% + 5,8%, відповідно), III групі
вводили CdCl2 додатково з питною водою в тій же дозі, що і групі I. Експеримент тривав 10
тижнів. Наприкінці експерименту концентрація кадмію в печінці, нирках та фекаліях була
найнижчою у групі -ve, тоді як їх вміст значно підвищився у + ve щурів контрольної групи
порівняно з щурами -ve контролю і обох експериментальних групах. Концентрація цинку в
печінці була найменшою у щурів + ve контрольної групи, і не відрізнялася від концентрації у
тварин -ve контрольної групи. Значно вищі концентрації Zn були виявлені в щурів, що
споживали казеїн + сироватковий білок, незалежно від вмісту в раціоні Cd. Концентрація Zn в
нирках не відрізнялася у дослідних групах, тоді як значно вища концентрація Zn була виявлена
лише у фекаліях контрольних щурів. Концентрація Cu була значно нижчою в печінці щурів ve групи, тоді як у нирках щурів -ve контрольної групи концентрація Cu була значно вищою
порівняно з іншими речовинами. Фекальна концентрація Cu була значно вищою у щурів -ve
контрольної групи та відрізнялася від інших груп, тоді як найнижча концентрація Cu була
виявлена в щурів, що споживали казеїн + сироватковий білок + Cd і значно відрізнялася від
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концентрації в тварин з раціоном казеїн + сироватковий білок та щурів -ve контрольної групи.
Це дослідження показало, що введення CdCl2 у питну воду ефективно підвищувало рівень Cd
у нирках та печінці самок щурів і раціон казеїн + сироваткові білки знижує концентрацію Cd
у печінці та нирках та збільшує концентрацію цинку в печінці.
Ключові слова: ВАЖКІ МЕТАЛИ; ЗАБРУДНЕННЯ; БИЧАЧІ ПРОТЕЇНИ; ЩУРИ.
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Кадмий очень токсичен даже в низких концентрациях у животных, в которых не
исполняет биологических функций. Целью данного исследования было оценить эффект
увеличения количества бычьего молочного казеина и сывороточного белка в рационе крыс,
интоксицированных кадмием, на минеральный гомеостаз. Двадцать четыре зрелые самки крыс
Вистар были разделены на четыре равные группы. Две контрольные группы кормили
стандартным рационом без казеина и сывороточного протеина: группе I (+ ve контроль)
вводили дополнительно CdCl2 с питьевой водой (19,4ммоль / л), группе II (-ve контроль) питьевую воду без CdCl2. Крысы из группы III и группы IV получали стандартный рацион в
течение первых 5 недель, а в течение следующих 5 недель получали рацион с казеином и
сывороточным белком (5,6% + 5,8% соответственно), III группе вводили CdCl2 дополнительно
питьевой водой в той же дозе, что и группе I. Эксперимент продолжался 10 недель. В конце
эксперимента концентрация кадмия в печени, почках и фекалиях была самой низкой в группе
-ve, тогда как их содержание значительно повысился в + ve крыс контрольной группы по
сравнению с крысами -ve контроля и обеих экспериментальных группах. Концентрация цинка
в печени была наименьшей у крыс + ve контрольной группы, и не отличалась от концентрации
у животных -ve контрольной группы. Значительно выше концентрации Zn были обнаружены
у крыс, потреблявших казеин + сывороточный белок, независимо от содержания в рационе Cd.
Концентрация Zn в почках не отличалась в опытных группах, тогда как значительно выше
концентрация Zn была обнаружена только в фекалиях контрольных крыс. Концентрация Cu
была значительно ниже в печени крыс -ve группы, тогда как в почках крыс -ve контрольной
группы концентрация Cu была значительно выше по сравнению с другими веществами.
Фекальная концентрация Cu была значительно выше у крыс -ve контрольной группы и
отличалась от других групп, тогда как самая низкая концентрация Cu была обнаружена у крыс,
потреблявших казеин + сывороточный белок + Cd и значительно отличалась от концентрации
у животных с рационом казеин + сывороточный белок и крыс -ve контрольной группы. Это
исследование показало, что введение CdCl2 в питьевую воду эффективно повышало уровень
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Cd в почках и печени самок крыс и рацион казеин + сывороточные белки снижает
концентрацию Cd в печени и почках и увеличивает концентрацию цинка в печени.
Ключевые слова: ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ, БЫЧЬИ ПРОТЕИНЫ,
КРЫСЫ.
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Представлені результати вивчення мікроскопічних змін у щитоподібній залозі білих
щурів за відновлення її структури шляхом введення мезенхімальних стовбурових клітин при
експериментальному гіпотиреозі. Після випоювання замість води 1 % розчину перхлорату
калію було модельовано гіпотиреоз у білих щурів, де було встановлено структурно
відновлювальні властивості щитоподібної залози після трансплантації мезенхімальних
стовбурових клітин, які сприяють відновленню структурно функціональної одиниці –
фолікула.
Ключові слова: ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА, ГІПОТИРЕОЗ, ПЕРХЛОРАТ КАЛІЮ,
МЕЗЕНХІМАЛЬНІ СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ, ЩУРИ.
Захворювання щитоподібної залози у тварин відносяться до розряду найсерйозніших
хвороб, тому що супроводжуються зміною гормонального фону всього організму і призводять
до порушення життєво важливих процесів в інших органах, тобто провокують виникнення
супутніх захворювань [1, 2].
Щитоподібна залоза є одним з найважливіших органів внутрішньої секреції. Вона
виробляє два гормони (тироксин і трийодтиронін), які беруть участь у регуляції обміну
речовин і виробляють енергію, необхідну для роботи всіх систем і органів нашого організму
[3, 6]. На їх рівень впливає тиреотропний гормон гіпофіза. Коли рівень секреції тиреоїдних
гормонів змінюється, розвиваються патологічні порушення, що міняють структурно
функціональну одиницю [4, 9, 10]. При цьому страждають всі системи і органи, в тому числі і
кісткова тканина. Занадто низька кількість гормонів щитовидної залози відбувається зазвичай
при гіпотиреозі, а також буває пошкодження щитовидної залози в результаті аутоімунного
захворювання, яке призводить теж до зниження тиреоїдної функції щитоподібної залози в
1
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тварин [5, 6, 8]. Всі дослідження експериментального моделювання гіпотиреоїдної
недостатності (гіпотиреозу) шляхом введення 1 % розчину перхлорату калію (хлорнокислий
калій) KClO4, а також трансплантація мезенхімальних стовбурових клітин в щитоподібну
залозу, виконувались згідно вимог Європейської конвенції про захист домашніх та
лабораторних тварин, (конвенцію ратифіковано Законом N 578-VII ( 578-18 ) від 18.09.2013).
Метою нашої роботи було дослідити характер змін тканини щитоподібної залози за
експериментального змодельованої тиреоїдної недостатності у білих щурів після
трансплантації мезенхімальних стовбурових клітин.
Матеріали і методи. Експериментальні дослідження проведені в умовах проблемної
науково-дослідної лабораторії фізіології та експериментальної патології тварин НУБіП
України. У досліді використано 50 статевозрілих безпородних лабораторних щурів, масою
тіла 145±3г. З них були сформовані групи, де після трансплантації мезенхімальних
стовбурових клітин на 20, 40, 60 та 90 добу було проводили гістологічні, гормональні,
біохімічні та інші дослідження, що дають змогу формувати певні аналітичні аналізи даного
експериментального методу, де мезенхімальні стовбурові клітини сприяють відновленню
структурно функціональної одиниці – фолікула.
Клінічний прояв тиреоїдної недостатності оцінювали також за зовнішніми ознаками,
їх апетитом, масою тіла, станом шкіри та шерстного покриву. Загальна тривалість досліду
становила 90 діб. При дослідженні макроскопічного стану щитоподібної залози при
модельованому експериментальному гіпотиреозі враховували її зміни, розміри та вагу
щитоподібної залози.
Результати й обговорення. Результати досліджень мікроскопічного стану
щитоподібної залози свідчить про те, що змодельований експериментально гіпотиреоз у щурів
супроводжується вираженими клінічними ознаками. Після застосування мезенхімальних
стовбурових клітин на 20, 40, 60 та 90 добу, шерсть поступово щурів почала проростати на
голих частинах кореня хвоста. Вага тіла помірно прирівнювалась до контрольної групи,
покращувалась еластичність шкіри. Щитоподібна залоза зменшувалась, порівняно з
тваринами, яким не транспортували мезенхімальні стовбурові клітини, а вага частково
збільшилась на 8 %, порівняно з контрольною групою. Дані результатів аналізу гормонального
та мікроскопічного підтверджують результати описані вище.
На рисунку 1 спостерігали зруйновані фолікули, зменшення фолікулів.

Рис. 1. Мікроскопічна будова щитоподібної залози білих щурів на 65 добу до трансплантації мезенхімальних
стовбурових клітин за моделювання експериментального гіпотиреозу: 1- проліферуючі клітини волокнистої
сполучної тканини; 2 – волокна, які забарвлені базофільно; 3- виражений набряк.
Фарбування гематоксиліном Караці і еозином, х200

Колоїд в них повністю відсутній. Тиреоцити були відшаровані від базальної мембрани,
виявлялися в просвіті фолікулах, частково зруйновані. Весь просвіт фолікулів заповнений
десквамованими тиреоцитами або їх фрагментами, що утворюються внаслідок їх руйнування.
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Подекуди також спостерігали ділянки некрозу, які захоплювали, як фолікули, так і
сполучнотканинну строму. В прошарку строми зафіксовані потовщення, колагенові волокна
розпушені, дезорганізовані, погано профарбовані. Зважаючи на таку морфологічну картину
можна говорити, що у щитоподібній залозі щурів, які тривалий час отримували перхлорат
калію, мав місце дифузний гіперпластичний процес по мікрофолікулярно-солідному типу із
ознаками венозного застою.
Фолікулів, які мають нормальну будову на препараті не виявлено. Ділянки, які мали б
відповідати фолікулам, являли собою округлі або овальні утворення різного розміру, які
містять окремі дрібні порожнини, та велику кількість проліферуючих клітин волокнистої
сполучної тканини та окремі епітеліоцити. Ці утворення оточені прошарками волокон
сполучної тканини, які аналогічні таким в стромі залози. Волокна строми забарвлені
базофільно (в нормі мають бути еозинофільними). У сполучнотканинній стромі спостерігали
виражений набряк: колагенові волокна розрушені, розволокнені, місцями погано
профарбовані, а між волокнами виявляли досить великі проміжки.
На рисунку 2, на 20 добу, виявлено на препараті окремі фолікули, які мають типову
будову. Їх невелика кількість, форма їх витягнута, овальна, вміст – рожевовата рідина – колоїд.
Діаметр фолікулів невеликий. В інших ділянках виявляли тканину, яка нагадує препарат
контрольного стану 65 доби, тобто на день уведення мезенхімальних стовбурових клітин.
Волокна строми були забарвлені еозинофільно (тобто, ті, які являються нормальними).
Спостерігали набряк строми.

Рис. 2. Мікроскопічна будова щитоподібної залози білих щурів на 20 добу після трансплантації
мезенхімальних стовбурових клітин за моделювання експериментального гіпотиреозу: 1- окремі фолікули, які
мають типову будову; 2- колоїд; 3- волокна строми, які забарвлені еозинофільно; 4- частковий набряк сполучної
тканини. Фарбування гематоксиліном Караці і еозином, х200

На рисунку 3 представлена мікроскопічна будова щитоподібної залози, де на 40 добу
фолікулів уже велика кількість, вони більші за діаметром порівняно з тваринами контрольної
групи. Вміст фолікулів не відрізняється порівняно з 20 добою дослідних тварин. Строма
відповідає такій у нормі.
На рисунку 4 ми бачимо, що всі фолікули мали будову ідентичній нормальній. Форми
їх округла, овальна або неправильна. Розміри фолікулів різні – великі, середні і дрібні.
Спостерігаємо слабко виражений набряк строми.
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Рис. 3. Мікроскопічна будова щитоподібної залози білих щурів на 40 добу після трансплантації
мезенхімальних стовбурових клітин за моделювання експериментального гіпотиреозу: 1- велика кількість
фолікулів; 2- строма,яка відповідає такій у нормі; 3- колоїд. Фарбування гематоксиліном Караці і еозином, х200

Рис. 4. Мікроскопічна будова щитоподібної залози білих щурів на 60 добу після трансплантації
мезенхімальних стовбурових клітин за моделювання експериментального гіпотиреозу: 1-фолікули, які майже
ідентичні нормальним; 2- слабко виражений набряк; 3- ділення фолікулів.
Фарбування гематоксиліном Караці і еозином, х200

Також відмічене утворення нових фолікулів, шляхом ділення великих, які у свою чергу
сприяють утворенню нових. Таким чином ми бачимо відновлення структурно функціональної
одиниці щитоподібної залози білих щурів за трансплантації мезенхімальних стовбурових
клітин при експериментальному гіпотиреозі, які дають можливість відновлювати структуру і
функцію щитоподібної залози після експериментального пошкодження, шляхом застосування
1 % розчину перхлорату калію (хлорнокислий калій), а в подальшому відновлення її
мезенхімальними стовбуровими клітинами.
На рисунку 5 ми бачимо, що фолікули вже сформовані різного розміру та форми, і були
заповнені великою кількістю рожево-оранжевого вмісту, як паренхіма так і строма.
Щитоподібна залоза тварин даної групи повністю відповідає нормальній будові, яка близька
до нормальної будови щитоподібної залози контрольної групи.
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Рис. 5. Мікроскопічна будова щитоподібної залози білих щурів на 90 добу після трансплантації мезенхімальних
стовбурових клітин за моделювання експериментального гіпотиреозу: 1- фолікули різного розміру та форми;
2- фолікули заповнені великою кількістю рожево-оранжевого вмісту; 3- паренхіма і строма близька до
нормальної. Фарбування гематоксиліном Караці і еозином, х200

ВИСНОВКИ
Застосування мезенхімальних стовбурових клітин шляхом трансплантації у
щитоподібну залозу лабораторним білим щурам, дали найкращий ефект, порівняно із
введенням внутрішньовенно, внутрішньосерцево та традиційним методом лікування.
Перспективи досліджень. Наведені дані і методики відновлення щитоподібної залози
при експериментальному гіпотиреозі в лабораторних білих щурів використовуватимуться в
подальших дослідження для лікування зниженої функції щитоподібної залози у дрібних
тварин.
MICROSCOPIC CHANGES IN THICK-DIMENSIONAL RATS OF WHEAT RURES
AFTER THE RESTORATION OF ITS STRUCTURE BY INTRODUCING CEREBRAL
STEM CELLS IN EXPERIMENTAL HYPOTHYTHRESIS
R. R. Bokotko, A. Y. Mazurkevich, Y. K. Serdyukov, V. B Danilov, M. O. Malyuk,
Yu. O. Kharkevich, V. V. Kovpak, L.V. Cladnitska
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
16, Polkovnika Potekhina str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
The results of the study of microscopic changes in the thyroid gland of white rats for the
restoration of its structure by introducing mesenchymal stem cells in experimental hypothyroidism
are presented. After pouring 1 % solution of kalium perchlorate into the water, hypothyroidism in
white rats was modeled, where structurally restorative properties of the thyroid gland were established
after the transplantation of mesenchymal stem cells, which contribute to the restoration of the
structural functional unit - the follicle.
Key words:
PULMONARY DIAGNOSIS, HYPOTHYTHRESIS, KALIUM
PERCHLORATE, SODIUM SEMICONDUCTOR CELLS, HORSES.
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ БЕЛЫХ КРЫС
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕЕ СТРУКТУРЫ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ
Р. Р. Бокотько, А. Й. Мазуркевич, Я. К. Сердюков, В. Б. Данилов, М. О. Малюк
Ю. О. Харкевич, В. В. Ковпак, Л. В. Кладницкая
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
Представлены результаты изучения микроскопических изменений в щитовидной
железе белых крыс при восстановлении ее структуры путем введения мезенхимальных
стволовых клеток при экспериментальном гипотиреозе. После выпойки вместо воды 1 %
раствора перхлората калия было моделируемых гипотиреоз у белых крыс, где было
установлено структурно восстановительные свойства щитовидной железы после
трансплантации мезенхимальных стволовых клеток, которые способствуют восстановлению
структурно функциональной единицы - фолликула.
Ключевые слова: ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА, ГИПОТИРЕОЗ, ПЕРХЛОРАТ КАЛИЯ,
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ, КРЫСЫ.
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МІКРОСТРУКТУРНІ ТА ГІСТОХІМІЧНІ ЗМІНИ В НИРКАХ КУРЕЙ
ЗА СПОНТАННОГО ОРНІТОБАКТЕРІОЗУ
Г. І. Коцюмбас, д-р вет. наук, професор
Г. І. Бліщ, аcистент
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Ґжицького,
вул. Пекарська 50, м. Львів, 79000, Україна
У статті представлені результати гістологічних та гістохімічних досліджень нирок
курей-бройлерів за спонтанного орнітобактеріозу. За мікроскопічного дослідження в нирках
курей виявляли, у просвіті судин та капілярній сітці клубочків, присутність численних
піронінофільних мікроорганізмів Ornithobacterium rhinotracheale серед формених елементів
крові, що вказувало на розвиток бактеремії і супроводжувалось набубнявінням стінок
судинних петель. Структурні зміни в нирках курей-бройлерів за орнітобактеріозу
характеризувались бактеремією, внутрішньосудинною коагуляцію з утворенням тромбів, що
вело до порушення реологічних властивостей крові, тканинного бар'єру і супроводжувалось
серозним екстракапілярним гломерулонефритом, дистрофічно-некробіотичними змінами
нефротелію звивистих канальців, зниженням білоксинтезувальної функції тубулоцитів, що
вказувало на генералізацію інфекційного процесу і важкий функціональний стан органу.
Ключові слова: НИРКИ, ОРНІТОБАКТЕРІОЗ, ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ,
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, БАКТЕРЕМІЯ.
Важливими завданнями спеціалістів ветеринарної медицини у птахівництві є
недопущення виникнення і поширення незаразних та інфекційних хвороб, забезпечення
правильного утримання, одержання приростів живої маси птиці та стабільної яєчної
продуктивності. Особливу увагу слід акцентувати на інфекційних захворюваннях, які
завдають значних економічних втрат. Унаслідок масової загибелі птиці необхідно якомога
швидше встановити діагноз 1. У таких випадках лікар ветеринарної медицини повинен
користуватись комплексним підходом: детально вивчити анамнез та епізоотичну ситуацію в
господарстві, з’ясувати клінічні ознаки хвороби, провести розтин загинувших тварин та
відібрати
матеріал
для
лабораторного
дослідження.
Правильно
проведенні
патологоанатомічні дослідження дають змогу встановити попередній діагноз, вибрати
комплекс лікувально-профілактичних заходів спрямованих на ліквідацію хвороби та
недопущення зараження інших тварин.
Орнітобактеріоз інфекційне захворювання індиків та курей, яке характеризується
ураженням інфраорбітальних синусів, трахеї, повітряносних мішків та розвитком плевриту,
аеросакуліту і одно- або двохсторонньої пневмонії 2.
Вперше хворобу зареєстровано у 1991 році у Південній Африці. Орнітобактеріоз
реєструють в більшості країнах світу. В Україні хворобу вперше виявлено у 2002 році серед,
завезеної птиці з США та Німеччини 3.
Метою нашої роботи було вивчити гістоструктурні та деякі гістохімічні зміни в нирках
курей-бройлерів за спонтанного орнітобактеріозу.
Матеріали і методи. У 2014 – 2017 рр. на птахофабриках Львівщини реєстрували
масові захворювання курей з ураженнями респіраторних органів. Проведені бактеріологічні,
серологічні, а також патогістологічні дослідження від спонтанно хворих курей, дозволили
встановити захворювання – орнітобактеріоз.
383

Під час патологоанатомічного розтину 30 курей-бройлерів 28-30 добового віку,
відібрано фрагменти нирок для гістологічного дослідження. Матеріал фіксували в 10 %
розчині нейтрального формаліну та рідині Карнуа, зневоднювали в етанолі зростаючої
міцності, ущільнювали і заливали в парафін. Зрізи виготовляли на мікротомі МС-2, фарбували
гематоксилін-еозином, за методами Браше та Мак-Мануса [4, 5]. Фотореєстрацію препаратів
проводили методом світлової мікроскопії з використанням мікроскопа Leica DM-2500
(Switzerland) та фотокамери Leica DFC450C і програмного забезпечення Leica Application Suite
Version 4.4.
Результати й обговорення У більшості курей за орнітобактеріозу нирки були
природньої форми, дещо збільшені, неоднорідно забарвлені від світло-сірого до світлокоричневого кольору. Розміщувались в заглиблені попереково-крижової кістки і в клубовій
ямці клубової кістки та були відділені одні від одних тілами вентральних гребенів
поперекових та крижових хребців. Краніально, нирки досягали легень, а каудально – прямої
кишки. Поверхня капсули нирки блискуча, волога. Консистенція органа дрябла, границя між
кірковою та мозковою речовинами дещо згладжена. На розрізі вологі, в міру кровонаповненні.
Найбільш виражені зміни, зазвичай, локалізувались у передніх долях нирок (рис. 1).
За мікроскопічного дослідження в нирках курей-бройлерів судини кортикомедулярної
зони розширені, ендотелій набубнявілий, десквамований. При цьому в просвіті розширених
міжчасточкових вен переважала плазма з поодинокими лімфоцитами та еозинофільними
нитками фібрину (рис. 2).

Рис. 2. Нирки. Просвіт судини заповнений плазмою з
поодинокими лімфоцитами та еозинофільними
нитками фібрину. Гематоксилін та еозин.
Ок. 10, об. 40

Рис.1. Нирки курки-бройлера за спонтанного
орнітобактеріозу

В інших курей, в судинах, серед формених елементів крові виявляли численні
піронінофільні мікроорганізми Ornithobacterium rhinotracheale, що вказувало на розвиток
бактеремії (рис. 3).
У багатьох дрібних артеріях виявляли нерівномірне зменшення просвіту судин,
складчастість інтими і де-не-де вакуолізацію ендотелію. У ниркових клубочках простежувались
розширення і часткове руйнування капсули, нагромадження в просвіті клубочка дрібнозернистої
білкової маси, а в просвіті судин – мікроорганізмів. На препаратах, забарвлених за Браше, у
клубочках одних курей виявляли просвіти петель судинного сплетіння заповнені
еритроцитами, внаслідок чого добре виділялась капілярна сітка. Капсула розтягнута, ядра
клітин зовнішнього листка сплющені, просвіт збільшений та помірно заповнений
слабопіронінофільним білковим інфільтратом (рис. 4).
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Рис. 3. Нирка. У просвіті судини піронінофільні
мікроорганізми Ornithobacterium rhinotracheale
(показані стрілками). Браше. Ок. 10, об. 40

Рис. 4. Нирка. Капсула клубочків розтягнута, просвіт
збільшений та помірно заповнений білковим
інфільтратом. Браше. Ок. 10, об. 40

При цьому, відзначали в клубочках набрякання стінок судинних петель та присутність
у їхньому просвіті піронінофільних мікроорганізмів Ornithobacterium rhinotracheale (рис. 5).
Посилювалась фільтрація плазми крові, в результаті зростаючого тиску в капілярах клубочків.
Внаслідок дилатації капсули, місцями епітелій зовнішнього листка капсули був зруйнований
(рис. 6). Циркуляція бактерій в кровотоку вела до порушення тканинних бар'єрів,
обумовлювала характерне внутрішньосудинне дисеміноване згортання крові, генералізацію
патологічного процесу.

Рис. 5. Нирка за орнітобактеріозу. Піронінофільні
мікроорганізми Ornithobacterium rhinotracheale у
судинному сплетінні клубочка. Браше. Ок. 10, об. 100

Рис. 6. Нирка. Піронінофільні мікроорганізми
Ornithobacterium rhinotracheale у судинному
сплетінні клубочка. Зовнішній листок капсули
зруйнований. Браше. Ок. 10, об. 100

Пошкодження клубочків супроводжувалось важкими змінами у канальцях, особливо у
структурі проксимальних. У цитоплазмі нефротелію більшості проксимальних канальців вміст
РНК різко знижувався і виявлявся у вигляді слабо забарвлених дезорганізованих порохоподібних
структур. Ядерця в ядрах майже не проглядались (рис. 7). Зменшення вмісту РНК в ядерцях і
цитоплазмі вказувало на пригнічення білоксинтезувальної функції нефротелію канальців. У
одних канальцях епітелій набубнявілий, цитоплазма просвітлена, контури згладжені, ядра в
стані лізису і каріорексису, що вказує на прогресування альтеративних змін. В інших
канальцях відзначали фокальний некроз і злущення клітин в їх просвіт. На препаратах,
забарвлених гематоксиліном та еозином в епітелії проксимальних звитих канальців виражена
різного ступеня дистрофія. Спостерігали слабо базофільне забарвлення, мутність і зернистість
цитоплазми епітелію канальців. Цитоплазма набубнявіла, ядра округлої форми, зміщувались
на периферію клітин. У таких проксимальних канальцях просвіт переважно звужувався (рис.
8).
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Рис. 7. Нирка. Звивисті канальці. Зниження вмісту
РНК в цитоплазмі та структурні зміни клітин
проксимальних канальців. Браше. Ок. 10, об. 100

Рис. 8. Нирка. Мутність, зернистість цитоплазми і
каріорекс епітелію канальців. Гематоксилін та еозин.
Ок. 10, об. 100

Більшість канальців дистального відділу сильно розширені, вистелені дещо
сплющеними епітеліальними клітинами, а у їхньому просвіті наявний слабооксифільний
білковий інфільтрат. Переважно ядра клітин гіпохромні, слабо контуровані або
зменшені,частіше в стані каріорексису. Відзначали також канальці в яких були відсутні ядра,
тобто розвивалась деструкція, внаслідок прогресування некробіотичних процесів. У таких
місцях виявлялась дрібнозерниста, хаотично розміщена маса злущеного епітелію. Структурні
зміни відображали напруженість фільтраційної та реабсорбційної функції В інших ниркових
часточках курей виявляли в інтерстиції навколо клубочків невеликі скупчення гістіоцитарних
елементів. Самі клубочки дещо зменшені, капсула деформована, судинне сплетіння здавлено,
помірно оточено круглоклітинними елементами. Просвіт проксимальних канальців заповнений
павутиноподібною білковою масою. Ядра клітин нефротелію проксимальних канальців зміщені
ближче до базальної мембрани (рис. 9). При фарбуванні за Мак-Манусом у таких ниркових
канальцях відзначали виразну РАS-позитивну реакцію, особливо у ділянках облямівки
нефротелію тубул, тубулярної базальної мембрани і у білковому субстраті просвіту канальців,
та поблизу судинного сплетіння (рис. 10). Крім цього, часто траплялись у полі зору
гістопрепарату зруйновані звивисті канальці заповнені РАS-позитивними речовинами і
клітинним детритом.

Рис. 9. Нирка. Круглоклітинний інфільтрат біля
клубочка. Гематоксилін та еозин.
Ок. 10, об. 40

Рис.10. Нирка. РАS-позитивна реакція у ділянках
облямівки нефротелію тубул, тубулярної базальної
мембрани і у просвіті канальців. Мак-Манус. Ок. 10,
об. 40
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ВИСНОВКИ
Отже, структурні зміни в нирках курей-бройлерів за спонтанного орнітобактеріозу
характеризувались бактеремією, внутрішньосудинною коагуляцію з утворенням тромбів, що
призводило до порушення реологічних властивостей крові, тканинного бар'єру і
супроводжувалось серозним екстракапілярним гломерулонефритом, дистрофічнонекробіотичними змінами нефротелію звивистих канальців, зниженням білосинтезувальної
функції тубулоцитів, та спричиняло генералізацію інфекційного процесу і важкий
функціональний стан органу.
Перспективи досліджень полягають у проведенні комплексних гістологічних,
гістохімічних та електронно-мікроскопічних досліджень уражених органів і тканин за
спонтанного орнітобактеріозу курей.
MICROSTRUCTURAL AND HISTOCHEMICAL CHANGES IN THE KIDNEY
OF SPONTANEOUSLY ORNITOBAKTERIOSIS BROILERS
G. I. Kotsyumbas, G. I. Blishch
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyi
50, Pekarska str., Lviv, 79010, Ukraine
SUMMARY
The results of histological and histochemical studies of kidney broilers of spontaneous
ornitobakteriosis. Under microscopic examination of kidney broilers found in the lumen of blood
vessels and glomerular capillary nets presence of numerous microorganisms pyroninophilia
Ornithobacterium rhinotracheale of blood cells, indicating the development of bacteremia and
accompanied swollen walls vascular loops. Structural changes in the kidneys of broiler chickens for
ornithobacteriosis were characterized by bacteremia, intravascular coagulation with the formation of
blood clots, which led to a violation of the rheological properties of the blood, tissue barrier and was
accompanied by serous extra-capillary glomerulonephritis, dystrophic-necrobiotic changes in the
nephroterolem of the convoluted tubules, a decrease the function of the tubulocytes, which pointed
to the generalization of the infectious process and the severe functional state of the organ.
Keywords:
KIDNEY,
ORNITHOBACTERIOSIS,
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МИКРОСТРУКТУРНИЕ И ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЧКАХ
КУР-БРОЙЛЕРОВ ЗА СПОНТАННОГО ОРНИТОБАКТЕРИОЗА
Г. И. Коцюмбас, Г. И. Блищ
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий
имени С. З. Гжицкого,
ул. Пекарская 50, г. Львов, 79000, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты гистологических и гистохимических исследований
почек кур-бройлеров за спонтанного орнитобактериоза. При микроскопическом исследования
почек кур-бройлеров, было обнаружено в полости сосудов и капилляров клубочков
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присутствие многочисленных пиронинофильных микроорганизмов Ornithobacterium
rhinotracheale, которые локализировались между форменными элементами крови. Вследствие
этого, развивалась бактеремия. Структурные изменения в почках кур-бройлеров за
орнитобактериоза характеризовались внутрисосудистой коагуляцией с образованием
тромбов, что вело к нарушению реологических свойств крови, тканевого барьера и
сопровождалось серозным экстракапиллярным гломерулонефритом, дистрофичнонекробиотическим изменениям нефротелия канальцев, снижением белоксинтезирующей
функции тубулоцитов, что указывало на генерализацию инфекционного процесса и тяжелое
функциональное состояние органа.
Ключевые слова: ПОЧКИ, ОРНИТОБАКТЕРИОЗ, ГИСТОЛОГИЧЕССКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ, ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, БАКТЕРЕМИЯ.
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ОЦІНКА ІМУНОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОРГАНІЗМУ КУРЧАТ
ЗА ВПЛИВУ КОКЦИДІОСТАТИКІВ ТУРИЛ ТА ТОЛІКОКС
Н. Е. Лісова, канд. с.-г. наук,
О. М. П‘ятничко, канд. с.-г. наук,
О. А. Максимович, О. В. Михалюк, В. П. Бассараб, молодші наукові співробітники
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведено дані про результати досліджень параметрів організму курчатбройлерів за застосування кокцидіостатика Турил 2,5 %, при вивченні його клінічної
ефективності, у порівнянні з препаратом Толікокс. Встановлено зміни гематологічних
показників та клітинних факторів природної резистентності птиці за умов застосування
препаратів. Відзначено деяку супресію окремих ланок неспецифічної резистентності за дії
кокцидіостатиків.
Для подальшого вивчення впливу толтразурилу на організм сільськогосподарських
тварин перспективним є дослідження застосування препаратів, що містять дериват
триазинетріону, разом з імуномодулятором, який переважно впливатиме на функціональну
активність клітинної ланки природної резистентності організму.
Ключові
слова:
КУРЧАТА,
КОКЦИДІОСТАТИКИ,
ГЕМАТОЛОГІЧНІ,
ІМУНОЛОГІЧНІ, БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ.
Щорічні світові витрати, спричинені еймеріозами птиці, складають майже 3 мільярдів
доларів [1]. Кокцидіози домашньої птиці проявляються високою смертністю серед молодняку,
спричиняють ентерити, діареї, призводять до зниження приростів маси тіла [2]. Для
профілактики та лікування еймеріозу застосовують кокцидіостатики – хімічні субстанції, які
мають мікробіологічне походження – промислова ферментація, – іонофори; а також
синтетичні, або хімічні. Широко застосовуються 12 кокцидіостатиків, з яких шість відносяться
до групи іонофорних антибіотиків – натрію монензин, натрію лазалоцид, амонію мадураміцин,
наразин, натрію саліноміцин, натрію семдураміцин. Шість інших кокцидіостатиків
неіонофорної природи (синтезованих): декоквінат (хімічної групи хінолонів), робенідину
гідрохлорид (хімічна група гуанідинів), галофухінону гідробромід (хімічна група
хінозолінонів), диклазурил (похідний бензилацетонітрилу), нікарбазин (похідний
динітрокарбаніліду) та толтразурил (дериват триазинетріону) [3].
Для сучасного птахівництва і господарств різного масштабу важливо, щоб у наявності
були високоефективні та дешевші від імпортованих препаратів вітчизняні лікарські засоби, або
вдосконалені відомі ветеринарні препарати, ефективні за профілактики та лікування еймеріозу.
Доволі дієвими для використання є препарати на основі толтразурилу. Вченими підтверджено
його високу ефективність при лікуванні курей та індиків [5, 6]. Вважається, що толтразурил є
аналогом нуклеозиду, який здатний приймати участь в синтезі нуклеїнових кислот на пізніх
етапах ендогенного розвитку еймерій, що в кінцевому результаті призводить до утворення
спотвореної стінки ооцисти та некрозу зиготи. Проте механізм дії толтразурилу детально не
з’ясований.
Завдання роботи: встановити та експериментально обґрунтувати ефективність
протикокцидійного препарату "Турил 2,5 %", розчин для перорального застосування,
виробництва ТзОВ "Ветсинтез" (Україна), у рекомендованих дозах, з лікувальною метою на
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птиці, у порівнянні з референс-препаратом "Толікокс" – розчин для перорального
застосування, виробництва фірми "Джордан Вет" (Йорданія).
Матеріали і методи. Робота виконана в лабораторії контролю дезінфікуючих та
антигельмінтних препаратів, разом з лабораторією контролю препаратів при незаразних
захворюваннях тварин, та лабораторією клініко-біологічних досліджень ДНДКІ ветпрепаратів
та кормових добавок, у віварії Інституту.
В досліді використовували курчат-бройлерів на відгодівлі, у кількості 50 голів віком 20–
25 діб. До постановки досліду птиця була піддана клінічному огляду та копроскопічному
дослідженню з висновками лабораторії контролю дезінфікуючих та антигельмінтних
препаратів. По типу аналогів було відібрано 3 групи птиці: 2 дослідні (по 20 курчат) в кожній
і контрольну (10 курчат) з ідентичними умовами утримання. Корм для птиці задавався з одного
кормоцеху. Дослідним групам курчат задавали препарати «Турил 2,5 %» (1 г) та референс
препарат «Толікокс» (2 г), перорально, з водою, впродовж двох діб, у дозі 7 мг ДР. Контрольній
групі птиці препарати не застосовували. Спостереження за дослідними та контрольною
групами птиці здійснювали щодобово.
Морфо-функціональний стан організму тварин до та після лікування встановлювали за
морфологічними та біохімічними показниками крові, які визначали згідно зі
загальноприйнятими методиками [7–11]. Для оцінки загального стану організму та
характеристики змін основних параметрів організму тварин було підібрано ряд лабораторних
тестів, що відповідали основним клінічним вимогам та поставленим завданням [12].
Для гематологічних досліджень використовували стабілізовану гепарином кров, а для
біохімічних досліджень – сироватку крові.
У стабілізованій крові визначали морфологічні показники: вміст гемоглобіну, число
еритроцитів, лейкоцитів, лейкоформулу, гематокрит, а також показники неспецифічного
імунітету: фагоцитарну активність нейтрофілів (ФАН) та фагоцитарний індекс (ФІ).
У сироватці крові визначали: загальний білок за допомогою рефрактометра ІРФ-22,
вміст ЦІК, активність ферментів (АлАТ, АсАТ, ЛФ), загальний холестерол, триацилгліцериди,
вміст Кальцію, Фосфору за допомогою напівавтоматичного біохімічного аналізатора
HumaLyzer 3000 з використанням стандартних наборів фірми Human.
Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність різниці показників
(р<0,05,) за критерієм Стьюдента. В усіх досліджуваних показниках визначали
середньоарифметичну величину (М), середню помилку середньоарифметичної величини (m)
константним методом, і критерій достовірності (р). За статистично-достовірний результат
брали різницю між величинами, при якій рівень імовірності різниці (p) був не більше 0,05, що
є загальноприйнятим підходом у лабораторних дослідженнях [13].
Результати й обговорення. За аналізом показників, отриманих протягом досліду в
лабораторії клініко-біологічних досліджень, у крові курчат-бройлерів перед початком та після
застосування препаратів не спостерігали значних відхилень від фізіологічної норми за
більшістю досліджуваних показників (табл. 1).
Слід зауважити досить високий відсоток еозинофілів у лейкограмі курчат (на верхній
межі норми). Після проведеного лікування, порівняно з періодом до застосування препаратів,
у курчат 1 групи спостерігалося незначне підвищення відсоткового вмісту еозинофілів.
Еозинофіли є фагоцитуючими і цитотоксичними клітинами, в чому за своїми функціями
подібні на нейтрофільні гранулоцити. Активність цих клітин пов‘язана з функціонуванням
імунного захисту слизових оболонок [12, 15]. Еозинофіли спеціалізуються на пошкодженні
патогенів певного роду, якими є гельмінти і найпростіші.
За висновками дослідників, еозинофілія при гельмінтозах не є ознакою алергійних
реакцій, а вказує на напруженість антигельмінтного імунітету; в умовах ж дефіциту
еозинофілів інвазії мають більш агресивний перебіг і тяжче піддаються специфічній терапії
[14]. Отже, в даному випадку зміни числа еозинофілів свідчать про активний стан
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антигельмінтного імунітету після застосування препарату. З аналізу інших гематологічних
показників відзначено зниження вмісту гемоглобіну на 18,7 % у курчат 2 групи, яка
отримувала препарат "Толікокс", що є можливим при застосуванні хіміотерапевтичних
лікувальних засобів.
Таблиця 1
Гематологічні показники курчат-бройлерів при клінічному дослідженні препарату Турил, (М±m, n=20)
Показники
Еритроцити, Т/л
Гемоглобін, г/л
Гематокрит, %
Лейкоцити, Г/л
Еозинофіли,%
Псевдоеозинофіли, %
Лімфоцити, %
Моноцити,%

До лікування
1гр.
2гр
1,8±0,1
2,2±0,1
67,5±5,9
69,7±2,4
29,2±0,8
30,0±2,9
32,0±5,1
33,0±5,0
5,0±0,7
4,0±1,1
31,5±1,8
29,3±0,8
57,0±1,4
60,0±1,1
6,5±0,5
6,7±0,8

Після лікування
1гр.
2гр
2,0±0,1
2,0±0,1
79,2±2,6
56,7±7,6
38,0±7,0
32,0±3,1
25,3±1,5
30,0±4,2
7,2±0,6
5,5±0,5
28,8±1,4
29,5±1,1
58,0±1,5
60,0±1,4
6,0±0,5
5,0±0,7

Межі норми
1,5–4
62–110
24–44
10-40
0-5
15-40
35-80
4-10

Дослідженням імунологічних показників птиці після проведеного лікування
встановлено деяке зниження активності та поглинальної здатності фагоцитуючих нейтрофілів
крові у курчат 2 дослідної групи (табл. 2). Як відомо, такі зміни можуть спостерігатися при
лікуванні цитостатиками та імунодепресантами [15], кокцидіостатики ж, через свій механізм
впливу на синтез оболонки клітин, можуть опосередковано впливати на клітинні фактори
резистентності макроорганізму.
Таблиця 2
Імунологічні та біохімічні показники курчат-бройлерів при клінічному дослідженні препарату Турил
(М±m, n=20)
Показники
ФАН, %
ФІ, м.т./нейтр.
Загальний білок, г/л
Кальцій, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

До лікування
1 гр.
2 гр.
22,8±1,0
21,8±1,4
11,3±1,0
12,0±1,5
35,1±2,5
29,1±1,4
1,7±0,1
1,5±0,1
2,0±0,2
2,0±0,1

Після лікування
1 гр.
2 гр.
21,0±1,0
19,0±1,0
12,0±0,1
9,7±1,0
30,6±1,9
30,6±2,3
2,5±0,2
2,8±0,1
2,5±0,1
2,3±0,1

Межі
норми
20-37
10-18
14-60
1,3-2,7
2,0–4,5

За аналізом динаміки біохімічних показників сироватки крові, протягом досліду
зауважено підвищення рівня кальцію, що мало позитивне значення і вказувало на покращення
обмінних процесів у організмі птиці.
Гепато- та нефроксичного впливу досліджуваних препаратів на організм курчат не
виявлено. Переважна більшість досліджуваних гематологічних, імунологічних та біохімічних
показників крові курей обох груп до та після лікування коливалася в межах фізіологічної
норми для даного виду птиці. Достовірних різниць між значеннями досліджуваних показників
крові курчат першої та другої групи не встановлено, тому можна зробити висновок, що
досліджувані препарати за терапевтичною ефективністю та впливом на організм птиці
практично не відрізнялися і є аналогами.
ВИСНОВКИ
1. На основі проведених досліджень встановлено, що препарати Турил 2,5 %, та
референс-препарат Толікокс, для перорального застосування, не виявляли побічної дії та
суттєвих змін у морфофункціональному стані організму дослідних курчат.
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2. За впливом на морфо-функціональний стан організму курчат-бройлерів препарат
‘‘Турил 2,5 %‘‘ (розчин для перорального застосування, виробництва ТОВ «Ветсинтез»,
Україна), суттєво не відрізнявся від препарату порівняння ‘‘Толікокс‘‘, розчин для
перорального застосування», фірми “Джордан Вет” (Йорданія).
Перспективи досліджень. З наукової точки зору, бажано провести дослідження
параметрів організму тварин при застосуванні кокцидіостатиків разом з імуномодулятором,
який переважно впливатиме на функціональну активність клітинної ланки природної
резистентності організму.
EVALUATION OF CHICKEN-BROILERS ORGANISM IMMUNOPHYSIOLOGICAL
PARAMETERS UNDER THE USE OF TOURIL AND TOLICOX COCCIDIOSTATICS
N. E. Lisova, O. M. Pyatnichko, O. A. Maksymovich, O. V. Mikhailyuk, V. P. Bassarab,
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
Results of veterinary drugs Тuril 2,5 % compared with Tolicox clinical trials presents in
article. Parameters of the chickens-broiler organism were researched. Changes in haematological
parameters and cellular factors of the natural resistance of birds in the conditions of the use of drugs
have been established. The suppression of separate parts of non-specific resistance during the action
of coccidiostatics was noted.
For further study of toltrazuril influence on the farm animals, it is promising to study the use
of drugs containing triasinetrione derivatives, together with an immunomodulator, which will mainly
affect the functional activity of the cellular link of the natural resistance.
Keywords: CHICKENS, HEMATOLOGICAL, IMMUNOLOGICAL, BIOCHEMICAL
PARAMETERS, BLOOD.
ОЦЕНКА ИММУНОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОРГАНИЗМА ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОКЦИДИОСТАТИКОВ ТУРИЛ И ТОЛИКОКС
Н. Э. Лисовая, О. М. Пятничко, О. А. Максимович, О. В. Михалюк, В. П. Бассараб
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены данные по результатам исследования параметров организма
цыплят-бройлеров при применении кокцидиостатика Турил 2,5 %, при изучении его
клинической эффективности в сравнении с препаратом Толикокс. Установлены изменения
гематологических показателей и клеточных факторов естественной резистентности птицы при
применении препаратов. Отмечена некоторая супрессия фагоцитарного звена
неспецифической резистентности организма цыплят в условиях влияния кокцидиостатиков.
Для дальнейшего изучения влияния толтразурила на организм сельскохозяйственных
животных перспективным представляется применение средств, содержащих дериват
триазинетриона, совместно с иммуномодулятором, который преимущественно влияет на
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функциональную активность клеточного звена естественной резистентности организма
Ключевые слова: ЦЫПЛЯТА, КОКЦИДИОСТАТИКИ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ,
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ.
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ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНАХ ІМУННОЇ СИСТЕМИ
ІНДИКІВ ЗА ДІЇ ПРЕПАРАТУ «АВЕСТИМ» НА ТЛІ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЕЙМЕРІОЗУ
І. Я. Мазур1, аспірант,
В. В. Стибель1, д-р вет. наук, професор,
О. М. Щебентовська1, канд. вет. наук
А. В. Березовський2, д-р вет. наук, професор
1

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького,
вул. Пекарська 50, м. Львів, 79000, Україна
Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
2

У статті представлені результати гістологічних та гістохімічних досліджень
органів імунної системи індиків за експериментального еймеріозу та застосування
імуностимулятора «Авестим». У тимусі індиків, яких експериментально заражали
еймеріозом було відзначено збіднення Т-лімфоцитами кіркової речовини, збільшення кількості
тілець Гассаля, нечітку, а подекуди і відсутню диференціацію між кірковою та мозковою
речовинами, що вказує на імунодефіцитний стан і пришвидшення акцидентної трансформації
органа. У клоакальній сумці індиків за експериментального еймеріозу виявлено збіднення
лімфо-епітеліальних вузликів В-лімфоцитами, некрози, інверсію кіркового і мозкового шарів,
утворення залозистих структур і криптоподібних випинань покривного епітелію. Тоді, як
застосування імуностимулятора «Авестим» дещо активізувало та стимулювало
проліферацію лімфоїдних клітин і диференціацію Т-лімфоцитів у тимусі, сприяло збільшенню
кількості В-лімфоцитів у клоакальній сумці, які здатні перетворюватись у плазматичні
клітини й продукувати антитіла.
Ключові слова: ІНДИКИ, ЕЙМЕРІОЗ, ТИМУС, КЛОАКАЛЬНА СУМКА,
ЛІМФОЦИТИ, ПРЕПАРАТ «АВЕСТИМ».
Сьогодні галузь птахівництва активно розвивається і за обсягом виробництва м'яса
виходить на перші позиції в Україні. Проте, існує і стримуючий фактор розвитку цієї галуззі
– це інфекційні та інвазійні хвороби. Найбільш небезпечним, з економічної точки зору,
особливо для індиків, які утримуються на глибокій підстилці, упродовж тривалого терміну
вирощування, залишається еймеріоз. Дане захворювання є причиною 5-10 % смертності в
стадах птиці, а збитки від підгострої форми захворювання значно більші і в усьому світі
становлять сотні мільйонів доларів 1, 2.
Особливий інтерес при вивченні даного захворювання представляють
патоморфологічні зміни в усіх органах, особливо при експериментальному зараженні
еймеріями, оскільки можна детально вивчити патологію не лише в органах шлунковокишкового тракту, де проходить розвиток еймерій, але і застосувавши кокцидіостатики та
стимулятори імунної системи, прослідкувати механізми відновлення фізіологічних процесів
3. Вчені різних країн, які займались вивченням етіології та патогенезу еймеріозу встановили,
що сприяючими та підсилюючими факторами для розвитку еймеріозу є стрес і супутні
інфекції, які саме і впливають на формування імунітету господаря 4, 5.
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Метою нашої роботи було вивчити гістоструктурні та деякі гістохімічні зміни в органах
імунної системи індиків за експериментального еймеріозу та за застосування
імуностимулятора «Авестим» для відновлення морфофункціональних порушень у хворої
птиці.
Матеріали і методи. Дослідження проводили на базі лабораторії кафедри
паразитології та іхтіопатології та на кафедрі нормальної та патологічної морфології і судової
ветеринарії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького. Для визначення ефективності застосування кокцидіостатика
«Робенкокс» та імуностимулятора «Авестим», вивчення їх впливу на організм індиків було
сформовано чотири дослідні групи з трьох тижневих індиків (21 денні), з початковою масою
тіла 0,74 кг (по 15 голів у кожній групі): І група – контрольна, не вакцинована від еймеріозу,
отримувала стандартний раціон та вільний доступ до води, утримувалась окремо від інших
індиків з метою недопущення інвазії ооцистами еймерій. ІІ група  експериментально заражені
індики високими дозами вакцинного штаму вакцини «Іmmucox», ІІІ група  заражені
вакцинним штамом вакцини «Іmmucox», але з кормом отримували кокцидіостатик
«Робенкокс» у дозі 360 г/т корму, ІV група – вакцинована від еймеріозу, якій до основного
раціону не додавали будь-яких препаратів. Комбікорм згодовували згідно норм,
рекомендованих фірмою для кросу Hybrid Converter.
На 10 добу експерименту індикам усіх дослідних груп, з метою покращення загальної
резистентності організму, активізації специфічної імунної відповіді на введення вакцини,
послаблення післявакцинальних ускладнень, а також для неспецифічної профілактики
вірусних хвороб, задавали імуностимулятор «Авестим» орально, у розрахунку 0,025 мл
препарату на 1 кг маси тіла раз на добу, упродовж 7 днів.
Через 14 днів після останнього випоювання імуностимулятора «Авестим» по 5 голів
індиків з усіх груп піддавали евтаназії відповідно до вимог «Загальних етичних принципів
експериментів на тваринах (Україна, 2001), що узгоджуються з Положеннями «Європейської
конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та
інших наукових цілей» (Страсбург, 1985). Відібраний матеріал для гістологічних досліджень
фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну та в рідині Карнуа, зневоднювали в етанолі
зростаючої міцності, ущільнювали і заливали в парафін. Зрізи виготовляли на мікротомі МС2, фарбували гематоксилін-еозином, за методами Браше [6, 7]. Фотореєстрацію препаратів
проводили методом світлової мікроскопії з використанням мікроскопа Leica DM-2500
(Switzerland) та фотокамери Leica DFC450C і програмного забезпечення Leica Application Suite
Version 4.4.
Результати й обговорення. При макроскопічному оцінюванні органів грудочеревної
порожнини індиків після застосування імуностимулятора «Авестим» на тлі експериментального
еймеріозу встановлено, що органи розміщуються анатомічно правильно, слизові та серозні
оболонки світло-рожевого кольору, блискучі, підшкірна жирова клітковина добре розвинута.
Часточки тимуса, які розміщувались вздовж шиї пружної консистенції, сіро-рожевого кольору.
Селезінка темно червоного кольору, округла, пружна, на розрізі зіскріб пульпи незначний.
Клоакальна сумка індиків як контрольної, так і дослідних груп світло сірого кольору, округлої
форми, без видимих макроскопічних змін.
За гістологічного дослідження тимуса індиків контрольної групи виявляли волокнисту
сполучнотканинну капсулу від якої відходять трабекули, ділячи орган на часточки, в яких добре
проглядаються межі між кірковою та мозковою речовиною. Кіркова речовина візуально була
ширшою, містила достатньо велику кількість малих лімфоцитів, тоді як мозкова речовина світліша,
де між епітеліоцитами дещо вільніше розташовувались великі та зрілі Т-лімфоцити, макрофаги та
дендритні клітини (рис. 1).
За гістологічного дослідження тимуса індиків ІІ дослідної групи, яких
експериментально заражали еймеріозом, відзначали лімфоїдне виснаження органу, нечітку, а
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подекуди і відсутню диференціацію між кірковою та мозковою речовинами. Збіднення
лімфоцитів кіркової речовини, збільшення кількості тілець Гассаля, зменшення Т-лімфоцитів,
що вказує на імунодефіцитний стан і пришвидшення акцидентної трансформації тимуса. В
окремих тимусних тільцях спостерігали залишки некротизованих лімфоцитів. Судини
мозкової речовини розширені, переповнені еритроцитами та лімфоцитами (рис. 2). У центрі
мозкової речовини проглядались поодинокі оксифільні, дещо гомогенні тільця Гассаля, а самі
клітини мозкової речовини тимуса знаходились на різних стадіях дозрівання і апоптозу (рис.
3).

Рис. 2. Тимус індиків ІІ дослідної групи.
Переповнення судин як кіркової, так і мозкової
речовини. Відсутність диференціації часточки
тимуса на кіркову і мозкову зони.
Гематоксилін та еозин. х 100

Рис. 1. Тимус індиків контрольної групи. Чітко
структурована кіркова та мозкова речовини.
Гематоксилін та еозин. х 200

Такі мікроструктурні зміни в тимусі вказують на розвиток імунодефіцитного стану з
пригніченням Т-системи імунітету.
У індиків ІІІ дослідної групи, які з кормом отримували кокцидіостатик «Робенкокс», а
в подальшому імуностимулятор «Авестим» при гістологічному дослідженні тимуса
встановлено, що часточкова будова органу збережена, проте відзначались ділянки, особливо
у кірковій речовині, де поодиноко розміщувались малі та середні лімфоцити, утворюючи
вогнища клітинного спустошення. У мозковій речовині органу реєстрували незначну
гіперемію та наявність невеликої кількості тілець Гассаля (рис. 4). Превалював апоптоз
незрілих кортизон-чутливих Т-лімфоцитів з одночасною міграцією макрофагів з фагоцитозом
продуктів розпаду лімфоцитів і виникненням такого явища, як картина «зоряного неба» в
кірковій речовині тимуса, що свідчить про пришвидшення акцидентної інволюції тимуса.
Проте, застосування імуностимулятора «Авестим» дещо скоригувало інволютивні процеси в
тимусі за рахунок активації мітотичної активності великих та середніх лімфоцитів, під
впливом яких стимулювалось вироблення Т-лімфоцитів, що свідчить про позитивні зміни в
імунній системі індиків.
За гістологічного дослідження тимуса індиків IV дослідної групи було встановлено, що
часточкова будова органу збережена, кортико-медулярна межа, де відбувається основна
міграція Т-лімфоцитів чітка. Кіркова речовина достатньо широка і щільно заповнена
тимоцитами (рис. 5). Мозкова речовина, дещо світліша, її клітинний склад представлений Тлімфоцитами на різних стадіях диференціювання, проте тимусних тілець значно менше, у
порівнянні з ІІ та ІІІ дослідними групами.
Отже, аналізуючи мікроскопічні зміни в тимусі індиків, яких експериментально
заражали еймеріозом, відзначено порушення функціонування центрального органу
імуногенезу за рахунок ураження клітин лімфоїдного ряду, що спричиняло недостатню імунну
відповідь, яка залежить від морфофункціонального стану лімфоїдної тканини. Застосування
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імуностимулятора «Авестим», в деякій мірі, активізувало та стимулювало проліферацію
лімфоїдних клітин, диференціацію Т-лімфоцитів і підсилення реактивності організму.

Рис. 4. Тимус індиків ІІІ дослідної групи. Гіперемія,
та ділянки клітинного спустошення.
Гематоксилін та еозин. х 100

Рис. 3. Тимус індиків ІІ групи. Гіперемія.
Гомогенізація тілець Гассаля у мозковій речовині.
Гематоксилін та еозин. х 400

Рис. 5. Тимус індиків IV дослідної групи. Чітка диференціація між кірковою (1) та мозковою
речовинами (2). Гематоксилін та еозин. х 200

За гістологічного дослідження клоакальної сумки індиків контрольної групи
встановлено, що слизова оболонка складчаста, містить неглибокі борозни, вистелена простим
стовпчастим епітелієм. В основі складок, а також на бічних поверхнях епітелій простий
кубічний або циліндричний, а в інших ділянках простий багаторядний. Відзначали незначну
інфільтрацію пухкої сполучної тканини слизової оболонки плазматичними клітинами,
лімфоцитами, гранулоцитами, тканинними базофілами.
У складках слизової клоакальної сумки розташовуються лімфоїдні вузлики, які оточені
ретикулярною тканиною. Клітинний склад лімфоїдних вузликів представлений, в основному,
В-лімфоцитами, а також лімфобластами, пролімфоцитами, плазмоцитами, макрофагоцитами і
гранулоцитами. Мозкова речовина більшості лімфоїдних вузликів індиків контрольної групи
містить значну кількість клітинних елементів (рис. 6).
Аналізуючи гістологічну будову клоакальної сумки індиків ІІ групи, відзначали деякі
зміни, особливо у окремих лімфоїдних вузликах. У мозковому шарі, серед ретикулоепітеліальних клітин розсіяно розміщувались невеликі лімфоцити, а в центрі мозкової
речовини чітко проглядались зони з некрозами (рис. 7, 8). Лімфоїдні вузлики збіднені
лімфоцитами, відмічалось посилення їх бласттрансформації та інверсія кіркового і мозкового
шарів. Унаслідок цього, центральна частина деяких лімфоїдних вузликів заповнювалась
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некротичним детритом, а сформовані залозисті структури вказують на пригнічення
лімфопоезу.

Рис. 6. Клоакальна сумка індиків контрольної групи.
Чітка диференціація кіркової (1) та мозкової зон (2).
Гематоксилін та еозин. х 200

Рис. 7. Клоакальна сумка індиків ІІ групи. Лімфоїдне
виснаження (показано стрілкою). Кіркова зона (1),
мозкова (2). Гематоксилін та еозин. х 200

Тоді, як у ІІІ дослідній групі індиків відзначали також складчастість слизової оболонки
клоакальної сумки, відсутність некротичних змін епітеліоцитів. Проте, зберігались ділянки
клітинного спустошення кортико-медулярної зони, і не завжди чітка диференціація кіркової
та мозкової зон у лімфоепітеліальних вузликах (рис. 9).

Рис. 8. Клоакальна сумка індиків ІІ групи.
Розширення судин (показано стрілкою), некроз
лімфоцитів у мозковій зоні лімфоїдного вузлика (1).
Гематоксилін та еозин. х 400

Рис. 9. Клоакальна сумка індиків ІІІ групи. Невеликі
ділянки клітинного спустошення як в кірковій, так і
мозковій зонах. Гематоксилін та еозин. х 200

У лімфоепітеліальних вузликах під впливом антигенної стимуляції В-лімфоцити
диференціюються в ефекторні клітини, які забезпечують місцевий і загальний імунітет. У
більшості лімфоїдних вузликів клоакальної сумки індиків ІІІ групи поділ на мозкову та кіркову
речовину збережений, клітинний склад представлений, в основному, В-лімфоцитами, а також
лімфобластами, пролімфоцитами, плазмоцитами, макрофагоцитами (рис. 10). Серед
лімфоцитів трапляються малі, середні та великі. Кількість клітинних елементів у кірковій
речовині значно більша, у порівнянні з такими у індиків ІІ дослідної групи. За гістологічного
дослідження клоакальної сумки індиків ІV дослідної групи встановлено чіткий поділ
лімфоїдних вузликів на кіркову та мозкову речовину. Клітинний склад лімфоїдних вузликів
представлений в основному В-лімфоцитами, а також лімфобластами та пролімфоцитами.
Відзначали щільне заселення лімфоцитами мозкової речовини більшості лімфоїдних вузликів,
а також значну плазматизацію, у порівнянні з іншими дослідними групами (рис. 11).
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Рис. 10. Клоакальна сумка індиків ІІІ дослідної
групи. Збільшення кількості плазмобластів (показано
стрілкю), особливо на межі з кірковим шаром.
Фарбування за Браше. х 400

Рис. 11. Клоакальна сумка індиків ІV дослідної
групи. Плазматичні клітини в кірковій зоні
лімфоїдного вузлика. Фарбування за Браше. х 400

Таким чином, провівши детальний морфологічний аналіз клоакальної сумки індиків за
експериментального еймеріозу, виявлено збіднення лімфоцитами лімфоепітеліальних
вузликів, зменшення кількості В-лімфоцитів, підсилення бласттрансформації та інверсії
кіркового і мозкового шарів, що супроводжувалось загибеллю і некрозом клітин у мозковому
шарі, а також утворенням залозистих структур і криптоподібних випинань покривного
епітелію. Застосування імуностимулятора «Авестим», в деякій мірі, сприяло збільшенню
кількості та активації В-лімфоцитів, які здатні перетворюватись у плазматичні клітини й
продукувати антитіла.
ВИСНОВКИ
Отже, аналізуючи морфологічні зміни в органах імуногенезу індиків за застосування
імуностимулятора «Авестим» на тлі експериментального еймеріозу встановлено помірну
імунологічну реактивність організму, регуляцію кількості Т- і В-лімфоцитів, підвищення
резистентності організму за рахунок стимуляції імуногенезу.
Перспективи досліджень полягають у проведенні комплексних гематологічних,
біохімічних та імунологічних досліджень крові індиків за експериментального еймеріозу та за
застосування імуностимулятора «Авестим».
PATHISTOLOGICAL CHANGES IN THE IMMUNE SYSTEM ORGANS OF TURKEYS
AS THE RESULT OF THE «AVESTIM» DURING THE EXPERIMENTAL EIMEROSIS
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SUMMARY
The article presents results of histological and histochemical studies of the immune system of
turkeys during experimental eimeriosis under the impact of immune stimulator "Avestim". We
observed thymus dysfunction in turkeys, which were experimentally infected with Eimeria. Thymus’
lymphoid cells were impacted, with indistinct or sometimes absent differentiation between the
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cortical and cerebral matters. Degeneration of cortical lymphocytes, increase in the number of Gassall
cells and decrease in T-lymphocytes, which indicates immunodeficiency and acceleration
of secondary organ transformation, whereas the use of immune stimulator "Avestim", to some extent,
activated and stimulated proliferation of lymphoid cells, differentiation of T-lymphocytes and
increase in their reactivity. In case of experimental eimyrosis, a decrease in the number of T- and,
especially, B-lymphocytes, degeneration of lymphoid follicles, strengthening of blast cell
transformation and inversion of the cortical and cerebral layers within turkeys’ Bursa Fabricii was
identified. The death and disappearance of lymphoid cells, necrosis in the cerebrospinal fluid,
formation of glandular structures were noted in lymph nodes. The use of the immune stimulator
"Avestim", to some extent, contributed to an increase in the number and activation of B-lymphocytes
that are capable of transforming into plasma cells and producing antibodies.
Keywords: TURKEYS, EIMERIOSIS, THYMUS, BURSA FABRICII, LYMPHOCITE,
«AVESTIM».
ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНАХ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
ИНДЮКОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА «АВЕСТИМ» НА ФОНЕ
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты гистологических и гистохимических исследований
органов иммунной системы индюков при экспериментальном эймериозе и применении
иммуностимулятора «Авестим». В тимусе индюков, которых экспериментально заражали
эймериозом, было отмечено обеднение Т-лимфоцитами корковой зоны, увеличение
количества телец Гассаля, нечеткую дифференциацию между корковой и мозговой зонами,
что указывает на иммунодефицитное состояние и ускорение акцидентной трансформации
органа. В клоакальной сумке индюков при экспериментальном эймериозе обнаружено
обеднение лимфоэпителиальных узелков В-лимфоцитами, некрозы, инверсию коркового и
мозгового слоев, образование железистых структур в покрывном эпителии. Применение
иммуностимулятора «Авестим» стимулировало пролиферацию лимфоидных клеток,
дифференциацию Т-лимфоцитов в тимусе, а также способствовало увеличению количества Влимфоцитов в клоакальной сумке, которые способны превращаться в плазматические клетки
и производить антитела.
Ключевые слова: ИНДЮКИ, ЭЙМЕРИОЗ, ТИМУС, КЛОАКАЛЬНАЯ СУМКА,
ЛИМФОЦИТЫ, ПРЕПАРАТ «АВЕСТИМ».
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БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ФЕТОПЛАЦЕНТАТУ,
САПОНІТУ І СІРКИ НА ПЕРЕБІГ ОТЕЛЕННЯ
ТА ПІСЛЯОТЕЛЬНОГО ПЕРІОДУ В КОРІВ
В. В. Захарін, канд. вет. наук, доцент
Г. П. Грищук, канд. вет. наук, доцент
А. С. Ревунець, канд. вет. наук, доцент
Житомирський національний агроекологічний університет
Старий бульвар, 7, м. Житомир. 10008, Україна
Отримані дані дають можливість проводити розробку методів корекції перебігу
тільності, отелення і післяотельного періоду в корів. Аналізуючи результати досліджень,
можна зробити висновок про ефективність застосованих нами препаратів. Так, одноразове
підшкірне введення нетелям у передотельний, і дворазове – в післяотельний період
фетоплацентату та задавання з кормом сапоніту і сірки стимулювало перебіг всіх стадій
отелення та інволюційних процесів у матці після отелення, що виразилось у скороченні
інтервалу від отелення до виникнення першої стадії збудження статевого циклу.
Ключові слова: ОТЕЛЕННЯ, ПІСЛЯОТЕЛЬНИЙ ПЕРІОД, НЕТЕЛІ, КОРОВИ,
ФЕТОПЛАЦЕНТАТ, САПОНІТ, СІРКА.
Велике значення мають біологічно активні речовини, які можна призначати великій
рогатій худобі у будь-який період репродуктивного циклу. Після їх застосування у тварин
прискорюється відновлення і нормалізація перебігу статевого циклу, підвищується
заплідненість і зменшується кількість випадків смертності ембріонів. У матці створюються
оптимальні умови для повноцінного бластогенезу, імплантації та плацентації ембріонів.
Стимулююча дія тканино-вітамінних препаратів на організм вагітних тварин триває 2–3 місяці
[1–3].
Перебіг отелення у нетелей зумовлюється багатьма факторами, серед яких
найважливішими є стан фізіологічної зрілості організму, кісткової основи родових шляхів,
величини плоду, що залежить від їх годівлі, умов утримання та відповідної підготовки.
Перетворення звичайного таза на родовий – один із передвісників родів, що дає можливість
прогнозувати перебіг стадії виведення плоду. Отелення – основний критерій, за яким можна
передбачити перебіг післяотельного періоду та інволюцію статевих органів корів-первісток [1–
3]. Нормальний перебіг тільності завершується коротким отеленням. Після закінчення третьої,
послідової стадії отелення розпочинається післяотельний період, впродовж якого відбувається
інволюція статевого апарату корови-первістки до стану, при якому виникають всі умови для
запліднення і розвитку нової тільності [3–7].
Запальні процеси і функціональні розлади у статевому апараті первісток виникають
найчастіше після важкого отелення та проникнення в статеві органи збудників інфекції, що
може стати причиною неплідності. У зв’язку з цим очевидна необхідність у простих і якісних
методах контролю за перебігом отелення і післяотельного періоду у первісток 3–6, 7.
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Дослідження перебігу отелення і післяотельного періоду та виявлення змін в організмі
корів-первісток є актуальним питанням ветеринарного акушерства і може дати можливість
запропонувати засоби профілактики їх неплідності.
Матеріали і методи. Матеріалом для досліджень були нетелі голштинської породи,
вирощені в ДГ “Рихальське” Ємільчинського району і ПСП “Україна”, с. Почуйки
Попільнянського району Житомирської області. В обох господарствах було відібрано по три
групи нетелей однакового віку і маси та сформовано по три групи тварин: контрольна, перша
і друга дослідні; у кожній групі – по 10 нетелей.
У всіх тварин за загальноприйнятими методиками вивчали клінічний статус шляхом
вимірювання температури тіла, визначення частоти пульсу і дихання. Ректальним
дослідженням встановлювали термін тільності нетелей. Нетелям першої дослідної групи за 30
діб до родів і двічі після родів – у першу добу і через тиждень у ділянці середньої третини
триголового м’яза плеча підшкірно вводили тканинний препарат фетоплацентат по 20 мл з
обох сторін, нетелям другої дослідної групи, окрім введення фетоплацентату, протягом 45-60 діб
згодовували мінеральну добавку – суміш 150 г сапоніту та 15 г сірки.
Перебіг тільності, отелення та післяотельного періоду визначали спостереженням.
Результати й обговорення. Як видно з наведених у таблицях 1 і 2 та рисунку даних,
вік нетелей при настанні отелення у середньому по групах становив у ДГ “Рихальське”: у
контрольній – 887 діб, у першій дослідній – 886 діб, у другій дослідній – 876 діб; а в ПСП
“Україна”: у контрольній групі – 885 діб, у першій і другій дослідних – по 894 діб. Ці дані
свідчать про те, що телиць осіменяли у період настання фізіологічної зрілості – у віці 19–20
місяців.
Досліджено перебіг тривалості стадій отелення у всіх трьох групах нетелей в обох
господарствах. Підготовча стадія отелення у нетелей, вирощених у ДГ “Рихальське”,
становила: у контрольній групі 25,30,65 год, у нетелей першої дослідної групи –
19,21,04 год (р<0,001) та нетелей другої групи – 18,20,73 год (р<0,001). У нетелей,
вирощених у ПСП “Україна”, підготовча стадія отелення тривала: у контрольній групі –
22,91,2 год, першій дослідній – 18,50,69 год (р<0,01), другій групі – 16,60,61 год (р<0,001).
Порівняно з контрольною групою тварин із ДГ “Рихальське”, у першій дослідній підготовча
стадія отелення зменшилася на 21,4 %, у другій – 28,1 %, а у ПСП “Україна” – на 19,2 та 27,5 %,
відповідно.
Таблиця 1
Перебіг отелення та післяотельного періоду в корів-первісток ДГ “Рихальське”, Мm, n=10
Показники
Отелилось нетелей
Вік корів-первісток при родах, діб
Тривалість стадій родів:
підготовчої, год
виведення плода, год
послідової, год
Перебіг родів:
фізіологічних
з акушерською допомогою; в. т. ч.
затриманням посліду
Маса тіла телят, кг
Інтервал від отелення до прояву першого
статевого циклу, діб

Контрольна,
10
887,308,51

Групи
Перша дослідна,
10
886,907,18

Друга дослідна,
10
876,707,08

25,30,65
2,190,17
7,050,48

19,21,04***
1,440,16**
5,210,33**

18,20,72***
1,140,11***
3,370,22***

4
6
3
35,8±1,44

3
7
37,11,84

3
7
33,61,76

72,02,86

52,61,79***

49,51,62***

Примітка: ступінь вірогідності – * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001.
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Найважливішою щодо перебігу отелення вважається стадія виведення плода. У нетелей
із ДГ “Рихальське” найдовшою вона була у контрольній групі і тривала 2,190,17 год, у
нетелей першої дослідної групи – 1,440,16 год (р<0,01), другої дослідної – 1,140,11 год
(р<0,001).
У нетелей із ПСП “Україна” також найдовшою була стадія виведення плода у тварин
контрольної групи, яка тривала 2,170,19 год, у нетелей першої дослідної групи –
1,190,12 год (р<0,001), у другої дослідної – 1,130,13 год (р<0,001). Порівнюючи з
контрольною групою із ДГ “Рихальське”, у першій дослідній стадія виведення плода
зменшилася на 34,2 %, у другій – на 47,9 %, а у ПСП “Україна”– на 45,2 та 47,9 %, відповідно.
Як бачимо, за тривалістю другої стадії отелення між всіма групами корів-первісток із
дослідних господарств різниці немає.
Третя, послідова стадія отелення, була найтривалішою у нетелей контрольної групи із
ДГ “Рихальське” і становила 7,050,48 год. Акушерську допомогу з відділенням
навколоплідних оболонок у цій групі було надано трьом коровам-первісткам з причини
слабких перейм і потуг. У корів-первісток першої дослідної групи послід відділився протягом
5,210,33 год (р<0,01), у другої – 3,370,22 год (р<0,001).
Найдовшою послідова стадія була у первісток контрольної групи із ПСП “Україна” –
8,00,42 год, а у корів-первісток першої дослідної групи послід відділився протягом 5,230,38
год (р<0,001), другої – протягом 5,050,31 год (р<0,001).
Таблиця 2
Перебіг отелення та післяотельного періоду в корів-первісток ПСП “Україна”, Мm; n=10
Показники
Отелилось нетелей
Вік корів-первісток при родах, діб
Тривалість стадій родів:
підготовчої, год
виведення плода, год
послідової, год
Перебіг родів:
фізіологічних
з акушерською допомогою: в. т. ч.
затримання посліду
Маса тіла телят, кг
Інтервал від отелення до прояву
першого статевого циклу, діб

Контрольна,
10
884,808,75

Групи
Перша дослідна,
10
894,0010,3

Друга дослідна,
10
894,4010,48

22,90,77
2,170,19
8,00,42

18,50,69**
1,190,12***
5,230,38***

16,60,61***
1,130,13***
5,050,31***

3
7
4
34,7±1,37

5
5
35,01,52

6
4
34,01,30

74,02,67

55,72,99***

50,62,52***

Примітка: ступінь вірогідності – * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001.

Акушерську допомогу з відділенням навколоплідних оболонок було надано чотирьом
коровам-первісткам контрольної групи теж через слабкі перейми і потуги в стадію виведення
плода. Порівняно з контрольною групою первісток із ДГ “Рихальське”, у першій дослідній
послідова стадія скоротилася на 26,1 %, у другій – на 52,2 %, а у ПСП “Україна” – на 34,6 та
36,9 %, відповідно.
Слід зазначити, що із 30 первісток, які отелились (ДГ “Рихальське”), 20-м надавали
акушерську допомогу з причин слабких перейм і потуг: у контрольній групі – шістьом, у
дослідних групах – по 7 у кожній, у тому числі при масі тіла телят 37–41 кг у контрольній
групі – трьом, у першій дослідній – двом, у другій – трьом. За фізіологічного перебігу всіх
стадій отелення маса тіла телят становила: у контрольній групі – 35,8±1,44 кг; у дослідних –
першій – 37,11,84 кг, другій – 33,61,76 кг.
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У головному передлежанні отелення відбулося у 20 корів-первісток: у чотирьох в
контрольній групі, у семи – в першій дослідній, у дев’яти – в другій. У десяти первісток
отелення перебігало при тазовому передлежанні телят, у тому числі: у тварин контрольної та
першої дослідної груп у – чотирьох, другої – у двох.
Фізіологічне отелення з головним передлежанням плодів відбулося: у двох нетелей в
контрольній групі, у однієї – в першій дослідній групі, у двох – у другій, а у тазовому – по
одному в першій і другій дослідних групах.
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Рис. Перебіг отелення та післяотельного періоду в корів-первісток у дослідних господарствах

Акушерську допомогу з головним передлежанням плодів із причин слабких перейм і
потуг надавали: двом нетелям контрольної групи, п’ятьом – першої дослідної, шістьом –
другої групи; в тому числі за великої маси плодів у контрольній групі – двом, у першій і другій
дослідних – одному і трьом, відповідно. В головному передлежанні затримання посліду було
у двох корів-первісток контрольної групи.
Акушерську допомогу при тазовому передлежанні плодів з причини слабких перейм і
потуг надавали нетелям: контрольної групи − чотирьом; першої дослідної – двом; другої –
одній, у тому числі з причини великої маси плодів у контрольній і першій дослідній групах –
по одному. Затримання посліду при тазовому передлежанні спостерігалось у однієї первістки
контрольної групи.
Важливим показником перебігу післяотельного періоду в корів-первісток був інтервал
від отелення до виникнення першої стадії збудження статевого циклу. У корів-первісток (ДГ
“Рихальське”) контрольної групи вона настала через 72 доби після отелення, першої дослідної
групи – через 52,6 (р<0,001) доби, у другої дослідної групи – через 49,5 діб (р<0,001). Отже,
відмічено достовірне зменшення інтервалу від отелення до виникнення першої стадії
збудження статевого циклу (р<0,001). Різниця у часі щодо виникнення стадії збудження
статевого циклу між контрольною і першою дослідною групою становила 19 діб, а між
контрольною і другою дослідною – 22 доби.
Проведені дослідження (ПСП “Україна”) також показали, що із 30 корів-первісток, які
отелились, 16-м надавали акушерську допомогу з причини слабких перейм і потуг, у тому
числі у контрольній групі – сімом, у першій і другій дослідних групах – п’ятьом і чотирьом,
відповідно, у тому числі при масі телят 37–44 кг у контрольній групі – трьом, у першій
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дослідній – чотирьом, у другій – трьом. За умов фізіологічного перебігу всіх стадій отелення,
маса тіла телят становила: у контрольній групі 35±1,52 кг; у дослідних групах – першій –
34±1,3 кг, другій – 34,7±1,37 кг.
При головному передлежанні отелення відбулося у 23 корів-первісток: у дев’яти в
контрольній групі, у восьми в першій дослідній, у шести – в другій. У семи тварин отелення
перебігало при тазовому передлежанні телят: у тому числі, у двох контрольної групи, у трьох
першої дослідної та двох – другої дослідної.
Фізіологічний перебіг отелення з головним передлежанням плодів зареєстровано: у
трьох корів-первісток у контрольній групі, у чотирьох − у першій дослідній групі, у трьох – у
другій, а у тазовому передлежанні − однієї в першій і трьох – у другій дослідних групах.
Акушерську допомогу з головним передлежанням плодів з причини слабких перейм і потуг
надавали двом коровам-первісткам контрольної групи, чотирьом – першої дослідної, чотирьом
– другої групи. За великої маси плодів надавали допомогу у контрольній групі трьом тваринам,
у першій і другій дослідній – по чотири у кожній. При головному передлежанні затримання
посліду зареєстровано тільки у двох корів-первісток контрольної групи.
При тазовому передлежанні акушерську допомогу з причини слабких перейм і потуг
надавали п’ятьом коровам-первісткам контрольної групи, одній – першої дослідної.
Невідповідність параметрів плодів розмірам родових шляхів було установлено у однієї
первістки контрольної і однієї – першої дослідної групи. Затримання посліду при тазовому
передлежанні спостерігалось у двох корів-первісток контрольної групи.
Важливим показником перебігу післяотельного періоду первісток був інтервал від
отелення до виникнення першої стадії збудження статевого циклу. У корів-первісток (ПСП
“Україна”) контрольної групи вона настала через 74 доби після отелення, у першій дослідній
– через 55 діб (р<0,001), у другій дослідній групі – через 51 добу (р<0,001). Отже, різниця у
виникненні стадії збудження статевого циклу між контрольною і першою дослідною групою
становила 19 діб, а другою дослідною – 23 доби.
Результати наших досліджень показують, що, за тривалістю підготовчої стадії
отелення, різниці між нетелями обох господарств немає.
Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок про ефективність
застосованих нами препаратів. Так, одноразове підшкірне введення нетелям у передотельний,
і дворазове – в післяотельний період фетоплацентату та задавання з кормом сапоніту і сірки
стимулювало перебіг стадій родів та інволюційних процесів у матці після родів, що виразилось
у скороченні інтервалу від отелення до виникнення першої стадії збудження статевого циклу.
ВИСНОВКИ
Встановлено, що введення фетоплацентату і згодовування мінеральної добавки
стимулювало зростання в крові концентрації глюкози, як енергетичного матеріалу для
скорочення матки, і обумовило зменшення всіх стадій родів у корів-первісток першої
дослідної групи із ДГ “Рихальське”: підготовчої – на 24,1 % (р<0,001), виведення плода – на
34,2 % (р<0,01), послідової стадії – на 26,1 % (р<0,01)., у ПСП “Україна” – на 19,2 % (р<0,01);
45,2 % (р<0,001); 34,6 % (р<0,001), відповідно; а у первісток другої групи із ДГ “Рихальське”
– скорочення підготовчої стадії родів на 28,1 % (р<0,001), виведення плода – на 47,9 %
(р<0,001), послідової стадії – на 52,2 % (р<0,001), у ПСП “Україна” – на 27,5 % (р<0,001); 47,9
% (р<0,001); 36,9 % (р<0,001), відповідно. Збільшення концентрації каротину сприяло
кращому перебігу інволюційних процесів в матці і скороченню сервіс-періоду в обох
господарствах на 19-23 доби.
Перспективи досліджень. Отримані результати будуть використані як контрольні дані
при дослідженнях, метою яких є розробка методів корекції перебігу тільності, отелення і
післяотельного періоду у корів.
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THE BIOTECHNOLOGICAL IMPACT OF FETOPLACENTAL, SAPONITE AND
SULFUR ON THE COURSE OF CALVING AND POST-CALVING PERIOD IN COWS
V. V. Zakharin, G. P. Grischuk. A. S. Revunets
Zhytomyr National Agrarian and Ecological University
7, Staryi boulevard, Zhytomyr, 10008, Ukraine
SUMMARY
The data obtained allow to formulate methods of correction of current of calving, and postcalving period in cows. Analyzing the research results we can conclude about the effectiveness of
existing drugs. Thus, a single subcutaneous injection of fetoplacentat to the heifers in front of the
before calving period and twice in post-calving period and giving of saponite and sulfur in feed
stimulated the course of all stages of calving and involution processes in the uterus after calving,
which resulted in the reduction of the interval from calving to the first stage of excitation of sexual
cycle.
Keywords:
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PERIOD,
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АННОТАЦИЯ
Полученные данные дают возможность проводить разработку методов коррекции течения
стельности, отела и послеотельного периода у коров. Анализируя результаты исследований, можно
сделать вывод об эффективности применяемых нами препаратов. Так, однократное подкожное
введение нетелям в передотельный, и двукратное – в послеотельный период фетоплацентата и
задания с кормом сапонита и серы стимулировало течение всех стадий отела и инволюционных
процессов в матке после отела, что выразилось в сокращении интервала от отела до возникновения
первой стадии возбуждения полового цикла.
Ключевые слова: ОТЕЛ, ПОСЛЕОТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, НЕТЕЛИ, КОРОВЫ,
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Досліджено яєчники корів за різного функціонального стану їх організму. Статеві
органи отримували від корів, яких забили в умовах м’ясокомбінату. Перед забоєм корів
шляхом ректальної пальпації визначали стан матки і яєчників. Із відібраних 200 статевих
органів від 145 нетільних корів відпрепарували по одному яєчнику, зміни в якому відповідали їх
функціонального стану. Шляхом зважування визначали вагу яєчників, за кількістю витисненої
з циліндра води – об’єм, на повздовжньому розрізі – довжину, поперечному – ширину.
Загальний фізіологічний стан яєчників оцінювали за часткою від ділення суми визначуваних
показників на їх кількість. Отримане число вважали «індексом функціонального стану
яєчників». Візуально також враховували наявність і кількість поверхових і паренхіматозних
фолікулів.
Ключові слова: ЯЄЧНИКИ, ФОЛІКУЛИ, ПЕРСИСТЕНТНЕ ЖОВТЕ ТІЛО, КІСТА,
ГІПОФУНКЦІЯ, МОРФОМЕТРІЯ.
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Морфологія і фізіологія видових особливостей статевих залоз свійських тварин у
загальних рисах описово викладені в навчальній літературі.
У працях дослідників багатьох поколінь відображений фактичний матеріал про вікові
морфологічні і функціональні зміни яєчників великої рогатої худоби.
Зусилля біологів галузей сільськогосподарських наук і ветеринарної медицини
зосереджені в більшій мірі на з’ясуванні процесів у яєчниках тварин, пов’язані з утворенням
жіночих статевих клітин та гормонів за різного фізіологічного і патологічного станів
організму.
У більшості праць висвітлюються окремі процеси розвитку, росту і дозрівання
фолікулів, зовнішня морфологія або тканинні структури яєчників [6, 7, 10, 12].
Значна увага приділена стану яєчників за різних форм неплідності, зумовлених
запальними процесами і функціональними розладами [1–4, 12].
Окремі питання морфології та фізіології яєчників великої рогатої худоби за різного
віку, умов годівлі, утримання і продуктивності подані в працях Дяченко Т. Ф. (2009),
Паращенко В. І. (2003), Семіволос С. А. (2010), Сергеєвої О. В. (2013), за симптоматичної та
аліментарної форм неплідності Гончаренка В. В. (2011), Грищука Г. П. (2013), Захаріна В. В.
(2009 ), та інших. Наведені в них повідомлення мають важлива клінічне значення для оцінки
їх функціонування.
Мета роботи – визначити і узагальнити результати вимірювання анатомічних
параметрів яєчників корів за різного фізіологічного стану та симптоматичної форми
неплідності як єдиний критерій оцінки їх функціональної здатності.
Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження були яєчники за різного віку,
фізіологічного та патологічного стану організму корів чорної рябої молочної породи. Статеві
органи відбирали від корів після забою в умовах м’ясокомбінату, визначали їх стан,
враховували параметри матки, наявність в ній плодів та їх вік, органолептичні властивості
вмісту. Перед забоєм корів шляхом ректальної пальпації визначали стан матки і яєчників. Із
відібраних 200 статевих органів від 145 нетільних корів відпрепарували по одному яєчнику,
зміни в якому відповідали їх функціонального стану.
Яєчники відпрепаровували від маткових труб, зважували, визначали їх об’єм та
розміри, наявність в них жовтих тіл, фолікулів.
За узагальненими результатами досліджень обґрунтовували клінічний стан тварин:
тільна, нетільна, після отелення, після осіменіння, неплідна за порушення функції яєчників і
матки, перебігу запального процесу в матці, яєчниках, маткових трубах (табл.).
Для оцінки функціонального стану яєчників виміряли їх основні анатомічні параметри:
вагу на терезах (m, г), довжину (L) і ширину (d, см), об’єм (v, см3 ). Об’єм яєчників визначали
за кількістю води, витісненої із циліндра з поділками, довжину і ширину на середньому
поздовжньому і поперечному розрізах яєчників.
Щоб зберегти кожний визначений показник і його важливість для оцінки анатомічної
структури яєчників нетільних корів суму всіх вимірів ділили на їх кількість. Отримане число
назвали «індексом функціонального стану яєчників» (Iфся).
Одночасно враховували і оцінювали стан фолікулогенезу за наявністю фолікулів на
поверхні яєчника (поверхневих) і на його поздовжньому розтині (глибоких, паренхіматозних).
За норму «індекс функціонального стану яєчника» нами взяті яєчники в стадію
гальмування статевого циклу, на 4-5 день після осіменіння або завершення стадії збудження,
якщо тварин не осіменяли, та на 18-24 добу після осіменіння. Стан цих тварин визначали за
результатами ректального дослідження відповідно до зареєстрованих документально дат.
Також приймали до уваги те, що в стадію гальмування статевого циклу в яєчниках ще не
сформоване остаточно і не функціонує жовте тіло та відсутній функціональний фолікул, а на
18-24 день після отелення у них дозріває фолікул. За такого стану гормональний статус
естрогени–прогестерон урівноважений [8].
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Результати й обговорення. Морфометричні параметри одного з яєчників зміни в
якому відповідали діагнозу, визначали в нетільних корів за гіпофункції яєчників,
персистентного жовтого тіла, кісти яєчників, субклінічного хронічного ендометриту.
Морфологічна структура яєчників, як і будь-якого іншого органу внутрішньої секреції,
проявляється відповідною гормональною реакцією з виділенням певної кількості і якості
секрету в кров [7].
Вважають, що морфологічна структура секреторних органів є первинною, а утворення
і виділення секрету вторинною їх функцією. Функція всіх органів, в тому числі і гонад,
залежить не лише від нейрогормональної регуляції, але й стану інервації, що змінюються за
фізіологічного стану організму і порушенні за різних їх патологій [10].
Яєчники мають добре розвинену інервацію. Через їх ворота разом з кровоносними
судинами та окремо від них проникають м’якотні і безм’якотні нервові волокна в
фолікулярний, мозковий шари, утворюючи навколо фолікулів і жовтих тіл великі та дрібні
плетива. Яєчникове нервове плетиво утворене гілками, що виходять з сонячного,
надниркового, ниркового, черевно-аортального, верхнього і нижнього підчеревного плетив та
висхідної гілки від тазового плетива [13]. За даними (Vacek, 1956, Семенова, 1957 та ін.) в
премордіальних фолікулах нервові закінчення розташовані на їх поверхні, а в міхурцевих між зовнішньою і внутрішньою теками. Дозрілі фолікули і жовте тіло оточені густою сіткою
нервових закінчень. Нервові закінчення разом з кровоносними судинами проникають у
глибину жовтого тіла, утворюють перецелюлярну сітку навколо лютеїнових клітин і
закінчуються потовщенням на их. (Карпова і Хуматьян, 1957).
Таблиця
Характеристика корів за станом статевих органів, n=145, M±m
Параметри яєчників
Корови, стан

n

після отелення,
15*
18-24 день
після осіменіння,
4-5 день,
21*
стан рівноваги
гіпофункція
35
яєчників
персистентне
34
жовте тіло
кіста яєчників
22
субклінічний
хронічний
ендометрит
Всього

18

Фолікули
пер.

M

V

l

D

п. м.

12,10±0,19

9,30±0,24

4,80±0,11

3,50±0,07

±

8,60±0,30

8,60±0,30

8,80±0,46

3,90±0,13

2,70±0,09

±

25,60±1,27

3,10±0,23

7,30±0,17

2,70±0,05

1,50±0,10

±

7,20±0,38

53,90±4,08 58,00±5,18

4,90±0,26

3,30±0,26

±

1,010±0,36

59,00±3,83 65,00±2,55

6,80±0,27

5,80±0,18

±

1,60±0,48

10,09±0,18

3,98±0,12

2,50±0,16

±

14,60±1,08

7,1±0,33

В
1,80±
0,17

Іфся*
7,14±
0,13

3,20±
0,17

6,0±
0,25

1,00±
0,14
1,60±
0,18
3,20±
0,26

3,65±
0,13
30,75±
2,44
32,8±
1,70

2,40±
0,23

5,91±
0,14

145

Примітка: m - вага, v – об’єм, L – довжина, d – діаметр, п. м. – премордіальні, пер. – первинний,
в - вторинні фолікули, * - датовані, Іфся – індекс функціонального стану яєчників

Припускають, що до яєчників у складі гілок блукаючого нерва підходять (збудливі)
волокна, що підвищують їх чутливість до гонадотропних гормонів та (гальмівні) ті, що
знижують чутливість яєчників до них.
Нами встановлено, що за фізіологічного стану організму корів, на 18-24 день після
осіменіння, маса і об’єм яєчників вищі, ніж на 4-5 день після осіменіння або в стадію
гальмування статевого циклу (табл.).
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Коливання між визначуваними показниками параметрів яєчників, масою і об’ємом,
можуть враховуватись тільки в нетільних за фізіологічного стану організму корів. Отримані
показники в межах коливання «індексу функціонального стану яєчників» від 6,00±0,25 до
7,41±0,13 характеризують фізіологічний стан організму, а нижче 6,00±0,25 – гіпофункцію
яєчників, вище 7,41±0,13 – гіпофункцію, зумовлену наявністю персистентного жовтого тіла
або кісти та продукуванням надмірної кількості відповідних гормонів, прогестерону за
персистентного жовтого тіла, естрогенів – кісти яєчника
Установлено, що тривале введення надлишкових естрогенів викликає в яєчниках
атрофічні зміни внаслідок пригнічення секреції гіпофізом ФСГ і ЛГ [5].
Фолікулогенез може бути загальмований повністю, як це є за гіпофункції яєчників,
коли в яєчнику виявляються в незначній кількості одиничні первинні фолікули (7,20±0,38) і
поодинокі вторинні фолікули (1,00±0,14), або може стимулюватися, як це відбувається за кісти
яєчника. При меншій майже в 1,5 рази кількості первинних фолікулів за кісти яєчників,
порівняно з стадією гальмування статевого циклу, кількість вторинних фолікулів однакова
(табл. 1). Звідси можна зробити висновок, що фолікулогенез за кісти яєчника не припиняється,
а стимулюється наявними гормонами гіпофіза.
При персистентному жовтому тілі, за однакової кількості первинних фолікулів,
вторинних у 3 рази менше, ніж за кісти яєчника, що свідчить про гальмування фолікулогенезу.
Аналізуючи результати визначення індексу функціонального стану, оскільки він за
фізіологічного стану організму коливається в межах від 7,41±0,16 одиниць, у корів після
отелення, до 6,00±0,22 одиниць в корів у стадію гальмування статевого циклу, є підстави
стверджувати, що за хронічного ендометриту він близький до фізіологічного (6,91±0,19
одиниць).
Отже, за перебігу хронічного запального процесу в матці корів «індекс
функціонального стану яєчників» вірогідно не відрізнявся від фізіологічного.
За гіпофункції яєчників індекс функціонального стану, порівняно з фізіологічним,
майже в 2 рази менший від нижньої межі, а за персистентного жовтого тіла і кісти яєчника,
майже в 5 разів вищий. Нижчий «індекс фолікулярної активності яєчників» за їх гіпофункції
зумовлений атрофічними і склеротичними змінами паренхіми, а вищий за персистентного
жовтого тіла і кісти яєчника проявляється збільшенням їх маси і об’єму, під тиском яких теж
атрофується кірковий шар яєчника і фолікулогенез гальмується.
ВИСНОВКИ
1. За фізіологічного стану організму нетільних корів найвищими анатомічними
параметрами яєчників є їх об’єм та маса.
2. Частка від ділення суми визначених параметрів яєчників, маси, об’єму, довжини і
ширини, є об’єктивним їх анатомічним показником або «індексом функціонального стану
яєчників».
3. «Індекс функціонального стану яєчників» нетільних за фізіологічного стану корів
коливається в межах від 6,00±0,25 до 7,41±0,13 одиниць, менше нижнього показника,
характеризує атрофічні зміни в яєчниках – їх гіпофункцію, вище верхнього – гіперфункцію
яєчників, властиву для персистентного жовтого тіла і кісти.
4. Коливання, в межах «індексу функціонального стану яєчників», кількості фолікулів
в яєчниках за досліджуваних патологій корів свідчить про те, що фолікулогенез у них не
припиняється, але гальмується на стадії їх дозрівання.
Перспективи досліджень будуть скеровані на визначення «індексу функціонального
стану яєчників» у корів за перебігу стадій статевого циклу і протягом тільності.
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INDEX OF THE FUNCTIONAL STATE OF OVARIES OF COWS
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SUMMARY

The ovaries of cows under different functional state of their organism were investigated. Sex
organs were received from cows, which were scored in the meat-packing plant. Before the slaughter
of cows by rectal palpation was determined the condition of the uterus and ovaries. Out of 200
selected genital organs from 145 fertility cows, dissect one ovary in which changes corresponded to
their functional state. Determined the weight of the ovaries by waiting, the number of pressed out of
the cylinder of water - volume, in the longitudinal section - the length, on leteral section -width.
The total physiological state of the ovaries was estimated by dividing the sum of the
determined indicators by their number. The resulting number was considered an "index of functional
state of the ovaries". Visually, the availability and number of surface and parenchymatous follicles
were also taken into account.
Keywords: OVARIES, FOLLICLES, PERSISTENT CORPUS LUTEUM, CYSTS,
HYPOFUNCTION, MORPHOMETRY.
ИНДЕКС ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЯИЧНИКОВ КОРОВ
Г. Н. Калиновский1, С. Б. Заремблюк1, В. Л. Шнайдер1, Н. Н. Омельяненко2
Житомирский национальный агроэкологический университет
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АННОТАЦИЯ

Исследованы яичники коров разного функционального состояния их организма.
Половые органы получали от коров, которых забили в условиях мясокомбината. Перед забоем
коров путем ректальной пальпации определяли состояние матки и яичников. Из отобранных
200 половых органов от 145 нетельных коров отпрепарировали по одному яичнику, изменения
в котором соответствовали их функционального состояния. Путем взвешивания определяли
вес яичников, по количеству вытесненной из цилиндра воды - объем, на продольном разрезе длину, поперечном - ширину. Общие физиологическое состояние яичников оценивали по доле
от деления суммы определяемых показателей на их количество. Полученное число считали
«индексом функционального состояния яичников». Визуально также учитывали наличие и
количество поверхностных и паренхиматозных фолликулов.
Ключевые слова: ЯИЧНИКИ, ФОЛЛИКУЛЫ, ПЕРСИСТЕНТНОЕ ЖЕЛТОЕ ТЕЛО,
КИСТЫ, ГИПОФУНКЦИЯ, МОРФОМЕТРИЯ.
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ВЛИВ ПРЕПАРАТУ «ФОС-БЕВІТ» НА СТАН ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ
ІМУННОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ КОРІВ ТА ПЕРЕБІГ У НИХ
ПІСЛЯОТЕЛЬНОГО ПЕРІОДУ
І. Б. Кобилюх1, здобувач,
Я. С. Стравський1, д-р. вет. наук,
О. П. Панич2, канд. вет. наук,
О. І. Чайковська2, канд. біол. наук, с. н. с.
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Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини НААН
вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль, 46027, Україна

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна

Після застосування препарату «Фос-Бевіт» внутрішньом’язово по 0,3 мл на 10 кг маси
тіла на 1–5 добу після отелення у сироватці крові корів зростає вміст імуноглобулінів класу
А на 69,64 % (р≤0,001), зменшується вміст імуноглобулінів класу М на 8,41 % (р≤0,05),
імуноглобулінів класу G – на 13,19 % (р≤0,01) та рівень ЦІК – на 26,72 % (р≤0,01), порівняно з
початком досліду. Препарат «Фос-Бевіт» позитивно впливав на перебіг післяродового
періоду корів, про шо свідчить скорочення тривалості сервіс-періоду на 75 діб (р≤0,01) та
зменшення індексу осіменіння на 0,4 одиниці, порівняно з відповідними показниками корів
контрольної групи, у яких діагностовано субклінічний ендометрит та субклінічний мастит.
Препарат «Фос-Бевіт» можна рекомендувати для включення у технологічну схему
профілактики післяродових ускладнень у корів.
Ключові слова: «ФОС-БЕВІТ», ПІСЛЯРОДОВА ПАТОЛОГІЯ, ІМУНОГЛОБУЛІНИ,
ЦІК, СЕРВІС-ПЕРІОД.
Стимуляція інволюції статевої системи є одним із важливих заходів у профілактиці
післяродових ускладнень. Застосування імуномодуляторів ізамбену і регенераторного
біостимулятора коровам до і на 1-2-гу добу після родів коригує в позитивному напрямку
імунодефіцитний стан організму та стимулює перебіг інволюції [1]. Утримання по 20 корів у
боксах, на відміну від 50-ти корів, на 30 діб скорочує тривалість перебігу післяродового
періоду, а використання белотину і преміксу П60-3 скорочує тривалість післяродового періоду
на 22 доби [2]. Інтраабдомінальне застосування каплаестролу та клалагоніну в кінці
післяродового періоду, скорочує тривалість періоду від родів до прояву першої стадії
збудження статевого циклу на 40 та 34,4 діб, відповідно [3].
Введення коровам у матку 20 % розчину вініліну в суміші з 0,2 г етакридину лактату з
першого дня післяродового періоду з інтервалом 48 годин та внутрішньом'язово 2,0 мл 0,1 %
розчину карбохоліну, прозерину профілактує розвиток післяродового метриту [4, 5]. Лігофол,
екстракт плаценти введений парентерально в дозі 5,0 мл за 10–15 діб до родів, в день отелення
та під час статевої охоти забезпечував нормальний перебіг післяродового періоду і сприяє у
57,5 % осіменіння корів з першого разу [6]; селемаги, екстракт сапропелю, введений
внутрішньоматково в дозі 300 мл у 100 % випадків запобігає затриманню посліду [7]. Добавки
янтараскорбіну, тетравіту, селену, вітаміну Е [8, 9], комплексне використання плаценти
денатурованої емульгованої, 7,0 % стерильного іхтіолу дифура, синестролу окситоцину,
використанні у післяродовому періоді запобігають субінволюції матки, профілактують
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ендометрит, скорочують період від отелення до осіменіння та знижують індекс осіменіння
[10]. Внутрішньовенні введення коровам суміші 40,0 % глюкози і 5,0 % аскорбінової кислоти
в першу стадію отелення активізує перебіг отелення та інволюцію матки [11].
У багатьох господарствах, незважаючи на проведення певних заходів з підвищення
виходу телят, проблема відтворення далеко не вирішена. Кількість корів з міжотельним
інтервалом понад 12 місяців становить 33–47 %, а вибракування – 26–35 %. Основна причина
вибракування – зниження молочної продуктивності через збільшення сервіс-періоду внаслідок
багаторазових безрезультатних осіменінь, або повної втрати відтворної здатності [12].
Наведені дані свідчить про актуальність досліджень, скерованих на пошук препаратів
для стимуляції інволюції матки, імунореабілітації корів після отелення, розробки нових схем
їх застосування та використання не медикаментозних методів профілактики післяотельних
захворювань.
Завданням дослідження було вивчити вплив препарату з імуностимулюючими
властивостями на стан гуморальної ланки імунної системи організму корів та перебіг у них
післяотельного періоду.
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 гінекології
Тернопільської дослідної станції ІВМ НААН (свідоцтво про атестацію № РХ–1212/12 від
12.11.2012 року).
Клінічні дослідження з розробки схеми застосування препарату з імуностимулюючими
властивостями у післяотельний період проведено за моделлю простого клінічного
експерименту в паралельних групах тварин.
На підготовчому етапі отримано дозвіл власника тварин та Управління ветеринарної
медицини в Тернопільській області на використання препаратів. У часі сформовано дослідну
(n=10) і контрольну (n=10) групи тварин. Корови у групи відібрано відповідно до технології
рандомізації – призначення піддослідних тварин у групи методом випадкової вибірки, що
дозволяє звести до мінімуму статистичні помилки.
Для розробки схеми застосування препарату з імуностимулюючими властивостями
нами використано «Фос-Бевіт» – комплексний препарат, виробництва ТзОВ НВФ
«Бровафарма» на основі бутафосфану і трьох вітамінів групи В (нікотинаміду, фолієвої
кислоти, ціанокобаламіну), який застосовують великій рогатій худобі при порушенні обміну
речовин, вітамінній недостатності, як стимулюючий і тонізуючий засіб для підвищення
опірності організму до захворювань різної етіології, покращення росту та розвитку. Препарат
вводили внутрішньом’язоао по 0,3 мл на 10 кг маси тіла на 1-5 добу після отелення.
На початку і після завершення досліджуваного періоду у корів контрольних і дослідних
груп відібрано кров для біохімічних досліджень.
Вміст імуноглобулінів класів A, M, G визначали методом дискретного осадження за
Baden et Ronsellet у модифікації Лоренко і Кравченко, а циркулюючих імунних комплексів –
в 4,0 % розчині поліетиленгліколю [13].
Контроль за перебігом післяотельного періоду проведено відповідно до методики
акушерської та гінекологічної диспансеризації корів і телиць [14].
Статистичну обробку результатів проведено з використанням стандартних
комп’ютерних програм з визначенням середньої арифметичної (М), статистичної похибки
середньої арифметичної (m), вірогідності різниці (р) між середніми арифметичними двох
варіаційних рядів за довірчим коефіцієнтом для різниці середніх (t) [13]. Різницю між двома
величинами вважали вірогідною за * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 [15].
Результати й обговорення. З даних, наведених у табл. 1, видно, що після введення
коровам препарату «Фос-Бевіт» в сироватці крові вміст імуноглобулінів класу А зростав на
69,64 % (р≤0,001), імуноглобулінів класу М зменшувався на 8,41 % (р≤0,05), а імуноглобулінів
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класу G – на 13,19 % (р≤0,01), порівняно з початком досліду. В організмі корів дослідної групи
зменшувався рівень ЦІК на 26,72 % (р≤0,01), тоді як у контрольній групі ці зміни несуттєві.
Збільшення імуноглобулінів класу А та зниження вмісту імуноглобулінів класу М, G та
ЦІК свідчить про те, що в організмі корів дослідної групи відбувається активація фагоцитозу
мікробів макрофагами та створюються умови активного захисту слизової статевої системи.
Таблиця 1
Вміст імуноглобулінів та циркулюючих імунних комплексів у крові корів у післяотельний період
після застосування препарату «Фос-Бевіт», M±m, n=10
Групи корів
Показники
Ig A, г/л
Ig M, г/л
Ig G, г/л
ЦІК, у.о.

«Фос-Бевіт»
початок досліду
кінець досліду
0,56±0,23
0,95±0,35***
3,09±0,18
2,83±0,03*
3,94±0,16
3,42±0,18*
16,02±1,47
11,74±1,05**

початок досліду
0,52±0,42
3,34±0,47
3,96±0,57
15,39±0,05

Контроль
кінець досліду
0,59±0,53
3,41±0,14
3,83±0,36
14,31±0,34

Примітка: * − р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 порівняно з початком досліду

З даних, наведених у табл. 2, видно, що введення коровам у ранній післяотельний
період препарату «Фос-Бевіт» в рекомендованій дозі, сприяло скороченню тривалості сервісперіоду на 75 діб (р≤0,01) та зменшенню індексу осіменіння на 0,4 одиниці, порівняно з
відповідними показниками корів контрольної групи, у яких діагностовано субклінічний
ендометрит та субклінічний мастит.
Таблиця 2
Показники перебігу післяродового періоду та відтворної функції корів після застосування
у післяотельний період препарату «Фос-Бевіт», M±m, n=10
Групи корів
«Фос-Бевіт»
Контрольна

Патологія
післяродового періоду
«–»
2

Захворювання
корів на мастит
«–»
3 «+ +»

Сервіс-період, діб
44,0±2,0**
119, 0±8,0

Індекс
осіменіння
1,7
2,1

Примітка: ** P≤ 0,01, порівняно з контрольною групою

ВИСНОВКИ
Таким чином, застосування препарату «Фос-Бевіт» на 1-5 добу після отелення
нормалізує гуморальну ланку імунної системи організму та профілактує розвиток
післяродових ускладнень у корів, що є підставою для його включення у технологічну схему
профілактичних заходів, яка запобігає розвитку післяродових ускладнень та сприяє
відновленню відтворної функції корів у післяотельний період.
Перспективи досліджень щодо використання препарату «Фос-Бевіт» у ветеринарному
акушерстві та гінекології полягають у з’ясуванні його впливу на стан антиоксидантної системи
організму корів, мінеральний обмін, розвиток плоду, ембріональну смертність. Заслуговує на
увагу використання даного препарату у схемах лікування післяотельної патології та
стимуляції статевої функції корів і схемах профілактики неплідності.
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INFLUENCE OF PREPARATION "PHOS-BEVIT" ON HUMORAL STATE
OF IMMUNE SYSTEM OF COWS ORGANISM AND THEМ POSTNATAL PERIOD
I. B. Kobulyx1, Y. S. Stravskyy1, O. P. Panych2, O. I. Chajkovska2
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Ternopil Experimental Station of Institute of Veterinary Medicine of NААS
12, Trolleybusna str., Ternopil, 46027, Ukraine

State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY

After intramuscular application of the "Phos-Bevit" to 0.3 ml per 10 kg body weight at the 15 days after calving in cows in serum increased the content of immunoglobulin А to 69,64 %
(р≤0,001), M to 8,41 % (р≤0,05), G to 13,19 % (р≤0,01) and the content of circulating immune
complexes to 26,72 % (р≤0,01), compared to the beginning of the experiment. The use of. "PhosBevit" had a positive impact on the postnatal period of cows, what is demonstrated by reducing of
the intergenerational period duration to 75 days (r≤0,01) and reducing of insemination index to 0.4
units, compared with corresponding indexes in control group cows in which was diagnosed
subclinical endometritis and subclinical mastitis. The drug "Phos-Bevit" can be recommended for
inclusion in the technological scheme of postnatal complications prevention in cows.
Use of the drug "Phos-Bevit" for 1-5 days after calving normalize humoral immune system
and prevent the development of postnatal complications in cows.
Keywords: POSTNATAL PERIOD, «PHOS-BEVIT», IMMUNOGLOBULIN, SERVICE
PERIOD, INSEMINATION INDEX.
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА "ФОС-БЕВИТ" НА СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОГО
ЗВЕНА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА КОРОВ И ПРОТЕКАНИЕ У НИХ
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
И. Б. Кобилюх1, Я. С. Стравский1, А. П. Паныч2, А. И. Чайковская2
1
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Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ

После применения препарата «Фос-Бевит» внутримышечно в дозе 0,3 мл на 10 кг массы
тела на 1-5 сутки после отела в сыворотке крови коров увеличивается содержание
иммуноглобулинов класса А на 69,64 % (р≤0,001), снижается содержание иммуноглобулинов
класса М на 8,41 % (р≤0,05), иммуноглобулинов класса G на 13,19 % (р≤0,01) и ЦИК на
26,72 % (р≤0,01), в сравнении с контрольной группой. Полученные данные свидетельствуют
о том, что в организме коров опытной группы происходит активация фагоцитоза
микроорганизмов макрофагами и создаются условия для активной защиты слизистой половой
системы. Препарат «Фос-Бевит» положительно влияет на послеродовый период, о чем
свидетельствует сокращение сервис-периода на 75 суток (р≤0,01) и снижение индекса
осеменения на 0,4 единицы в сравнении с коровами контрольной группы в которых
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диагностировали субклинический эндометрит и мастит. Препарат «Фос-Бевит»
рекомендуется для включения в технологическую схему профилактики послеродовых
заболеваний у коров.
Ключевые
слова:
«ФОС-БЕВИТ»,
ПОСЛЕРОДОВАЯ
ПАТОЛОГИЯ,
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ, ЦИК, СЕРИИС-ПЕРИОД.
ЛІТЕРАТУРА
1. Любецький В. Й. Післяродовий ендометрит у корів (клініко-експериментальні дані):
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук: спец. 16.00.07, 16.00.03 Ветеринарне
акушерство, Ветеринарна мікробіологія та вірусологія акушерство / В. Й. Любецький. – НАУ.
– К.: 1998. – 36 с.
2. Гавриков А. М. Профилактика и лечение при послеотельных осложнениях у коров /
А. М. Гавриков // Ветеринария. – 2000. – № 4. – С. 36–39.
3. Кошовий В. П. Післяродові цервікс- та гонадопатії у корів, розробка способів
діагностики та терапії / В. П. Кошовий, М. М. Бондаревський, С. Я. Федоренко // Ветеринарна
медицина України. Міжвідомчий тематичний науковий збірник 85. – Харків. – 2005. – Т. 1. –
С. 595–597.
4. Краєвський А. Й. Профілактика післяродового метриту у корів / А. Й. Краєвський //
Аграрні вісті. – 2006. – № 4. – С. 29–30.
5. Перляков Н. И. Применение прозерина при задержании последа у коров /
Н. И. Перляков // Ветеринария. – 1996. – № 3. – С. 50–51.
6. Влияние лигфола на коров и их оплодотворяемость / Г. М. Андреев, Д. Н. Пудовкин,
К. В. Племятов [и др.] // Ветеринария. – 2007. – № 1. – С. 9–10.
7. Полицына С. М. Применение экстракта сапропеля для профилактики задержания
последа и послеродовых эндометритов у животных / С. М. Полицына, Е. А. Косик //
Актуальные вопросы ветеринарной медицины. Новосиб. ГАУ. – 2005. – С. 99–100.
8. Гавриш В. Г. Профилактическая эффективность витаминных препаратов в
акушерстве / В. Г. Гавриш, А. В. Егунова, В. А. Сидоркин. – Ульяновск: Ульян. гос. с.-х. акад.,
2005. – Ч. 4–5. – С. 361–363.
9. Профилактика послеродовых воспалительных заболеваний репродуктивных органов
коров / З. Я. Косорлукова, Г. В. Зоткин, О. Н. Захарова [и др.] // Новые технологии в
диагностике, профилактике и лечение болезней с.-х. животных. – Науч.-исслед. ветеринар. инт. нечернозем. зоны РФ. – Нижний Новгород, 2006. – С. 149–158.
10. Петров А. М. Разработка эффективного метода лечения коров при эндометрите /
А. М. Петров, Ш. Р. Мирзахметов // Ветеринария. – 2006. – № 5. – С. 37–44.
11. Русак В. С. Корекція першої стадії родів та профілактика затримання посліду у
корів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.07 Ветеринарне
акушерство / В. С. Русак. – НАУ. – К., 2005. – 18 с.
12. Безуглий М. Д. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин /
М. Д. Безуглий, O. Є. Гузеватий // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 12. – C. 83–86.
13. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині
[Текст]: довідник / [В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич [та ін.]: за ред. В. В. Влізла. – Львів:
СПОЛОМ, 2012. – 764 с.; іл., табл.
14. Методика акушерской и гинекологической диспансеризации коров и телок /
[Г. В. Зверева, С. П. Хомин, В. Н. Олескив [и др.]. – Львов: Львовский зооветеринарный ин-т,
1989. – 39 с.
15. Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1990. – 351 с.
Рецензент – д. вет. н., с. н. с. М. Д. Кухтин, Тернопільська ДС ІВМ НААН.

418

УДК: 636.599.735.51:591.463.1

ЛІПОПРОТЕЇНИ СПЕРМИ БУГАЇВ ЗА ВПЛИВУ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
Д. Д. Остапів1, д-р с.-г. наук
І. М. Яремчук1, канд. с.-г. наук,
Н. В. Кузьміна1, канд. біол. наук,
С. Й. Кава1, канд. вет. наук,
І. Є. Атаманюк², старший науковий співробітник,
Т. І. Стецько², канд. с.-г. наук,
О. П. Панич², канд. вет. наук,
Г. П. Угрин², молодший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН
вул. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
1

²Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Досліджували вплив різних доз антибактеріальних речовин у складі лактозожовтково-гліцеринового розріджувача на спектр та вміст фракцій ліпопротеїнів
еквіліброваної й розмороженої сперми бугаїв.
Встановлено, що ліпіди жовтка курячого яйця у складі розріджувача забезпечують
зв’язування протеїнів плазми сперми (і сперміїв) з утворенням ліпопротеїнів з низькою
електрофоретичною рухливістю.
Пеніцилін, стрептоміцин і Декомсан за еквілібрування розріджених еякулятів бугаїв
сприяють взаємодії протеїнів плазми сперми з жовтком яйця, що характеризується
зменшенням вмісту ліпопротеїнів з малим розміром молекули (ліпопротеїнів низької та
високої щільності; p<0,05) й їх електрофоретичної рухливості. У еквіліброваній спермі
додавання пеніциліну, стрептоміцину і Декомсану в розріджені еякуляти здійснює середньої
сили негативний вплив на вміст ліпопротеїнів дуже низької, низької, високої та дуже високої
щільності (η = 0,309 - 0,486). Одночасно, вказані антибіотики в рекомендованій дозі у складі
розріджувача зумовлюють тенденцію до збільшення вмісту ліпопротеїнів з низькою
електрофоретичною рухливістю. При цьому, кореляційне відношення за впливу Декомсану в
еквіліброваній спермі для ХМ середньої сили криволінійне (η = 0,313).
Заморожування-розморожування сперми сприяє взаємодії протеїнів плазми сперми (й
мембран сперміїв) з жовтком курячого яйця й утворенню ліпопротеїнів з великим розміром
молекули та низькою електрофоретичною рухливістю. Антибіотики, додані у середовище
розрідження еякулятів бугаїв, у розмороженій спермі забезпечують тенденцію до підвищення
величини значень хіломікрон і ліпопротеїнів низької щільності та зниження ліпопротеїнів
дуже низької щільності. При цьому, додавання рекомендованих доз стрептоміцину та
гентаміцину, порівняно з контролем, характеризується на 13,3 - 15,6 % підвищенням
хіломікрон та на 4,3 - 4,5 % зниженням вмісту ліпопротеїнів високої щільності.
Ключові слова: АНТИБІОТИКИ, ЛІПОПРОТЕЇНИ, ЛАКТОЗО-ЖОВТКОВОГЛІЦЕРИНОВИЙ РОЗРІДЖУВАЧ, СПЕРМІЇ, БУГАЇ.
До складу більшості розріджувачів еякулятів для тривалого зберігання сперми бугаїв
поза організмом входять жовток курячого яйця (чи окремі фракції ліпідів), субстрати (натрію
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цитрат і лактоза) і антибактеріальні речовини. Лактозу і натрію цитрат спермії
використовують для ресинтезу АТФ, що забезпечує енергетичні потреби для поступального
руху. Жовток курячого яйця взаємодіє як з протеїнами плазми сперми, так і з мембранами
статевих клітин й гальмує втрати з них холестерину і фосфоліпідів, що підвищує стійкість
мембран до наднизьких температур [1, 2]. Антибіотики додають до розріджувачів еякулятів,
як профілактичний засіб проти патогенних бактерій та для зменшення непатогенних
організмів, що забруднюють сперму за процесів отримання, розрідження та
кріоконсервування. У складі розріджувачів сперми бугаїв найчастіше використовують
бензилпеніцилін та стрептоміцин. Однак, широке застосування антимікробних засобів у
тваринництві зумовлює появу стійких штамів мікроорганізмів, які знижують ефективність
профілактичних засобів, якісні характеристики сперміїв, що призводить до зниження
запліднюваності, абортів і неплідності самок, народженню гіпотрофного і мертвонародженого
потомства.
Тому, в складі розріджувачів застосовують й альтернативні комбінації
антибактеріальних засобів: гентаміцин, тилозин, лінкомицин і спектиноміцин [3]. Крім того,
досліджено вплив на якісні характеристики сперміїв й інших антибіотиків (диклоксацилін,
цефапірин і цефоранід) [4], окремі з яких, характеризуються високими антибактеріальними
властивостями.
Поряд зі зниженням кількості мікроорганізмів в розріджених еякулятах за додавання
антибіотиків виявлено погіршення фізіологічних [5] і біохімічних [6] характеристик сперміїв.
Зокрема, з досліджених 8 антибіотиків (у різних дозах та комбінаціях), тільки пеніцилін
забезпечив антимікробні властивості, без зниження фізіолого-морфологічних характеристик
сперміїв буйволів, а інші призводили до зменшення рухливості і виживання, порушення
структур мембран статевих клітин. Крім того, виявлено зниження дихальної активності та
ензимів-маркерів запліднювальної здатності сперміїв.
Як випливає з наведених результатів досліджень, антибіотики впливають як на
мембранні структури, так і на перебіг окисних процесів в статевих клітинах та спермі.
Мета досліджень – вивчити дію антибактеріальних речовин на склад ліпопротеїнів
еквіліброваної й розмороженої сперми бугаїв.
Матеріали і методи. Дослідження проведені в Державному науково-дослідному
контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок, Інституті біології
тварин НААН та НВО "Західплемресурси". Сперму бугаїв отримували на штучну вагіну з
режимом використання плідників – дуплетна садка два рази на тиждень, через дві – три доби.
Свіжоотримані еякуляти оцінювали за об’ємом (мл), густотою під мікроскопом (в
роздавленій краплі) і активністю (рухливістю) сперміїв (бали). Визначали: концентрацію
сперміїв - фотоелектроколориметром (109 клітин/мл; 109/мл); у еквіліброваній (після
зберігання зразків впродовж 24 год за температури 2 - 4С) і розмороженій спермі: виживання
статевих клітин до припинення прямолінійного поступального руху (год); якісний склад та
кількісний вміст фракцій ліпопротеїнів методом електрофорезу в поліакриламідному гелі
(ПААГ) з градієнтном концентрацій акриламіду: 3,5, 5,0 та 7,5 % [7]. Визначення вмісту
ліпопротеїнів (%) проведено з використанням програмного забезпечення TotalLab TL120. В
спермі ідентифіковані хіломікрони (ХМ) і ліпопротеїни: пре--ЛП (дуже низької щільності;
ЛПДНЩ); -ЛП (низької щільності; ЛПНЩ); -ЛП (високої щільності; ЛПВЩ) і дуже високої
щільності (ЛПДВЩ).
Для встановлення дії антибіотиків на біохімічні характеристики і виживання сперміїв
розріджені 1:4 лактозо-жовтково-гліцериновим середовищем (ЛЖГР) еякуляти ділили на
частини: контрольну – без антибіотика і дослідні - з додаванням антибактеріальних речовин.
Готували вихідні розчини антибіотиків: окситетрацикліну – 10 мг/мл, лінкоміцину - 1,5 мг/мл,
енрофлоксацину - 1,5 мг/мл, амоксициліну - 1,5 мг/мл, пеніциліну – 5000 ОД/мл, Декомсану
(комплекс антибіотиків: бензилпеніцилін+стрептоміцин+декаметоксин) - 5 мг/мл,
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стрептоміцину - 5 мг/мл і гентаміцину - 5 мг/мл. В дослідні проби до 1 мл розрідженої сперми
додавали антибіотики в дозах: у першу - 0,1 мл (рекомендовані дози [8]), а в другу – в два рази
вищу (0,2 мл). Еквілібрацію, заморожування і розморожування розріджених еякулятів бугаїв
проводили згідно технологічного процесу у НВО "Західплемресурси".
Статистичний аналіз цифрового матеріалу проведено за М. О. Плохінським [9].
Результати й обговорення. У контрольній частині еякулятів бугаїв за еквілібрації
високий вміст хіломікрон (ХМ; 28,5±4,19 %), нижчий (20,9 - 22,2 %) ліпопротеїнів щільності:
низької (ЛПНЩ) та високої (ЛПВЩ) і ще менший (16,4 - 16,9 %) дуже низької (ЛПДНЩ) та
дуже високої (ЛПДВЩ; табл. 1).
Таблиця 1
Вміст ліпопротеїнів у еквіліброваних еякулятах бугаїв за дії антибактеріальних речовин, %; M±m
Дози антибіотика, мл

n

ХМ

0,2
0,1
η між контролем

9
9

21,3±5,94
26,5±5,69
0,178

0,2
0,1
η між контролем

9
9
-

25,9±4,30
29,1±6,84
0,077

0,2
0,1
η між контролем

9
9
-

25,6±4,23
29,8±6,63
0,104

0,2
0,1
η між контролем

9
9
-

23,1±4,64
23,8±3,46
0,184

5
5
-

32,5±3,52
37,1±8,83
0,230

0,2
0,1
η між контролем

5
5
-

33,7±5,07
34,9±4,21
0,219

0,2
0,1
η між контролем

5
5
-

27,9±5,73
41,5±9,97
0,313

контроль

14

28,5±4,19

0,2
0,1
η між контролем

ЛПДНЩ
Окситетрациклін
18,3±1,59
15,7±2,44
0,187
Лінкоміцин
19,2±1,63
17,2±2,07
0,225
Енрофлоксацин
17,5±1,88
17,4±1,94
0,100
Амоксицилін
18,4±2,03
19,2±1,71
0,236
Пеніцилін
15,9±0,87
14,5±2,16
0,167
Стрептоміцин
19,7±2,31
16,6±0,91
0,294
Декомсан
16,3±1,00
12,9±2,13
0,309
Контроль
16,4±1,30

ЛПНЩ

ЛПВЩ

ЛПДВЩ

23,2±2,66
21,0±2,48
0,141

30,1±6,26
24,7±3,63
0,240

17,6±3,50
16,9±4,23
0,044

19,7±2,19
20,3±2,44
0,083

25,7±3,53
24,2±3,93
0,137

16,9±3,41
16,6±4,09
0,000

20,8±2,17
20,5±2,66
0,031

26,2±3,43
24,3±4,21
0,151

17,9±3,86
14,6±3,38
0,164

17,1±2,83
17,5±2,93
0,044

21,5±2,03
21,2±2,12
0,044

27,6±4,38
26,0±3,73
0,204

17,9±2,84
18,6±3,61
0,212

16,8±1,17
15,2±2,58
0,359

16,9±3,89
14,6±3,27
0,134

17,5±1,76
17,2±1,32
0,352

14,3±1,93*
15,5±2,35
0,406

14,8±2,16
15,8±2,96
0,134

16,8±1,92
14,3±1,79*
0,486

21,6±3,47
16,5±3,77
0,238

17,4±3,17
14,8±3,42
0,141

20,9±1,60

22,2±2,83

16,9±2,08

Примітка: Різниця статистично вірогідна порівняно з контролем: * p<0,05

В аналогів з додаванням антибіотиків вміст фракцій ліпопротеїнів відрізняється.
Зокрема, додавання пеніциліну в рекомендованій дозі зумовлює утворення конгломератів
ліпідів жовтка з протеїнами сперми, що призводить до підвищення на 8,6 % ХМ і зниження на
7,0 % ЛПВЩ. За збільшення в два рази вмісту антибіотика в розрідженій спермі різниця між
дослідними і контрольними зразками зменшується та становить, відповідно, 4,0 і 5,4 %.
Середньої сили негативний вплив додавання пеніциліну в розріджені еякуляти виявлений
тільки на вміст ЛПВЩ у еквіліброваній спермі (η = 0,359).
Вплив стрептоміцину на вміст ліпопротеїнів відрізняється: проявляється тенденція до
підвищення на 5,2 - 6,5 % ХМ і зниження на 3,4 - 3,7 % ЛПНЩ та на 6,7 - 7,9 % (p<0,05) ЛПВЩ.
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При цьому, середньої сили (η = 0,352 - 0,406) негативний вплив додавання в розріджувач
стрептоміцину проявляється на вміст ліпопротеїнів низької і високої щільності еквіліброваної
сперми.
Декомсан в рекомендованій дозі в еквіліброваних еякулятах бугаїв призводить до
підвищення на 13,0 % ХМ і зниження на 3,5 % ЛПДНЩ та на 6,6 % (p<0,05) ЛПНЩ.
Збільшення в два рази дози Декомсану зумовлює менші зміни у складі ліпопротеїнових
комплексів, а величини їх значень знаходяться в межах контролю. Кореляційне відношення за
впливу Декомсану в еквіліброваній спермі для ХМ криволінійне (η = 0,313), а для ЛПДНЩ та
ЛПНЩ негативне, середньої сили (η = 0,309 - 0,486).
Отже, протеїни плазми сперми й мембрани сперміїв взаємодіють з жовтком яйця, а
додані пеніцилін, стрептоміцин і Декомсан за еквілібрування розріджених еякулятів сприяють
зменшенню вмісту ліпопротеїнів з малим розміром молекули й високою електрофоретичною
рухливістю.
Інші додані в розріджувач антибактеріальні речовини слабо впливають на утворення
комплексів і зміни вмісту фракцій ліпопротеїнів евіліброваних еякулятів бугаїв. Величини
значень виявлених фракцій ліпопротеїнів у дослідних та контрольних зразках сперми
знаходяться в межах похибки середнього арифметичного і вірогідно не відрізняються. Поряд
з вказаним, додавання в два рази вищої від рекомендованої дози окситетрацикліну в
розріджувач сперми призводить до тенденційного зростання ліпопротеїнів низької і високої
щільності. Встановлений результат, ймовірно, зумовлений гальмуванням зв’язування
протеїнів сперми (плазми та сперміїв) ліпідами жовтка.
У розморожених еякулятах бугаїв вміст ліпопротеїнів змінюється в бік збільшення ХМ
і зменшення інших виявлених фракцій. Отже, протеїни плазми сперми й мембрани сперміїв
взаємодіють з жовтком яйця, а заморожування-розморожування сприяє утворенню
конгломератів з великим розміром молекули й низькою електрофоретичною рухливістю. При
цьому, додавання в рекомендованих дозах стрептоміцину та гентаміцину, порівняно з
контролем, характеризується підвищенням на 13,3 - 15,6 % ХМ (табл. 2).
Одночасно на 4,3 - 4,5 % знижується вміст ЛПВЩ. За збільшення в два рази дози
вказаних антибіотиків у розмороженій спермі вміст ХМ залишається вищим на 8,3 - 17,7 %, а
ЛПВЩ - нижчим на 2,8 - 5,4 %, порівняно з контролем. Залежність від дози антибіотиків для
ХМ позитивна (η = 0,339 - 0,377), а ЛПВЩ - негативна (η = 0,358 - 0,475).
За додавання інших антибактеріальних речовин у рекомендованих дозах вміст ХМ
вищий на 3,5 - 8,5 %, ніж в контролі. Різниця між іншими фракціями ліпопротеїнів дослідних
зразків і контролем становить 2 - 4 %, що знаходиться в межах похибки середнього
арифметичного. Сила впливу окситетрацикліну, лінкоміцину, енрофлоксацину, амоксициліну
і пеніциліну на вміст фракцій ліпопротеїнів слабка (η = 0,044 - 0,297).
Таким чином, антибіотики, додані у середовище розрідження еякулятів бугаїв, у
розмороженій спермі забезпечують вищі величини значень хіломікрон та ліпопротеїнів
низької щільності та менші – ліпопротеїнів дуже низької щільності, що характеризує
утворення комплексів ліпідів жовтка курячого яйця з протеїнами плазми сперми. До таких
антибіотиків належать гентаміцин і стрептоміцин, використання яких у складі розріджувача
еякулятів зумовлює утворення ліпопротеїнових комплексів з великим розміром молекул (ХМ)
і пониженим вмістом ліпопротеїнів низької і високої щільності в розмороженій спермі бугаїв.
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Таблиця 2
Вміст ліпопротеїнів у розморожених еякулятах бугаїв за дії антибактеріальних речовин, n=6; M±m
Дози антибіотика, мл

ХМ

0,2
0,1
η між контролем

51,4±6,82
51,2±7,14
0,1

0,2
0,1
η між контролем

56,2±7,45
56,2±7,02
0,228

0,2
0,1
η між контролем

53,5±7,61
55,7±7,05
0,192

0,2
0,1
η між контролем

52,8±7,02
55,1±5,97
0,192

0,2
0,1
η між контролем

53,0±6,87
52,8±4,64
0,164

0,2
0,1
η між контролем

54,9±7,13
54,5±6,48
0,197

0,2
0,1
η між контролем

65,4±8,61
61,0±7,38
0,377

0,2
0,1
η між контролем
Контроль

56,0±7,21
63,3±7,88
0,339
47,7±6,46

ЛПДНЩ
ЛПНЩ
Окситетрациклін
14,9±2,90
9,9±1,36
15,6±5,77
9,8±1,39
0,044
0,187
Лінкоміцин
11,9±1,78
9,1±1,39
12,5±1,99
9,7±1,54
0,170
0,232
Енрофлоксацин
13,5±1,81
10,7±1,75
12,3±1,56
8,9±1,26
0,141
0,243
Амоксицилін
15,4±2,98
9,4±1,43
13,3±2,39
9,1±0,90
0,118
0,259
Пеніцилін
12,7±2,37
11,5±2,47
14,5±2,50
10,0±0,66
0,118
0,145
Декомсан
13,3±2,19
9,9±1,48
13,4±3,13
9,3±0,84
0,063
0,230
Стрептоміцин
9,6±2,44
8,2±1,61
10,5±2,04
9,7±1,52
0,297
0,290
Гентаміцин
12,9±3,31
10,3±2,40
0,219
14,3±3,35

9,7±1,25
8,4±1,48
0,290
11,7±2,55

ЛПВЩ

ЛПДВЩ

10,4±2,17
10,8±1,65
0,240

12,9±2,87
12,7±2,01
0,045

10,5±2,11
10,1±1,87
0,263

12,4±2,60
11,5±2,42
0,130

11,4±2,34
10,2±2,54
0,202

11,1±2,32
12,9±2,91
0,167

10,2±2,40
9,7±1,73
0,286

12,2±2,08
12,8±2,85
0,084

10,6±2,04
10,6±1,92
0,232

12,2±2,24
12,1±1,77
0,118

10,1±1,98
11,8±2,21
0,232

11,8±2,32
11,1±2,37
0,173

7,5±2,03
8,6±1,53
0,475

9,3±2,87
10,2±2,54
0,276

10,1±1,74
8,4±2,44
0,358
12,9±1,73

11,3±2,52
9,7±2,58
0,253
13,3±1,86

З отриманих результатів випливає, що дія антибактеріальних речовин у розріджувачі
на утворення ліпопротеїнових комплексів еквіліброваної та розмороженої сперми
відбувається шляхом стимулювання антибіотиком взаємодії ліпідів жовтка, плазми сперми і
статевих клітин; забезпечення ”м’якого” окиснення ліпідів в складі комплексів з протеїнами
через гальмування метаболізму мікробних клітин. Крім того, застосовані антибактеріальні
речовини інгібують метаболізм і окисні процеси у сперміях та спермі [6], що, ймовірно,
зумовлює понижене використання ліпідних компонентів розріджувача для забезпечення
енергетичних потреб статевих клітин.
ВИСНОВКИ
1. Пеніцилін, стрептоміцин і Декомсан за еквілібрування розріджених еякулятів бугаїв
сприяють взаємодії протеїнів плазми сперми (й мембран сперміїв) з жовтком курячого яйця,
що характеризується зменшенням вмісту ліпопротеїнів з малим розміром молекули й
зниженням їх електрофоретичної рухливості.

423

2. Заморожування-розморожування сперми сприяє взаємодії протеїнів плазми (й
мембран сперміїв) з жовтком курячого яйця й утворенню ліпопротеїнів з великим розміром
молекули та низькою електрофоретичною рухливістю.
3. Антибіотики, додані у середовище розрідження еякулятів бугаїв, у розмороженій
спермі забезпечують вищі величини значень хіломікрон та ліпопротеїнів низької щільності та
менші – ліпопротеїнів дуже низької щільності.
Перспективи досліджень. Буде досліджено вплив понижених доз антибіотиків на
біохімічні показники та виживання сперміїв в розріджених лактозо-жовтково-гліцериновим
розріджувачем еякулятах бугаїв.
INFLUENCE OF ANTIBIOTICS ON LIPOPROTEINS OF BULL SPERM
D. D. Ostapiv¹, І. М. Yaremchuk¹, N. V. Kuzmina1, S. Y. Kava1, І. Ye. Atamaniuk², Т. І. Stets’ko²,
О. P. Panych², G. P. Ugryn²
¹Institute of Animal Biology of NAAS
38, Stusа str., 38, Lviv, 79043, Ukraine
²State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., 11, Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The influence of various doses of antibacterial substances in the composition of lactose-yolkglycerol extender on the spectrum and the content of lipoprotein fractions in equilibrated and
defrosted bull semen was investigated.
It has been established that chicken egg yolk lipids in the extender provide binding of plasma
proteins of sperm (and spermatozoa) and form lipoproteins with low electrophoretic mobility.
Penicillin, streptomycin and Decomsane when equilibrating diluted bull ejaculates promote
the interaction of plasma proteins of sperm with egg yolk, that characterizes by a decrease in the
content of small molecular weight lipoproteins (low and high density lipoproteins, p <0,05) and their
electrophoretic mobility. In equillibrated semen, addition of penicillin, streptomycin and Decomsan
in the diluted ejaculate has a moderate effect on the content of very low, low, high and very high
lipoprotein (η = 0,309 - 0,486). At the same time, indicated antibiotics in the recommended dose in
extender tend to increase the content of lipoproteins with low electrophoretic mobility. At the same
time, the correlation relation for the influence of Decomsane in the equilibrated semen for
chylomicrons is medium-strength curvilinear (η = 0,313).
Freezing-defrosting of semen promotes the interaction of sperm plasma proteins (and
membranes of sperm) with chicken egg yolk and the formation of lipoproteins with a large molecular
size and low electrophoretic mobility. After defrosting of diluted bull ejaculates in which antibiotics
were added values of low-density lipoprotein and chylomycrons tend to increase and very low density
lipoprotein decrease. Addition of recommended doses of streptomycin and gentamicin, as compared
to control, is characterized by a 13,3 - 15,6 % increase in chylomicrons and a 4,3 to 4,5 % decrease
in the content of high density lipoprotein.
Keywords:
LIPOPROTEINS,
ANTIBIOTICS,
LACTOSE-YOLK-GLYCERIN
EXTENDER, SPERMATOZOA, BULLS.
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ЛИПОПРОТЕИНЫ СПЕРМЫ БЫКОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Д. Д. Остапив¹, И. М. Яремчук¹, Н. В. Кузьмина¹, С. Й. Кава¹, И. Е. Атаманюк²,
Т. И. Стецко², О. П. Панич², Г.П. Угрын²
Институт биологии животных НААН
ул. В. Стуса, 38. г. Львов, 79034, Украина
1

2

Государственный научно-исследовательский контрольный институт
ветеринарных препаратов и та кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов,79019, Украина
АННОТАЦИЯ

Исследовали влияние различных доз антибактериальных веществ в составе лактозожелточно-глицеринового разбавителя на спектр и содержание фракций липопротеинов
эквилибрированной и размороженной спермы быков.
Установлено, что липиды желтка куриного яйца в составе разбавителя обеспечивают
связывание протеинов плазмы спермы (и спермиев) с образованием липопротеинов с низкой
электрофоретической подвижностью.
Пенициллин, стрептомицин и Декомсан при эквилибрации разбавленных эякулятов
быков способствуют взаимодействию протеинов плазмы спермы с желтком яйца,
характеризуется уменьшением содержания липопротеинов с малым размером молекулы
(липопротеинов низкой и высокой плотности; p <0,05) и их электрофоретической
подвижности. В эквилибрированной сперме добавления пенициллина, стрептомицина и
Декомсана в разбавленные эякуляты осуществляет средней силы негативное влияние на
содержание липопротеинов очень низкой, низкой, высокой и очень высокой плотности (η =
0,309 - 0,486). Одновременно, указанные антибиотики в рекомендуемой дозе в составе
разбавителя обусловливают тенденцию к увеличению содержания липопротеинов с низкой
электрофоретической подвижностью. При этом, корреляционное отношение воздействия
Декомсана в эквилибрированной сперме для ХМ средней силы криволинейное (η = 0,313).
Замораживание-размораживание спермы способствует взаимодействию протеинов
плазмы спермы (и мембран спермиев) с желтком куриного яйца и образованию липопротеинов
с большим размером молекулы и низкой электрофоретической подвижностью. Антибиотики,
добавленные в среду разбавления эякулятов быков, в размороженной сперме обеспечивают
тенденцию к повышению величины значений хиломикрон и липопротеинов низкой плотности
и снижение липопротеинов очень низкой плотности. При этом, добавление рекомендованных
доз стрептомицина и гентамицина, по сравнению с контролем, характеризуется на 13,3 15,6 % повышением хиломикрон и на 4,3 - 4,5 % снижением содержания липопротеинов
высокой плотности.
Ключевые слова: ЛИПОПРОТЕИНЫ, АНТИБИОТИКИ, ЛАКТОЗО-ЖЕЛТОЧНОГЛИЦЕРИНОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ, СПЕРМИИ, БЫКИ.
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗБАВЛЮВАЧІВ
СПЕРМИ КНУРІВ
Т. І. Стецько, канд. с.-г. наук,
Л. Л. Островська, канд. вет. наук,
І. Є. Атаманюк, старший науковий співробітник,
Г. П. Угрин, молодший науковий співробітник
О. І. Хом'як, провідний лікар ветмедицини
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Ефективність штучного осіменіння значною мірою залежить від санітарної якості
сперми плідників, середовищ і речовин, які застосовуються при розбавленні сперми.
Збереження життєздатності сперміїв у розбавленій спермі кнурів є однією з актуальних
проблем репродуктивної біотехнології.
У статті наведені результати вивчення чутливості бактерій-ізолятів, виділених зі
сперми кнурів, до антибіотиків різних фармакологічних груп, а також визначення мінімальної
інгібуючої концентрації (МІК) антибіотиків для Pseudomonas aeruginosa. Згідно отриманих
даних, мікроорганізми-контамінанти сперми кнурів найбільш чутливими були до
енрофлоксацину, гентаміцину, стрептоміцину, колістину, спектиноміцину, сульфадіазину. За
рівнем бактеріостатичної активності антибіотиків Pseudomonas aeruginosa виявилася
найбільш чутливою до енрофлоксацину (МІК = 0,75 мкг/мл).
Енрофлоксацин і гентаміцин проявляли незначну токсичну дію на сперміїв кнурів у
концентраціях 800 мкг/см3 у розбавлювачі сперми на основі глюкозо-хелато-цитратосульфатного середовища. За нижчих концентрацій (600 мкг/см3 і менше) обох антибіотиків показник
абсолютного виживання сперміїв залишався на високому рівні.
Ключові слова: СПЕРМА КНУРІВ, СПЕРМІЇ, ВИЖИВАННЯ, АНТИБІОТИКИ,
ЧУТЛИВІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ, МІНІМАЛЬНА ІНГІБУЮЧА КОНЦЕНТРАЦІЯ,
РОЗБАВЛЮВАЧ СПЕРМИ.
Cперма плідників, яка використовується при штучному осіменінні маточного поголів’я,
повинна відповідати певним санітарним вимогам, передбаченими нормативними
документами, а препарати, що використовуються для розбавлення і зберігання сперми повинні
бути нешкідливими для сперміїв [1].
Вплив мікрофлори сперми на біологічну якість і здатність до запліднення сперміїв
досліджено багатьма вченими [2-4]. Мікроорганізми виробляють бактеріолізини,
бактеріоаглютиніни, які можуть викликати аглютинацію і загибель статевих клітин. Різні види
умовно-патогенних мікроорганізмів утворюють цілий ряд токсичних сполук, таких як індол,
скатол, сірководень, кадаверин та ін, які негативно впливають на біологічні властивості
сперміїв [2, 4]. Попередніми нашими дослідженнями встановлено, що мікробна забрудненість
нативної сперми становила 2,8 х 103 – 1,6 х 104 КУО/см3, а з неї виділяли бактерії групи
Escherichia colі – 32 %, Streptococcus spp. – 28 %, Staphylococcus spp. – 20 %, Pseudomonas
aeruginosa – 16 %, Bacillus subtilis – 4 % [5–6]. Тому пригнічення небажаної дії мікробівконтамінантів у спермі плідників є обов'язковою умовою при штучному осіменінні маточного
поголів’я.
Ефективним засобом деконтамінації сперми є санація її антимікробними препаратами.
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Складність у вирішенні проблеми санації сперми полягає ще і в тому, що поряд із створенням
у середовищах для розбавлення сперми бактерицидних умов, повинна зберігатися
запліднююча здатність сперміїв. Основними вимогами до сануючих речовин (антибіотиків,
сульфаніламідних та інших хіміотерапевтичних препаратів) є їх висока бактерицидна
активність і нетоксичність для сперміїв. Відтак, високі вимоги до якості розбавлювачів сперми
потребують постійного їх удосконалення [7-10].
Метою роботи було вивчення видового складу мікроорганізмів-контамінантів сперми
кнурів та їх чутливості до антибіотиків для оптимального вибору активно діючої основи
нового сануючого препарату для сперми кнурів.
Матеріали і методи. Для дослідження було відібрано п’ять клінічно здорових
статевозрілих кнурів, які належать ПП “Похальський”. Сперму від кнурів відбирали
мануальним методом, який дозволяє проводити відбір продуктивних фракцій сперми і є
найчистішим методом відбору сперми. Визначали санітарні та біологічні показники як
нативної сперми кнурів, так і розбавленої глюкозо-хелато-цитратно-сульфатним середовищем
(ГХЦС).
Встановлювали чутливість мікрофлори сперми кнурів до окремих антибактеріальних
речовин. Чутливість мікроорганізмів визначали методом дифузії в агар з використанням
стандартних дисків з антимікробними речовинами та середовища Мюллера-Хінтона,
виробництва HiMediaLaboratories Pvt. Ltd. [11]. Отримані результати тесту на чутливість
мікроорганізмів до антибіотиків інтерпретували згідно Performance Standards for Antimicrobial
Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from Animals [12].
Проводили виділення та ідентифікацію мікроорганізмів сперми кнурів. Виділення
бактерій-ізолятів проводили загальноприйнятими мікробіологічними методами з
використанням звичайних і спеціальних поживних середовищ. Ідентифікували мікроорганізми
за їх культуральними та ферментативними властивостями, застосовували комбіновані
середовища (Ендо і сольовий агар), напіврідкі середовища з цукрами (кольоровий ряд).
Встановлювали рівень бактеріостатичної активності антибіотиків різних
фармакологічних груп щодо ізолятів Pseudomonas aeruginosa (як основного мікроорганізмуконтамінанту сперми кнурів) шляхом визначення мінімальної інгібуючої концентрації (МІК)
антимікробних речовин для виділених штамів синньогнійної палички. МІК антибіотиків
визначали методом серійних розведень у рідкому поживному середовищі []. Отримані
результати тесту на чутливість мікроорганізмів до антибіотиків інтерпретували згідно
Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated
from Animals [12].
Біологічні показники якості сперми (абсолютне виживання та виживання у годинах)
визначали за показниками рухливості сперміїв у процесі зберігання за температури 16-20 Сº.
Для визначення дослідження абсолютного виживання (S) та часу виживання сперміїв (T) у
розбавлену ГХЦС середовищем сперму кнурів вносили енрофлоксацин і гентаміцин у
концентраціях від 100 до 800 мкг/см3. В якості контролю використовували зразки цієї ж сперми
без сануючих препаратів.
Результати й обговорення. Мікробна забрудненість нативної сперми кнурів
становила від 2,4 х 104 КУО см3 до 5,6 х 104 КУО/см3, що свідчить про її високу забрудненість.
Результати тесту на чутливість мікрофлори сперми кнурів до антибіотиків наведена
у таблиці 1.
Як видно з наведених у таблиці 1 даних, найбільш чутливою мікрофлора сперми кнурів
виявилася чутливою до гентаміцину, енрофлоксацину, колістину, стрептоміцину,
спектиноміцину, сульфадіазину. Резистентними мікроорганізми сперми були до тилозину,
доксицикліну, ампіциліну, триметоприму і клоксациліну.
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Таблиця 1
Чутливість мікрофлори сперми кнурів до антибіотиків (n = 5)
Антибіотики
Доксицилін
Ампіцилін
Окситетрациклін
Гентаміцин
Неоміцин
Енрофлоксацин
Колістин
Стрептоміцин
Клоксацилін
Тилозин
Триметоприм
Сульфадіазин
Спектиноміцин

Діаметри зон затримки росту, мм (M±m)
23± 2,5
27 ± 2,4
19 ± 2,0
35 ± 2,1
16 ± 1,7
23 ± 2,8
12 ± 2,1
28 ± 1,8
27 ± 1,2

Рівень чутливості
Резистентна
Резистентна
Чутлива
Чутлива
Чутлива
Чутлива
Чутлива
Чутлива
резистентна
резистентна
резистентна
чутлива
чутлива

При аналізі проб як нативної, так і розбавленої сперми загально прийнятими
мікробіологічними методами були виділені та ідентифіковані бактерії Escherichia coli,
Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa.
Результати визначення МІК антибіотиків для Pseudomonas aeruginosa наведені у
таблиці 2.
Таблиця 2
МІК антибіотиків для Pseudomonas aeruginosa
Концетрація,
мкг/см3
50
25
12,5
6,2
3,1
1,5
0,75
0,37
0,17
Контроль

Енрофлоксацин
+
+
+

Антибіотики
Неоміцин
+
+
+
+
+
+
+
+

Гентаміцин
+
+
+
+
+

Окситетрациклін
+
+
+
+
+
+
+

Колістин
+
+
+
+
+
+

Примітка: «+» - ріст присутній; «-» - ріст відсутній.

Найнижче значення мінімальної інгібуючої концентрації для синьогнійної палички, а
відтак високий рівень бактеріостатичної активності, встановлено для енрофлоксацину (МІК =
0,75 мкг/мл). Інші антибіотики за значеннями МІК були помірно чутливими до ізоляту
Pseudomonas aeruginosa.
Результати дослідження абсолютного виживання (S) та часу виживання сперміїв (T) за
дії енрофлоксацину і гентаміцину у різних концентраціях наведені у таблиці 3.
Як випливає з результатів, наведених у таблиці 3, енрофлоксацин і гентаміцин
проявляли незначну токсичну дію на сперміїв кнурів у концентраціях 800 мкг/см3, за нижчих
концентрацій (600 мкг/см3 і менше) обох антибіотиків у розбавлювачі сперми показник абсолютного
виживання сперміїв залишався на високому рівні. Подібні результати отримані щодо часу
виживання сперміїв.
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Таблиця 3
Абсолютне виживання та час виживання сперміїв за дії енрофлоксацину
і гентаміцину у різних концентраціях
№
проби
1
2
3
4
5
6
7
8

Концентрація
мкг/см3
100
200
300
400
500
600
800
Контроль

S
981
1035
1041
1041
1065
1065
960
825

Енрофлоксацин
S, % до
T, год
контролю
118,9
225
125,4
228
126,2
228
126,2
228
129,1
228
129,1
231
109,1
199
100,0
189

T, % до
контролю
119,0
120,6
120,6
120,6
120,6
122,2
105,,3
100,0

S
993
993
1122
1105
1036
1021
904
822

Гентаміцин
S, % до
T, год
контролю
120,0
210
120,0
210
136,5
231
134,4
235
126,0
231
124,2
211
110,0
180
100,0
173

T, % до
контролю
121,4
121,4
133,5
135,8
133,5
121,9
104
100

ВИСНОВКИ
Нативна сперма кнурів, зазвичай, характеризується високим ступенем бактеріального
забруднення. Її мікрофлора представлена як грампозитивними, так і грамнегативними
бактеріями. Мікроорганізми, контамінанти сперми кнурів, проявляють чутливість до одних
(енрофлоксацин, гентаміцин, колістин, стрептоміцин, спектиноміцин, сульфадіазин) і
резистентність до інших (тилозин, доксициклін, ампіцилін, триметоприм, клоксацилін)
антибіотиків. Найвищий рівень чутливості у виділеної зі сперми кнурів синьогнійна паличка
спостерігається до енрофлоксацину. Введення у склад розбавлювача сперми енрофлоксацину
і гентаміцину в концентраціях, не вищих за 600 мкг/см3, суттєво не впливало показники
абсолютного виживання та часу виживання сперміїв.
Перспективи досліджень. У наступних дослідженнях буде детальніше вивчена можливість
застосування енрофлоксацину і генаміцину як складових частин сануючого препарату для сперми
кнурів, його вплив на хід окисно-відновних процесів у сперміях, їх запліднюючу здатність.
IMPROVING OF QUALITY CHARACTERISTICS OF BOAR’ SPERM DILUENTS
T. I. Stetsko, L. L. Ostrovska, І. Ye. Atamaniuk, H. P. Ugryn, O. I. Homjak
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M M A RY
The effectiveness of artificial insemination to a large extent depends on the sanitary quality of
the sperm of the breeders, media and substances that are used in the dilution of sperm. Preserving the
survivability of spermatozoons in dilute sperm of boars is one of the pressing problems of
reproductive biotechnology.
The article presents the results of studying the sensitivity of bacteria isolated from the sperm
of boars to the antibiotics of various pharmacological groups, as well as the determination of the
minimum inhibitory concentration (MIC) of antibiotics for Pseudomonas aeruginosa. According to
the obtained data, the microorganisms-contaminants of the sperm of boars were most sensitive to
enrofloxacin, gentamicin, streptomycin, colistin, spectinomycin, sulfadiazine. By the level of
bacteriostatic activity of antibiotics, Pseudomonas aeruginosa was the most sensitive to enrofloxacin
(MIC = 0.75 μg / ml).
Enrofloxacin and gentamicin showed insignificant toxic effect on the spermatozoons of boars
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at concentrations of 800 μg/cm3 in a sperm diluent based on a glucose-chelate-citrate-sulfate medium.
At lower concentrations (600 μg / cm3 and less) of both antibiotics, the absolute survival rate of sperm
remained high.
Keywords: SPERM OF BOARS, SPERMATOZOON, SURVIVAL, ANTIBIOTICS,
MICROORGANISM SENSITIVITY, MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION, SPERM
DILUENT.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗБАВИТЕЛЕЙ СПЕРМЫ
ХРЯКОВ
Т. И. Стецко, Л. Л. Островская, И. Е. Атаманюк, Г. П. Угрын, О. И. Хомяк
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Эффективность искусственного осеменения в значительной степени зависит от
санитарного качества спермы производителей, сред и веществ, применяемых при разбавлении
спермы. Сохранение жизнеспособности сперматозоидов в разбавленной сперме хряков
является одной из актуальных проблем репродуктивной биотехнологии.
В статье приведены результаты изучения чувствительности бактерий-изолятов,
выделенных из спермы хряков, к антибиотикам различных фармакологических групп, а также
определения минимальной подавляющей концентрации (МПК) антибиотиков для
Pseudomonas aeruginosa. Согласно полученным данным, микроорганизмы-контаминанты
спермы хряков наиболее чувствительными были к энрофлоксацину, гентамицину,
стрептомицину, колистину, спектиномицину, сульфадиазину. По уровню бактериостатического
активности антибиотиков Pseudomonas aeruginosa оказалась наиболее чувствительной к
энрофлоксацину (МПК = 0,75 мкг/мл).
Энрофлоксацин и гентамицин проявляли незначительную токсическое действие на
спермиев хряков в концентрациях 800 мкг/см3 в разбавителе спермы на основе глюкозо-хелатоцитрат-сульфатного среды. При более низких концентраций (600 мкг/см3 и меньше) обоих
антибиотиков показатель абсолютного выживания сперматозоидов оставался на высоком
уровне.
Ключевые слова: СПЕРМА ХРЯКОВ, СПЕРМИИ, ВЫЖИВАНИЕ, АНТИБИОТИКИ,
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ, МИНИМАЛЬНАЯ ПОДАВЛЯЮЩАЯ
КОНЦЕНТРАЦИЯ, РАЗБАВИТЕЛЬ СПЕРМЫ.
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РОЗВЕДЕННЯ ТА ГЕНЕТИКА

УДК 636.2.034.082

ВПЛИВ СЕЗОНУ НАРОДЖЕННЯ Й ПЕРШОГО ОТЕЛЕННЯ КОРІВ
МОЛОЧНИХ ПОРІД НА ТРИВАЛІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ЇХ ДОВІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Н. П. Бабік1, канд. с.-г. наук, докторант,
Є. І. Федорович2, д-р с.-г. наук, професор,
В. В. Федорович3, д-р с.-г. наук, доцент
Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН,
вул. Погребняка, 1, с. Чубинське Бориспільського району Київської області, 08321, Україна
1

Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
2

3

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна

Наведено результати досліджень впливу сезону народження й першого отелення корів
голштинської, української чорно- і червоно-рябої молочних порід на тривалість та
ефективність їх довічного використання. Встановлено, що найвищими показниками
тривалості життя, господарського використання, лактування, кількості лактацій за
життя та довічної продуктивності відзначалися корови, які народилися в осінньо-зимовий
період. У корів голштинської породи найдовшу тривалість життя, господарського
використання і лактування відмічено за першого отелення взимку, української чорно- та
червоно-рябої молочних порід – влітку, а найвищу довічну продуктивність – у голштинів з
першим отеленням навесні, а у чорно- та червоно-рябих тварин – восени.
Дещо суттєвіший вплив сезону народження та першого отелення встановлено на
продуктивне довголіття корів української червоно-рябої молочної породи, а найменший – на
тривалість та ефективність довічного використання тварин голштинської породи.
Водночас, варто відмітити, що сила впливу зазначених факторів на досліджувані показники
була незначною, проте достовірною.
Ключові слова: ПОРОДА, КОРОВИ, СЕЗОН НАРОДЖЕННЯ, СЕЗОН ПЕРШОГО
ОТЕЛЕННЯ,
ТРИВАЛІСТЬ
ПРОДУКТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ,
ДОВІЧНА
ПРОДУКТИВНІСТЬ, СИЛА ВПЛИВУ.
Селекція тварин за основними господарськи корисними ознаками робить галузь
молочного скотарства прибутковішою та конкурентоспроможнішою. Проте, у сучасних
умовах господарювання все більшої актуальності набирає відбір тварин за такими
показниками як тривалість життя, продуктивного використання, лактування та довічна
продуктивність корів. На превеликий жаль, проведення селекції у молочному скотарстві
ускладнюється через низьку успадковуваність селекціонованих ознак, тобто високу їхню
залежність від довкілля [8]. Одним із таких чинників є сезон народження та першого отелення
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тварини. Аналіз літературних джерел засвідчує розбіжність думок різних дослідників щодо
впливу даних факторів на різні господарськи корисні ознаки корів, зокрема й на їх
продуктивне довголіття. Так, дослідженнями Н. Л. Рєзнікової [8] виявлено невисокий вплив
сезону народження на показники молочної продуктивності та відтворювальної здатності
первісток української червоної молочної породи. Вплив року народження порівняно з сезоном
виявився значно вищим, причому автор повідомляє, що сильніше впливає на ці показники рік
народження, ніж рік першого отелення, тоді як у межах сезону – сезон першого отелення.
Найвищою продуктивністю вирізнялися первістки, які отелилися вперше взимку, найнижчою
– влітку. Подібні дані у своїх дослідженнях отримав Ю. П. Полупан [5]. За повідомленням
Ю. В. Пославської, Є. І. Федорович, Н. П. Бабік [6], з-поміж корів української чорно-рябої
молочної породи найвищими надоями та кількість молочного жиру характеризувалися
тварини, які народилися та вперше отелилися в осінньо-зимовий період. Проте, сила впливу
сезонів народження і першого отелення на надій, вміст жиру в молоці та кількість молочного
жиру була незначною.
Дослідженнями Т. П. Коваль [2] встановлено, що найтривалішим періодом життя,
господарського використання і лактування відзначалися корови, народжені восени. Для них
також було характерним найбільше число лактацій за життя. За довічними показниками надою
і виходу молочного жиру, надою на один день життя, господарського використання і
лактування кращими були тварини, народжені взимку. Найвищі показники ефективності
довічного використання притаманні тваринам зимового сезону першого отелення. За даними
А. Кузнецова [3], від теличок, народжених весною, в подальшому отримували більше молока,
ніж від тварин, народжених в інші пори року, а корови, які народилися восени відзначалися
довшим продуктивним довголіттям.
З огляду на вищезазначене, метою наших досліджень було вивчити вплив сезону
народження та першого отелення корів голштинської, української чорно- та червоно-рябої
молочних порід на тривалість та ефективність їх довічного використання.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на коровах голштинської (n=2902),
української чорно-рябої молочної (n=14876) та української червоно-рябої молочної (n=2176)
порід. Ретроспективний аналіз тривалості та ефективності довічного використання корів
здійснювали за методикою Ю. П. Полупана [6]. До вибірки залучено інформацію первинного
зоотехнічного обліку 15 господарств різних областей України (Івано-Франківської,
Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Вінницької, Київської, Черкаської,
Чернігівської та Кіровоградської). Для оцінки тривалості та ефективності довічного
використання по кожній досліджуваній корові враховували інформацію про дату народження,
дату першого отелення, дату вибуття зі стада. По кожній лактації (включно з можливо
незакінченою останньою) враховували її тривалість, надій та вихід молочного жиру за всю
лактацію. На підставі вищенаведених показників для кожної тварини вирахували тривалість
життя, господарського використання і лактування, довічний надій, середній довічний вміст
жиру в молоці, довічний вихід молочного жиру, середній надій на 1 день життя, на 1 день
господарського використання та на 1 день лактування, коефіцієнт лактування (КЛ).
Коефіцієнт господарського використання (КГВ) вираховували за формулою [1]:
Тривалість життя  Вік при першому отеленні
КГВ=
Тривалість життя
Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою програмного пакету Microsoft
Exсel та “Statistica 6.1” за Г. Ф. Лакиным [4]. Результати середніх значень вважали статистично
вірогідними при Р<0,05 (*), Р<0,01 (**), Р<0,001 (***).
Результати й обговорення. Встановлено, що показники тривалості та ефективності
довічного використання молочної худоби певною мірою залежать від сезону їх народження.
Так, найдовшою тривалістю життя, продуктивного використання, лактування та найвищою
довічною продуктивністю відзначалися тварини голштинської породи, які народилися взимку
434

та восени (табл. 1). Найменшими ці показники було відмічено у тварин з весняно-літнім
сезоном народження. Проте, різниця за показниками тривалості та ефективності довічного
використання корів з різними сезонами народження була незначною і невірогідною.
Міжгрупова диференціація за тривалістю життя і продуктивного використання
найпомітнішою була між тваринами зимового і весняного народження (50 і 22 дні), за
тривалістю лактування, кількістю лактацій за життя, довічним надоєм та довічною кількістю
молочного жиру – між тваринами зимового і літнього сезонів народження (55 днів,
0,11 лактації, 1202 та 38 кг, відповідно).
За надоєм на один день господарського використання та лактування кращими
виявилися корови, народжені навесні. Їх перевага за вищенаведеними показниками над
тваринами зимового, літнього та осіннього періодів була високодостовірною (Р<0,001) і
знаходилася в межах 3,0-3,5 та 0,9-1,0 кг.
Між тваринами з різними сезонами народження постерігалася також достовірна
різниця за коефіцієнтом лактування (КЛ). Найвищим цей показник був у корів, які народилися
зимою. Вони достовірно переважали (Р<0,01) за цим показником тварин з весняно-літнім
сезоном народження.
Таблиця 1
Тривалість та ефективність довічного використання корів голштинської породи, залежно від сезону їх
народження, М±m
Показники
Кількість тварин, голів
Тривалість, дні:
життя
господарського використання
лактування
Довічна продуктивність:
надій, кг
середній вміст жиру в молоці, %
кількість молочного жиру, кг
Лактацій за життя
Надій на 1 день, кг:
життя
господарського використання
лактування
КГВ
КЛ

Сезони народження
весна
Літо
810
654

зима
734

осінь
704

2056±25,6
1159±24,2
998±21,3

2006±26,4
1137±25,6
945±21,6

2023±28,4
1144±26,5
943±22,4

2048±25,3
1155±24,6
984±21,8

19137±455,1
3,64±0,005
694±16,4
2,56±0,056

18676±480,3
3,63±0,006
678±17,5
2,47±0,062

17935±471,0
3,66±0,005
656±17,2
2,45±0,061

18866±480,0
3,65±0,006
687±17,6
2,53±0,061

8,6±0,13
16,2±0,16***
18,8±0,16***
0,53±0,005
0,86±0,004

8,6±0,13
19,2±0,16
19,8±0,16
0,53±0,005
0,84±0,006**

8,2±0,13
15,7±0,18***
18,8±0,17***
0,52±0,005
0,84±0,006**

8,6±0,14
16,0±0,18***
18,9±0,19***
0,53±0,005
0,85±0,005

Серед корів української чорно-рябої молочної породи найдовшою тривалістю життя,
господарського використання, лактування та довічною продуктивністю відзначалися тварини,
народженні восени (табл. 2). За тривалістю життя вони достовірно переважали лише корів,
народжених влітку – на 39 днів (Р<0,05), а за тривалістю господарського використання і
лактування їх перевага над тваринами зимового сезону народження становила 46 (Р<0,01) та
46 (Р<0,001), весняного – 47 (Р<0,01) та 51 (Р<0,001) і літнього – 52 (Р<0,01) та 47 днів
(Р<0,001), відповідно.
За довічним надоєм, довічною кількістю молочного жиру та надоєм на один день життя
корови, які народилися восени, вірогідно (Р<0,05-0,01) переважали тварин, народжених
взимку і навесні відповідно на 474; 17 та 0,2 і 461; 17 та 0,2 кг, а за кількістю лактацій за життя
вони достовірно переважали тварин, народжених весною та влітку – відповідно, на 0,7 (Р<0,05)
та 0,11 (Р<0,01).
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За коефіцієнтом господарського використання кращими виявилися тварини, народжені
восени. За цим показником вони вірогідно (Р<0,05-0,001) переважали тварин всіх інших
сезонів народження.
Таблиця 2
Тривалість та ефективність довічного використання корів української чорно-рябої молочної породи,
залежно від сезону їх народження, М±m
Показники
Кількість тварин, голів
Тривалість, дні:
життя
господарського використання
лактування
Довічна продуктивність:
надій, кг
середній вміст жиру в молоці, %
кількість молочного жиру, кг
Лактацій за життя
Надій на 1 день, кг:
життя
господарського використання
лактування
КГВ
КЛ

зима
4212

Сезони народження
весна
літо
4766
2974

осінь
2924

2051±10,5
1087±9,7**
922±8,2***

2060±10,0
1086±9,2**
917±7,5***

2033±12,9*
1081±11,9**
921±10,0***

2072±13,5
1133±12,7
968±10,6

15016±138,6*
3,66±0,001
549±5,1*
2,48±0,023

15029±132,5*
3,66±0,002
549±4,8*
2,46±0,021*

15062±175,5
3,66±0,002
550±6,4
2,42±0,028**

15490±173,5
3,66±0,002
566±6,3
2,53±0,029

7,0±0,04**
7,0±0,04**
14,3±0,07
14,3±0,07
16,7±0,08
16,7±0,07
0,50±0,002** 0,49±0,002***
0,86±0,002*** 0,86±0,002***

7,1±0,05
14,5±0,09
16,8±0,09
0,50±0,003*
0,87±0,002

7,2±0,05
14,4±0,09
16,6±0,09
0,51±0,003
0,87±0,002

З-поміж тварин української червоно-рябої молочної породи найдовше жили, лактували
та мали найвищі довічні надої корови з осіннім сезоном народження (табл. 3). За тривалістю
життя вони достовірно переважали особин весняного і літнього сезонів народження
відповідно на 126 (Р<0,05) та 223 (Р<0,001), за тривалістю господарського використання – на
116 (Р<0,05) та 172 (Р<0,01), за тривалістю лактування – на 85 (Р<0,05) та 117 днів (Р<0,01),
а за довічним надоєм та довічною кількістю молочного жиру ця перевага була несуттєвою і
невірогідною.
Таблиця 3
Тривалість та ефективність довічного використання корів української червоно-рябої молочної породи
залежно від сезону їх народження, М±m
Показники
Кількість тварин, голів
Тривалість, дні:
Життя
господарського використання
лактування
Довічна продуктивність:
надій, кг
середній вміст жиру в молоці, %
кількість молочного жиру, кг
Лактацій за життя
Надій на 1 день, кг:
Життя
господарського використання
лактування
КГВ
КЛ

Сезони народження
весна
літо
658
462

зима
740

осінь
316

1917±31,3
992±29,0
815±21,7

1885±28,7*
950±27,3*
786±21,0*

1788±36,3***
894±31,6**
754±25,1**

2011±53,8
1066±50,5
871±35,4

15337±402,6
3,85±0,009
589±15,4
2,37±0,061

14524±380,8
3,82±0,009*
558±14,9
2,29±0,063

14485±493,3
3,82±0,010*
553±19,0
2,15±0,072**

15749±595,0
3,83±0,013
603±22,7
2,52±0,107

7,5±0,13
16,1±0,18
18,9±0,17
0,47±0,006
0,85±0,005

7,2±0,12
16,0±0,17
18,5±0,16
0,45±0,006
0,86±0,005

7,5±0,15
16,5±0,21
19,0±0,21
0,45±0,007
0,87±0,006

7,3±0,16
16,2±0,28
18,5±0,27
0,47±0,009
0,87±0,007
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За довічним середнім вмістом жиру в молоці кращими виявилися корови зимового
сезону народження. Їх перевага за цим показником була достовірною (Р<0,05) лише над
тваринами весняного і літнього сезонів народження (0,03 %). За надоєм на один день життя,
господарського використання, лактування, коефіцієнтами господарського використання та
лактування міжгрупова диференціація була незначною і недостовірною.
Відомо, що на тривалість та ефективність довічного використання корів має вплив
сезон їх першого отелення. З-поміж голштинів найвищими показниками тривалості життя,
продуктивного використання, лактування і числа лактацій за життя відзначалися корови,
перше отелення яких відбувалося взимку (табл. 4). Проте, їх перевага за цими показниками
над тваринами з весняним отеленням у жодному випадку не була вірогідною, а над тваринами
з літнім та осіннім отеленнями за тривалістю життя вона становила 67 (Р<0,05) та 113 (Р<0,01),
за тривалістю продуктивного використання – 53 та 99 (Р<0,01), за тривалістю лактування –
102 (Р<0,001) та 134 дні (Р<0,001) і за кількістю лактацій – 0,21 (Р<0,01) та 0,29 (Р<0,001).
Таблиця 4
Тривалість та ефективність довічного використання корів голштинської породи,
залежно від сезону їх першого отелення, М±m
Показники
Кількість тварин, голів
Тривалість, дні:
Життя
господарського використання
лактування
Довічна продуктивність:
надій, кг
середній вміст жиру в молоці, %
кількість молочного жиру, кг
Лактацій за життя
Надій на 1 день, кг:
Життя
господарського використання
лактування
КГВ
КЛ

Сезони першого отелення
весна
Літо
842
478

зима
1040

осінь
542

2084±22,6
1190±21,6
1028±18,5

2022±34,7
1145±33,5
970±26,9

2017±24,7*
1137±23,3
926±19,8***

1971±26,9**
1091±25,7**
894±22,0***

19739±408,4
3,60±0,005
700±14,8
2,64±0,050

19869±611,5
3,60±0,014
707±23,6
2,59±0,081

18687±426,9
3,59±0,009
660±15,8
2,43±0,053**

18131±470,9*
3,64±0,018
646±17,5*
2,35±0,066***

8,8±0,11
16,2±0,14
18,8±0,16
0,53±0,006
0,87±0,004

9,1±0,14
17,4±0,20
20,8±0,28
0,52±0,007
0,86±0,006

8,7±0,11
16,6±0,16
20,5±0,19
0,52±0,005***
0,82±0,006***

8,7±0,14*
16,9±0,20
20,6±0,23
0,52±0,006***
0,83±0,007***

За довічним надоєм, довічною кількістю молочного жиру, надоєм на один день життя,
господарського використання і лактування кращими були тварини, перше отелення яких
відбулося весною. Однак, над первістками з зимовими отеленнями їх перевага була вірогідною
лише за надоєм на один день господарського використання та лактування – відповідно, 1,2 та
2,0 кг при Р<0,001 в обох випадках, над первістками з літніми отеленнями – за надоєм на один
день життя і продуктивного використання – 0,4 та 0,8 кг при Р<0,05 в обох випадках і над
первістками з осінніми отеленнями – за довічним надоєм, довічною кількістю молочного жиру
та надоєм на один день життя – 1738; 61,0 та 0,4 кг при Р<0,05 у всіх випадках. За коефіцієнтом
господарського використання між особинами з різними сезонами першого отелення суттєвої
різниці не виявлено, а коефіцієнт лактування найвищим був у тварин, перше отелення яких
відбувалося взимку (0,87).
При аналізі впливу сезону першого отелення корів українських чорно- та червонорябих молочних порід на показники їх продуктивного довголіття нами було отримано дещо
інші дані. Найвищою тривалістю життя, господарського використання, лактування та
найбільшою кількістю лактацій за життя відзначалися корови обох названих порід, перше
отелення яких відбулося влітку, а найвищі показники довічної продуктивності мали корови з
першим отеленням восени (табл. 5, 6).
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Таблиця 5
Тривалість та ефективність довічного використання корів української
чорно-рябої молочної породи, залежно від сезону їх першого отелення, М±m
Показники
Кількість тварин, голів
Тривалість, дні:
Життя
господарського використання
Лактування
Довічна продуктивність:
надій, кг
середній вміст жиру вмолоці, %
кількість молочного жиру, кг
Лактацій за життя
Надій на 1 день, кг:
Життя
господарського використання
Лактування
КГВ
КЛ

Сезони першого отелення
весна
літо
4326
3056

зима
4088

Осінь
3406

2058±10,7
1101±10,0
930±8,3

2066±11,8
1094±10,8
933±9,1

2069±10,9
1110±10,3
940±8,4

2018±12,5**
1065±11,7**
908±9,7*

15021±142,9
3,65±0,001***
548±5,2
2,48±0,023

14945±153,2
3,66±0,002***
546±5,6
2,47±0,025

15254±141,3
3,66±0,001***
557±5,2
2,50±0,023

15270±174,1
3,67±0,002
559±6,4
2,41±0,027*

7,0±0,04**
14,2±0,07***
16,6±0,08***
0,50±0,002
0,86±0,002

7,0±0,05**
14,3±0,08***
16,6±0,09***
0,50±0,002
0,87±0,002

7,1±0,04
14,3±0,07***
16,6±0,08***
0,50±0,002
0,86±0,002

7,2±0,05
14,7±0,08
17,1±0,10
0,49±0,003
0,87±0,002

Корови української чорно-рябої молочної породи, перше отелення яких відбулося
влітку, достовірно переважали лише тварин з осіннім першим отеленням за тривалістю життя
на 51 (Р<0,01), продуктивного використання – на 45 (Р<0,01), лактування – на 32 дні (Р<0,05),
а за кількістю лактацій за життя – на 0,09 (Р<0,05) (табл. 5). Довічний надій, середній вміст
жиру та довічна кількість молочного жиру найвищими були у корів з осіннім сезоном першого
отелення, проте, вони достовірно (Р<0,001) переважали тварин з іншими сезонами першого
отелення лише за довічним середнім вмістом жиру в молоці – 0,01-0,02 %. Водночас, за надоєм
на один день життя вони вірогідно (Р<0,01) переважали тварин зимового та весняного сезонів
першого отелення, а за надоєм на один день господарського використання і лактування їх
перевага достовірною (Р<0,001) була над особинами усіх досліджуваних сезонів. За
коефіцієнтами господарського використання та лактування певних закономірностей не
встановлено.
Таблиця 6
Тривалість та ефективність довічного використання корів української
червоно-рябої молочної породи залежно від сезону їх першого отелення, М±m
Показники
Кількість тварин, голів
Тривалість, дні:
Життя
господарського використання
Лактування
Довічна продуктивність:
надій, кг
середній вміст жиру в молоці, %
кількість молочного жиру, кг
Лактацій за життя
Надій на 1 день, кг:
життя
господарського використання
лактування
КГВ
КЛ

зима
582

Сезони першого отелення
весна
літо
670
578

осінь
346

1853±33,6

1871±32,5

1945±35,7

1915±37,6

932±30,4
769±22,8

951±30,6
780±21,8

1013±33,2
836±26,0

986±34,4
834±27,4

14466±415,5**
3,83±0,010
556±16,2**
2,25±0,068

14493±401,6**
3,82±0,009
557±15,6**
2,31±0,067

15047±464,4*
3,83±0,009
576±17,8
2,38±0,071

7,3±0,13***
16,4±0,21**
19,0±0,20*
0,45±0,007
0,86±0,006

7,2±0,13***
16,0±0,19***
18,7±0,19***
0,45±0,007
0,86±0,005

7,2±0,13***
15,4±0,18***
18,1±0,16***
0,47±0,007
0,85±0,006*

438

16424±528,2
3,84±0,013
628±20,1
2,33±0,078
8,1±0,16
17,3±0,22
19,7±0,21
0,47±0,008
0,87±0,006

Найвищою тривалістю життя, господарського використання, лактування та кількістю
лактацій за життя серед корів української червоно-рябої молочної породи характеризувалися
тварини, перше отелення яких відбулося влітку (табл. 6).
Однак, їх перевага за зазначеними показниками над коровами з іншими сезонами
першого отелення була невірогідною. Що стосується довічної продуктивності, то найвищою
вона була у тварин з першим отеленням у осінній період. За довічним надоєм вони достовірно
переважали корів з першим отеленням взимку на 1958 (Р<0,01), навесні – на 1931 (Р<0,01) та
влітку – на 1377 кг (Р<0,05). За довічною кількість молочного жиру їх перевага достовірною
(Р<0,01) була лише над коровами весняного та літнього сезонів першого отелення. За довічним
середнім вмістом жиру в молоці між групова диференціація була несуттєвою.
Корови з першим отеленням у осінній період характеризувалися достовірно (Р<0,050,001) вищими показниками надою на один день життя, продуктивного використання і
лактування порівняно з тваринами, перше отелення яких відбулося в інші сезони року.
Варто зазначити, що сила впливу сезону народження і сезону першого отелення тварин
на їх продуктивне довголіття була незначною (табл. 7). В цілому, за інформацією по
19954 коровах, які належали до трьох порід, на показники тривалості та ефективності
довічного використання тварин дещо більший вплив мав сезон народження, ніж сезон першого
отелення. Найбільший вплив сезон народження справляв на кількість лактацій за життя
(0,42 %), довічний надій (0,40 %) та надій на один день життя (0,40 %), а сезон першого
отелення – на надій на один день життя (0,37 %), довічний надій, довічну кількість молочного
жиру (0,29 %) та кількість лактацій за життя (0,25 %).
Таблиця 7
Вплив сезону народження та сезону першого отелення на тривалість та ефективність довічного
використання молочної худоби, n=19954
Показник
Тривалість, дні:
життя
господарського використання
лактування
Довічна продуктивність:
надій, кг
середній вміст жиру в молоці, %
кількість молочного жиру, кг
Лактацій за життя
Надій на 1 день, кг:
життя
господарського використання
лактування
КГВ
КЛ

сезону народження
η2±S.E, %
F

Сила впливу
сезону першого отелення
η2±S.E, %
F

0,09±0,023***

4,0

0,05±0,023

2,1

0,35±0,023***
0,29±0,023***

15,0
12,6

0,17±0,023***
0,19±0,023***

7,4
7,9

0,40±0,023***
0,18±0,023***
0,38±0,023***
0,42±0,023***

17,9
17,0
7,6
16,4

0,29±0,023***
0,14±0,023***
0,29±0,023***
0,25±0,023***

10,8
12,4
6,2
12,3

0,40±0,023***
0,37±0,023***
0,35±0,023***
0,22±0,023***
0,33±0,023***

17,3
16,3
14,9
9,3
14,2

0,37±0,023***
0,28±0,023***
0,25±0,023***
0,21±0,023***
0,24±0,023***

15,8
11,6
10,6
9,1
10,2

Аналіз отриманих даних свідчить, що серед досліджуваних порід сезон народження і
сезон першого отелення найбільше впливали на показники продуктивного довголіття корів
української червоно-рябої молочної породи. Сила впливу сезону народження на тривалість
життя, господарського використання, лактування та кількість лактацій за життя тварин цієї
породи знаходилася в межах 1,66-1,86 %, на довічний надій, середній вміст жиру в молоці та
довічну кількість молочного жиру – в межах 0,40-2,72 % та на надій на один день життя,
господарського використання і лактування – в межах 4,18-7,35 %, а сила впливу сезону
першого отелення на ці ж показники становила відповідно 0,66-0,80; 0,14-1,66 та 3,06-4,97 %.
Найменший вплив на наведені вище показники і, здебільшого невірогідний, виявлено у корів
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голштинської породи. Слід вказати, що на показники тривалості та ефективності довічного
використання корів українських чорно- та червоно-рябої молочних порід дещо більший вплив
справляв сезон народження, а тварин голштинської породи – сезон першого отелення.
ВИСНОВКИ
На продуктивне довголіття молочної худоби певний вплив мають сезон народження та
сезон першого отелення тварин. Найвищими показниками тривалості життя, господарського
використання, лактування, кількості лактацій за життя та довічної продуктивності
відзначалися корови, які народилися в осінньо-зимовий період. У корів голштинської породи
найдовшу тривалість життя, господарського використання і лактування відмічено за першого
отелення взимку, української чорно- та червоно-рябої молочних порід – влітку, а найвищу
довічну продуктивність – у голштинів з першим отеленням навесні, а у чорно- та червонорябих тварин – восени.
Сила впливу зазначених факторів на досліджувані показники була незначною, проте
достовірною Дещо суттєвіший вплив сезону народження та першого отелення встановлено на
продуктивне довголіття корів української червоно-рябої молочної породи, а найменший – на
тривалість та ефективність довічного використання голштинів.
На показники тривалості та ефективності довічного використання корів українських
чорно- та червоно-рябої молочних порід дещо більший вплив справляв сезон народження, а
тварин голштинської породи – сезон першого отелення.
Перспективи досліджень. У подальшому буде вивчено залежність тривалості та
ефективності довічного використання корів молочних порід від генетичних чинників.
IMPACT OF THE BIRTH OF SEASON AND THE FIRST CALVING OF DAIRY COWS
ON THE PERIOD AND THE EFFICIENCY OF THEIR LIFETIME USE
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SUMMARY

There are given the results of researches' of impact of season of birth and first calving cows
of Holstein, Ukrainian Black and Red-and-White dairy breeds on the duration and effectiveness of
their lifelong use. It was found that the highest rates of life expectancy, economic use, lactations, the
number of life lactations and lifelong productivity were observed in cows born in autumn and winter.
Holstein cows had the longest life expectancy, economic use and latcation doring the first calving in
winter, Ukrainian Black and Red-and-White dairy - summer and the highest performance of a lifetime
- in the spring Holstein with first calving, and in autumn Black and Red-and-White cows.
More substantial impact of season of birth and first calving installed on productive longevity
of Ukrainian Red-and-White dairy breed, and the least - the duration and effectiveness of lifetime use
of cows of Holstein breed. However, it should be noted that the strength of the impact of these factors
on the parameters studied was small, but significant.
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА РОЖДЕНИЯ И ПЕРВОГО ОТЕЛА КОРОВ МОЛОЧНЫХ
ПОРОД НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПОЖИЗНЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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АННОТАЦИЯ

Приведены результаты исследований влияния сезона рождения и первого отела коров
голштинской, украинской черно- и красно-пестрой молочных пород на продолжительность и
эффективность их пожизненного использования. Установлено, что более высокими
показателями продолжительности жизни, хозяйственного использования, лактирования,
количества лактаций при жизни и пожизненной продуктивности отличались коровы, которые
родились в осенне-зимний период. У коров голштинской породы самую длинную
продолжительность жизни, хозяйственного использования и лактирования отмечено при
первом отеле зимой, украинской черно- и красно-пестрой молочных пород – летом, а
наивысшую пожизненную продуктивность – у голштинов с первым отелом весной, а у чернои красно-пестрых животных – осенью.
Несколько существеннее влияние сезона рождения и первого отела установлено на
продуктивное долголетие коров украинской красно-пестрой молочной породы, а наименьшее
– на продолжительность и эффективность пожизненного использования животных
голштинской породы. В то же время, стоит отметить, что сила влияния указанных факторов
на исследуемые показатели была незначительной, однако достоверной.
Ключевые слова: ПОРОДА, КОРОВЫ, СЕЗОН РОЖДЕНИЯ, СЕЗОН ПЕРВОГО
ОТЕЛА,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОДУКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПОЖИЗНЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, СИЛА ВЛИЯНИЯ.
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ЕКСТЕР’ЄРНО-КОНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ГУСЕЙ
ОБРОШИНСЬКОЇ СІРОЇ ТА ОБРОШИНСЬКОЇ БІЛОЇ ПОРОДНИХ
ГРУП В УМОВАХ ЛЬВІВЩИНИ
В. С. Заплатинський2, аспірант
Інститут біології тварин НААН,
вул. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
Наведено дані щодо динаміки лінійного росту та індексів будови тіла гусей
оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп в умовах Львівщини. Встановлено,
що на розвиток статей тіла птиці вагомий вплив чинять вік, стать та породна
приналежність. У гусей обох дослідних груп найбільш інтенсивний ріст промірів екстер’єру
відбувався впродовж перших двох місяців вирощування, а в подальшому він значно
знижувався. За досліджуваними промірами у всі вікові періоди гуси оброшинської сірої
породної групи переважали ровесників оброшинської білої породної групи (виняток – довжина
шиї). Варто вказати, що, у птиці обох породних груп спостерігався нерівномірний приріст
досліджуваних промірів екстер’єру. Найінтенсивніше як у самок, так і самців за весь
дослідний період відбувався приріст довжини шиї та кіля, а найслабше – довжини плесни та
гомілки. Аналіз індексів будови тіла свідчить, що гуси обох породних груп оброшинської
селекції є гармонійно розвинені як за промірами тіла, так і за живою масою. Однак, птиця
сірої породної групи є крупнішою і має краще розвинені м’ясні форми ніж її білі ровесники, що
вказує на приналежність гусей оброшинської сірої породної групи до гусей середнього типу
продуктивності, а білої – до гусей легкого типу продуктивності.
Ключові слова: ГУСИ, ПОРОДНА ГРУПА, ПРОМІРИ ТІЛА, ІНДЕКСИ БУДОВИ
ТІЛА, КОЕФІЦІЄНТ ВАРІАЦІЇ.
Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Є. І. Федорович
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Збільшення виробництва продукції гусівництва та підвищення ефективності цієї галузі
неможливе без удосконалення й створення нових порід, ліній, типів, кросів гусей, які здатні
проявити максимальну продуктивність при найменших затратах кормів на одиницю продукції.
Однак удосконалення генеалогічних формувань у гусівництві ускладнюється недостатнім
вивченням закономірностей динаміки ростових процесів та їх мінливості в процесі
вирощування птиці, відсутністю даних щодо генетичних закономірностей реалізації її
основних господарськи корисних ознак, і, як наслідок, теоретично обґрунтованих прийомів
відбору вихідного матеріалу для розробки відповідних програм селекції [1, 3, 4, 8].
З огляду на зазначене, актуальним є дослідження екстер’єрних особливостей гусей
оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп, що дасть можливість отримати
уявлення про їх конституціональну міцність, здоров’я організму та відповідність його тим
умовам, у яких він існує.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на гусях оброшинської сірої та
оброшинської білої породних груп в умовах ДП «ДГ Миклашівське» Інституту сільського
господарства Карпатського регіону НААН.
Екстер’єр молодняку гусей у віці 1, 30, 60, 90, 120, 150 та 180 діб вивчали за промірами
глибини грудей, обхвату грудей, довжини тулуба, довжини кіля, довжини шиї, ширини тазу,
довжини плесни, довжини гомілки та довжини стегна. Шляхом співвідношення відповідних
промірів вираховували індекси будови тіла птиці за загальноприйнятими методиками [2, 5, 7].
Піддослідний молодняк знаходився в однакових умовах догляду, утримання та годівлі.
Годівлю гусенят здійснювали комбікормом, збалансованим за всіма поживними та біологічно
активними речовинами, з вільним доступом до води.
Одержані результати досліджень обробляли методом варіаційної статистики за
методикою Г. Ф. Лакина [6] з використанням програм «EXCEL» і «STATISTICA 6.1».
Результати й обговорення. Встановлено, що розвиток окремих промірів тіла гусей
оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп має специфічний характер і
обумовлений не лише її віком, але й статевою та породною приналежністю (табл. 1, 2). Так, за
основними промірами тіла самці обох породних груп у всі досліджувані вікові періоди
переважали самок. За промірами екстер’єру гусей спостерігалася також і міжпородна різниця.
Починаючи із добового віку гусенята обох статей оброшинської сірої породної групи за всіма
досліджуваними промірами (виняток – довжина шиї) переважали білих ровесників, однак
достовірною ця перевага була лише в окремих випадках, а саме: у самочок – за глибиною
грудей, шириною таза, довжиною кіля, гомілки, стегна – відповідно на 0,12, 0,12, 0,13, 0,14,
0,13 см при Р<0,001 в усіх випадках, у самців – за обхватом грудей – на 0,58 (Р<0,05), глибиною
грудей – на 0,14 (Р<0,001), довжиною кіля – на 0,25 см (Р<0,001), довжиною плесни – на 0,16
(Р<0,001), гомілки – на 0,20 (Р<0,01), стегна – на 0,21 (Р<0,001) та шириною таза – на 0,19 см
(Р<0,001). Проте за довжиною шиї як самочки, так і самці сірих гусей поступались білим
відповідно на 0,10 та 0,13 см при Р<0,05. Подібна тенденція зберіглась і у наступні вікові
періоди. У 180-добовому віці птиці ця перевага була більш суттєвою, однак достовірною
(Р<0,001) у самок і самців вона була лише за обхватом грудей за лопатками – на 3,64 та 3,25,
за глибиною грудей – на 0,55 та 1,02, за довжиною тулуба – на 1,05 та 1,85, кіля – на 0,96 та
2,15, за шириною таза – на 0,51 та 0,70, за довжиною плесни – на 0,34 та 0,68, гомілки – на 0,42
та 1,79 і стегна – на 0,92 та 1,92 см відповідно.
Варто зазначити, що більша інтенсивність росту промірів екстер’єру у молодняку гусей
обох породних груп відмічена впродовж перших двох місяців вирощування, у подальшому з
віком птиці ріст промірів значно знижувався. Слід також вказати, що у птиці обох породних
груп спостерігався нерівномірний приріст досліджуваних промірів екстер’єру.
Найінтенсивніше як у самок, так і самців відбувався приріст довжини шиї та кіля, а найслабше
– довжини плесни та гомілки. За весь період вирощування (до 180-добового віку) зазначені
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проміри у самок оброшинської сірої породної групи збільшилися відповідно на 92,0, 87,6, 66,4
та 69,6 %, у самців – відповідно на 92,3, 88,1, 67,5 та 71,5 %. Подібна тенденція спостерігалася
і у гусей оброшинської білої породної групи: у самок довжина шиї збільшилася на 91,8, кіля –
на 87,5, довжина плесни – на 66,4 та гомілки – на 69,3 %. У самців наведені проміри
збільшилися відповідно на 91,5, 88,3, 67,2 та 69,7 %.
Коефіцієнти мінливості досліджуваних промірів, залежно від проміру та вікового
періоду птиці, у самок оброшинської сірої породної групи знаходилися в межах 2,55 – 18,01,
у самців – 2,67 – 15,74, а у самок і самців оброшинської білої породної групи відповідно в
межах – 2,74 – 17,46 і 4,86 – 18,28 %.
Більш повно про інтенсивність лінійного росту птиці з віком можна судити за
відносними приростами промірів тіла. Встановлено, що до 60-добового віку цей показник у
більшості випадків вищим був у молодняку гусей оброшинської сірої породної групи,
починаючи з 90- до 150- добового віку – у гусей оброшинської білої породної групи, а після
150-добового віку – знову у сірих гусей, причому міжпородна диференціація за відносним
приростом досліджуваних промірів тіла до 60-добового віку птиці майже у всіх випадках була
достовірною, а починаючи з 90-добового віку – здебільшого невірогідною.
Для більш об’єктивнішої оцінки розвитку окремих статей тіла, їх зв’язку із напрямом і
рівнем продуктивності, а також для встановлення міжпородних продуктивно-типових
відмінностей і їх вікової мінливості нами було проведено індексну оцінку будови тіла птиці
(табл. 3, 4).
Для характеристики типових відмінностей птиці різних порід використовують індекси
довгоногості та широкотілості. Вищі показники індексу довгоногості (плесни і гомілки)
спостерігалися у самок гусей оброшинської білої породної групи (виняток – індекс
довгоногості 2 (гомілки) у 60- та 120-добовому віці), а індексу довгоногості 3 (стегна ) – у
ровесниць оброшинської білої породної групи (виняток – 120-добовий вік). У самців за
індексом довгоногості 1 (плесни) перевага також була на боці сірих гусей, за індексом
довгоногості 3 (стегна) – на боці білих ровесників (виняток – добові гусенята), а за індексом
довгоногості 2 (гомілки) певної закономірності не спостерігалося.
Індекс широкотілості, який характеризує розвиток тіла птиці в ширину у ділянці органів
розмноження, у гусей обох породних груп з віком зростав. Цей показник у самок сірих гусей
знаходився в межах 14,9 – 24,1, а у самців – в межах 15,9 – 23,4 %, що на 0,20 – 0,71, та 0,20 –
0,68 % відповідно більше ніж у білих гусей.
Про розвиток передньої частини тулуба та грудних м’язів в товщину можна судити за
індексом ейрисомії. За цим показником сірі гуси переважала білих в усі досліджувані вікові
періоди, проте достовірною (P<0,001) ця перевага була лише з 90-добового віку птиці. Варто
зазначити, що найбільшим індекс ейрисомії у гусей обох породних груп був у 60-добовому
віці, що свідчить про інтенсивний ріст переднього пояса тулуба птиці. Міжпородна різниця за
цим показником у зазначений віковий період становила для самок 0,30 (P<0,001), для самців –
0,45 % на користь гусей оброшинської сірої породної групи.
Одним із найважливіших селекційних індексів, який характеризує розвиток органів
травлення, розмноження та ріст грудних м’язів у довжину є індекс укорочення нижньої
частини тулуба. З віком у гусей обох дослідних груп спостерігалась тенденція до зростання
цього показника. Залежно від вікового періоду у сірих самок він знаходився в межах 22,5 –
47,5, у самців – в межах 24,9 – 53,2 %, а у їх білих ровесників – відповідно в межах 21,6 – 46,2
та 23,0 – 50,2 %. Міжпородна різниця за даним показником в добовому віці для самок
становила 0,87, у 30-добовому – 1,30, у 60-добовому – 1,85, у 90-добовому – 1,47, у 120добовому – 1,20, у 150-добовому – 0,83 і у 180-добовому – 1,27 %, для самців – відповідно
1,68; 2,32; 2,96; 2,75; 2,80; 2,74 і 3,00 % на користь гусей оброшинської сірої породної групи
при P<0,001 в усіх випадках.
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Таблиця 1
Проміри тіла самок гусей оброшинської селекції (М ± m), см
Віковий період, доби
1

30

60

Назва проміру

обхват грудей

9,5±0,13

глибина грудей

2,8±0,02***

довжина

кіля
шиї

ширина таза
довжина

120

150

180

Самки гусей оброшинської сірої породної групи, n=111
M±m

тулуба

90

9,8±0,12

Сv,
%

M±m

Сv,
%

M±m

Сv,
%

M±m

Сv,
%

M±m

Сv,
%

M±m

Сv,
%

M±m

Сv,
%

14,87 27,7±0,18*** 6,79 37,3±0,09*** 2,55 39,3±0,17*** 4,43 43,0±0,17*** 4,23 47,8±0,36*** 8,03 51,2±0,17*** 3,45
8,46

8,0±0,09**

12,28 11,1±0,04*** 3,74 11,6±0,04*** 3,77 12,0±0,05*** 3,97 12,9±0,05*** 3,74 13,1±0,05*** 3,77

12,41 28,1±0,11*** 4,17 31,7±0,11*** 3,69 34,2±0,12*** 3,66 35,5±0,16*** 4,64 36,1±0,15*** 4,32 37,3±0,11*** 3,13

2,2±0,03*** 14,54 8,7±0,11*** 13,83 12,0±0,07*** 6,39 15,5±0,06*** 3,92 16,3±0,07*** 4,43 16,9±0,06*** 3,95 17,7±0,06*** 3,86
2,4±0,03*

12,54

11,3±0,13*

11,84 21,1±0,08*** 4,00 27,1±0,10*** 4,07 28,2±0,13*** 4,68

2,0±0,03*** 15,84 4,2±0,05*** 12,97 5,3±0,04***
10,99 8,8±0,07***

5,05 30,0±0,13*** 4,63

8,57

6,8±0,05***

8,34

8,80

9,8±0,04***

4,35 10,4±0,04*** 4,21 10,9±0,04*** 3,72 11,3±0,04*** 3,50

7,96

8,1±0,03*** 4,26

9,0±0,07***

7,86

плесна

3,8±0,03

8,76

гомілки

5,2±0,04*

8,92 11,7±0,12*** 10,44 14,2±0,08*** 6,24 15,7±0,05*** 3,20 16,2±0,05*** 3,43 16,8±0,07*** 4,15 17,1±0,06*** 3,73

стегна

2,7±0,03***

9,87

7,7±0,08**

7,6±0,06***

29,3±0,14

6,6±0,11*** 18,01 8,3±0,10*** 12,94

8,9±0,08*** 10,00 10,3±0,04*** 4,32 10,8±0,04*** 3,73 11,4±0,04*** 4,05

Самки гусей оброшинської білої породної групи, n=127
обхват грудей

9,2±0,14

17,46

26,5±0,20

8,62

35,9±0,15

4,79

36,7±0,13

4,01

40,0±0,12

3,47

45,7±0,12

3,05

47,6±0,12

2,80

глибина грудей

2,6±0,02

7,10

7,7±0,06

8,89

10,3±0,05

5,00

10,8±0,06

6,17

11,3±0,07

7,12

12,2±0,04

4,06

12,6±0,04

3,59

тулуба

9,7±0,11

12,75

27,2±0,21

8,82

29,7±0,13

5,14

32,3±0,10

3,68

34,4±0,09

3,10

34,9±0,10

3,19

36,3±0,09

2,94

кіля

2,1±0,02

11,98

8,0±0,06

9,12

10,6±0,05

5,30

14,2±0,05

3,95

15,4±0,05

3,63

16,1±0,05

3,54

16,8±0,04

3,00

шиї

2,5±0,03

13,42

11,8±0,15

14,34

20,6±0,11

6,04

27,9±0,09

3,45

28,9±0,09

3,34

29,6±0,09

3,42

30,6±0,08

3,04

1,8±0,02

10,97

4,0±0,03

8,89

4,9±0,03

7,75

6,2±0,05

8,21

7,2±0,06

8,78

7,7±0,04

5,28

8,5±0,06

7,72

довжина

ширина таза
довжина

плесна

3,7±0,02

6,93

7,4±0,06

9,83

8,2±0,06

7,75

9,4±0,03

3,73

10,0±0,03

2,99

10,4±0,03

2,90

11,0±0,03

2,74

гомілки

5,1±0,04

9,05

10,8±0,08

8,75

12,6±0,05

4,87

14,8±0,05

3,74

15,3±0,04

3,12

16,0±0,04

2,58

16,6±0,04

2,81

стегна

2,6±0,02

10,34

6,1±0,08

14,77

7,2±0,07

11,69

8,2±0,06

7,81

9,8±0,03

3,21

10,1±0,03

3,11

10,5±0,03

2,86

Примітка: * −Р<0,05, ** − Р<0,01, *** −Р<0,001
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Таблиця 2
Проміри тіла самців гусей оброшинської селекції (М ± m), см
Віковий період, доби
1

30

60

Назва проміру

90

120

150

180

29,1±0,20***

Сv,
%
5,95

Самці гусей оброшинської сірої породної групи, n=75
Сv,
Сv,
Сv,
Сv,
Сv,
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
%
%
%
%
%
39,3±0,30** 6,52 41,9±0,18*** 3,62 45,7±0,28*** 5,29 50,3±0,26*** 4,43 52,9±0,27*** 4,47

обхват грудей

11,1±0,19*

Сv,
%
14,84

глибина грудей

2,9±0,03***

8,08

8,6±0,10***

9,66

12,5±0,13*** 9,03 13,3±0,07*** 4,38 13,6±0,07*** 4,64 14,0±0,06*** 3,97 14,6±0,09*** 5,14

10,6±0,17

14,12

30,1±0,21***

5,99

33,8±0,10*** 2,67 38,0±0,15*** 3,40 38,8±0,15*** 3,26 39,4±0,13*** 2,94 41,0±0,19*** 4,12

2,6±0,04*** 13,56

10,1±0,11***

9,69

13,3±0,09*** 6,14 18,4±0,09*** 4,29 19,0±0,11*** 5,24 19,5±0,12*** 5,18 21,8±0,10*** 3,83

M±m

тулуба
довжина

кіля
шиї

M±m

2,5±0,04*

14,69

15,1±0,10***

5,99

24,4±0,12*** 4,13

29,7±0,11**

3,32

30,7±0,18*

5,09

31,4±0,15

2,2±0,02***

8,88

4,8±0,06***

10,18

5,8±0,06***

9,43

7,4±0,07***

8,51

8,2±0,06***

6,85

8,6±0,04***

плесна

4,0±0,03***

6,82

8,4±0,09***

9,56

9,2±0,08**

7,79

10,3±0,07**

5,70 11,0±0,05*** 3,65 11,6±0,05*** 3,93 12,3±0,06*** 4,42

довжина гомілки

5,5±0,06**

9,49

12,4±0,11***

7,87

14,9±0,07*** 3,85 17,0±0,08*** 3,98 17,6±0,07*** 3,56 18,5±0,08*** 3,71 19,3±0,08*** 3,60

2,9±0,03*** 10,31

7,3±0,13***

15,74

9,4±0,04***

ширина таза

стегна

32,4±0,17*

4,43

4,05 9,6±0,09***

7,71

4,12

4,09 10,2±0,10*** 8,42 11,6±0,12*** 8,88 11,9±0,10*** 7,54 13,2±0,07*** 4,44

Самці гусей оброшинської білої породної групи, n=106
обхват грудей

10,5±0,16

15,52

27,4±0,22

8,34

37,8±0,32

8,69

38,5±0,30

8,02

41,0±0,24

6,08

48,0±0,25

5,48

49,6±0,23

4,86

глибина грудей

2,8±0,02

6,05

8,1±0,07

9,35

11,6±0,10

8,60

12,2±0,10

8,57

12,6±0,10

7,98

13,3±0,08

6,22

13,6±0,10

7,33

тулуба

10,2±0,14

14,43

28,7±0,25

8,95

31,8±0,25

8,11

36,1±0,23

6,60

37,5±0,22

6,07

38,0±0,22

5,88

39,2±0,21

5,65

кіля

2,3±0,03

14,31

9,0±0,16

18,28

11,6±0,09

8,42

16,5±0,10

6,53

17,3±0,11

6,32

17,8±0,11

6,12

19,6±0,10

5,51

шиї

2,7±0,04

14,25

14,3±0,17

12,48

22,9±0,20

8,97

29,1±0,19

6,66

30,2±0,19

6,42

31,1±0,18

5,92

31,8±0,19

6,13

2,0±0,02

12,39

4,5±0,04

9,35

5,4±0,04

8,60

6,8±0,06

8,42

7,7±0,06

7,74

8,1±0,05

6,32

8,9±0,07

8,45

плесна

3,8±0,02

6,00

7,9±0,08

10,75

8,9±0,07

8,33

10,1±0,06

6,19

10,5±0,07

6,56

10,9±0,06

5,55

11,6±0,06

5,14

довжина гомілки

5,3±0,05

8,86

11,5±0,12

11,15

13,8±0,11

8,37

16,2±0,10

6,11

16,4±0,09

5,66

16,8±0,09

5,53

17,5±0,09

5,29

2,7±0,03

10,99

6,6±0,13

21,02

8,2±0,12

15,5

9,6±0,07

7,52

10,8±0,06

5,78

11,0±0,06

5,93

11,2±0,06

5,50

довжина

ширина таза

стегна
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Таблиця 3
Індекси будови тіла самок гусейоброшинської селекції, % (М ± m)
Віковий період, доби
Назва індексу

1

30

60

90

120

150

180

Самки гусей оброшинської сірої породної групи, n=111
широкотілості

20,0±0,17**

14,9±0,13

16,7±0,12

19,8±0,13***

21,5±0,12***

22,5±0,05***

24,1±0,14***

28,2±0,22

28,4±0,24

35,0±0,08***

33,9±0,03**

33,8±0,05***

35,8±0,03***

35,1±0,04***

8,8±0,03***

52,9±0,42***

116,1±0,80***

124,4±0,80***

127,8±0,69***

132,6±0,70***

142,1±0,83***

22,5±0,14***

30,7±0,32***

37,7±0,12***

45,4±0,03***

45,9±0,06***

46,8±0,04***

47,5±0,07***

збитості

95,8±0,28

98,4±0,45

117,6±0,27***

114,7±0,21**

121,2±0,17***

132,4±0,68*

137,1±0,14***

довгоногості 1
(плесна)

39,5±0,30

29,7±0,11***

28,2±0,10***

28,6±0,07***

28,2±0,04***

28,5±0,04

28,4±0,04***

довгоногості 2 (гомілки)

54,6±0,32

45,0±0,14***

45,3±0,14

45,6±0,12

44,0±0,07***

43,6±0,08**

42,9±0,07***

довгоногості 3
(стегна)

28,3±0,15

25,2±0,15

26,5±0,16***

25,8±0,15**

27,9±0,04

28,0±0,04***

28,7±0,04***

ейрисомії
масивності
укорочення нижньої частини
тулуба

Самки гусей оброшинської білої породної групи, n=127
широкотілості

19,3±0,15

14,7±0,05

16,5±0,07

19,2±0,10

20,9±0,13

22,1±0,07

23,4±0,12

ейрисомії

27,6±0,24

28,3±0,09

34,7±0,05

33,4±0,13

32,7±0,15

34,8±0,08

34,6±0,06

масивності

9,0±0,01

49,4±0,15

110,7±0,47

117,6±0,62

118,4±0,71

123,6±0,84

130,7±0,86

укорочення нижньої частини
тулуба

21,6±0,02

29,4±0,11

35,9±0,01

43,9±0,07

44,7±0,06

46,0±0,07

46,2±0,05

збитості

95,0±0,50

97,5±0,21

121,0±0,17

113,7±0,23

116,4±0,15

130,8±0,15

131,1±0,08

довгоногості 1
(плесна)

40,1±0,27

30,6±0,08

29,3±0,10

29,0±0,06

28,4±0,01

28,5±0,02

28,8±0,01

довгоногості 2 (гомілки)

54,8±0,18

44,4±0,11

45,0±0,11

45,8±0,07

43,6±0,02

43,8±0,03

43,6±0,01

довгоногості 3
(стегна)

27,9±0,13

25,0±0,14

25,7±0,15

25,2±0,11

28,0±0,02

27,7±0,02

27,6±0,01
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Таблиця 4
Індекси будови тіла самців гусей оброшинської селекції, % (М ± m)
Віковий період, доби
Назва індексу

1

30

60

90

120

150

180

Самці гусей оброшинської сірої породної групи, n=75
широкотілості

21,1±0,27***

15,9±0,10

17,1±0,16

19,5±0,14***

21,0±0,11***

21,8±0,05***

23,4±0,15***

ейрисомії

27,9±0,41

28,5±0,17

36,9±0,32

35,0±0,09***

35,0±0,11***

35,6±0,07***

35,6±0,12***

масивності

9,4±0,01***

55,0±0,34***

127,0±1,09***

128,6±0,92***

132,9±0,68***

137,6±0,80***

145,7±0,94***

24,7±0,10***

33,4±0,23***

39,3±0,20***

48,5±0,09***

49,0±0,14***

49,4±0,16***

53,2±0,05***

105,1±0,13***

96,6±0,42

116,2±0,66***

110,3±0,08***

117,8±0,34***

127,6±0,30*

128,9±0,06***

36,3±0,47***

29,9±0,14**

27,4±0,10**

27,5±0,05***

27,5±0,06***

27,7±0,04

27,5±0,07***

50,2±0,52***

44,6±0,17

44,6±0,07

45,5±0,13**

44,0±0,11***

44,3±0,07***

43,2±0,08**

26,2±0,17*

25,8±0,21

28,0±0,04***

27,2±0,11***

29,0±0,15**

28,4±0,13

29,4±0,08***

укорочення нижньої частини
тулуба
збитості
довгоногості 1
(плесна)
довгоногості 2
(гомілки)
довгоногості 3
(стегна)

Самці гусей оброшинської білої породної групи, n=106
широкотілості

19,8±0,12

15,7±0,05

16,9±0,02

18,9±0,05

20,5±0,07

21,4±0,03

22,7±0,10

ейрисомії

27,5±0,33

28,3±0,08

36,4±0,04

33,7±0,12

33,7±0,11

34,9±0,06

34,7±0,10

масивності
укорочення нижньої частини
тулуба
збитості
довгоногості 1
(плесна)
довгоногості 2
(гомілки)
довгоногості 3
(стегна)

9,0±0,01

50,8±0,15

118,2±0,12

117,3±0,34

121,2±0,39

126,6±0,51

134,6±0,58

23,0±0,04

31,0±0,35

36,3±0,01

45,7±0,01

46,2±0,01

46,7±0,03

50,2±0,01

102,9±0,11

95,7±0,54

118,9±0,12

106,2±0,40

109,5±0,14

126,3±0,08

126,8±0,09

38,2±0,27

30,6±0,21

28,9±0,07

28,1±0,02

27,8±0,04

28,1±0,02

28,8±0,01

53,1±0,22

44,2±0,14

44,8±0,10

45,2±0,03

43,9±0,05

43,6±0,03

43,4±0,01

26,7±0,18

25,2±0,24

26,3±0,17

26,7±0,04

28,6±0,03

28,3±0,03

27,8±0,02
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Про вгодованість гусей, її породні та вікові зміни в будові тіла можна судити за індексом
масивності. В добовому віці самки білих гусей за даним індексом переважали сірих ровесниць
на 0,12 % (P<0,001), а починаючи з 30-добового віку перевага була вже на боці сірих особин,
причому у всіх випадках вона була достовірною. За названим показником у всі досліджуванні
вікові періоди самці оброшинської сірої породної групи також достовірно (P<0,001)
переважали ровесників оброшинської білої породної групи.
Важливим показником розвитку маси тіла птиці, що характеризує як породні, так і
типові та продуктивні її якості, є індекс збитості. За цим показником у 60-добовому віці сірі
самки поступались білим на 3,34, а самці – на 2,67 % при P<0,001. У всі інші вікові періоди
високовірогідна перевага за даним індексом була на боці гусей оброшинської сірої породної
групи, що можна пояснити їх належністю до більш масивних порід птиці.
Аналіз індексів будови тіла свідчить, що гуси обох породних груп оброшинської селекції
є гармонійно розвинені як за промірами тіла, так і за живою масою. Однак, птиця сірої
породної групи є крупнішою і має краще розвинені м’ясні форми ніж її білі ровесники, що
вказує на те, що гуси оброшинської сірої породної групи відносяться до гусей середнього типу
продуктивності, а білої – до гусей легкого типу продуктивності.
ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що на розвиток статей тіла птиці вагомий вплив чинять вік, стать та
породна приналежність. У гусей обох дослідних груп найбільш інтенсивний ріст промірів
екстер’єру відбувався впродовж перших двох місяців вирощування, а в подальшому він значно
знижувався. За досліджуваними промірами у всі вікові періоди гуси оброшинської сірої
породної групи переважали ровесників оброшинської білої породної групи (виняток –
довжина шиї). Варто вказати що, у птиці обох породних груп спостерігався нерівномірний
приріст досліджуваних промірів екстер’єру. Найінтенсивніше як у самок, так і самців
відбувався приріст довжини шиї та кіля, а найслабше – довжини плесни та гомілки.
2. Аналіз індексів будови тіла свідчить, що гуси обох породних груп оброшинської
селекції є гармонійно розвинені як за промірами тіла, так і за живою масою. Однак, птиця сірої
породної групи є крупнішою і має краще розвинені м’ясні форми ніж її білі ровесники, що
вказує на приналежність гусей оброшинської сірої породної групи до гусей середнього типу
продуктивності, а білої – до гусей легкого типу продуктивності.
Перспективи досліджень. У подальшому буде встановлено зв’язок промірів тіла гусей
оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп з їх основними господарськи
корисними ознаками.
EXTERIOR AND CONSTITUTIONAL CHARACTERISTIC OF THE OBROSHYNSKA
GRAY AND OBROSHYNSKA WHITE SPECIES GROUPS GEESE IN TERMS OF LVIV
REGION
V. O. Zaplatynskyi
Institute of Animal Biology of NAAS,
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
This article presented data of the dynamics of linear growth and parameters body construct of
the obroshynska gray and obroshynska white geesein terms of Lviv region. It was found, that age,
sex and specie are impact on the poultry body growth.During the first two months, we observed the
most intensive exterior growth. However, further this parameter have been decreasing.Our
experimental measurements have shown predominance of the obroshynska gray geese over
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obroshynska white geese in all agesgrups (exception – neck length). We observed uneven exterior
growth of the studied parameters in the poultry of all experimental groups.Growth of the neck length
and keel was the most intensive, but growth of the shank and legs was the slowest in all sex. The
geese of all species groups are harmoniously developed both in terms of body measurements, and for
live weight. However, poultry of the obroshynska gray species groups are larger and has better
developing of the meat shapes compared to the obroshynska white species groups geese.So,
obroshynska gray gees belongs to middle type of productiveness, and obroshynska white gees belongs
to light type of productiveness.
Key word: GEES, SPECIES GROUPS, BODY MEASUREMENTS, PARAMETERS OF
BODY CONSTRUCT, VARIATION COEFFICIENT
ЭКСТЕРЬЕРНО-КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГУСЕЙ
ОБРОШИНСКОЙ СЕРОЙ И ОБРОШИНСКОЙ БЕЛОЙ ПОРОДНЫХ ГРУПП
В УСЛОВИЯХ ЛЬВОВЩИНЫ
В. С. Заплатинский
Институт биологии животных НААН,
ул. Стуса, 38, г. Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
Приведены данные относительно динамики линейного роста и индексов
телосложения гусей оброшинской серой и оброшинской белой породных групп в условиях
Львовщины.Установлено, что на развитие статей тела птицы весомое влияние оказывают
возраст, пол и породная принадлежность. У гусей обеих опытных групп наиболее
интенсивный рост промеров экстерьера происходил на протяжении первых двух месяцев
выращивания, а в дальнейшем он значительно снижался. За исследуемыми промерами во все
возрастныи периоды гуси оброшинской серой породной группы преобладали ровесников
оброшинской белой породной группы (исключение – длина шеи). Стоит указать, что, у птицы
обеих породных групп наблюдался неравномерный прирост исследуемых промеров
экстерьера. Интенсивнее всего как у самок, так и самцов происходил прирост длины шеи и
киля, а слабее всего – плесны и голени. Анализ индексов телосложения свидетельствует, что
гуси обеих породных групп оброшинской селекции гармонично развиты как за промерами
тела, так и по живой массе. Однако, птица серой породной группы является крупнее и имеет
лучше развитые мясные формы, чем ее белые ровесники, что указывает на принадлежность
гусей оброшинской серой породной группы к гусям среднего типа продуктивности, а белой –
к гусям легкого типа продуктивности.
Ключевые слова: ГУСИ, ПОРОДНАЯ ГРУППА, ПРОМЕРЫ ТЕЛА, ИНДЕКСЫ
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ.
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ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ
ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ОЗНАКАМИ ВЛАСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
РЕМОНТНИХ СВИНОК РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ
В. І. Халак1, канд. с.-г. наук,
О. С. Грабовська2, канд. біол. наук,
Г. Г. Денис2, канд. с.-г. наук
Державна установа Інститут зернових культур НААН,
вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49027, Україна
1

Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, Львів, 79034, Україна
2

У статті наведено результати досліджень параметрів білкового обміну сироватки крові
(загальний білок, альбуміни і глобуліни, сечовина і креатинін), росту та розвитку ремонтних
свинок різного походження у ранньому онтогенезі.
Встановлено, що показники білкового обміну сироватки крові ремонтних свинок
великої білої породи української і французької селекції та породи ландрас французької
селекції відповідають фізіологічній нормі клінічно здорових тварин. За віком досягнення
живої маси 100 кг і товщиною шпику на рівні 6–7 грудного хребця тварини зарубіжного
походження переважають ровесників великої білої породи української селекції в середньому
на 20,40 і 27,42 %. Ефективними маркерами відбору ремонтних свинок великої білої породи
української та французької селекції та породи ландрас французької селекції є вміст сечовини,
загального білка та креатиніну.
Ключові слова: РЕМОНТНІ СВИНКИ, ГЕНОТИП, СИРОВАТКА КРОВІ, ВМІСТ
ЗАГАЛЬНОГО БІЛКА, ВМІСТ СЕЧОВИНИ, ВМІСТ КРЕАТИНІНУ, ВЛАСНА
ПРОДУКТИВНІСТЬ, ОНТОГЕНЕЗ, КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК.
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Результати досліджень науковців та досвід роботи спеціалістів племінних заводів і
племінних репродукторів свідчать, що важливим зоотехнічним заходом є вирощування
ремонтного молодняку та його оцінка за показниками власної продуктивності [1–4].
Особливого значення набуває це питання в зв’язку з тим, що до селекційного процесу
інтенсивно залучаються тварини зарубіжних порід. Актуальною є оцінка їх за ознаками
власної продуктивності згідно з існуючими нормативними документами, використання
методів індексної селекції, а також пошук біологічних маркерів та відбір високопродуктивних
тварин.
Метою роботи було дослідити показники білкового обміну сироватки крові ремонтних
свинок великої білої породи української селекції, великої білої породи та породи ландрас
французької селекції, особливості їх росту в період раннього онтогенезу, а також провести
кореляційний аналіз між ознаками власної продуктивності та інтер’єру.
Матеріали і методи. Експериментальну частину дослідження проводили в умовах ПП
АФ «Борисфен» Дніпропетровської області.
Об’єктом досліджень були ремонтні свинки великої білої породи української селекції
(І контрольна група, n=10), великої білої (ІІ дослідна група, n=10) та породи ландрас
французької селекції (n=10). Параметри білкового обміну досліджували згідно з вимогами
Інструкції з бонітування свиней та з використанням методів індексної селекції.
Оцінку ремонтних свинок за показниками росту та розвитку у ранньому онтогенезі
проводили з урахуванням наступних кількісних ознак: жива маса у 2-, 4- та 6-місячному
віці (кг), середньодобовий (г) та відносний приріст (%) живої маси за період вирощування від
2- до 6-місячного віку, довжина тулубу у віці 6 місяців, см, обхват грудей за лопатками у віці
6 місяців, см, вік досягнення живої маси 100 кг, діб, товщина шпику на рівні 6–7 грудних
хребців, мм, товщина шпику в середній точці спини між холкою та крижами, мм, товщина
шпику на крижах, мм.
Товщину шпику вимірювали за допомогою приладу Renko Ce (Renko Lean Meater
Digital Backfat Idic, S/N 46080).
Індекси ейросомії [5] та О. Вангена розраховували за наступними формулами:
обхват г рудей за лопатками
(1)
Індекс ейрісомії 
 100%
довжина тулуба

I

1

 СП

 СП 

1

 ТШ

 ТШ ,

(2)

де: І – індекс О. Вангена, СП – середньодобовий приріст живої маси за період контрольного
вирощування від 2- до 6-місячного віку, г; ТШ – товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм;  ÑÏ
– фенотипове стандартне відхилення середньодобового приросту живої маси, г;  ÒØ –фенотипове
стандартне відхилення товщини шпику, мм (цит. за [6]).

Показники білкового обміну (загальний білок, альбуміни, глобуліни, сечовина,
креатинін) досліджували у науково-дослідному центрі біобезпеки та екологічного контролю
ресурсів АПК Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету за
загальноприйнятими методиками [7]. Біометричну обробку результатів досліджень проводили
за методикою Г. Ф. Лакіна [ 8 ] з використанням програмованого модуля «Аналіз даних» в
Microsoft Excel.
Результати й обговорення. У результаті дослідження білкового обміну ремонтних
свинок встановлено, що ці показники є в межах фізіологічної норми (табл. 1). Коефіцієнт
мінливості біохімічних показників сироватки крові ремонтних свинок різних генотипів

452

коливався у межах від 2,7 (І контрольна група, концентрація глобулінів, г/л) до 16,64 %
(І контрольна група, вміст креатиніну, мкмоль/л).
Таблиця 1
Біохімічні показники сироватки крові ремонтних свинок різних генотипів, n=5
Показники
Вміст загального білка, г/л
Концентрація альбумінів, г/л
Концентрація глобулінів, г/л
А/Г коефіцієнт
Сечовина, ммоль/л
Креатинін, мкмоль/л

Біометричні
показники

І

Групи
ІІ

ІІІ

  Sx

80,66±2,333

77,00±3,055

76,00±2,309

Сv, %

5,01

6,87

5,26

  Sx

43,66±2,728

46,33±1,453

45,66±0,881

Сv, %

10,82

5,43

3,34

  Sx

37,00±0,577

30,66±1,855

30,33±1,855

Сv, %

2,70

10,48

10,59


  Sx

1,16

1,50

1,50

5,13±0,240

5,66±0,517

5,23±0,033

Сv, %

8,11

15,81

11,03

  Sx

126,5±12,170

136,7±9,061

141,7±8,373

Сv, %

16,64

11,48

10,23

Встановлено, що за показниками живої маси у різні вікові періоди та середньодобового
приросту живої маси ремонтні свинки великої білої породи (ІІ дослідна група) та породи
ландрас (ІІІ дослідна група) французької селекції переважали ровесників великої білої породи
української селекції (І контрольна група) (табл. 2). Так, різниця за живою масою у 2-місячному
віці між тваринами ІІ, ІІІ та І груп склала 11,1 (td=19,47, P<0,001) та 9,9 кг (td=14,77, P<0,001),
4-місячному віці — 10,7 (td=7,86, P<0,001) та 16,8 кг (td=9,49, P<0,001), 6-місячному віці —
16,1 (td=9,64, P<0,001) та 22,1 кг (td=12,84, P<0,001), відповідно.
Таблиця 2
Показники росту та розвитку ремонтних свинок піддослідних груп, n=10
Показники
Жива маса у віці 2 місяці
Жива маса у віці 4 місяці, кг
Жива маса у віці 6 місяців
Середньодобовий приріст живої
маси за період вирощування від 2- до
6-місячного віку, г /
Відносний приріст живої маси за
період вирощування від 2-до 6місячного віку, %
Довжину тулубу у віці 6 місяців, см
Обхват грудей за лопатками, см
Індекс ейросомії, балів

Групи
ІІ

Біометричні
показники

І

  Sx

19,5±0,47

30,6±0,33***

29,4±0,49***

Сv,%

7,73

3,51

5,36

  Sx

47,7±0,76

58,4±1,13***

64,5±1,60***

Сv,%

5,04

5,25

7,88

  Sx

84,1±1,27

100,2±1,09***

106,2±1,17***

Сv,%

4,80

3,45

3,51

  Sx

529,5±10,45

570,4±8,99**

628,7±11,20***

Сv,%

6,24

4,98

5,63



124,71

106,42

113,27

  Sx

114,9±0,54

118,8±1,12**

120,7±0,84***

Сv,%

1,50

2,99

2,21

  Sx

108,5±0,56

112,1±1,17*

111,5±0,70

Сv,%

1,64
94,4

3,32
94,3

1,99
92,3



Примітка: * — Р>0,95; ** — Р>0,99; *** — Р>0,999
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ІІІ

Збільшення показників живої маси ремонтних свинок зарубіжної селекції забезпечило
зростання середньодобових приростів на 40,9 (td=2,98, P<0,01) і 99,2 г (td=6,47, P<0,001) та
скорочення терміну вирощування до живої маси 100 кг на 39,9 (td=11,49, P<0,001) і 53,0 діб
(td=16,51, P<0,001) (табл. 3).
За довжиною тулуба та обхватом грудей у 6-місячному віці різниця склала 3,9 (td=3,14,
P<0,01) і 5,8 см (td=5,85, P<0,001), 3,6 (td=2,79, P<0,05) і 3,0 см (td=3,37, P<0,01). Показники
відносного приросту та індексу ейросомії ремонтних свинок контрольної та дослідних груп
коливалися у межах від 106,42 до 124,71 % та від 92,3 до 94,4 бала відповідно.
Власну продуктивність молодняку свиней оцінюють як за віком досягнення живої маси
100 кг так і за товщиною шпику на рівні 6–7 грудного хребця. Згідно з Інструкцією з
бонітування свиней для тварин першої та другої груп порід класу «еліта» дані показники
дорівнюють 222, 218 і менше днів, 29, 26 мм і менше відповідно [9].
За результатами наших досліджень встановлено, що ремонтні свинки контрольної та
дослідних груп за товщиною шпику на рівні 6–7 грудного хребця належали до класу
«еліта» (табл. 3).
Таблиця 3
Показники власної продуктивності ремонтних свинок піддослідних груп, n=10
Групи
ІІ

Показники

Біометричні
показники

І

Вік досягнення живої маси 100 кг,
діб

  Sx

227,7±2,19

Сv,%

3,04

4,56

4,52

Товщина шпику на
7 грудних хребців, мм

  Sx

23,7±0,74

18,7±1,67*

15,7±0,77***

Сv,%

9,95

28,30

15,61

  Sx

18,8±0,78

15,0±0,86**

11,9±0,54***

Сv,%

13,22

18,32

14,52

  Sx

17,4±0,81

14,6±0,83*

10,7±0,44***

Сv,%

14,88

18,03

13,25

  Sx

24,62±0,543

23,59±0,444

24,15±0,435

Сv,%

6,97

5,95

5,70

рівні

6–

Товщина шпику в середній точці
спини між холкою та крижами, мм
Товщина шпику на крижах, мм
Індекс О. Вангена, балів

187,3±2,70***

ІІІ
174,7±2,35***

Примітка: * — Р>0,95; ** — Р>0,99; *** — Р>0,999

Тварини зарубіжної селекції характеризувалися меншими показниками товщини
шпику на рівні 6–7 грудного хребця на 5,0 (td=2,74, P<0,05) і 8,0 мм (td=7,54, P<0,001),
у середній точці спини між холкою та крижами — на 3,8 (td=3,30, P<0,01) і 6,9 мм (td=7,34,
P<0,001) Р>0,999), на крижах — на 2,8 (td=2,43, P<0,05) і 6,7 мм (td=7,36, P<0,001).
За індексом О. Вангена різниця між тваринами І контрольної, ІІ і ІІІ дослідних груп
склала 1,03 (td=1,49, P>0,05) і 0,47 балів (td=0.68, P>0,05).
Розрахунки коефіцієнта парної кореляції між показниками білкового обміну та
ознаками власної продуктивності ремонтних свинок різних генотипів наведено у таблиці 4.
Встановлено, що кількість достовірних коефіцієнтів парної кореляції у тварин
І контрольної групи становить 58,3 %, ІІ та ІІІ дослідних груп — 41,7 та 66,7 % відповідно.
Достовірні кореляційні зв’язки між показниками власної продуктивності та інтер’єру
ремонтних свинок породи ландрас встановлено за наступниками ознаками: вік досягнення
живої маси 100 кг × вміст загального білка (r=-0,923, tr=6,78), вік досягнення живої маси 100
кг × вміст креатиніну (r=-0,806, tr=3,85), товщиною шпику на рівні 6–7 грудного хребця × вміст
сечовини (r=-0,945, tr=8,17), товщиною шпику на рівні 6–7 грудного хребця × креатиніну (r=-
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0,639, tr=2,35), товщина шпику в середній точці спини між холкою та крижами × вміст
сечовини (r=-0,866, tr=4,90), товщина шпику в середній точці спини між холкою та крижами ×
креатиніну (r=-0,999, tr=63,20), товщина шпику на крижах × вміст сечовини (r=-0,867, tr=4,92),
товщина шпику на крижах × вміст креатиніну (r=-0,999, tr=63,20).
Таблиця 4
Коефіцієнти парної кореляції між показниками білкового обміну
та ознаками власної продуктивності ремонтних свинок різних генотипів
Ознаки, *
1
4

2
3
1

5

2
3
1

6

2
3
1

7

2
3

Біометричні
показники
r ± Sr
tr
r ± Sr
tr
r ± Sr
tr
r ± Sr
tr
r ± Sr
tr
r ± Sr
tr
r ± Sr
tr
r ± Sr
tr
r ± Sr
tr
r ± Sr
tr
r ± Sr
tr
r ± Sr
Tr

І
-0,875±0,1712***
5,11
0,997±0,0274**
36,43
-0,331±0,3360
0,99
-0,619±0,2777*
2,23
-0,240±0,3432
0,70
0,878±0,1692***
5,19
-0,327±0,3341
0,98
-0,091±0,3521
0,26
0,986±0,0590***
16,73
-0,975±0,0786***
12,41
0,797±0,2135**
3,73
0,381±0,3269
1,17

Групи
ІІ
-0,320±0,3350
0,96
-0,930±0,1300***
7,16
-0,353±0,3308
1,07
-0,992±0,0446***
22,23
-0,600±0,2828*
2,12
-0,987±0,0568***
17,37
-0,470±0,3121
1,51
0,307±0,3365
0,91
-0,439±0,3177
1,38
-0,300±0,3373
0,89
-0,894±0,1584***
5,64
-0,33±0,3334
1,00

ІІІ
-0,923±0,1360***
6,78
-0,384±0,3264
1,18
-0,806±0,2093**
3,85
0,327±0,3341
0,98
-0,945±0,1156***
8,17
-0,639±0,2720*
2,35
-0,500±0,3062
1,63
-0,866±0,1768***
4,90
-0,999±0,0158***
63,20
-0,500±0,3062
1,63
-0,867±0,1762***
4,92
-0,999±0,0158***
63,20

Примітка: 1 — вміст загального білка, г/л; 2 — вміст сечовини, ммоль/л; 3 — вміст креатиніну,
мкмоль/л; 4 — вік досягнення живої маси 100 г, ді;, 5 — товщина шпику на рівні 6–7 грудного хребця, мм; 6 —
товщина шпику в середній точці спини між холкою та крижами, мм; 7 — товщина шпику на крижах, мм; * —
Р>0,95; ** — Р>0,99; *** — Р>0,999

ВИСНОВКИ
1. Показники білкового обміну ремонтних свинок великої білої породи та породи
ландрас є в межах фізіологічної норми.
2. За показниками власної продуктивності (вік досягнення живої маси 100 кг, товщина
шпику на рівні 6–7 грудних хребців) ремонтні свинки великої білої породи та породи ландрас
французької селекції переважали ровесниць великої білої породи української селекції в
середньому на 27,42 та 20,39 %.
3. Ефективними маркерами відбору ремонтних свинок великої білої породи української
та французької селекції та породи ландрас французької селекції за віком досягнення живої
маси 100 кг, товщиною шпику на рівні 6–7 грудного хребця та товщиною шпику на крижах є
вміст сечовини, загального білка і креатиніну. Кількість достовірних коефіцієнтів парної
кореляції з імовірністю Р<0,05–0,001 у тварин піддослідних груп коливається у межах від 41,7
до 66,7 %. Встановлену закономірність (зв’язок показників білкового обміну з ознаками
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власної продуктивності ремонтного молодняку свиней) пропонуємо використовувати у
селекційно-племінній роботі з тваринами різних генотипів.
Перспективи досліджень. Провести дослідження показників ліпідного обміну, власної
продуктивності ремонтних свинок та відтворювальної здатності свиноматок.
INDICES OF PROTEIN METABOLISM
AND THEIR COMMUNICATION WITH SIGNS OF OWN PRODUCTIVITY
OF REPAIRED PIGS OF DIFFERENT GENOTYPES
V. I. Khalak1 , O. S. Grabovska2, G. G. Denys2
1

State institution Institute of grain crops NAAS,
str. Volodymyr Vernadsky, 14, Dnipro, 49027, Ukraine
2 Institute

of animal biology NAAS,
str. V. Stus, 38, Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
The results of research of indices of blood exchange protein metabolism (total protein,
albumin and globulin, urea and creatinine), growth and development of repair pigs of different origins
in early ontogenesis are presented.
It was established that the parameters of protein exchange of blood serum of repair guinea
pigs of large white breed of Ukrainian and French breeding and breeds of Landrace of French
breeding correspond to the physiological norm of clinically healthy animals. By age, reaching a live
weight of 100 kg and a thickness of the bacon at the level of 6–7 thoracic vertebrae of an animal of
foreign origin dominate the age of the large white breed of Ukrainian selection on average by 20.4
and 27.42 %.
The effective markers for selecting the repair guinea pigs of the large white breed of Ukrainian
and French breeding and breeds of landraces of French breeding are the content of urea, total protein
and creatinine.
Keywords: REPAIRED PIGS, GENOTYPE, BLOOD SERUM, TOTAL PROTEIN
CONTENT, UREA CONTENT, CREATININE CONTENT, OWN PRODUCTIVITY,
ONTOGENY, CORRELATION.
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА И ИХ СВЯЗЬ С ПРИЗНАКАМИ
СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ РЕМОНТНЫХ
СВИНОК РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ
В. И. Халак1, А. С. Грабовская2, Г. Г. Денис2
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АННОТАЦИЯ
В статтье приведены результаты исследований показателей белкового обмена (общий
белок, альбумины и глобулины, мочевина и креатинин) сыворотки крови, роста и развития
ремонтных свинок разного происхождения в раннем онтогенезе.
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Установлено, что показатели белкового обмена сыворотки крови ремонтных свинок
крупной белой породы украинской и французской селекции и породы ландрас французской
селекции соответствуют физиологической норме клинически здоровых животных. При
возрасте достижения живой массы 100 кг и толщины шпика на уровне 6–7 грудного позвонка
животные иностранного происхождения превышают сверстниц крупной белой породы
украинской селекции в среднем на 20,4 и 27,42 %.
Эффективными маркерами отбора ремонтных свинок крупной белой породы
украинской и французской селекции и породы ландрас французской селекции является
содержание мочевины, общего белка и креатинина.
Ключевые слова: РЕМОНТНЫЕ СВИНКИ, ГЕНОТИП, СЫВОРОТКА КРОВИ,
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО БЕЛКА, СОДЕРЖАНИЕ МОЧЕВИНЫ, СОДЕРЖАНИЕ
КРЕАТИНИНА,
СОБСТВЕННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
ОНТОГЕНЕЗ,
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ.
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РОЗРОБЛЕННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ
ТА МЕТОДІВ ЇХ КОНТРОЛЮ
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DEVELOPMENT OF SIMPLE DIAGNOSTIC KIT FOR QUICK
DETECTION DNA OF AFRICAN SWINE FEVER VIRUS
Oleg M. Deriabin, Dr.
Mykhailo V. Babkin, DVM PhD
Zinaida S. Klestova, DVM Prof.
Oksana F. Blotska, DVM PhD
State Science-Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms,
30, Donetska str., Kyiv, 03151, Ukraine
From 2012 year in Ukraine emerged very difficult situation with regard to African Swine
Fever (ASF). Scientists from State Science-Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms developed highly sensitive, highly specific and not very expensive simple diagnostic
kit for quick detection DNA of ASF Virus. Diagnostic kit is developed in two variants on test system
that differ in the technique of DNA isolation. Using this kit possible not only carry out rapid
identification of the causative agent in acute forms of the disease, but also to ensure control of
imported products during the quarantine of measures, necessary to detect early signs of disease.
Keywords: AFRICAN SWINE FEVER, DIAGNOSTIC KIT, POLYMERASE CHAIN
REACTION.
African swine fever (ASF) is especially dangerous viral disease, which provokes severe
economic losses and for which no vaccine is currently available [1–3]. Last years in Ukraine emerged
very difficult situation with regard to ASF [4]. However ASF problem - it's not just a question of the
security of Ukraine, but also the European Union as a whole [5].
Effective modern method of early diagnosis of ASF is a polymerase chain reaction (PCR).
That's why by scientists of our institute developed, tested and registered in the established order the
test kit for the diagnosis of ASF for molecular genetic techniques.
Materials and methods. Development of a diagnostic test kit for PCR was carried out with
the recommendations of OIE. Testing of specificity and sensitivity was performed on the sample, the
total DNA isolated from pigs that died from ASF and of the recombinant plasmids carrying the gene
fragment of the main ASF virus capsid protein. As a negative control were used materials from
healthy domestic pigs. Activity and specificity of the means of has been assessed comparing with
similar imported commercial test kits.
Results and discussion. Simple diagnostic kit based on the classical PCR variant has been
developed in SSCIBSM. It is aimed on quick detection of ACFV DNA (amplification of conservative
regions B646L gene (VP72) (Fig. 1), protein is the main component of the viral capsid) (Cobbold and
Wileman, 1998) [6] in biological materials and environment (Fig. 2).
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We modified the 3'-ends of the oligonucleotide primers recomended by OIE (Fig. 3, 4) for
this gene and this gave the possibility to increase their annealing temperature by 5 degrees and as a
result to improve reaction specificity (Fig.5, 6).

Fig. 1. The comparative position of modified 3'-END primers on the nucleotide sequence of the gene B646L

primers Sn/Asn

М

primers mod-Sn/mod-Asn

М

Fig. 2. Results of analysis the samples of pathological materials to source (OIE) and modified primers in PCR

Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5
Fig. 6
Comparative characteristics of oligonucleotide primers the recommended by the OIE (Fig. 3, 4)
and modified (Fig. 5, 6).

Sequences of the modified primers: mod-Sn 5'-ATGGATACCGAGGGAATAGCAAG-3 and
mod-Asn 5'-TACCGATGAAAATGATACGCAGC-3'. DNA from recombinant plasmid pB646 is
used as positive control.
Diagnostic kit is developed in two variants on test system that differ in the technique of DNA
isolation. In version A, DNA isolation is performed with the use of sorbent, which has to be
precipitated by centrifugation. In variant B DNA isolation is performed with the use of Ukrainian
magnetide nanosorbent with saturation magnetization 37 (А·m2/kg), it can be precipitated in special
magnetic holder (support, stand) without centrifugation. Such variant of DNA isolation not only
minimizes the risk of contamination of the surrounding surface of the test material, but also can be
used in the field.
Established that developed by us test system is specific (100 %) and sensitive enough and not
inferior in quality research world standards.
CONCLUSIONS
Have been developed highly sensitive, highly specific and not very expensive diagnostic test
kit for the diagnosis of ASF for PCR. Using this kit possible not only carry out rapid identification of
the causative agent in acute forms of the disease, but also to ensure control of imported products
during the quarantine of measures, necessary to detect early signs of disease.
Implementation of the developed diagnostic means in practice, we hope, will contribute to
improve epizootic situation with regard to ASF in Ukraine.
Acknowledgements. The research study was performed at the State Scientific-Control
Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms, Kyiv, Ukraine with financial support and
assistance from CRDF Global.
РОЗРОБКА ПРОСТОГО ДІАГНОСТИЧНОГО НАБОРУ ДЛЯ ШВИДКОГО
ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ВІРУСУ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ
О. М. Дерябін, М. В. Бабкін, З. С. Клестова, О. Ф. Блоцька
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
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АНОТАЦІЯ
Із 2012 року в Україні виникла дуже складна ситуація щодо африканської чуми свиней
(АЧС). Вчені Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів
мікроорганізмів розробили високочутливий, вельми специфічний, не дуже високовартісний
простий у виконанні діагностичний набір для швидкого виявлення ДНК вірусу АЧС.
Діагностичний набір розроблений у двох варіантах, які відрізняються за методикою виділення
ДНК. За допомогою цього набору можливо не тільки проводити швидку ідентифікацію
збудника при гострих формах захворювання, а й забезпечити контроль імпортної продукції
під час карантинних заходів, що необхідні для виявлення ранніх ознак захворювання.
Ключові слова: АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ, ДІАГНОСТИЧНИЙ НАБІР,
ПОЛІМЕРАЗНА ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ.
РАЗРАБОТКА ПРОСТОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО НАБОРА ДЛЯ БЫСТРОГО
ОБНАРУЖЕНИЯ ДНК ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
О. Н. Дерябин, М. В. Бабкин, З. С. Клестова, О. Ф. Блоцкая
Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов
микроорганизмов
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АННОТАЦИЯ
С 2012 года в Украине возникла очень сложная ситуация по африканской чуме свиней
(АЧС). Ученые Государственного научно-контрольного института биотехнологии и штаммов
микроорганизмов разработали высокочувствительный, весьма специфичный, не слишком
дорогой и простой в исполнении диагностический набор для быстрого выявления ДНК вируса
АЧС. Диагностический набор разработан в двух вариантах, которые отличаются по методике
выделения ДНК. С помощью этого набора можно не только проводить быструю
идентификацию возбудителя при острых формах заболевания, но и обеспечить контроль
импортной продукции при карантинных мероприятиях, которые необходимы для раннего
выявления заболевания.
Ключевые слова: АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
НАБОР, ЦЕПНАЯ ПОЛИМЕРАЗНАЯ РЕАКЦІЯ.
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РОЗРОБКА ТА ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
ПРОПІЛЕНГЛІКОЛЮ В КОРМОВИХ ДОБАВКАХ НА ОСНОВІ ОКСИДУ
КРЕМНІЮ МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ
Т. Ю. Довжаниця, cт. лаб. з в/о,
О. В. Коробова, канд. біол. наук,
М. І. Березюк, молодший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Розроблено методику кількісного визначення пропіленгліколю в кормових добавках на
основі оксиду кремнію методом газової хроматографії. Підібрано оптимальні умови
пробопідготовки. Запропонована методика відповідає вимогам ДФУ за такими валідаційними
характеристиками: специфічність, лінійність, діапазон застосування, межа виявлення,
правильність, прецизійність, робастність та придатність хроматографічної системи. Як
внутрішній стандарт використано н-бутанол. Межа кількісного визначення пропіленгліколю
становить 172,09 мг/кг. Методика може бути застосована для кількісного визначення
пропіленгліколю в кормових добавках на основі оксиду кремнію.
Ключові слова: ПРОПІЛЕНГЛІКОЛЬ, ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ,
КОРМОВІ ДОБАВКИ НА ОСНОВІ ОКСИДУ КРЕМНІЮ, ВАЛІДАЦІЯ.
Пропіленгліколь (1,2-пропандіол) (ПГ) – це безбарвна, гігроскопічна, в’язка рідина зі
слабким характерним запахом, входить до складу лікарських засобів, комбікормів та кормових
добавок (КД). У складі кормів ПГ впливає на їх харчові властивості, консистенцію, є
консервантом. Відомо, що ПГ зумовлює підвищення надоїв у корів, впливає на збільшення
вмісту жиру і білка у молоці, активує процеси метаболізму за рахунок попередження кетозів
та має гепатопротекторні властивості [1]. У КД ПГ адсорбований оксидом кремнію і його вміст
переважно складає близько 70 %.
З літературних джерел відомі методики визначення ПГ в ароматизаторах [2], сироватці,
крові і сечі людини [3], ефірній олії тютюну [4] та в лікарських засобах [5, 6]. Кількісний та
якісний аналіз ПГ проводять методом газової хроматографії з полум’яно-іонізаційним [2–5]
чи мас-спектрометричним детектуванням [4].
Сьогодні в Україні зустрічаються випадки фальсифікацій кормових добавок. Зазначений на
упакуваннях склад КД інколи не відповідає дійсності. Як наслідок, їх застосування іноді не дає
бажаного ефекту. Тому, актуальним залишається питання визначення ПГ у кормах з метою
контролю їх якості.
Мета дослідження – розробка та валідація методики кількісного визначення ПГ в кормових
добавках на основі оксиду кремнію методом газової хроматографії.
Матеріали і методи. У роботі використовували органічні розчинники: диметилкетон,
етиловий спирт (HPLC grade) виробництва Macron (США); воду високоочищену на системі
Adrona crystal (Латвія). В якості внутрішнього стандарту використовували н-бутанол
виробництва Macron (США), стандартний зразок пропіленгліколю фірми DOW EUROPE
GMBH (Німеччина), чистоти 99,95 %. Об’єкт досліджень − КД на основі оксиду кремнію, із
вмістом ПГ в межах 50-70 %.
Аналіз проб проводили на газовому хроматографі Agilent HP 6890 plus з полум’яноіонізаційним
детектором,
обладнаним
автоінжектором G1513A.
Параметри
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газохроматографічного аналізу: капілярна колонка – ZB-FFAP (30 м × 0,32 мм × 0,25 мкм).
Швидкість потоку газу-носія через колонку – 1,3 мл/хв. Як газ-носій використовували гелій
газоподібний, чистоти 99,995 %. Режим програмування температури термостату колонки:
початкова температура – 40 °С, витримували впродовж 3 хв, піднімали з градієнтом 25 °С/хв до
150 °С, витримували 4 хв, із градієнтом 50 С/хв піднімали до 220 °С, витримували 0 хв.
Температура випарника – 250 °С. Температура ПІД – 250 °С, потік водню – 30 мл/хв, потік
повітря – 300 мл/хв, потік піддуву гелію – 10 мл/хв. Пробу об’ємом 1 мкл вводили в режимі
поділу потоку (split) з коефіцієнтом 50:1. Водень (чистота 99,95 %) отримували за допомогою
генератора «Kengo-Basic» (Україна), продування повітря забезпечували компресором СЕССАТО
OL195/24 CM 1,5 Blueline MOR (Італія). Для зважування використовували аналітичну вагу 2-го
класу (ВЛР-200), невизначеність результатів зважування − 0,0002 г. Розчини витримували в
ультразвуковій бані УЗУ-01.
Приготування робочого розчину внутрішнього зразка (РВЗ) н-бутанолу в диметилкетоні,
етанолі, воді високоочищеній. У 3 мірні колби, номінальним об’ємом 100 мл, поміщали по 5 мл нбутанолу, розчиняли і доводили об’єм відповідним розчинником до риски, ретельно
перемішували. Отримані робочі РВЗ містили 40,5 мг/мл н-бутанолу.
Приготування робочих розчинів досліджуваного зразка (РДЗ) пропіленгліколю для
визначення ступеня вилучення. В мірні колби, місткістю 100 мл, поміщали по 450,0 мг КД (точні
наважки), додавали по 50,0 мг стандартного зразка пропіленгліколю (точні наважки), 5 мл РВЗ з
концентрацією 40,5 мг/мл та 50 мл диметилкетону, етанолу та води викооочищеної відповідно.
Отримані розчини витримували в УЗУ-01 впродовж 10 хв за кімнатної температури, струшували
та доводили об’єм до риски вказаними розчинниками, ретельно перемішували. Отримані розчини
фільтрували через мембранний фільтр діаметром пор 0,45 мкм.
Приготування робочих розчинів стандартного зразка (РСЗ) пропіленгліколю для перевірки
лінійності методики і діапазону застосування. У п’ять мірних колб місткістю 100,0 мл
послідовно вносили аліквоти 8; 9; 10; 11; 12 мл (точні об’єми) стандартного розчину ПГ з
концентрацією 30 мг/мл, у кожну колбу додавали по 5 мл РВЗ з концентрацією 40,5 мг/мл та
доводили об’єм водою високоочищеною до риски. Отримані робочі РСЗ містили 2,4; 2,7; 3,0; 3,3;
3,6 мг/мл ПГ (80 %, 90 %, 100 %, 110 %, 120 % від номінального вмісту).
Приготування робочих розчинів досліджуваного зразка (РДЗ) пропіленгліколю з
добавкою для перевірки правильності методики. У шість мірних колб ємністю 100 мл
зважували 453,8±0,5 мг КД вносили відповідно по 5 мл РВЗ з концентрацією 40,5 мг/мл та
додавали по 50 мл води високоочищеної. Отримані розчини витримували в УЗУ-01 впродовж
10 хв за кімнатної температури, струшували та доводили об’єм до риски водою високоочищеною,
ретельно перемішували, фільтрували через мембранний фільтр діаметром пор 0,45 мкм та
відбирали по 2 мл цих розчинів у віали для хроматографування.
З кожної колби відбирали аліквоти по 20 мл, вносили у пробірки з пришліфованим
корком місткістю 30-50 мл, додавали відповідно по 2; 3,5; 5; 6,5; 8; 9,5 мл (точні об’єми)
стандартного розчину ПГ з концентрацією 6 мг/мл, перемішували до отримання однорідних
розчинів та відбирали по 2 мл цих розчинів у віали для хроматографування. Отримані робочі РСЗ
містили 0,546; 0,894; 1,2; 1,472; 1,714 та 1,932 мг/мл ПГ. Результати розрахунку [10, 11, 12] для
критерію статистичної та практичної незначимості δ % (для правильності) та однобічного
довірчого інтервалу Δz (для прецизійності) приведені в таблиці 3.
Вміст ПГ ( C X ) в досліджуваному розчині у мг/мл , розраховували за формулою:
RA
V
C X (мг/мл ) 
 D  CD ,
1  RA VX
   S D
де: RA  X
,
 S   X D
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 X − співвідношення між площею піку ПГ та н-бутанолу, розраховане із хроматограм
досліджуваного розчину;
 S  D − співвідношення між площею піку ПГ та н-бутанолу, розраховане із
хроматограм стандартного розчину з добавкою;
 S − співвідношення між площею піку ПГ та н-бутанолу, розраховане із хроматограм
стандартного розчину ПГ;
 X  D − співвідношення між площею піку ПГ та н-бутанолу, розраховане із
хроматограм досліджуваного розчину після додавання добавки;
VD − об’єм добавки розчину ПГ, мл
VX − об’єм досліджуваної проби, що береться для аналізу згідно методики, мл;
C D − концентрація добавки в досліджуваному розчині в мг/мл.
Вміст пропіленгліколю (Х) в КД у %, розраховували за методом внутрішнього стандарту:

X (%) 

C X  VK
 100 %,
mX

де: VK − об’єм мірної колби, мл;
m X − маса наважки КД в мг.
Результати й обговорення. Ступінь вилучення ПГ із КД різними розчинниками
досліджували, використовуючи критерій «введено-знайдено». Із представлених у табл.1
результатів видно, що максимальний ступінь вилучення ПГ досягається водою
високоочищеною.
Таблиця 1
Ступінь вилучення ПГ з КД розчинниками різної природи
Розчинник
вода високоочищена
Диметилкетон
етиловий спирт

Введено ПГ в КД, мг
50,0
50,0
50,0

Знайдено ПГ, мг
49,78
43,11
45,34

Ступінь вилучення ПГ, %
99,56
86,22
90,68

Оскільки вода високоочищена на 10 та 13 % ефективніше екстрагує ПГ із КД у
порівнянні із диметилкетоном та етиловим спиртом, відповідно, для подальших досліджень та
перевірки валідаційних характеристик методики запропоновано використовувати в якості
розчинника воду високоочищену. Методику валідовано за наступними характеристиками:
специфічність, лінійність, діапазон застосування, межа виявлення, межа кількісного визначення,
правильність, прецизійність, робастність та придатність хроматографічної системи для тесту
«Кількісне визначення» у відповідності з вимогами ДФУ [5, 13].
Специфічність. За вимогами ДФУ специфічність методики повинна характеризуватися
повним хроматографічним розділенням піку досліджуваної речовини від компонентів
матриці. Час утримування піку ПГ на хроматограмі розчину КД (рис. 2, 3) співпадає з часом
утримування піку на хроматограмі розчину стандарту ПГ (рис. 1). Піки пропіленгліколю та
внутрішнього стандарту (н-бутанолу) не перекриваються між собою та піками матриці. За цих
умов фактор симетрії отриманих піків ПГ наближається до одиниці, час утримування ~ 9,15 хв.
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Рис. 1. Хроматограма стандартного розчину пропіленгліколю та внутрішнього стандарту.
С(н-бутанолу) = 2,025 мг/мл, RТ = 6,045 хв, S(н-бутанолу) = 445,5 рА*s; С(ПГ) = 0,456 мг/мл, RТ = 9,148 хв,
S(ПГ) = 37,42 рА*s.

Рис. 2. Хроматограма розчину КД (фальсифікат) з вмістом ПГ 10 % та внутрішнього стандарту.
С (н-бутанолу) = 2,025 мг/мл, RТ = 6,045 хв, S (н-бутанолу) = 444,6 рА*s; С (ПГ) = 0,450 мг/мл, RТ = 9,147 хв,
S (ПГ) = 38,16 рА*s.

Рис. 3. Хроматограма розчину КД з вмістом ПГ 70 % та внутрішнього стандарту.
С (н-бутанолу) = 4,05 мг/мл, RТ = 6,150 хв, S (н-бутанолу) = 558,48 рА*s; С (ПГ) = 2,802 мг/мл, RТ = 9,167 хв,
S (ПГ) = 248,89 рА*s.
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Лінійність та діапазон застосування. Для дослідження лінійності методики готували
розчини стандартних зразків пропіленгліколю в діапазоні концентрацій від 2,4 – 3,6 мг/мл від
номінального вмісту в КД (рис. 4). Отримували почергово по 5 хроматограм для розчинів кожної
точки калібрувального графіка. Обробку експериментальних даних виконували за методом
найменших квадратів (МНК) для прямої лінії з двома параметрами. В таблиці 2 наведено
результати статистичної обробки калібрувальної прямої у = а + bx. Для розрахунку межі
виявлення використано формулу 3,3 × Sа /b, а для розрахунку межі кількісного визначення
використано формулу 10 × Sа /b, де b – кут нахилу калібрувального графіку, Sа – стандартне
відхилення значення відтинку а калібрувального графіку. Як видно, ці величини суттєво
менші від нижньої границі діапазону концентрації (2,4 мг/мл) і тому не можуть впливати на
точність аналізу, що вказує про коректність методики за параметром лінійності.
0,8
0,7

S(ПГ)/S(н-бутанолу)

0,6
y = 0,38221x - 0,00158
R2 = 0,99988

0,5
0,4
0,3
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0
0
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0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

-0,1
С(ПГ)/C(н-бутанолу)

Рис. 4 Графік лінійної залежності співвідношення між площею піку пропіленгліколю та н-бутанолу і
концентраційним відношенням
Таблиця 2
Результати дослідження лінійності методики
Показник
Діапазон лінійності, мг/мл
Межа кількісного визначення, мг/мл
Межа виявлення, мг/мл
Відтинок (а)

Значення
2,4 – 3,6
0,07744
0,02556
1,58 × 10-3

Δа
Sа
а /β, %
Нахил (b)
Δb
Sb
SD
SD / b
DL
Коефіцієнт кореляції

8,22 × 10-3
2,96 × 10-3
2,79 × 10-3
0,38221
6,02 × 10-3
2,17 × 10-3
3,1 × 10-3
8,110 × 10-3
4,031 × 10-2
0,99988
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Критерії [8]

1) ≤ 6,974 × 10-3
2) ≤ 2,560

Висновок

Витримуються

≤ 2,0 %

Витримуються

≤ 0,680

Витримуються

≥ 0,998

Витримуються

Правильність та прецизійність. ДФУ рекомендує підтверджувати правильність
методики застосовуючи метод добавок або критерій «введено-знайдено». З представлених в
табл. 3 даних видно, що методика кількісного визначення пропіленгліколю характеризується
достатньою відтворюваністю в досліджуваному діапазоні концентрацій, оскільки знайдене
значення відносного довірчого інтервалу величини Δz в 0,82 раз менше максимально допустимої
загальної невизначеності методики аналізу Δz ≤ 1,6 (В = 5,0 %). Тобто, відхилення у кількісному
вмісті пропіленгліколю від середнього значення в кожній із 6 проб знаходяться в межах
невизначеності методики його кількісного визначення і є статистично незначимими.
Для оцінки прецизійності використовували відносний довірчий інтервал (Δz), який повинен
бути меншим максимально допустимої невизначеності результатів аналізу (ΔAs), обчислений за
рівнянням [5, 7]:
ΔAs = В × 0,32,
де: В – допуски, встановлені для вмісту аналізованої речовини в специфікаці, при В = 5,0 %
Δz ≤ 1,6, а при В = 10,0 % Δz ≤ 3,2.
Результати розрахунку значень Хі «введено», Yі «знайдено» та коефіцієнт витягу Zi
відносно введеної кількості пропіленгліколю представлені в таблиці 3.
Таблиця 3
Статистична обробка результатів аналізу водних розчинів КД із додаванням розчину ПГ відомої концентрації
№ п/п
розчину ПГ
1
2
3
4
5
6

Введено ПГ,
мг/мл
0,546
0,894
1,200
1,472
1,714
1,932

Вміст ПГ в КД + добавка,
Знайдено ПГ,
мг/мл
мг/мл
3,527
0,540
3,873
0,884
4,178
1,205
4,452
1,464
4,693
1,718
4,913
1,923
Cереднє значення (n=6), Zср, %
Систематична похибка δ % = |Zср − 100| =
Відносне стандартне відхилення, RSDz, %
Відносний довірчий інтервал,
Δz % = t (95 %, n−1) × RSDz = 2,015 × 0,650 =
Максимально допустима невизначеність результату аналізу при
(B = 5 %), ΔAs, %
Оцінка прецизійності: Δz ≤ 1,6
Оцінка правильності:
1. Критерій статистичної незначимості
систематичної похибки: δ ≤ Δz /√n
2. Критерій практичної незначимості
систематичної похибки: δ ≤ 0,32 × 1,6 %
Оцінка методики:

Zi, %
98,90
98,88
100,42
99,46
100,23
99,53
99,57
0,43
0,650
1,31
1,6
1,31 % ≤ 1,6 %

0,43 % < 0,535 %
0,43 % < 0,512 %
Коректна

Як видно з таблиці 3, систематична похибка статистично незначима від нуля, оскільки
відхилення ступеня вилучення 99,57 % від 100 % не перевищує свій довірчий інтервал 1,31 %
та максимально допустиму невизначеність аналізу 0,512 %, що є необхідною умовою для
підтвердження правильності методики. Обчислені значення відносного довірчого інтервалу та
систематичної похибки визначення ПГ у КД є меншими за максимально допустиме значення
цих параметрів згідно валідаційних критеріїв. Тобто, розроблена методика відповідає вимогам
щодо правильності та прецизійності.
Робастність. Умови хроматографічного розділення КД, що містять ПГ, оптимізували
шляхом варіювання коефіцієнта ділення потоку, регулювання швидкості потоку газу-носія та
підбором температурного режиму термостату колонки. Встановлено, що оптимальне розділення
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компонентів проби досягається в градієнтному режимі за температури термостату колонки 150 °С
при поділі потоку з коефіцієнтом 1:50 та швидкості потоку газу-носія 1,3 мл/хв. Стійкість
методики до незначних змін умов експерименту перевіряли на досліджуваному розчині. Умови
хроматографування змінювали у межах ± 10 % від вказаних у методиці, при цьому розглядали
такі параметри хроматограми, як час утримування, коефіцієнт симетрії піків і число теоретичних
тарілок. Результати досліджень наведені в табл. 4.
Таблиця 4
Результати дослідження робастності методики кількісного визначення ПГ в КД
Умови проведення аналізу
Стандартні умови методу
Швидкість потоку 1,2 мл/хв
Швидкість потоку 1,4 мл/хв

Час утримування, хв
9,147
9,365
8,960

Параметри
Число теоретичних тарілок
544880
518474
571266

Коефіцієнт симетрії
1,794
1,823
1,805

Результати дослідження робастності показали, що зміни в межах ± 10 % вказаних вище
параметрів практично не впливають на час утримування, коефіцієнт симетрії та число
теоретичних тарілок.
Стабільність розчинів в часі. Стабільність розчину в часі вивчали, порівнюючи
концентрації досліджуваного розчину з використанням одного і того самого стандартного
розчину протягом 2 діб. Інжекцію здійснювали одразу після приготування, через одну та дві
доби. Розчини зберігалися за температури 5 °С. Результати досліджень наведені в табл. 5.
Таблиця 5
Дослідження стабільності розчинів ПГ вилученого із КД та стандартного розчину ПГ
з концентрацією 3,0 мг/мл
Умови експерименту
(температура, час
зберігання)
20 °С, 0 год
5 °С, 24 год.
5 °С, 48 год.
RSD, %

Концентрація ПГ в КД
різниця, % від
відносна
початкової відносної
величина, %
величини
100,0*
−
100,5
0,5
100,6
0,6
0,52
−

Концентрація стандартного розчину ПГ
відносна
різниця, % від
величина,
початкової відносної
%
величини
100,0**
−
100,4
0,4
100,5
0,5
0,50
−

Примітка: * − концентрацію ПГ в КД за цих умов приймаємо за 100%;
** − концентрацію стандартного розчину ПГ за цих умов приймаємо за 100%.

Як видно з даних табл. 5, відхилення від початкової концентрації лежить в межах
інструментальної похибки та не перевищує критерій прийнятності ± 2,0 %. Отже,
досліджуваний розчин придатний для аналізу протягом 2 діб.
Перевірка придатності хроматографічної системи. Придатність хроматографічної
системи характеризується відповідними параметрами: ефективністю хроматографічної колонки,
яка визначається числом теоретичних тарілок, величиною відносного стандартного відхилення
площі піків, коефіцієнтом симетрії піків, коефіцієнтом розділення піків. В таблиці 6 представлені
основні хроматографічні характеристики досліджуваної речовини: N − число теоретичних
тарілок, Т − коефіцієнт симетрії, R − коефіцієнт розділення.
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Таблиця 6
Придатність та прецизійність хроматографічної системи
Параметри
RT, хв.
R
T
N
RSD, %

РСЗ (3,0 мг/мл)
9,148
75,22
1,790
560962 т.т.
0,47

РДЗ (3,0 мг/мл)
9,147
74,46
1,794
544880 т.т.
0,50

Критерій придатності [8]
> 2,0
0,8 - 2,0
≥ 3000 т.т.
≤ 1,0 для n = 5

Значення RSD для обидвох розчинів пропіленгліколю (РСЗ і РДЗ) при 5 повтореннях не
перевищує 1, що вказує на придатність хроматографічної системи (табл.6).
Загальна невизначеність методики аналізу. Для підтвердження коректності методики
обчислено загальну невизначеність методики (  AS ) [9, 14], яка включає в себе невизначеність
пробопідготовки ( SP ) і невизначеність кінцевої аналітичної операції (  FAO ) [5, 7]:

 AS  ( SP ) 2  ( FAO ) 2
Невизначеність пробопідготовки ΔSP обчислювали, виходячи з методики
пробопідготовки досліджуваного та стандартного зразка. Результати представлені в таблиці 7.
Таблиця 7
Результати обчислення невизначеності пробопідготовки для визначення ПГ у КД
Параметр
розрахункової
формули

Операції пробопідготовки
1. Відбір наважки стандартного зразка ПГ (дослідж.
зразка)
2. Доведення до об’єму в мірній колбі 100 мл
3. Відбір аліквоти піпеткою 10 мл
4. Відбір аліквоти піпеткою 5 мл

m0
100
10
5

Невизначеність [9]
РСЗ

РДЗ

0,0067 %

0,044 %

0,12 %
0,5 %
0,6 %

Сумарне значення величини невизначеності пробопідготовки досліджуваного розчину
і розчину порівняння для ПГ (ΔSP) складає − 1,179 %. Величина невизначеності кінцевої
аналітичної операції ( FAO ) досліджуваного розчину для ПГ складає − 1,41 %; а для
стандартного розчину ПГ − 0,41 %. Звідси сумарне значення величини невизначеності
кінцевої аналітичної операції для ПГ дорівнює 0,58 %. Загальна невизначеність результатів
аналізу (  AS ) складає 1,31 % .
Загальна прогнозована невизначеність (  AS ) аналітичної методики визначення
пропіленгліколю у КД не перевищує максимально допустимої повної невизначеності
результатів аналізу 1,6 % при допустимому відхиленні концентрації діючої речовини в КД
(5 %). Таким чином, проведена пробопідготовка та вимірювання аналітичного сигналу не вносить
вагомої похибки на результати аналізу і може застосовуватись для кількісного визначення ПГ.
ВИСНОВКИ
Розроблено методику аналізу для кількісного визначення вмісту пропіленгліколю в
кормових добавках на основі оксиду кремнію методом газової хроматографії із використанням
полум’яно-іонізаційного детектора. Нами встановлено, що ПГ найкраще вилучається з КД водою
високоочищеною, а межа кількісного виявлення становить 172,09 мг/кг. Газохроматографічне
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розділення відбувається в градієнтному режимі на колонці ZB-FFAP. Вміст ПГ розраховано за
методом внутрішнього стандарту. Як внутрішній стандарт використано н-бутанол. Тривалість
хроматографічного аналізу складає 12,80 хв. Валідаційні характеристики (специфічність,
лінійність, діапазон застосування, межа виявлення, межа кількісного визначення,
правильність, прецизійність, робастність та придатність хроматографічної системи)
розробленої методики відповідають критеріям прийнятності для тесту «Кількісне визначення».
Отже, розроблену нами методику можна використовувати для аналізу кормових добавок на
основі оксиду кремнію, що містять пропіленгліколь методом газової хроматографії.
Перспективи досліджень. Розробка методики кількісного визначення пропіленгліколю в
кормових добавках з іншими основами (адсорбентами) та встановлення можливості виявлення
фальсифікатів по кількісному та якісному складу кормових добавок.
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF GC METHOD FOR QUANTITATIVE
DETERMINATION OF PROPYLENE GLYCOL IN FEED ADDITIVES BASED
ON SILICON OXIDE
T. Y. Dovzhanytsya, O. V. Korobovа, M. I. Bereziuk
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The gas chromatography method for quantitative determination of propylene glycol in feed
additives has been developed. The optimum conditions of sample preparation were founded. The
proposed method was performed according to the SPU for the next validation characteristics:
specificity, linearity, range, limit of detection, accuracy, precision, robustness and system suitability
determination. N-butanol was used as internal standard. The detection limit for propylene glycol is
172,09 мг/кг. This method can be used for quantification of propylene glycol in feed additives.
Keywords: PROPYLENE GLYCOL, GAS CHROMATOGRAPHY ANALISYS, FEED
ADDITIVES BASED ON SILICON OXIDE, VALIDATION.
РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ В ПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ НА ОСНОВЕ ОКСИДА КРЕМНИЯ
МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Т. Ю. Довжаниця, О. В. Коробова, М. І. Березюк
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Разработана методика количественного определения пропиленгликоля в пищевых добавках
на основе оксида кремния методом газовой хроматографии. Подобраны оптимальные условия для
пробоподготовки образца. Предлагаемая методика удовлетворяет условиям ДФУ за следующими
характеристиками: специфичность, линейность, диапазон определения, предел обнаружения,
правильность, точность, робастность и пригодность хроматографической системы. В качестве
внутреннего стандарта использовали н-бутанол. Предел количественного определения
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пропиленгликоля составляет 172,09 мг/кг. Методика может быть использована для
количественного определения пропиленгликоля в пищевых добавках на основе оксида кремния.
Ключевые слова: ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ, ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ,
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ОКСИДА КРЕМНИЯ, ВАЛИДАЦИЯ.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ
«БАКТОНОРМ» ПРИ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ХВОРОБАХ
НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ
Т. В. Мазур, д-р вет. наук,
Н. Г. Сорокіна, канд. вет. наук,
О. К. Гальчинська, канд. вет. наук,
Г. М. Бежнар, студентка 4 курсу
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна
Cпівробітниками кафедри мікробіології та вірусології НУБіП України за нашою
участю розроблений пробіотик нового покоління «Бактонорм». Суть винаходу полягає у
своєчасному заселенні шлунково-кишкового тракту телят у перші години після народження
представниками нормальної мікрофлори для попередження розвитку дисбактеріозів, що, як
правило, переходять в гастроентероколіти з ускладненими наслідками. До складу
запропонованого препарату «Бактонорм» входять представники нормальної облігатної
(постійної) мікрофлори кишечного тракту телят, переважно із родини Enterobacteriaceae, у
яких не виявлено таких хвороботворних факторів, як гемолітична, лецитиназна, ДНК-азна
активність та патогенність для лабораторних тварин.
Мета роботи - конструювання пробіотика нового покоління для своєчасного
заселення шлунково-кишкового тракту телят у перші години після народження
представниками нормальної мікрофлори для попередження розвитку дисбактеріозів.
За зовнішнім виглядом препарат «Бактонорм» — однорідна суспензія середньої
густини сірувато-білого кольору без сторонніх домішок. При зберіганні суспензія
розшаровується, утворюючи 2 шари: осад сірувато-білого кольору та надосадову прозору
рідину, які при струшуванні легко змішуються до однорідної суспензії без утворення крупинок.
Препарат випоювали телятам з охолодженою кип’яченою водою в об’ємі 20 мл двічі:
перший раз до випоювання молозива не пізніше 3-4 годин після народження в дозі 10 мл і другий
раз через 24 години в тій же дозі.
Пробіотик нового покоління «Бактонорм» показав високу лікувально-профілактичну
ефективність при його виробничих випробуваннях в ряді господарств Київської та ІваноФранківської областей. Із 100 новонароджених телят, котрим після народження задавали
пробіотик «Бактонорм» лише 2-5 % хворіли розладами травлення в легкій формі і швидко
одужували. Економічний ефект від застосування пробіотика склав 3,70 грн. на 1 грн. витрат.
На препарат затверджено відповідну технічну документацію на його виробництво та
застосування – ТУУ 46.15.438.-99, інструкцію, настанову, отримано патент України.
Враховуючи те, що в останні роки приділяється велика увага схемам лікування
кишечних хвороб з максимальним обмеженням застосування антибіотиків та отримання
екологічно-чистих продуктів тваринництва, розробка і пошук нових пробіотиків буде
тривати і у майбутньому.
Ключові слова: ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ ТРАКТ, НОВОНАРОДЖЕНІ ТЕЛЯТА,
ПРОБІОТИКИ, ДИСБАКТЕРІОЗ, «БАКТОНОРМ».
Хвороби шлунково-кишкового тракту новонароджених телят по праву займають одне
з перших місць серед захворювань, поширених в тваринницьких господарствах України, і
призводять до великих економічних збитків за рахунок захворюваності до 70-100% молодняку
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та його загибелі у кількості 50-30 %, зниження приростів маси тіла тварин, витрат на
проведення ветеринарно-санітарних заходів та ін. [1–3].
Причини виникнення масових шлунково-кишкових захворювань найрізноманітніші: це
і порушення утробної недорозвиненості неонатальних телят у 85-93 %, що проявляється
екстер’єрними характеристиками та зниженням життєздатності в перші дні життя [4]; це і
порушення обміну речовин, кислотно-лужної рівноваги, системи гомеостазу, адаптаційних
процесів [3]; погані умови утримання і годівлі корів-матерів, непристосовані умови утримання
новонароджених телят, виникнення у них імунодефіцитного стану тощо [5].
Етіопусковим агентом виникнення шлунково-кишкових захворювань новонароджених
більшість дослідників вважає асоціацію вірусів і активізацію умовно патогенної мікрофлори.
Участь рота- і корона-вірусів в етіології гастроентеритів новонароджених телят є
беззаперечною, причому віруси, реплікуючись, викликають значну деструкцію ентероцитів і
є своєрідним пусковим механізмом розвитку патології [1–3].
Потрібно відмітити, що ці процеси в кожному конкретному випадку вивчені
поверхнево, не існує завершеного поняття про механізми розвитку дисбактеріозу, динаміки
зміни мікрофлори при ньому, не вивчені причини прояву імунодефіциту на фоні
дисбактеріозу, є окремі лише повідомлення про методи його корекції та профілактики. З цією
метою найчастіше застосовують пробіотики – особливі біологічні препарати, основу яких
складають у більшості випадків молочнокислі і біфідобактерії. Одночасно виникає
необхідність у конструюванні пробіотиків також на основі нормальної облігатної мікрофлори,
яка постійно знаходиться у кишечнику здорових телят, проте досить часто відсутня у телят з
розладами функції кишечника [6, 7].
Ще на початку двадцятого століття видатний російський вчений І. І. Мечников висунув
ідею про заміну шкідливої мікрофлори кишечнику на корисну, як одну з можливостей
продовження життя. Його ідеї одержали подальший розвиток в розробці ряду бактерійних
препаратів, які отримали назву "еубіотики" або "пробіотики [6, 8].
Під впливом пробіотиків мікроорганізми кишечнику тварин здатні синтезувати
біологічно активні речовини  вітаміни, ферменти, антибіотики і таким чином регулювати
мікробіологічні процеси травлення, попереджувати шлунково-кишкові хвороби, стимулювати
ріст тварин [9]. Для одержання пробіотиків використовують молочно- пропіоново-кислі,
ацидофільні бактерії, біфідобактерії; фекальний стрептокок, кишкову паличку,
целюлозолітичні, каротинсинтезуючі бактерії та інші [6, 10, 11].
Першими пробіотиками, що застосовувались в ветеринарії, були АБК (ацидофільна
бульйонна культура) і ПАБК (пропіоново-ацидофільна бульйонна культура) – змішана
культура пропіоново-кислих бактерій і ацидофільної палички в бульйоні, яка містить вітаміни
В1, В2, В12, діє антимікробно, стимулює ріст і розвиток.
Нормалізація мікрофлори шлунково-кишкового тракту у молодих тварин в теперішній
час зводиться до застосування пробіотиків, основу яких складають мікроби–антагоністи,
здатні витісняти продуктами свого метаболізму інші види бактерій, що заселили кишечник. В
цьому є істотний недолік: спочатку ніші шлунково-кишкового тракту займають шкідливі
мікроорганізми, серед яких домінують представники гнильної мікрофлори та умовно
патогенні види, що призводить до дисбактеріозів і значних розладів функції кишечника. На
цьому фоні застосування пробіотиків не завжди дає позитивний ефект, тварини відстають в
рості і розвитку, часто у них виникають рецидиви хвороби.
Мета роботи – конструювання пробіотика нового покоління для своєчасного заселення
шлунково-кишкового тракту телят у перші години після народження представниками
нормальної мікрофлори для попередження розвитку дисбактеріозів, що, як правило,
переходять в гастроентероколіти з ускладненими наслідками.
Матеріали і методи. Спосіб приготування пробіотика “Бактонорм”. Культури
мікроорганізмів, що входять до складу препарату: Enterobacter cloacаe (штам 30/3),
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Escherichia coli (штам 12/1), засівали в літрові матраси на звичайний м’ясо-пептонний агар
(МПА), Streptococсus cremoris (штам 9/1) засівали на МПА, до якого додавали 1 % глюкози та
3 % сироватки крові великої рогатої худоби. Культивували культури в термостаті за
температури 37 °C протягом 48 годин. Одержану бактеріальну масу, кожну окремо, змивали
стерильним фізіологічним розчином, доводили концентрацію до 2 млрд. мікробних клітин на
1 мл. Змішували бактеріальну масу культур: Enterobacter cloacаe, Escherichia coli,
Streptococсus cremoris у співвідношенні 3:3:4 частини. Одержану суміш розливали у стерильні
флакони по 10 мл і герметично закупорювали.
За зовнішнім виглядом препарат “Бактонорм” – однорідна суспензія середньої густини
сірувато-білого кольору без сторонніх домішок. При зберіганні суспензія розшаровується,
утворюючи 2 шари: осад сірувато-білого кольору та надосадову прозору рідину, які при
струшуванні легко змішуються до однорідної суспензії без утворення крупинок.
Контроль визначення контамінації препарату сторонньою мікрофлорою здійснювали
шляхом посіву на середовище Сабуро, МПБ, МПА, Ендо, глюкозо-сироватковий МПА,
попередньо перевіривши їх на стерильність. В усіх живильних середовищах не повинно бути
росту сторонньої не характерної для препарату бактеріальної та грибкової флори. В пробірках
з МПБ незначне рівномірне помутніння, в мазках виявляли короткі грамнегативні
неспороутворюючі палички характерні для ентеробактерій. На глюкозо-сироватковому МПА
виявляли колонії двох типів: середньої величини S-варіанту, характерних для E.coli, та дрібні,
росинчаті, характерні для стрептококів. На середовищі Ендо – ріст типовий для ешерихій.
Визначення нешкідливості препарату “Бактонорм” проводили шляхом постановки
біопроби на білих мишах. Для цього після ретельного струшування із трьох флаконів
відбирали по 10см3 препарату в стерильний флакон місткістю 100 см3 і змішували. Суміш
препарату вводили по 0,2см3 підшкірно в ділянці кореня хвоста п’ятьом білим мишам. П'ятьом
білим мишам цієї ж партії (контроль) вводили по 0,2 см3 стерильного фізіологічного розчину.
Препарат “Бактонорм” не повинен викликати захворювання та загибелі мишей протягом 5-ти
діб спостереження.
Препарат випоювали телятам з охолодженою кип’яченою водою в об’ємі 20 мл двічі:
перший раз до випоювання молозива не пізніше 3-4 годин після народження в дозі 10мл і
другий раз через 24 години в тій же дозі.
Результати й обговорення. Метою винаходу досягається підсилення і активізація
одного з механізмів неспецифічного захисту організму, а саме – нормалізації мікрофлори
шлунково-кишкового тракту новонароджених телят. Цей механізм є невід’ємним і важливим
компонентом в системі захисту організму, куди також відносяться механічний бар’єр,
представлений щільним шаром епітеліальних клітин слизової оболонки та імунний бар’єр у
вигляді компактного скупчення лімфоїдних утворів. В механізмах розвитку багатьох
інфекційних хвороб важлива роль належить симбіозу мікроорганізмів, в процесі якого дія
одного виду підсилюється впливом іншого виду, а нормальне функціонування згаданих
бар’єрів залежить саме від тих взаємовідносин, які складаються між ними.
До складу запропонованого препарату “Бактонорм” входять представники нормальної
облігатної (постійної) мікрофлори кишечного тракту телят, переважно із родини
Enterobacteriaceae, у яких не виявлено таких хвороботворних факторів, як гемолітична,
лецитиназна, ДНК-азна активність та патогенність для лабораторних тварин. Ці представники
виділені з вмісту кишечника здорових телят і при введенні новонародженим телятам через рот
здатні досить легко адаптуватись і інтенсивно розмножуватись в шлунково-кишковому тракті,
колонізуючи його відповідні ніші і не залишаючи можливостей для поселення в кишечнику
нехарактерної для нього мікрофлори, особливо умовно патогенної. У оброблених препаратом
телят з перших годин життя нормалізується склад мікрофлори кишечника, не розвивається
дисбактеріоз, що є вирішальним у профілактиці шлунково-кишкових хвороб. Молочнокислі
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бактерії синергічно співіснують з типовими представниками ентеробактерій за рахунок
поселення в різних відділах шлунково-кишкового тракту.
Співставлений аналіз з прототипами дозволяє зробити висновок, що препарат
“Бактонорм” відрізняється від відомих пробіотиків тим, що механізм його дії базується не на
антагонізмі, притаманному прототипам, а на синергічній взаємодії видів бактерій, котрі
входять до його складу і здатні заселяти відповідні відділи шлунково-кишкового тракту,
створюючи умови для нормалізації мікрофлори на всьому його протязі. Препарат
розрахований на профілактику дисбактеріозу, в той час, як відомі прототипи переважно
застосовуються вже на фоні дисбактеріозу з метою його корекції.
Пробіотик нового покоління “Бактонорм” показав високу лікувально –профілактичну
ефективність при його виробничих випробуваннях в ряді господарств Київської та ІваноФранківської областей. Із 100 новонароджених телят, котрим після народження задавали
пробіотик “Бактонорм”, лише 2-5 % хворіли розладами травлення в легкій формі і швидко
одужували. Економічний ефект від застосування пробіотика склав 3,70 грн. на 1 грн. витрат.
На препарат затверджено відповідну технічну документацію на його виробництво та
застосування – ТУУ 46.15.438.-99, інструкцію, настанову, отримано патент України.
ВИСНОВКИ
Для профілактики і лікування шлунково-кишкових хвороб новонароджених телят
розроблено і запропоновано пробіотик нового покоління “Бактонорм”, який показав високий
економічний ефект в умовах виробництва.
Перспективи досліджень. Враховуючи те, що в останні роки приділяється велика
увага схемам лікування кишечних хвороб з максимальним обмеженням застосування
антибіотиків та отримання екологічно-чистих продуктів тваринництва, розробка і пошук
нових пробіотиків буде тривати і у майбутньому.
INVENTION AND APPLICATION OF PROBIOTIC “BACTONORM” DURING THE
GASTRO-INTESTINAL DISEASES OF NEWBORN CALVES
T. V. Mazur, N. H. Sorokіna, O. K. Halchynska, H. M. Bezhnar
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
15, Heroyiv Oborony str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
The employees of the Department of Microbiology and Virology of the National University
of Life and Environmental Sciences of Ukraine with our participation have developed a probiotic of
the new generation "Bactonorm". The essence of the invention is the timely colonization of the
digestive tract of calves in the first hours after birth by representatives of the normal microflora to
prevent the development of dysbiosis, which, as a rule, go into gastroenterocolitis with complicated
consequences. The composition of the proposed drug "Bactonorm" includes representatives of the
normal obligatory (permanent) microflora of the intestinal tract of calves, mainly from the family
Enterobacteriaceae, which did not reveal such pathogens as hemolytic, lecithinase, DNA-activity
and pathogenicity for laboratory animals.
The purpose of the work is to construct a probiotic of a new generation for the timely
settlement of the digestive tract of calves in the first hours after birth by representatives of the normal
microflora to prevent the development of dysbiosis.
In appearance, the drug "Bactonorm" - a homogeneous suspension medium density of graywhite color without foreign impurities. When stored, the suspension is layered to form 2 layers: a
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precipitate of a grayish-white color and a supernatural, transparent liquid, which, when shaking, is
easily mixed into a homogeneous suspension without the formation of grains.
The drug was given to calves with cooled boiled water in volume of 20 ml twice: the first time
before the whipping of colostrum no later than 3-4 hours after birth in a dose of 10 ml and the second
time in 24 hours at the same dose.
Probiotic of the new generation "Bactonorm" showed high therapeutic and preventive
effectiveness in its production trials in a number of farms in the Kiev and Ivano-Frankivsk regions.
Of the 100 newborn calves, which were prescribed probiotic "Bactonorm" after birth, only 2-5% were
ill with mild digestive disorders and quickly recovered. The economic effect of using the probiotic
was 3.70 UAH for 1 UAH.
The drug "Bactonorm" has the approved technical documentation for its production and
application - TUU 46.15.438.-99, instruction, guidelines, received a patent of Ukraine.
Given the fact that in recent years much attention has been paid to the treatment of intestinal
diseases with the maximum limitation of the use of antibiotics and the production of environmentallyfriendly livestock products, the development and search of new probiotics will continue in the future.
Keywords: GASTROINTESTINAL TRACT, NEW-BORN CALVES, PROBIOTICS,
DYSBACTERIOSIS, "BACTONORM".
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКА «БАКТОНОРМ» ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ
БОЛЕЗНЯХ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ
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АННОТАЦИЯ
Сотрудниками кафедры микробиологии и вирусологии НАУ Украины с нашим
участием разработан пробиотик нового поколения «Бактонорм». Суть изобретения
заключается в своевременном заселении желудочно-кишечного тракта телят в первые часы
после рождения представителями нормальной микрофлоры для предупреждения развития
дисбактериозов, что, как правило, переходят в гастро-энтероколиты с осложненными
последствиями. В состав предлагаемого препарата "Бактонорм" входят представители
нормальной
облигатной
(постоянной) микрофлоры
кишечного
тракта телят,
преимущественно из семейства Enterobacteriaceae, у которых не выявлено таких
болезнетворных факторов, как гемолитическая, лецитиназной, ДНК-азная активность и
патогенность для лабораторных животных.
Цель работы - конструирование пробиотика нового поколения для своевременного
заселения желудочно-кишечного тракта телят в первые часы после рождения представителями
нормальной микрофлоры для предупреждения развития дисбактериозов.
По внешнему виду препарат «Бактонорм» - однородная суспензия средней плотности
серовато-белого цвета без посторонних примесей. При хранении суспензия расслаивается,
образуя 2 слоя: осадок серовато-белого цвета и надосадочную прозрачную жидкость, которые
при встряхивании легко смешиваются до однородной суспензии без образования крупиц.
Препарат выпаивали телятам с охлажденной кипяченой водой в объеме 20 мл дважды: первый
раз – до выпойки молозива не позднее 3-4 часов после рождения в дозе 10 мл и второй раз –
через 24 часа в той же дозе.
Пробиотик нового поколения «Бактонорм» показал высокую лечебнопрофилактическую эффективность при его производственных испытаниях в ряде хозяйств
Киевской и Ивано-Франковской областей. Из 100 новорожденных телят, которым после
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рождения задавали пробиотик «Бактонорм», только 2-5 % болели расстройствами
пищеварения в легкой форме и быстро выздоравливали. Экономический эффект от
применения пробиотика составил 3,70 грн. на 1 грн. расходов. На препарат утвержден
соответствующую техническую документацию на его производство и применение – ТУУ
46.15.438.-99, инструкцию, наставление, получен патент Украины.
Учитывая, что в последние годы уделяется большое внимание схемам лечения
кишечных болезней с максимальным ограничением применения антибиотиков и получения
экологически чистых продуктов животноводства, разработка и поиск новых пробиотиков
будет продолжаться и в будущем.
Ключевые слова: ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ, НОВОРОЖДЕННЫЕ
ТЕЛЯТА, ПРОБИОТИКИ, ДИСБАКТЕРИОЗ, "БАКТОНОРМ".
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РОЗРОБКА НОВОГО ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПРЕПАРАТУ
ДЛЯ РЕГУЛЯЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ КЛІЩА VARROA
DESTRUCTOR (ANDERSON & TRUEMAN, 2000) В СІМ’ЯХ БДЖІЛ
APIS MELLIFERA L. НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНОЇ КИСЛОТИ
І. Г. Маслій, канд. вет. наук, с. н. с.,
О. В. Десятникова, лікар ветеринарної медицини,
Л. П. Беліба, молодший науковий співробітник
Національний науковий центр
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»,
вул. Пушкінська,83, м. Харків, 61000, Україна
У статті представлені результати випробувань мурашиної кислоти у порівнянні з
існуючими засобами на основі амітразу та флювалінату для регуляції чисельності популяції
кліща вароа в сім’ях бджіл. Встановлено, що дослідна органічна кислота не чинить
негативного впливу на розвиток розплоду та імаго бджіл. Дворазова обробка мурашиною
кислотою найбільш ефективна у концентрації 60 % в дозах 80 см 3 та 100 см 3 з експозицією
14 діб. Акарицидна ефективність обробок сімей бджіл проти кліща вароа навесні становила
(87,9–89,6 %), влітку – (91,2–95,2 %).
Ключові слова: СІМ’Ї БДЖІЛ, VARROA DESTRUCTOR, РЕГУЛЯЦІЯ КЛІЩА ВАРОА,
МУРАШИНА КИСЛОТА, АМІТРАЗ, ФЛЮВАЛІНАТ.
Не дивлячись на те, що арсенал акарицидних препаратів і методів боротьби з варроозом
доволі різноманітний, повністю позбавити від кліща вароа сімۥї бджіл неможливо. Причинами
цього є синхронізація основних процесів життєдіяльності паразита та хазяїна, розмноження в
запечатаному розплоді, форезія самок вароа в процесі кочівлі пасік, міграція та роїння сімей
бджіл, а також поява популяцій кліща резистентних до традиційних синтетичних акарицидів
після їх використання впродовж багатьох років. В бджільництві вже встановлений факт появи
перехресної стійкості до флювалінату, акринатрину, флюметрину та амітразу у кліща [1].
Покращення ситуації щодо даної проблеми можливо за рахунок ротації препаратів, а
саме заміни тих, які втрачають ефективність, на акарициди з іншою дією, зокрема на органічні
кислоти, ефірні олії, тимол тощо, до того як у паразита утвориться до них резистентність. В
Україні поки ще не було сигналів про появу популяцій кліща, стійких до флювалінату та
амітразу. Проте загроза забруднення меду залишковими кількостями останніх, створює
ситуацію, за якої зацікавленість у застосуванні органічних кислот, як альтернативному методі
екологічно безпечними засобами є виправдана у системі боротьби з вароозом. Про
ефективність органічних кислот для контролю чисельності вароа в сім’ях бджіл є
повідомлення авторів різних країн [2, 3].
У зв’язку з цим, метою нашої роботи було вивчення ефективності різних концентрацій
мурашиної кислоти у порівнянні з піретроїдами: Апісан (флювалінат) та Вароацид (амітраз),
та розробка препаративної форми.
Матеріали і методи. Дослідження мурашиної кислоти проводили на пасіці Харківської
області, де було сформовано 7 груп сімей бджіл (аналогічних за розвитком) по 5 в кожній:
навесні (квітень–травень): 6–8 вуличок і 3–4 рамки з розплодом. Бджіл обробляли протягом
року триразово: навесні (травень), влітку (серпень) відразу після відкачки меду застосовували
акарициди різної дії (табл. 1).
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Таблиця 1
Схема проведення дослідів
Групи

Акарицид

I
II
III
IV
V
VI

Мурашина кислота
Мурашина кислота
Мурашина кислота
Мурашина кислота
Мурашина кислота
Мурашина кислота
Вароацид/амітраз
Апісан/флювалінат

VII

Концентрація,
%
40,0
40,0
50,0
50,0
60,0
60,0
12,5
2,0

Доза,
см 3
85
100
85
100
80
100
0,1/см
2,0/см

Проведення обробок
Метод
Строки
Випаровування,
травень–липень,
експозиція 14 діб, 2
серпень, жовтень
рази з інтервалом
7 діб

фумігація
контакт

травень–липень
серпень

Для застосування мурашиної кислоти аркуш фільтрувального картону розміром
(120х200 мм) просочували кислотою у концентрації від 40,0 % до 60 % та дозах від 85 см3 до
100 см3, вкладали безпосередньо перед розташуванням у гнізді бджіл в поліетиленовий пакет
з двома отворами (15,00±0,75 мм), через які пари кислоти випаровувались. Пакети поміщали
зверху рамок, отворами донизу та покривали фольгою для збереження теплого повітря, яке
надходило від зони розплоду.
Традиційні акарициди застосовували згідно з їх настановами: смужками вароациду
обробляли двічі з інтервалом 7 діб; смужки апісану витримували у гнізді впродовж 21 доби.
Навесні обробки проводили за температури повітря (12–15 0С), влітку – (25–28 0С) та відносної
вологості (75–80 %).
Для підрахування кількості загиблих кліщів на дно вуликів підкладали аркуші білого
паперу і покривали їх сітчастою рамкою з коміркою не більше 3,0 мм. Перед початком
дослідів, а також після обробок визначали екстенсивність інвазії в розплоді та на імаго бджіл
і акарицидну ефективність препаратів.
Екстенсивність ураження кліщем вароа розплоду та (або) імаго бджіл визначали за
формулою:
К
(1)
ІЕ   100 ,
Б
де: ЕІ – екстенсивність ураження кліщем вароа розплоду та (або) імаго бджіл, %;
К – кількість кліщів у запечатаних чарунках із лялечками (розплід) та (або) на імаго
бджіл, що взяті в пробу, особин;
Б – кількість лялечок та (або) імаго бджіл у пробі, особин;
100 – коефіцієнт перерахунку до відсотків.
Акарицидну ефективність визначали за формулою (2).
Ксв1
(2)
АЕ 
 100 ,
Ксв1  Ксв 2
де: АЕ – акарицидна ефективність мурашиної або щавлевої кислоти, %;
Ксв1 – кількість загиблих кліщів після обробки мурашиною або щавлевою кислотою
(на аркушах паперу), особин;
Ксв2 – кількість загиблих кліщів після обробки контрольним препаратом «Вароацид»
(д. р. амітраз), особин;
100 – коефіцієнт перерахунку результату у відсотки.
Результати й обговорення. Встановлено, що застосування мурашиної кислоти в
заданих концентраціях і дозах не чинить негативного впливу на бджіл і маток. Деяке
занепокоєння бджіл відмічали тільки впродовж (30–60 хв.) після постановки пакетів з
мурашиною кислотою в концентрації 60 % і дозі 100 см3. Однак вже через (60–90 хв.) бджоли
розпочинали активний літ. Протягом всього періоду дослідження всі піддослідні сім’ї бджіл
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планомірно розвивалися, загибелі маток або припинення яйцекладки не відмічали. Загибель
деякої кількості відкритого розплоду (не більше 100 комірок на рамку) та імаго бджіл (в
середньому 200 особин) не впливала на силу всієї сім’ї (40–60 тис. особин).
У процесі визначення акарицидної ефективності дослідних препаратів встановлені
відмінності в залежності від їх застосування в різні сезони року, а також від концентрації та
дози. Результати визначення ефективності противароозних обробок сімей бджіл мурашиної
кислотою, а також традиційними акарицидами (д. р. флювалінат, амітраз) представлені в
таблиці 2.
Таблиця 2
Ефективність обробок сімей бджіл різними акарицидними препаратами
Групи
I
II
III
IV
V
VI
VII

ЕІ1, %
10,2
9,6
11,3
10,8
13,2
9,7
13,3

Травень
ЕІ2, %
3,7
3,2
2,7
1,9
1,6
1,0
1,2

АЕ, %
63,7
66,7
76,1
82,0
87,9
89,6
91,0

ІЕ1, %
15,8
16,6
14,2
12,7
13,6
12,6
15,6

Серпень
ІЕ2, %
5,6
6,0
1,8
1,4
1,2
0,6
0,6

АЕ, %
64,6
63,9
87,3
89,0
91,2
95,2
96,2

Примітки:
1 ЕІ1 – показник екстенсивності ураження кліщем вароа розплоду та імаго бджіл до початку обробки;
2 ЕІ2 – показник екстенсивності ураження кліщем вароа розплоду та імаго бджіл після закінчення обробки;
3 АЕ – акарицидна ефективність препарату.

З таблиці 2 видно, що 40 % концентрація мурашиної кислоти в дозі 85 см3 та 100 см3
найменш виражено впливала на кліща вароа. Екстенсивність інвазії після обробок навесні була
на межі (3,2–3,7 %), влітку – (5,6–6,0 %). Тоді як, її застосування в концентраціях 50 % та 60 %
стримувало популяцію паразита на рівні в середньому (1–2 %), що негативно не впливало на
розвиток сімей бджіл. В процесі досліджень було встановлено, що найбільш ефективним
виявилось дворазове застосування 60 % в дозі 80 см3 та 100 см3 на 10–12 рамковий вулик з
експозицією 14 діб: навесні – 87,9 % і 89,6 %; влітку – 91,2 % і 95,2 %, відповідно.
Водний 60 % розчин мурашиної кислоти діє як пар, а не як газ, має довший період
зависання, порівняно з існуючими акарицидами (наприклад, «Апісан», «Вароацид»). Цей пар
здатен проникати через воскову кришечку і викликати загибель кліщів у комірці з розплодом,
а також знищувати кліщів, що паразитують у трахеях бджіл.
Акарицидна ефективність і безпечність для бджіл обробок мурашиною кислотою
свідчить про доцільність їх використання як альтернативних засобів для регуляції чисельності
кліща вароа.
Перевага застосування органічних кислот у бджільництві полягає ще і в тому, що вони
є екологічно безпечними речовинами, оскільки як компоненти присутні в натуральному меді.
За даними вчених вміст мурашиної кислоти у весняному меді після обробки поступово
збільшується до (70–90 мг/кг), а в необроблених сім’ях – (30–45 мг/кг), що з токсикологічної
точки зору не викликає ризику та не впливає на смакові якості продукту [2]. Крім того,
мурашина кислота не накопичуються у воску, оскільки вона є жиророзчинною речовиною.
ВИСНОВКИ
1 Застосування мурашиної кислоти в концентраціях 40 %, 50 % та 60 % в дозах 80 та
100 см 3 не впливає негативно на розплід та імаго бджіл і розвиток сімей в цілому.

480

2 Дворазова обробка сімей бджіл мурашиною кислотою найбільш ефективна в
концентрації 60 %, дозах 80 см 3 та 100 см 3 на 12 рамковий вулик з експозицією 14 діб.
Акарицидна ефективність обробки навесні склала 87,9–89,6 %, влітку – 91,2–95,2 %, восени –
90,0–91,5 %.
Перспективи досліджень. У подальшому будуть проведені дослідження щодо
визначення акарицидної ефективності щавлевої кислоти відносно кліща вароа. На основі
органічних кислот будуть виготовлені препаративні форми та зареєстровані у встановленому
порядку для застосування у бджільництві.
DEVELOPMENT OF NEW ENVIRONMENTALLY SOUND PREPARATION FOR
ADJUSTING OF QUANTITY OF POPULATION OF TICK VARROA DESTRUCTOR
(ANDERSON & TRUEMAN. 2000) IN FAMILIES OF BEES OF APIS MELLIFERA L.
ON BASIS OF ORGANIC ACID
I. Maslii, Ye. Desyatnikova, L. Beliba
National Scientific Center
"Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine",
83, Pushkinska str., Kharkiv, 61000, Ukraine
SUMMARY
In this paper, results of formic acid tests and also of acaricide preparations on a basis of amitraz
and fluvalinate for struggle with varroa mite in honey bee colonies are submitted. It has been
established, that indicated organic acids do not render negative influence on the development of
worker brood and adult bees. Double application by formic acid was most efficient in concentration
of 60 %, dozes of 80 ml and 100 ml on 12 frames with an exposition in a beehive of 14 days. Efficacy
of treatments by formic acid of bee colonies was in limits of (87,9–89,6) % in spring, (91,2–95,2) %
in summer. Efficacy of treatment of bee colonies by traditional acaricides (amitraz and fluvalinate)
was also at high enough level: mean acaricade efficacy of amitraz was 91,0 % in spring time, mean
efficacy level of fluvalinate was 96,2 % in summer time. It testifies to absence of the resistant varroa
population on the apiary.
Keywords: HONEY BEE COLONIES, VARROA DESTRUCTOR, VARROA MITE
CONTROL, FORMIC ACID, AMITRAZ, FLUVALINATE.
РАЗРАБОТКА НОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ
РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦЦИИ КЛЕЩА VARROA DESTRUCTOR
(ANDERSON & TRUEMAN. 2000) В СЕМЬЯХ ПЧЕЛ APIS MELLIFERA L НА ОСНОВЕ
ОРГАНИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ
И. Г. Маслий, О. В. Десятникова, Л. П. Белиба
Национальный научный центр
«Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины»,
ул. Пушкинская, 83, г. Харьков, 61000, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты испытаний муравьиной и щавелевой кислот, а также
препаратов на основе амитраза и флювалината для регуляции численности популяции клеща
вароа в семьях пчел. Установлено, что эти органические кислоты не оказывают негативного
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влияния на развитие расплода и имаго пчел. Двукратная обработка муравьиной кислотою
наиболее эффективна в концентрации 60 % в дозах 80 мл и 100 мл с экспозицией 14 суток.
Акарицидная эффективность обработок семей пчел была: весной – (87,9–89,6) %, летом –
(91,2–95,2) %. Эффективность обработок семей пчел традиционными акарицидами
(амитразом и флювалинатом) также была высокой.
Ключевые слова: СЕМЬИ ПЧЕЛ, VARROA DESTRUCTOR, РЕГУЛЯЦИЯ КЛЕЩА
ВАРОА,
МУРАВЬИНАЯ
КИСЛОТА,
ЩАВЕЛЕВАЯ
КИСЛОТА,
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РОЗРОБЛЕННЯ НОВОГО АЕРОЗОЛЬНОГО
ВНУТРІШНЬОМАТКОВОГО ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ
ПРАКТИКИ “ЦЕФТІОЗОЛ”
Р. М. Сачук, канд. вет. наук
Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини НААН,
вул. Князя Володимира, 16/18, м. Рівне, 33028, Україна
У статті представлено нову фармацевтичну композицію “Цефтіозол” на основі
цефтіофуру гідрохлориду. Цефтіофуру гідрохлорид –цефалоспорин третього покоління який
має широкий спектр бактерицидної дії щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій, а
також щодо деяких анаеробів. До складу“Цефтіозол” входить також молочна кислота,
диметилсульфоксид, діамантовий зелений та бензалконій хлорид. Препарат застосовують
для лікування післяродових внутрішньоматкових інфекцій у корів, свиней, овець і кіз.
Встановлено високу лікувальну ефективність препарату, зокрема у скороченні сервіс-періоду
на 26±4 доби та зменшенні індексу осіменіння корів в 0,2 рази. “Цефтіозол” представляє
інтерес для ветеринарної медицини і тому доцільно продовжити його подальше клінічне
дослідження і стандартизувати показники його якості.
Ключові
слова:
ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ
ПРЕПАРАТ,
АЕРОЗОЛЬ,
“ЦЕФТІОЗОЛ”, ПІСЛЯРОДОВА ІНФЕКЦІЯ.
Пошукам новітніх засобів для лікування та профілактики післяродових
внутрішньоматкових інфекцій самок сільськогосподарських тварин приділяється значна увага
як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. На сьогодні основним методом лишається
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локальна етіотропна терапія, яка базується на введенні протимікробних і протизапальних
препаратів безпосередньо в матку. На жаль, стандартні схеми застосування сучасних
антимікробних препаратів не завжди забезпечують достатній терапевтичний ефект, через
резистентність мікроорганізмів до широко вживаних засобів. Окремі препарати, що
застосовуються у ветеринарній практиці інколи стимулюють розвиток мікроміцетів, а також
пригнічуютьприродні механізми локального і загального антимікробного захисту. Також
необхідно врахувати, що післяродове утворення складок на слизовій знижує ефективність
окремих лікарських форм, наприклад супозиторіїв, які широко використовуються у
ветеринарному акушерстві. Вони не гарантують рівномірного розподілу антимікробних
речовин у порожнині матки та санації всіх її складок і шарів [1, 2].
Тому, крім вибору ефективного лікарського засобу, має важливе значення і механізм
його введення до місця призначення. Для лікування післяродових внутрішньоматкових
інфекцій у тварин краще застосовувати внутрішньоматкове введення високоактивних
антибіотиків у формі аерозолів, які не виводяться з організму з молоком. На сьогодні
ефективним є застосування цефалоспоринів третього покоління, які все ширше
використовуються при лікуванні післяродової патології у корів, свиней, овець і кіз не лише
завдяки їх значної активності, але й завдяки можливості використання молока без обмежень.
Мета роботи полягала у розробленні нового аерозольного внутрішньоматкового засобу
“Цефтіозол” для лікування післяродових внутрішньоматкових інфекцій у тварин.
Матеріали і методи. Проаналізувавши етіопатогенетичні та клінічні фактори розвитку
післяродових внутрішньоматкових інфекцій в тварин, у якості комплексного лікарського
засобу обрано фармацевтичну композицію у вигляді аерозолю для внутрішньоматкового
застосування. Основною діючою речовиною препарату є цефтіофур гідрохлорид та
ексципієнти: молочна кислота, диметилсульфоксид та діамантовий зелений. Розробник
препарату ПП «Біофарм», 22300, Україна, Вінницька область, Літинський район, смт Літин,
вул. Богдана Хмельницького, 37 спільно з Дослідною станцією епізоотології ІВМ НААН,
33028, Україна, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 16/18. Виробник:ТзОВ“ДЕВІЕ”, 22300,
Україна, Вінницька область, Літинський район, смт Літин, вул. Богдана Хмельницького, 37.
Для ідентифікації та кількісного визначення цефтіофуру гідрохлориду
використовували методи фармакопейного аналізу за вимогами ДФ України [3].
Експерементальні, доклінічні та клінічні досліження проведені відповідно до
законодавчої і нормативно-правової бази доказової ветеринарної медицини [4-6].
Результати й обговорення. При обгрунтуванні складу нової фармацевтичної
композиції “Цефтіозол” на основі оригінальної субстанції цефтіофуру гідрохлориду,
враховано літературні дані, власний практичний досвід та результати мікробіологічних
досліджень. Експериментальною оцінкою біологічних властивостей аерозолю “Цефтіозол” на
лабораторних тваринах при дослідженні гострої і хронічної токсичності, алергізуючої дії
аерозолю встановлено, що препарат належить до IV класу токсичності згідно СОУ 85.2-37736:2011 та ГОСТ 12.1.007-76, тобто відноситься до малотоксичних речовин при введенні як
у шлунок, так і внутрішньоочеревинно і підшкірно.
Цефтіофуру гідрохлорид – напівсинтетична речовина з групи цефалоспоринів третього
покоління і має широкий спектр бактерицидної дії щодо грампозитивних і грамнегативних
бактерій (включаючи продукуючі бета-лактамазу штами), а також щодо деяких анаеробів [7].
На його основі підібрано синергуючу комбінацію нового лікарського засобу “Цефтіозол” для
ветеринарної медицини (мас., %):
Цефтіофуру гідрохлорид
25;
молочна кислота
0,08;
діамантовий зелений
2;
диметилсульфоксид
0,2;
пролонгуючий наповнювач
72,72.
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В якості досліджуваного об’єкту використовували різні види сільськогосподарських
тварин (велика та дрібна рогата худоба, свині) з ендометритами, цервіцитами, вагінітітами,
затримкою посліду різної етіології.
Препарат пройшов широкі клінічні випробування на 155-ти сільськогосподарських
тваринах (велика рогата худоба, коні, вівці, кози, свині) з післяродовими
внутрішньоматковими інфекціями різної етіології, які показали високу лікувальну
ефективність аерозольного препарату “Цефтіозол”, зокрема у скороченні сервіс-періоду на
26±4 доби та зменшенні індексу осіменіння корів в 0,2 рази (табл.).
Таблиця
Вплив препарату “Цефтіозол” на перебіг післяродового періоду корів, M ± m, n = 6
Групи корів
Контрольна
Дослідна

Сервіс-період, доба
80,00±6,89
53,65±0,11*

Індекс осіменіння
1,2
1,0

Примітка: *Р≤0,01 – в порівнянні з контрольною.

Результати випробувань знайшли відображення у проекті листівки-вкладки щодо
застосування аерозолю, яка включає обов’язкові статті (опис, склад, фармакологічні
властивості, застосування, дозування, протипоказання, вид лікарської форми та зберігання).

Проект
Листівка-вкладка
фармацевтичної композиції Цефтіозол
Опис
Піноутворюючий аерозоль зеленого кольору.
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину: цефтіофургідрохлорид – 25 мг, молочна
кислота – 0,08 мл., діамантовий зелений – 2 мг, диметилсульфоксид – 0,2 мл, наповнювач – до
1 мл.
Фармакологічні властивості
Цефтіозол володіє широким спектром антимікробної дії. Цефтіофуру гідрохлорид –
напівсинтетична речовина з групи цефалоспоринів третього покоління і має широкий спектр
бактерицидної дії щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій (включаючи продукуючі
бета-лактамазу штами), а також щодо деяких анаеробів: Escherichia coli, Pasteurella
haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Pasteurella spp., Staphylococcus spp.,
Actynomyces pyogenes, Salmonella typhimurium, Bacillus spp., Proteus spp. і ін. Механізм дії
цефтіофуру гідрохлориду полягає в блокуванні синтезу клітинних стінок бактерій,
пригнічуючи синтез пептидоглікану. Молочна кислота підтримує оптимальні значення
кислотності слизової оболонки статевих органів. Діамантовий зелений являє собою
синтетичний антисептичний засіб, що має протимікробну активність відносно
грампозитивних бактерій, золотистого стафілокока, дифтерійної палички і стрептокока,
пригнічує ріст дріжджових грибків роду Candida. Бензалконій хлорид – антисептична
речовина з групи четвертинних амонійних сполук. Активний по відношенню до
грампозитивних та грамнегативних бактерій, дріжджових та пліснявих грибків, найпростіших
та деяких вірусів. Диметилсульфоксид, в якості безпечної пролонгуючої основи, добре
проникає крізь біологічні мембрани, у тому числі через шкіру і має транспортні властивості,
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сприяючи проникненню через шкіру і слизові оболонки лікарських засобів. Має
протизапальну, аналгетичну, антисептичну та фібринолітичну дію. Утворення піни надає
можливість впливу активних речовин на всю внутрішню поверхню стінки матки та її роги.
Застосування
Застосовують
препарат
для
профілактики
та
лікування
післяродових
внутрішньоматкових інфекцій у корів, свиней, овець і кіз (ендометритів, піометри, цервіцитів,
вагінітів, затримки посліду, що спричинені чутливими до цефтіофуру мікроорганізмами),
після надання рододопомоги, кесаревого розтину та післяродової санації матки.
Дозування
Перед застосуванням флакон добре збовтати. Провести санітарну обробку зовнішніх
статевих органів і кореня хвоста. При необхідності звільнити порожнину матки від запального
ексудату. Препарат застосовують внутрішньоматково за допомогою одноразового катетера.
Шляхом натискання на аерозольну головку, яка з’єднана з балоном, вводять вміст балону в
порожнину матки протягом 10-15 секунд. Застосовують одноразово після попереднього огляду
та ректального масажу матки. При необхідності введення препарату повторюють двічі або
тричі з інтервалом 5-7 діб. У випадку піометри можна застосовувати одноразово місткість двох
балонів.
Протипоказання
Не застосовувати тваринам при підвищеній чутливості до діючих речовин препарату!
Не застосовувати під час вагітності! Після введення препарату не робити масаж матки!
Період виведення (каренція)
Молоко від корів під час та після лікування препаратом використовують без обмежень.
Забій тварин на м’ясо дозволяється через 8 діб після останнього застосування препарату.
Отримане до зазначеного терміну м’ясо утилізують або згодовують непродуктивним
тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.
Форма випуску
Аерозольний балон ємкістю 45 мл з пластмасовим аплікатором, катетером та рукавицею
одноразового використання.
Зберігання
Зберігати в сухому темному місці при температурі 10-25 °С. не підлягає замороженню.
Уникати високих температур та вогню! Не ударяти, не відкривати, не кидати у вогонь!
Зберігати у закритому та недоступному для дітей місці.
Термін придатності
2 роки з дати виготовлення.
ВИСНОВКИ
1. Створено фармацевтичну композицію у вигляді аерозолю для внутрішньоматкового
введення, який містить цефтіофуру гідрохлорид, молочну кислоту, диметилсульфоксид,
діамантовий зелений та бензалконій хлорид. Препарат має протизапальну, аналгетичну,
антисептичну та регенеративну дію, забезпечує високий клінічний ефект при лікуванні
післяродових внутрішньоматкових інфекцій у корів, свиней, овець і кіз (ендометритів,
піометри, цервіцитів, вагінітів, затримки посліду, що спричинені чутливими до цефтіофуру
мікроорганізмами), після надання рододопомоги, кесаревого розтину та післяродової санації
матки.
2. Встановлено високу лікувальну ефективність препарату, зокрема у скороченні
сервіс-періоду на 26±4 доби та зменшенні індексу осіменіння корів в 0,2 рази.
3. Розроблено проект Настанови для Цефтіозолу у практиці ветеринарної медицини.
Перспективи досліджень. Апробувати нові схеми лікування післяродових
внутрішньоматкових інфекцій у корів,свиней, овець і кіз у комплексі з препаратами, які не
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виводяться з організму з молоком. Матеріали досліджень увійдуть до реєстраційної
документації на препарат.
DEVELOPMENT OF A NEW INTRAUTERINEAEROSOL FOR THE VETERINARY
PRACTICE "CEFTHIOSOL"
R. M. Sachuk
Research Station of Epizootology of IVM NAAS,
16/18, Kn Volodymyr St., Rivne, 33028, Ukraine
SUMMARY
The article presents a new pharmaceutical composition "Cefthiosol" based on cefthiofur
hydrochloride. Cefthiofur hydrochloride is a Cefalosporin of the third generation, which has a wide
spectrum of bactericidal activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria, as well as against
some anaerobes. The composition of "Cefthiosol" also includes lactic acid, dimethylsulphoxide
diamond green and benzalkonium chloride. The high therapeutic efficacy of the preparation was
established, in particular, in reducing the service period by 26±4 days and reducing the index of
insemination of cows by 0,2 times. The preparation is used for the treatment of postnatal intrauterine
infections of cows, mares, swine, sheep and goats. "Cefthiosol" is of interest to veterinary medicine, and
therefore it is expedient to continue its further clinical study and standardize the indicators of its
quality.
Keywords:
INTRAUTERINE
PREPARATION,
AEROSOL,
"CEFTHIOSOL",
POSTNATAL INFECTION.
РАЗРАБОТКА НОВОГО АЭРОЗОЛЬНОГО ВНУТРИМАТОЧНОГО ПРЕПАРАТА
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКИ "ЦЕФТИОЗОЛ"
Р. Н. Сачук
Опытная станция эпизоотологии ИВМ НААН,
ул. Князя Владимира, 16/18, г. Ровно, 33028, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлена новая фармацевтическая композиция "Цефтиозол" на основе
цефтиофура гидрохлорида. Цефтиофура гидрохлорид - цефалоспорин третьего поколения
который имеет широкий спектр бактерицидного действия в отношении грамположительных и
грамотрицательных бактерий, а также некоторых анаэробов. В состав препарата "Цефтиозол"
входит также молочная кислота, диметилсульфоксид, бриллиантовый зеленый и бензалкония
хлорид. Препарат применяют для лечении послеродовых внутриматочных инфекций у коров,
свиней, овец и коз. Установлено высокую лечебную эффективность препарата, в частности в
сокращении сервис-периода на 26±4 суток и уменьшении индекса осеменения коров в 0,2 раза.
"Цефтиозол" представляет интерес для ветеринарной медицины и поэтому целесообразно
продолжить его дальнейшее клиническое исследование и стандартизировать показатели его
качества.
Ключевые слова: ВНУТРИМАТОЧНЫЙ ПРЕПАРАТ, АЭРОЗОЛЬ, "ЦЕФТИОЗОЛ",
ПОСЛЕРОДОВАЯ ИНФЕКЦИЯ.
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УДК 636.085.34:57

КОНТРОЛЬ ВМІСТУ МАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ У СИЛОСАХ І СІНАЖАХ
МЕТОДОМ КАПІЛЯРНОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ
Г. П. Ривак, канд. с.-г. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті обґрунтовано проблему контролювання силосів і сінажів за вмістом
масляної кислоти, а також необхідність впровадження нових альтернативних, більш точних
методів визначення цього показника, як індикатора псування консервованих кормів. Описано
принцип методу капілярного електрофорезу, калібрування системи і хід визначення масляної
кислоти в силосах і сінажах. Подано результати досліджень зразків силосів та сінажів з
різним терміном зберігання і якістю силосування за показником вмісту масляної кислоти.
Також, проведено оцінювання (валідацію) методу з метою його застосування при
контролюванні якості консервованих кормів за вмістом масляної кислоти.
Ключові слова: МАСЛЯНА КИСЛОТА, СИЛОС, СІНАЖ, МЕТОД КАПІЛЯРНОГО
ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ, СТАНДАРТНИЙ ЗРАЗОК.
У реалізації важливої проблеми отримання якісної і безпечної продукції тваринництва
вирішальним фактором є рівень повноцінної годівлі, який визначається кількістю енергії,
протеїну, широким спектром біологічно активних речовин, які поступають в організм, їх
збалансованість між собою з врахуванням видових та статево-вікових особливостей
сільськогосподарських тварин, таких, як велика та дрібна рогата худоба.
Найбільш технологічним і економічним типом їх годівлі є сіно-силосно-сінажний.
Силос і сінаж – консервовані корми, мають високу поживну цінність, містять біологічно
активні речовини та органічні кислоти, які стимулюють апетит тварин, дозволяють
нормалізувати процеси травлення, покращити технологічні властивості і отримувати високі
надої молока хорошої якості, особливо у зимовий період [1].
За такого типу годівлі дуже важливо згодовувати якісні консервовані корми, отримані
правильним консервуванням і зберіганням, з прогнозованим протіканням у них процесів
молочно-кислого бродіння, збереженням своїх смакових і поживних характеристик.
Розвиток несприятливої мікрофлори, гнильних і маслянокислих процесів у кормах,
знижують їх якість, призводять до псування, погіршення смакових, поживних якостей, а також
до поганого споживання корму і проблем зі здоров’ям у тварин.
Маслянокислі бактерії розвиваються лише в анаеробних умовах, коли силосується
волога і/або забруднена трав’яна маса, а процес маслянокислого бродіння постійно
продовжується за недостатнього окислення. За сприятливих умов для своєї життєдіяльності,
маслянокислі бактерії можуть бути особливо небезпечним конкурентом молочнокислих
бактерій, розщеплюючи не тільки цукор, а й молочну кислоту, тим самим знижуючи її
консервуючу здатність. Ці бактерії зброджують цукри, крохмаль та молочну кислоту до
масляної й низки побічних продуктів – оцтового альдегіду, вуглекислого газу, водню, а білки
— до аміаку та амінів, тому силос і сінаж набувають запаху тухлих яєць, сірки, що погіршує
смакові якості і споживання таких кормів [2].
Масляна кислота – це своєрідний індикатор псування консервованих кормів, особливо,
відносно розпаду білка, і хоча вона нешкідлива для організму тварин, але її наявність надає
неприємного запаху і свідчить про небажаний процес силосування. У добротних кормах
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масляна кислота повинна бути відсутня [3].
В Україні нормативними документами на силос і сінаж, а саме ДСТУ 4782 [4] і ДСТУ
4684 [5], встановлено максимально допустимий вміст масляної кислоти 0,1-0,3 %, за якого ці
корми вважаються якісними і дозволені до застосування в годівлі сільськогосподарських
тварин.
Однак, постає питання визначення вмісту масляної кислоти у силосах і сінажах, з метою
контролювання їх якості, безпечності та повноцінного використання.
На сьогоднішній день найчастіше використовують титрометричний метод визначення
масляної кислоти в силосі та сінажі, який базується на титруванні екстракту зразка 0,1 н
розчином гідрооксиду барію та утворенні маслянокислого бариту, який випадає в осад. У
нормативних документах на ці продукти зазначено доволі трудомісткий титрометричний метод
Леппера-Флига, який складається з етапів знецукрювання, переводу зв’язаних кислот у вільні,
шляхом відгонки та лужного титрування. Також, часто застосовують газохроматографічний
метод визначення масляної кислоти.
У лабораторії контролю кормових добавок і преміксів ДНДКІ ветрепаратів та кормових
добавок впроваджено визначення вмісту масляної кислоти в силосі та сінажі методом
капілярного електрофорезу із застосуванням системи капілярного електрофорезу «Капель105М». Цей метод є швидким у реалізації, не потребує дорогих реактивів, специфічних
хроматографічних колонок та може застосовуватися, як альтернативний для даних
випробувань [6].
Матеріали і методи. Метод базується на екстракції масляної кислоти із силосів/сінажів
бідистильованою водою, необхідних розведеннях і кількісному визначенні її методом
капілярного електрофорезу. Детектування масляної кислоти проводять за довжини хвилі 190
нм [7]. Діапазон визначення масляної кислоти становить від 0,05 до 50 % включно.
Для проведення випробувань було взято по 5 зразків силосів і сінажів з різних
господарств і різного терміну зберігання. Зразки готували відповідно з методикою
випробувань.
У процесі досліджень було здійснено такі процедури: підготовка капіляра до роботи,
приготування буферних, калібрувальних і контрольних розчинів, калібрування системи
капілярного електрофорезу «Капель-105М» і підготовка проб.
Калібрування системи проводили за допомогою калібрувальних і контрольного
розчинів з використанням стандартного зразка бутирату натрію, виробництва фірми “Aldrich”.
Аналізування зразків силосів і сінажів, проводили за відповідних параметрів приладу
(табл. 1).
Таблиця 1
Умови проведення аналізу приладом «Капель-105М»
Схема аналізу
Довжина хвилі, нм
Температура, °С
Введення проби
Напруга, кВ
Час, хв
Довжина хвилі, нм

Умови досліджень
190
20
30 мбар, 15 с
Мінус 17
5—6
190

Результати й обговорення. Для калібрування системи капілярного електрофорезу було
побудовано калібрувальний графік, реєструючи по дві електрофореграми для кожного розчину
з концентрацією 100,0; 50,0; 10,0 мг/дм³ в умовах, відповідних аналізу.
Діапазони калібрування системи співпадають із діапазонами лінійності калібрувальної
характеристики і складають: для масляної кислоти 10-100 мг/дм³. Перевірено стабільність
калібрувального графіку за допомогою контрольного розчину, встановлено ширину вікна
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ідентифікації 5 % і на отриманих електрофореграмах перевірено автоматичну ідентифікацію
компоненту.
Електрофореграму калібрувального розчину з концентрацією 100 мг/дм3 масляної
кислоти наведено на рис. 1.
масляна 100.0
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Концентрація
масляної кислоти,
мг/дм3
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0
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Час виходу піків, хв.
Рис. 1. Електрофореграма стандартного розчину масляної кислоти 100,0 мг/дм3

Аналізуючи час виходу піків калібрувальних розчинів з концентраціями 100,0; 50,0;
10,0 мг/дм³, можна зробити висновок, що він співпадає для досліджуваного компонента,
незалежно від його концентрації і становить 4,4-4,9 хв. Висота і площа піків знижується
прямопропорційно до заданої концентрації калібрувальних розчинів, що свідчить про
прийнятність калібрувальних характеристик. При цьому значення відхилень у кожній точці
калібрувальної характеристики не перевищують 10 %, а коефіцієнт кореляції більший 0,99.
Для силосу і сінажу при його натуральній вологості маса наважки складала 1000 мг.
Зразки попередньо подрібнювали за допомогою млинка лабораторного. Проби досліджували
без розведення (Q1 = 1). Отримані водневі витяжки аналізували в день приготування.
У відповідних умовах було проведено аналіз взятих для досліджень зразків силосів і
сінажів, отримано результати у вигляді електрофореграм, одну з яких подано на рис. 2.
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Рис. 2. Електрофореграма визначення вмісту масляної кислоти у дослідженому зразку сінажу

Використавши програмне забезпечення, на отриманих електрофореграмах зразків
ідетифіковано пік масляної кислоти, який співпадає за часом міграції з ідентичним в
контрольному зразку. Показники, які характеризують отримані електрофореграми, наведено в
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таблиці 2.
Таблиця 2
Результати вмісту масляної кислоти у зразках силосів і сінажів,
отримані методом капілярного електрофорезу
Назва зразка
Сінаж 1
Сінаж 2
Сінаж 3
Сінаж 4
Сінаж 5
Силос 1
Силос 2
Силос 3
Силос 4
Силос 5

Час виходу
піків, хв.
4,692
4,793
4,687
4,480
4,633
4,615
4,744
4,888
4,828
4,930

Висота

Площа

0,372
1,154
1,331
1,654
1,810
0,292
1,383
1,229
1,697
4,233

9,443
18,35
25,13
32,33
84,24
7,748
22,55
30,27
42,96
109,3

Концентрація,
мг/дм3
44,17
85,82
117,5
151,2
394,1
23,21
109,7
141,6
201,0
511,1

Уміст масляної
кислоти, %
0,66 ± 0,09
0,90 ± 0,13
1,90 ± 0,27
2,47 ± 0,45
5,11 ± 0,96
0,38 ± 0,08
1,57 ± 0,32
2,50 ± 0,37
3,41 ± 0,65
6,82 ± 1,02

Уміст масляної кислоти результатів двох паралельних визначень розраховано за
відповідною формулою, з урахуванням маси зразка, взятого для аналізу, об’єму отриманого
екстракту та додаткового розведення (за необхідності).
Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновок, що час міграції
масляної кислоти у дослідних зразках співпадає з аналогічним у калібрувальних і
контрольному розчинах, їх концентрація, висота їх піків та площа знаходились у межах
діапазону вимірювання за даним методом.
На стадії відпрацювання методу та ідентифікації масляної кислоти у дослідних зразках,
було застосовано метод добавок. Для цього у відфільтровану водну витяжку, вносили добавку
стандартного зразка в концентрації 50-150 % від попереднього визначення. Збільшення висоти
відповідного піку підтвердило правильність ідентифікації за відповідного часу міграції та в
межах діапазону лінійності калібрувальної характеристики. Впроваджена методика дозволяє
аналізувати зразки консервованих кормів із різною концентрацією масляної кислоти у
діапазоні від 0,05 до 50 % включно.
У процесі впровадження методики було проведено її валідацію та розрахунок
невизначеності, отримані результати подано в таблиці 3.
Таблиця 3
Бюджет невизначеності методу капілярного електрофорезу для визначення масляної кислоти у
концентрованих кормах
Джерело невизначеності

Оцінка типу

Прецизійність визначення в умовах повторності* ur
А
Маса проби um
В
Об'єм підготовленої проби uV
В
Коефіцієнт розведення проби uQ1
В
Коефіцієнт додаткового розведення проби uQ2
В
Зразки для калібрування системи капілярного
В
електрофорезу uГО
Калібрування системи капілярного електрофорезу uгр
А
Сумарна стандартна відносна невизначеність uс, %
Розширена відносна невизначеність (Uвід) при k=2, %
Розширена відносна невизначеність (Uвід) при k=2 (прийнято), %

Стандартна відносна
невизначеність, %
7,8
0,6
1,2
---1,5
2,5
5
9,8
19,6
20

Значення меж відтворюваності R для ймовірності Р = 0,95 становить 28,0 %, межа
повторності (відносне значення допустимої розбіжності між двома результатами паралельних
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визначень) r – 22,0 %.
Отже, отримані нами результати досліджень задовольняють вимоги атестованої
методики і є прийнятними при дотриманні рекомендованих значень об'ємів розчинів і
розведень проб, залежно від їх виду та вмісту досліджуваного показника.
ВИСНОВКИ
1. Отримані результати досліджень свідчать, що метод капілярного електрофорезу,
проведений за допомогою приладу «Капель-105М» є відтворюваним, достатньо точним та
вірогідним у випадку досліджень силосів і сінажів за вмістом масляної кислоти. Калібрувальні
характеристики задовольняють умови для даного методу досліджень, а саме: коефіцієнт
кореляції більший 0,99, а значення відхилень у кожній точці не перевищує 10 %.
2. Застосований метод добавок для ідентифікації масляної кислоти дозволив краще
ідентифікувати цей компонент з відповідними висотою, площею і концентрацією, а також
часом міграції піків.
3. Прецизійність визначення в умовах повторності становить 7,8 %, а розширена
відносна невизначеність (Uвід) при k=2 – 20,0 %.
4. Отже, метод капілярного електрофорезу може застосовуватися для контролювання
вмісту масляної кислоти у силосах і сінажах.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на впровадження
та відпрацювання методу капілярного електрофорезу для одночасного визначення вмісту
органічних кислот у концентрованих кормах.
CONTROL OF CONTENT OF BUTYRIC ACID IN SILAGE AND SOILAGE
METHOD OF CAPILLARY ELECTROPHORESIS
Н. P. Ryvak
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
The article substantiates the problem of controlling silage and soilage in the content of butyric
acid, as well as the necessity of introducing new alternative, more precise methods for determining
this indicator as an indicator of the deterioration of canned feed. The principle of the method of
capillary electrophoresis, calibration of the system and the course of determination of butyric acid in
silage and soilage are described. The results of researches of samples of silage and soilage with
different shelf life and quality of silage on the index of butyric acid content are presented. Also, the
evaluation (validation) of the method was carried out with a view to its application in controlling the
quality of these feeds in terms of the content of butyric acid.
Keywords: BUTYRIC ACID, SILAGE, SOILAGE, METHOD OF CAPILLARY
ELECTROPHORESIS, STANDARD SAMPLES.
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КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ МАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В СИЛОСАХ И СЕНАЖАХ
МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
Г. П. Рывак
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье обоснована проблема контроля силосов и сенажей по содержанию масляной
кислоты, а также необходимость внедрения новых альтернативных, более точных методов
определения этого показателя, как индикатора порчи консервированных кормов. Описаны
принцип метода капиллярного электрофореза, калибровки системы и ход определения
масляной кислоты в силосах и сенажах. Представлены результаты исследований образцов
силосов и сенажей с разным сроком хранения и качеством силосования по показателю
содержания масляной кислоты. Также, проведена оценка (валидация) метода с целью его
применения при контроле качества консервированных кормов по содержанию масляной
кислоты.
Ключевые слова: МАСЛЯНАЯ КИСЛОТА, СИЛОС, СЕНАЖ, МЕТОД
КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА, СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ.
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ЗАСТОСУВАННЯ УФ-СПЕКТРОСКОПІЇ ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО
ВИЗНАЧЕННЯ КЕТОПРОФЕНУ У ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТАХ
Г. Ю. Тесляр1, провідний фахівець,
І. Я. Коцюмбас1, д-р вет. наук, професор, академік НААН,
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М. Б. Смейко1, Н. Г. Рогуля1, старші лаборанти з в/о,
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2
В. C. Знак , хімік I категорії відділу контролю якості,
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Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
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У статті представлені результати кількісного визначення кетопрофену
у ветеринарних
препаратах
розчинах
для
ін’єкцій
"Кетоніл",
"Ketosol-100",
"Comforion Vet 100" та "Кетолайн". Аналіз виконували спектрофотометричним методом
за власним світлопоглинанням кетопрофену в УФ-ділянці спектру з використанням
розчинників: дихлорметану, 50 % водного розчину етанолу та 0,1 М розчину натрій
гідроксиду. Встановлено, що всі три використані розчинники придатні для визначання
кетопрофену у випробуваних препаратах, при цьому експреснішою та дешевшою є методика
з використанням натрій гідроксиду. Розроблені та запропоновані методики кількісного
визначення кетопрофену у ветеринарних препаратах характеризуються задовільними
метрологічними характеристиками, а результати, отримані з їх допомогою, узгоджуються
з результатами, отриманими фармакопейним методом ВЕРХ.
Ключові слова: КЕТОПРОФЕН, СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ, ВЕТЕРИНАРНІ
ПРЕПАРАТИ.
Нестероїдні протизапальні засоби (НСПЗ) – група ефективних лікарських препаратів
(ЛП), що виявляють жаропонижуючу, протизапальну та знеболюючу дію. В основному, НСПЗ
застосовуються у медицині людей та ветеринарії при гострих і хронічних захворюваннях, що
супроводжуються запальним процесом і болем. Список сучасних нестероїдних
протизапальних препаратів, що на сьогодні знаходяться в арсеналі лікарів, доволі широкий.
Класифікують їх залежно від хімічної структури і рівня активності. Розрізняють також різні
форми випуску НСПЗ: таблетки, капсули, мазі, гелі, свічки, розчини для ін'єкцій тощо [1].
Лікарська речовина (ЛР) кетопрофен – 2-(3-бензоїлфеніл) пропанову кислоту входить
до складу багатьох однокомпонентних та комбінованих лікарських та ветеринарних НСПЗ [1,
2].
У періодичній науковій літературі для визначення кетопрофену пропонують метод УФспектрофотометрії за власним поглинанням [3], диференціальної спектрофотометрїі за
першою та другою похідними [4]. Описані методики спектрофотометричного визначення з
використанням солюбілізуючих реагентів – о-хлоранілу [5], натрієвої солі аспірину [6] тощо.
Розроблена методика кінетичного спектрофотометричного визначання кетопрофену з
використанням 3-метил-2-бензотіазолінон гідразону та Церію (IV) [7]. Відомі методики
екстракційно-фотометричного визначення кетопрофену, за присутності інших ЛР, з ціановим
барвником ДІДК [8]. Люмінесцентним методом визначають кетопрофен за свіченням його
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комплексів з рідкісноземельними металами – Тербієм (ІІІ) [9] та Європієм (ІІІ) [10]. Також
відомо про застосування методів потенціометричного титруванням з використанням
модифікованих електродів [11], високоефективної рідинної (ВЕРХ) [12–16] та тонкошарової
хроматографій [16].
Відповідно до вимог Державної Фармакопеї України, 2-е видання (ДФУ 2.0),
Європейської Фармакопеї (EP), Британської Фармакопеї (BP) та Фармакопеї США (USP)
кількісне визначення основної речовини у субстанції кетопрофену, розчиненого у 50% розчині
етанолу, виконують методом потенціометричного титрування 0,1 М водним розчином натрій
гідроксиду [17-20]. Застосовувати цю методику для визначення кетопрофену у ЛП неможливо,
оскільки до їх складу поряд з кетопрофеном входять ще й допоміжні речовини, які
реагуватимуть з титрантом, а отже впливатимуть на результат аналізу.
Кетопрофен у складі простих та комбінованих ЛП, згідно з EP, BP та USP, визначають
методом ВЕРХ [18-20] або спектрофотометричним методом [19].
Метою нашої роботи було встановлення умов кількісного визначення кетопрофену
у простих ветеринарних НСПЗ методом УФ-спектрофотометрії за власним поглинанням та
розробка альтернативних методик із задовільними метрологічними характеристиками.
Матеріали і методи. Об'єктами дослідження були ветеринарні препарати – розчини
для ін’єкцій "Кетоніл" ("Ветсинтез", Україна), "Ketosol-100" ("Interchemie werken" De
Adelaar", Естонія), "Comforion Vet 100" ("Orion Pharma", Фінляндія), "Кетолайн" ("O.L.KARАгроЗооВетСервіс", Україна), що містять у своєму складі 10% кетопрофену та інші АФІ та
допоміжні речовини: аргінін, бензиловий спирт, лимонна кислота, натрій гідроксид та вода
для ін’єкцій.
У роботі була використана субстанція кетопрофену серії 14032803 фірми "Zhejiang
Jiuzhou pharmaceutical CO., Ltd.", Китай, вміст діючої речовини 99,6%. Усі використані
розчинники та реактиви – виробництва "Sigma-Aldrich", кваліфікації не нижче "A.C.S",.
Спектрофотометричні вимірювання проводили на скануючому спектрофотометрі
CARY.WIN – UV-VIS-50 (Varian, США) у кварцових кюветах з товщиною поглинаючого
шару l = 1 см.
В роботі використовували посуд лабораторний мірний класу А ("Simax", Чехія),
електронну вагу ("Аxis", Польща), рН-метр ("Sartorius").
Методика дослідження. Готували три варіанти розчину робочого стандартного зразка
(СЗ) субстанції кетопрофену (розчини РСЗ) у трьох різних розчинниках. Для цього близько по
100 мг (точної наважки) СЗ цієї субстанції розчиняли у трьох мірних колбах ємністю 100 мл
окремо: (а) у 70 мл 0,1 М розчину натрій гідроксиду, (б) у 70 мл 50% водного розчину етанолу,
(в) у 70 мл дихлорметану. Кожен з цих розчинів доводили до мірної риски тим самим
розчинником і ретельно перемішували. По 1 мл кожного з цих отриманих проміжних розчинів
СЗ кетопрофену доводили до мірної риски тим самим розчинником у окремій мірній колбі
ємністю 100 мл та знову ретельно перемішували. Одержані розчини робочого СЗ кетопрофену
– РСЗ-1, РСЗ-2 та РСЗ-3 містили по 0,010 мг СЗ кетопрофену. Розчини використовували
свіжоприготованими.
Розчин робочих досліджуваних зразків (розчини РДЗ) кожного з препаратів у перших
двох варіантах готували, розчиняючи окремо аліквоту препарату об’ємом по 1,0 мл: (а) у 70 мл
0,1 М розчину натрій гідроксиду або у 50% водному розчині етанолу у мірній колбі ємністю
100 мл, доводили до мірної риски тим самим розчинником та ретельно перемішували. По 1 мл
кожного з цих отриманих розчинів доводили до мірної риски тим самим розчинником у мірних
колбах ємністю 100 мл та знову ретельно перемішували. Одержували, відповідно, розчини
РДЗ-1 та РДЗ-2.
У третьому варіанті методики, для приготування розчину досліджуваних зразків (РДЗ3) препаратів, вносили аліквоту кожного з препаратів об’ємом 1,0 мл окремо у ділильну лійку
місткістю 50 мл, додавали 20 мл дихлорметану, 12 мл води, 2 мл 1 М лимонної кислоти,
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струшували упродовж 10 хв та відстоювали для розділення фаз. Після відстоювання суміші
нижню – органічну фазу, збирали у мірну колбу ємністю 100 мл. Екстракцію, порціями по
20 мл, повторювали ще двічі об'єднуючи всі органічні екстракти у мірній колбі, об'єм вмісту
якої доводили до мірної риски тим самим розчинником і ретельно перемішували. 1 мл
отриманого розчину доводили до мірної риски тим самим розчинником у мірній колбі ємністю
100 мл та знову ретельно перемішували.
Одержані розчини РДЗ-1, РДЗ-2 та РДЗ-3 використовували свіжоприготованими.
Інтенсивність світлопоглинання розчинів РСЗ-1, РСЗ-2, РДЗ-1 та РДЗ-2 вимірювали
при λ1 = 260±2 нм, а розчинів РСЗ-3 і РДЗ-3 – при λ2 = 254±2 нм. Вимірювання виконували
відносно компенсаційних розчинів: 0,1 М розчину натрій гідроксиду, 50% водного розчину
етанолу та дихлорметану, відповідно.
Вміст кетопрофену (Х), у мг/мл, обчислювали за формулою:
Eпр.  mСЗ  PСЗ
X 
EСЗ  Vпр.

mСЗ – маса наважки СЗ кетопрофену, використана для приготування розчину РСЗ
кетопрофену, мг;

Vпр.

– об’єм аліквоти препарату, що містить кетопрофен, мл;

EСЗ – значення оптичної густини РСЗ кетопрофену;
Eпр. – значення оптичної густини РДЗ препарату;

PСЗ – вміст чистої речовини кетопрофену у субстанції згідно зі сертифікатом якості
фірми-виробника, частки одиниць.
Результати й обговорення. Нами було встановлено, що розчини кетопрофену у трьох
досліджуваних розчинниках – 0,1 М розчині натрій гідроксиду, 50 % водному розчині етанолу
та дихлорметані характеризуються наявністю одного максимуму власного світлопоглинання
в УФ-ділянці спектру при λ = 250-260 нм, залежно від розчинника. На рис. 1 представлені
електронні спектри світлопоглинання розчинів субстанції кетопрофену і препаратів у цих
розчинниках. Для аналізу була виготовлена одна загальна модельна суміш препаратів
"Кетоніл", "Ketosol-100", "Comforion Vet 100", "Кетолайн", оскільки кількісний та якісний
склад цих ветеринарних ЛП є однаковим. У всіх трьох випадках видно, що у присутності
допоміжних речовин ЛП спектр кетопрофену не змінюється, це свідчить про те, що інші
речовини, які входять до складу препаратів, не заважають кількісному визначенню
кетопрофену у розчинах.
Були визначені граничні концентрації, в межах яких світлопоглинання кетопрофену
у 0,1 М водному розчині натрій гідроксиду, дихлорметані та 50% водному розчині етанолу
підпорядковується закону Бугера-Ламберта-Бера. З цією метою, наважки субстанції від 50 до
150 мг розчиняли у вказаних розчинниках у мірних колбах ємністю 100 мл і шляхом
наступного розведення одержували серію розчинів розрахованої концентрації. З одержаних
результатів вимірювання розраховували середні значення показників світлопоглинання, які
були використані для визначення оптимальної наважки для аналізу.
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Рис.1. Електронні спектри світлопоглинання розчинів субстанції кетопрофену, модельної суміші
препаратів та серійних ветеринарних препаратів у трьох розчинниках: (а) у 0,1 М розчині натрій
гідроксиду; (б) у 50% водному розчині етанолу та (в) у дихлорметані

На рис. 2 представлено графік лінійної залежності аналітичного сигналу від
концентрації кетопрофену в залежності від використаного розчинника, а у табл. 1
представлено метрологічні характеристики розроблених методик. З цих даних видно, що
природа розчинника практично не впливає на характер лінійної залежності. Методики
характеризуються широким лінійним діапазоном та високою, як для спектрофотометрії,
чутливістю.

Рис. 2. Залежність величини аналітичного сигналу від концентрації кетопрофену, розчиненого
у різних розчинниках
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Таблиця 1
Метрологічні характеристики методики спектрофотометричного визначення кетопрофену
при використанні різних розчинників [21, 22]
Розчинники
1. 0,1 М NaOH
2. 50% водний розчин
EtOH
3. Дихлорметан

Лінійність,
мкг/мл
0,5 – 15

Рівняння графіка,
С, мкг/мл
ΔА=0,004+0,068∙C

Смін,
(мкг/мл)
0,05

СН,
(мкг/мл)
0,15

R,
мкг/мл
0,9998

0,5 – 15

ΔА=0,004+0,069∙C

0,05

0,15

0,9994

0,5 – 14

ΔА=0,005+0,074∙C

0,03

0,09

0,9997

За результатами проведених досліджень були встановлені умови стандартних
операційних процедур та опрацьовані модифкації методики визначання кетопрофену
у чотирьох ін'єкційниїх ветеринарних препаратах серійного виробництва різних виробників
з використанням трьох різних розчинників для приготування РДЗ. Результати кількісного
визначання вмісту кетопрофену у досліджених ветпрепаратах розробленими методиками
та фармакопейним методом ВЕРХ, як методом порівняння, а також їх статистичний аналіз
наведені у таблицях 2 та 3.
Таблиця 2
Результати кількісного визначення кетопрофену
у препаратах "Кетоніл", "Ketosol-100", "Comforion Vet 100", "Кетолайн"

Назва препаратів

"Кетоніл"

"Ketosol-100"

"Comforion Vet 10
0"

"Кетолайн"

Результати
визначення
кетопрофену
методом ВЕРХ [20],
мг/мл
99,9
98,9
101,2
99,9
100,2
99,4
100,1
100,7
101,5
100,6
101,8
101,4
103,1
101,3
100,7
100.3
102,1
101,7
102,0
103,0

Результати визначення спектрофотометричним методом
кетопрофену, розчиненого у різних розчинниках, мг/мл
0,1 М розчин NaOH

50 % водний
розчин етанолу

дихлорметан

99,8
102,2
101,8
100,4
100,1
101,5
100,2
102,2
98,7
99,6
102,9
100,3
103,7
101,0
100,9
103,9
101,1
98,9
102,3
99,7

97,9
98,7
100,2
99,2
99,8
100,4
98,2
97,2
99,4
98,4
99,5
100,7
99,1
102,5
101,6
103,6
104,4
102,1
101,4
102,3

101,8
98,8
97,8
99,6
101,6
101,6
99,1
102,5
101,3
99,3
101,3
104,4
102,8
102,1
101,1
104,0
101,7
104,3
103,2
102,4

Наведені у табл. 3 значення свідчать про те, що метрологічні характеристики усіх
методик є співмірними, а відносна похибка визначання кетопрофену спектрофотометричним
методом у досліджених препаратах, РДЗ яких готували з використанням трьох різних
розчинників, не перевищує 2,5 %.
\
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Таблиця 3
Результати статистичної обробки визначення вмісту кетопрофену
у препаратах різних виробників із застосуванням УФ-спектроскопії
Метрологічні характеристики
Назва
препаратів

"Кетоніл"

"Comforion
Vet 100"

"Ketosol100"

"Кетолайн"

Методики
0,1 М NaOH
50% C2H5OH
CH2CI2
ВЕРХ
0,1 М NaOH
50% C2H5OH
CH2CI2
ВЕРХ
0,1 М NaOH
50% C2H5OH
CH2CI2
ВЕРХ
0,1 М NaOH
50% C2H5OH
CH2CI2
ВЕРХ

x,
мг/мл

S2

Sx

x

RSD ,

100,9
99,2
99,9
100,0
101,8
100,7
102,3
101,6
100,4
98,7
100,8
100,5
101,2
102,8
103,1
101,8

1,15
0,83
3,05
0,67
2,13
2,01
1,79
0,60
2,01
1,49
2,23
0,61
4,01
1,48
1,18
0,92

0,48
0,406
0,781
0,367
0,653
0,635
0,600
0,346
0,633
0,547
0,668
0,348
0,896
0,543
0,485
0,429

1,3
1,1
2,2
1,0
1,8
1,8
1,7
1,0
1,8
1,5
1,9
1,0
2,5
1,5
1,4
1,2

1,06
0,92
1,75
0,82
1,43
1,41
1,31
0,76
1,41
1,24
1,48
0,78
1,98
1,18
1,05
0,94

%

 ,%
1,29
1,14
2,17
1,02
1,77
1,79
1,7
0,94
1,75
1,54
1,84
0,96
2,47
1,47
1,3
1,17

Fкритерій,
6,39
[21, 22]
1,72
1,24
4,55
—
3,55
3,35
2,98
—
3,30
2,44
3,66
—
4,36
1,61
1,28
—

tкритерій,
3,36
[21, 22]
0,50
0,18
1,39
—
1,08
1,11
1,01
—
1,11
0,77
1,19
—
1,31
0,43
0,31
—

Порівняння результатів кількісного визначення кетопрофену у серійних ветпрепаратах
різних виробників, одержаних з допомогою розробленої спектрофотометричної методики (у
трьох модифікаціях), з результатами, отриманими фармакопейним методом (метод ВЕРХ), за
критерієм Фішера (F-критерій) та Стьюдента (t-критерій) показало, що дані повністю
узгоджуються між собою. Обчислені значення критеріїв є меншими за теоретичні для умов
експериментів (F = 6,39, t = 3,36), тому запропоновані нами три модифікації методики УФспектрофотометричного визначання кетопрофену за власним поглинанням і можуть бути
використані для аналітичного контролю ветеринарних препаратів на вміст цієї ЛР.
ВИСНОВКИ
1. Проаналізовано УФ-спектри розчинів кетопрофену у трьох розчинниках:
дихлорметані, 50 % водному розчині етанолу та 0,1 М водному розчині натрій гідроксиду.
2. Виявлено, що для приготування розчинів робочих стандартних зразків кетопрофену
та розчинів робочи досліджуваних зразків ветеринарних препаратів при кількісному
визначенні кетопрофену прямим спектрофотометруванням практично однаково придатні три
випробувані розчинники, на підставі чого розроблено 3 модифікації методики визначення цієї
ЛР за власним світлопоглинанням у цих трьох розчинниках.
3. Обчислено вміст та проведено статистичний аналіз результатів визначання
кетопрофену у серійних ін'єкційних ветеринарних препаратах "Кетоніл", "Ketosol-100",
"Comforion Vet 100", "Кетолайн" методом ВЕРХ та трьома модифікаціями розробленої
спектрофотометричної методики.
4. Визначений вміст кетопрофену у досліджуваних ветеринарних препаратх свідчить
про те, що всі препарати відповідають вимогам НД виробника, а непевність методики
визначення не перевищує 2,5 %, при допустимих межах відхилення вмісту діючої речовин
± 5%.
5. Порівняння стандартних операційних процедур трьох модифікацій розробленої
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спектрофотометричної методики дає підстави стверджувати, що оскільки при використанні
дихлорметану виникає необхідність проводити екстрагування кетопрофену з препарату, то за
експресністю та токсичністю екстрагента цей варіант методики відчутно поступається двом
іншим. В той же час, при співмірних метрологічних характеристиках, використання 0,1 М
розчину натрій гідроксиду, як розчинника, є більш вигідним економічно, ніж використання
50% водного розчину етанолу та дихлорметану. Таким чином, саме методика прямого
спектрофотометричного визначення кетопрофену у ін'єкційних ветеринарних препаратах
"Кетоніл", "Ketosol-100", "Comforion Vet 100", "Кетолайн" може бути рекомендована, як
альтернативна, для кількісного визначання кетопрофену у ветеринарних препаратах.
Перспективи досліджень. Будуть проведені дослідження з визначення вмісту
кетопрофену у комбінованих ветеринарних препаратах.
USE OF UV-SPECTROPHOTOMETRY FOR KETOPROFEN ASSAY
IN VETERINARY MEDICAL PRODUCTS
H. Yu. Teslyar1, I. Ya. Kotsyumbas1, M. V. Yurkevych1, M. B. Smeyko1, N. H. Rohulya1,
M.Ya. Smolinska1, V. S. Znak2
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SUMMARY
The results of quantitative determination of ketoprofen in veterinary preparations solutions
for injection "Ketonil", "Ketosol-100", "Comforion Vet 100" and "Ketoline" are presented in the
article. The analysis was performed by spectrophotometric method using ketoprofen’s own light
absorption of in the UV region of the spectrum using the following solvents: dichloromethane, 50%
aqueous ethanol solution and 0.1 M sodium hydroxide solution. It has been established that all three
solvents used for the determination of ketoprofen in the test formulations are suitable, with a more
expressive and cheaper technique using sodium hydroxide. The developed and proposed methods of
quantitative determination of ketoprofen in veterinary preparations have satisfactory validation
parameters; and the obtained results are consistent with the results obtained by the pharmacopeial
HPLC-method.
Keywords: KETOPROFEN, SPECTROPHOTOMETRY, VETERINARY MEDICAL
PRODUCTS.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты количественного определения кетопрофена в
ветеринарных препаратах "Кетонил", "Ketosol-100", "Comforion Vet 100" и "Кетолайн". Анализ
выполняли спектрофотометрическим методом по собственному светопоглощению
кетопрофена в УФ-области спектра с использованием растворителей: дихлорметана, 50%
водного раствора этанола и 0,1 М раствора гидроксида натрия. Установлено, что все три
использованые растворители пригодны для определения кетопрофена у испытуемых
препаратах, при этом более экспрессной и менее затратной является методика
с использованием 0,1 М раствора гидроксида натрия. Разработаные и предложенные методики
количественного определения кетопрофена в ветеринарных препаратах характеризуются
удовлетворительными метрологическими характеристиками, а результаты, полученные с их
помощью, согласуются с результатами, полученными фармакопейным методом ВЭЖХ.
Ключевые слова: КЕТОПРОФЕН, СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ, ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ.
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РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО
ВИРОБНИЦТВА ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ
У СВІТЛІ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄС
І. А. Березовська, канд. юридичних наук
Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
вул. Мельникова, 36/1, м. Київ, 04119, Україна
У статі наголошується, що внаслідок підписання Угоди про асоціацію та початку
функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС розпочався новий етап розвитку
законодавства щодо обігу ветпрепаратів, який характеризується посиленим впливом права
Євросоюзу на правове регулювання цієї галузі. Доведено, що напрямки реформування
ветеринарного законодавства визначені Стратегією імплементації Глави IV Розділу 4 Угоди
про асоціацію. Встановлено, що в результаті реалізації передбачених ними заходів по суті
відбудеться поширення європейського законодавства на територію України. Зокрема,
обґрунтовано необхідність запровадження в українське законодавство протягом 2018 року
обов’язкового ліцензування виробництва ветеринарних препаратів та належної виробничої
практики (GMP).
Ключові слова: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ,
ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ, ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА, СТРАТЕГІЯ
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ,
НАЛЕЖНА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА.
Введення в дію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (УА) [1]
і запровадження з 1 січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі
України з ЄС (ЗВТ) відкрили новий етап розвитку відносин України з ЄС. Перехід до
практичної реалізації Угоди про асоціацію започаткував поглиблену інтеграцію України з
Євросоюзом та став чинником, що визначає подальші напрямки розвитку правової системи
України.
Однією із сфер, де УА передбачає масштабні перетворення в національному правовому
регулюванні, є харчова промисловість. З огляду на експортний потенціал України у сфері
харчової промисловості, а також на вплив законодавчого регулювання обігу продуктів
харчування на здоров’я кожного пересічного громадянина, гармонізація українського
законодавства з відповідним acquis Євросоюзу має надзвичайно важливе значення. При цьому
нагальної необхідності набули питання реформування вітчизняного законодавства щодо
виробництва ветеринарних препаратів – окремого сектору промисловості, що має
забезпечувати ефективне та безпечне лікування тварин.
У рамках ЗВТ гармонізація законодавства щодо обігу ветпрепаратів визначається
обов’язковою передумовою для подальшого відкриття ринків Євросоюзу як для українських
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виробників ветеринарних препаратів, так і для усіх виробників харчової продукції тваринного
походження.
Про важливість гармонізації правового регулювання обігу ветпрепартів для торгівлі з
Євросоюзом свідчить той факт, що це питання стало предметом моніторингу з боку ЄС одразу
після запровадження ЗВТ. Йдеться про роботу місії Food and Veterinary Office Генерального
директорату Охорони здоров’я та харчової безпеки Єврокомісії (DG SANTE), яка у вересні
2016 року перевіряла питання здійснення в Україні контролю за залишками ветеринарних
препаратів та забруднюючих речовин в продуктах тваринного походження [2]. За
результатами проведеного місією моніторингу прийнято Підсумковий звіт аудиту, що містить
висновки та рекомендації для національних компетентних органів [3].
Варто підкреслити, що фармацевтична промисловість у Європейському Союзі працює
згідно зі стандартами, що містять високі вимоги до забезпечення якості лікарських засобів при
їхній розробці, виробництві та контролі. Зазначені вимоги до продукції, що потрапляє на
ринок ЄС, є одними з найвищих у світі.
Все це робить питання реформування відповідного вітчизняного законодавства
надзвичайно актуальними.
У вітчизняній доктрині загальні аспекти гармонізації національного законодавства до
європейських норм та стандартів були предметом розгляду таких вчених, як: М. Баймуратов,
І. Грицяк, В. Муравйов, Н. Мушак, Р. Петров, К. Смирнова, С. Шевчук, І. Яковюк. Серед
досліджень, присвячених гармонізації окремих аспектів харчового та фіто-санітарного
законодавства, слід виділити роботи С. Бугери, Я. Добідовської, В. Єрмоленка, Т. Коваленко,
В. Мамутова, Т. Чурилової. Питання правового регулювання фармацевтичної промисловості
в ЄС та гармонізації відповідного законодавства України досліджуються переважно стосовно
гуманної медицини, зокрема в роботах таких вчених, як З. Гладун, О. Пасечник, О. Терехов,
Ю. Хом’яков та ін. В той же час, роботи, присвячені власне впливу Угоди про асоціацію на
правове регулювання виробництва ветеринарних препаратів в Україні – поки що відсутні.
Метою цієї роботи є формулювання основних напрямків розвитку законодавства щодо
виробництва ветеринарних препаратів в Україні у світлі набрання чинності Угодою про
асоціацію з ЄС.
В українській правовій системі регулювання обігу ветеринарних препаратів почало
формуватися на початку 90-х років минулого століття. Основними правовими актами у цій
сфері стали:
– Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25 червня 1992 р. № 2498-XII;
– Закон «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01 червня 2000
року № 1775-III;
– Наказ Держкомпідприємництва та Мінагрополітики України «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних
медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і
препаратами від 14 жовтня 2002 р. №108/329;
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію ветеринарних препаратів» від 21 листопада 2007 р. N 1349:
– Накази Державного департаменту ветеринарної медицини: «Про затвердження
Положення про проведення державного контролю та нагляду за якістю ветеринарних
препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини,
які застосовуються в Україні» № 39 від 28 травня 2003 р., «Про затвердження Порядку
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі
ветеринарними медикаментами і препаратами» від 15.12.2003 N 132/444 та інші.
Тривалий час правове регулювання обігу ветеринарних препаратів в Україні базувалось
на двох принципах, що відповідають загальносвітовій та європейській практиці: принципі
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ліцензування діяльності з виробництва та продажу ветеринарних препаратів (статті 66, 68
Закону «Про ветеринарну медицину») та принципі попередньої державної реєстрації
ветеринарних препаратів, що засвідчує проведення експертизи реєстраційної документації на
виробництво відповідного препарату в уповноваженій установі (стаття 63 Закону «Про
ветеринарну медицину»).
Однак, протягом 2014-2015 рр. з метою дерегуляції підприємницької діяльності правові
засади обігу ветеринарних препаратів поряд з іншими галузями було кардинально змінено.
Так, внаслідок прийняття нової редакції Закону "Про ліцензування видів господарської
діяльності" від 02 березня 2015 року № 222-VIII діяльність, пов'язана з виробництвом та
продажами ветеринарних препаратів була, вилучена з переліку видів господарської діяльності,
що підлягають ліцензуванню.
Наказом Мінекономрозвитку України № 1481/302 від 07 вересня 2016 р. було визнано
таким, що втратив чинність Наказ Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України від 14 жовтня 2002 р. №
108/329 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі
ветеринарними медикаментами і препаратами».
Таким чином, з 2015 року діяльність, пов'язана з виробництвом та продажем
ветеринарних препаратів в Україні не підлягає ліцензуванню. Це співпало з затримкою у
реформуванні провідного компетентного органу, відповідального за обіг ветеринарних
препаратів – Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (Держпродспоживслужби), шляхом перетворення Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби, приєднання Державної інспекції з питань захисту прав споживачів і
державної санітарно-епідеміологічної служби, на які було витрачено майже 1,5 роки3.
На наш погляд, скасування обов’язкового ліцензування діяльності з виробництва і
продажу ветеринарних препаратів та відміна законодавчих та інституційних основ існуючої
системи нагляду за їх обігом без створення альтернативної системи в умовах проблемної
епізоотичної ситуації та наявності багатьох інших викликів спричинило негативні наслідки не
лише для ветеринарної медицини, а й для всієї сільськогосподарської галузі та стало кроком
назад у процесі гармонізації вітчизняного законодавства з відповідним законодавством
Євросоюзу.
Ліквідація системи контролю за виробництвом та обігом ветеринарних препаратів та
втрата можливості притягнення до відповідальності недобросовісних виробників, призвели до
зниження якості ветеринарних препаратів, що з’являються в обігу на українському ринку, а
також до загострення недобросовісної конкуренції.
Серед іншого сумлінні вітчизняні виробники ветеринарних препаратів втратили
можливість розширення ринку збуту за рахунок експорту, оскільки при реєстрації за кордоном
ветеринарних препаратів, у більшості країн світу вимагається надання копії ліцензії на
виробництво, виданої компетентним органом країни походження.
Ситуація, що склалась із законодавчим регулюванням обігу ветеринарних препаратів в
Україні, вимагає особливої уваги з боку органів законодавчої та виконавчої влади та потребує
нагального реформування.
Першим кроком в цьому напрямку стало прийняття Верховною Радою України Закону
«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми,
побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» від 18 травня
2017 р. № 2042-VIII, що має набрати чинності з 04 квітня 2018 року.
Так, положення про зазначену службу було затверджено лише через рік, а питання її
фінансування і структури вирішені лише у січні 2016 року [4; 175]. Відповідно лише з квітня 2016 року
почалося формування центрального апарату та територіальних органів.
3
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Перехідні положення цього Закону містять п. 8, який передбачає відновлення
ліцензування виробництва ветеринарних препаратів. Завдяки цьому відтепер законодавчо
закріплено перспективу відновлення з квітня 2018 року ліцензування виробництва
ветеринарних препаратів. При цьому відновлення ліцензування оптової та роздрібної торгівлі
ветпрепаратами зазначеним законом не передбачається.
Очевидно наступним кроком має стати розробка та затвердження Ліцензійних умов
виробництва ветеринарних препаратів. Цей процес регулюється Законом «Про ліцензування
видів діяльності». Згідно з його положеннями, визначення органів ліцензування та видів
господарської діяльності, на які відповідний орган ліцензування видає ліцензії, здійснюється
Кабінетом Міністрів України (ч.1 ст. 3). Орган ліцензування розробляє проекти ліцензійних
умов і змін до них та подає їх в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів
України, якщо інше не встановлене законом (ст. 6). При цьому проекти нормативно-правових
актів у сфері ліцензування (у тому числі ліцензійні умови), що розробляються та/або
приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами
погоджуються Спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування – Державним
комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва (ст. 4).
Таким чином, першочерговим завданням має стати визначення урядом органу
ліцензування для діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, та розробка ним проекту
ліцензійних умов та їх узгодження з комітетом з питань регуляторної політики та
підприємництва для подальшого затвердження Кабінетом Міністрів.
Слід окремо підкреслити, що під час розробки Ліцензійних умов українським
посадовцям потрібно враховувати зобов’язання щодо гармонізації законодавства, прийняті
Україною відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Йдеться про те, що започаткування зони
вільної торгівлі України з ЄС (ЗВТ) з 01 січня 2016 року задіяло чіткий механізм гармонізації
українського законодавства до законодавства ЄС, передбачений Угодою про асоціацію [5].
Особливе значення для подальшого розвитку національного харчового та
ветеринарного законодавства має передбачене ст.64 УА зобов’язання України протягом трьох
місяців після вступу у дію УА надати Підкомітету з управління СФЗ комплексну стратегію
імплементації положень глави 4 УА, поділену на пріоритетні сектори. На виконання
зазначених зобов’язань розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. №
228-р було схвалено Всеохоплюючу стратегію імплементації Глави IV УА (надалі - Стратегія)
[6], яка містить детальний перелік погоджених заходів з систематичного нормативноправового наближення українського законодавства, посилання на відповідне законодавство
ЄС, а також фіксує запланований строк підготовки та строк впровадження відповідного
заходу.
Аналіз Стратегії свідчить, що вона включає до плану імплементації практично весь
комплекс базового (горизонтального) та галузевого (вертикального) харчового законодавства
ЄС та охоплює понад 270 нормативно-правових актів ЄС.
Серед іншого, пункт 62 Розділу 2 Стратегії «Здоров’я тварин» містить базове
законодавство ЄС щодо ветеринарних препаратів. Зокрема, до плану імплементації в
українське законодавство включено: Директиву Європейського Парламенту та Ради про
Кодекс Співтовариства щодо лікарських засобів для ветеринарного застосування №
2001/82/ЄС від 6 листопада 2001 року (з урахуванням змін внесених Директивою 2004/28/ЄС
від 31 березня 2004 року); Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 37/2010 від
22 грудня 2009 р. щодо максимальних меж залишків фармакологічне активних речовин та їх
класифікації в харчових продуктах тваринного походження, а також Регламент Європейського
Парламенту та Ради (ЄС) № 470/2009 від 6 травня 2009 р., яким встановлюються процедури
Співтовариства з визначення рівнів залишків фармакологічне активних речовин у харчових
продуктах тваринного походження та скасовується дія Регламенту Ради (ЄЕС) № 2377/90 і
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вносяться зміни до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2001/82/ЄC і Регламенту
Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 726/2004.
Відповідно до Стратегії, зазначені нормативні акти ЄС мають бути імплементовані в
українське законодавство вже протягом 2018 року.
Аналіз зазначених актів ЄС дозволяє стверджувати, що їх імплементація призведе до
комплексної реформи вітчизняного законодавства щодо обігу ветеринарних препаратів, в
результаті якої по суті відбудеться поширення відповідного європейського законодавства на
територію України.
Так, положеннями Директиви № 2001/82/ЄС [7] (зокрема, її розділу IV)
встановлюються низка базових принципів регулювання виробництва ветпрепаратів в ЄС.
Відповідно до ст. 44 Директиви: «Держави-члени ЄС вживають усіх необхідних заходів для
забезпечення того, щоб виробництво ветеринарних лікарських засобів на їх території
здійснювалося за наявності ліцензії». Ліцензія також необхідна для ввезення ветпрепаратів із
третіх країн до держав-членів ЄС. Ст. 65 Директиви встановлює аналогічну вимогу щодо
ліцензування оптової дистрибуції ветеринарних лікарських засобів.
Відповідно до ст. 50 Директиви, «Власник ліцензії на виробництво зобов’язаний
дотримуватись принципів та настанов належної практики для виробництва лікарських засобів
та використовувати в якості вихідних матеріалів лише діючі речовини, вироблені відповідно
до детальних настанов належної виробничої практики для вихідних матеріалів». Загалом,
Директива визначає основні складові елементи належної виробничої практики щодо
ветпрепаратів. Для їх втілення Комісія ЄС публікує детальні настанови та переглядає їх в міру
необхідності з урахуванням наукового та технічного прогресу (ст. 51 Директиви). На практиці
саме таку настанову з належної виробничої практики (GMP) використовують в ЄС для
оцінювання заяв на одержання ліцензій на виробництво і на її підставі інспектують виробників
ветпрепаратів.
Наведені положення свідчать, що з метою виконання визначених УА зобов’язань з
гармонізації законодавства та розпорядження КМУ № 228-р до кінця 2018 року вимагається
введення в українське законодавство обов’язкового ліцензування виробництва ветеринарних
препаратів та належної виробничої практики (GMP).
Крім вимог до виробництва та імпорту, відповідно до вказаної Директиви, гармонізації
підлягають й інші важливі питання обігу ветпрепаратів, серед яких:
– порядок збуту та, зокрема, реєстрації ветеринарних препаратів (розділ ІІІ Директиви);
– вимоги до маркування та листівок-вкладок (розділ V Директиви);
– вимоги до володіння, дистрибуції та відпуску ветпрепаратів (розділ V Директиви);
– вимоги до фармаконагляду (розділ VІ Директиви);
– порядок нагляду та санкції за порушення вимог законодавства про обіг ветпрепаратів
(розділ VІІ Директиви).
Окремий блок гармонізації на базі згаданих вище регламентів становитимуть питання
законодавчого врегулювання в Україні максимальних меж залишків фармакологічне активних
речовин в харчових продуктах тваринного походження.
Слід підкреслити, що на відміну від добровільних зобов’язань України по гармонізації
власного законодавства, передбачених раніше в Угоді про партнерство та співробітництво,
відповідні положення УА мають обов’язковий характер, а їх виконання моніторитиметься з
боку ЄС [5]. При цьому УА передбачає чіткий механізм контролю за виконанням Україною
взятих зобов’язань щодо гармонізації, в тому числі здійснення постійного оцінювання з боку
інститутів ЄС стану виконання Україною заходів та зобов’язань щодо гармонізації
законодавства. Для полегшення процесу оцінювання, український уряд до завершення
вказаних в УА перехідних періодів зобов'язаний надавати Євросоюзу звіти про прогрес у
наближенні законодавств. Крім підготовки доповідей про хід роботи з наближення
законодавства, процедура моніторингу може включати в себе «роботу місій з перевірки на
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місцях за участю установ ЄС, органів та агентств, неурядових організацій, контролюючих
органів, незалежних експертів та, за необхідності інших» (ст. 475 УА).
Оцінка масштабу прийнятих Україною зобов’язань щодо гармонізації законодавства
дає підстави стверджувати, що для їх виконання необхідна оперативна та кваліфікована
організаційна робота з боку українських компетентних органів. Запланована гармонізація
вимагає особливої уваги з боку Держпродспоживслужби та потребує висококваліфікованих
кадрів.
Серед нагальних завдань, що стоять перед Держпродспоживслужбою, є:
– налагодження технічної роботи з перекладу документів ЄС на українську мову;
– вдосконалення механізму оцінки відповідності українського законодавства вимогам
європейського;
– налагодження координаційної роботи між усіма компетентними органами з метою
якісного та своєчасного реалізації планів з гармонізації законодавства, передбачених Угодою
про асоціацію.
Окремим питанням, пов’язаним із запровадженням GMP, має стати створення
спеціального уповноваженого органу у сфері контролю якості ветеринарних препаратів, з
перспективою його членства у міжнародній Системі співробітництва фармацевтичних
інспекцій (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, PIC/S).
ВИСНОВКИ
Таким чином, реалізація Угоди про асоціацію, включно із започаткуванням ЗВТ між
Україною та ЄС, стала поштовхом для реформи українського законодавства щодо обігу
ветпрепаратів, спрямованої на регулювання їх якості і безпечності для здоров’я тварин та
людей. Основним напрямом реформування найближчим часом має стати відновлення
обов’язкового ліцензування виробництва ветеринарних препаратів та запровадження GMP.
Така реформа, зумовлена необхідністю розвитку торговельних відносин України з ЄС, матиме
набагато ширші наслідки не лише для вітчизняної ветфарміндустрії, а й для захисту здоров’я
тварин та людей в цілому.
REFORMING OF THE UKRAINIAN LEGISLATION ON THE PRODUCTION
OF VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS IN THE LIGHT
OF THE ASSOCIATION OF UKRAINE WITH THE EU
I. Berezovska
Institute of International Relations of Kyiv National University named after Taras Shevchenko
36/1, Melnikova str., Kyiv, 04119, Ukraine
SUMMARY
The article notes that as a result of the signing of the Association Agreement and the start of
the functioning of the free trade zone between Ukraine and the EU, a new stage in the development
of legislation relating to veterinary medicinal products has begun characterized by the increased
impact of European Union law on the legal regulation of this industry. It is proved that the directions
of reforming the veterinary legislation are determined by the Implementation Strategy of Chapter IV
Section 4 of the Association Agreement. It is established that as a result of the implementation of the
measures envisaged by them, in essence, the spread of European legislation to the territory of Ukraine
will take place. In particular, the need to introduce into the Ukrainian legislation during 2018 the
mandatory licensing of veterinary medicinal products production and good manufacturing practice
(GMP) has been proved.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВО ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ,
В СВЕТЕ АССОЦИАЦИИ УКРАИНЫ С ЕС
И. А. Березовская
Институт международных отношений Киевского НУ имени Тараса Шевченко,
ул. Мельникова, 36/1, г. Киев, 04119, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье отмечается, что в результате подписания Соглашения об ассоциации и
внедрения зоны свободной торговли между Украиной и ЕС начался новый этап развития
законодательства об обороте ветеринарных препаратов, характеризующийся усилением
влияния права Евросоюза на регулирование этой отрасли. Установлено, что направления
реформирования ветеринарного законодательства определены Cтратегией имплементации
Главы IV Раздела 4 Соглашения об ассоциации. Доказано, что в результате реализации
предусмотренных ими мер, по сути, произойдет распространение европейского
законодательства на территорию Украины. В частности, доказана необходимость введения в
украинское законодательство в течение 2018 года обязательного лицензирования
производства ветеринарных препаратов и надлежащей производственной практики (GMP).
Ключевые слова: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ,
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СТРАТЕГИЯ
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ,
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ВЕТЕРИНАРНЫХ
ПРЕПАРАТОВ, НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
ЛІТЕРАТУРА
1. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державамичленами // Офіційний вісник України від 26.09.2014, № 75, том 1, стор. 83, стаття 2125.
2. В Україні розпочала роботу місія ЄК щодо оцінки системи держконтролю з
моніторингу залишків ветпрепаратів у тваринах і тваринницькій продукції [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.consumer.gov.ua/News/344/V_Ukraini_rozpochala_robotu_misiya_EK_shchodo_otsin
ki_sistemi_derzhkontrolyu_z_monitoringu_zalishkiv_vetpreparativ_u_tvarinakh_i_tvarinnitskiy_pr
oduktsii.
3. Final report of an audit carried out in Ukraine from 05 September 2016 to 16 September
2016 in order to evaluate the control of residues and contaminants in live animals and animal products
including controls on veterinary medicinal products [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3719
4. Чурилова Т. М. Гармонізація законодавства України та Європейського Союзу у
сфері контролю безпечності харчових продуктів [Електронний документ] / Т. М. Чурилова,
А. І. Малус // Порівняльно-аналітичне право - електронне наукове фахове видання. – 2016. –
№ 1. – С. 175–178. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/65.
5. Березовська І. А. Правові інструменти реалізації зони вільної торгівлі України з
Європейським Союзом // Право України – К., 2016. – № 4. – С. 35–45.

509

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228-р «Про
схвалення Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні
заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» // Урядовий кур'єр від
06.04.2016 № 65.
7. Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001
on the Community code relating to veterinary medicinal products // Official Journal L 311,
28.11.2001. – Р. 1–66.
Рецензент – В. І. Муравйов, д. ю. н, професор, завідувач кафедри порівняльного і
європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.

УДК 004.416.2:577.27

МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН ВІД ДЕСТРУКТИВНОЇ
ДІЇ ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ
В. О. Величко, д-р вет. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Захист організму тварин від деструктивної дії техногенних факторів різного
походження забезпечує багатокомпонентна антиоксидантна система. За умов техногенного
навантаження на довкілля, відповідно і тварин – актуальним є відпрацювання методів і
механізмів регуляції ферментативної системи антиоксидантного захисту. Важливо це тому,
що за останні десятиріччя підвищення техногенного впливу на біосферу суттєво позначилось
на збільшення фонових концентрацій токсичних речовин, що позначається на зменшенні
ресурсів і природної системи саморегуляції організму тварин, що негативно впливає на їх ріст,
розвиток і продуктивність. Науково підтверджено, що шкідливі чинники викликають у
тварин збільшення активних форм оксигену (АФО) та порушення рівноваги системи
антиоксидант-прооксиданти і активації вільнорадикального окислення. За нормальних
фізіологічних умов АФО не нагромаджується в клітинах організму тварин.
Ключові слова: ЗАХИСТ, МЕТОДИ, МЕХАНІЗМИ, СТРЕС, АДАПТАЦІЯ,
ІМУНОБІОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ, АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ.
Механізми розвитку стрес-реакцій організму тварин за дії техногенних факторів тісно
пов'язані з активацією перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і депресії антиоксидантного
потенціалу. За цих умов особливого значення набуває здатність організму мобілізувати
захисно-пристосовні можливості у відповідь на дію негативних факторів. Доведено, що захист
організму тварин від деструктивної дії ПОЛ забезпечує багатокомпонентна антиоксидантна
система, яка ділиться на дві ланки, неферментативну (сполуки фенольного ряду, сірковмісні
сполуки, антиоксидантні мікроелементи і вітаміни, тощо) і ферментативну (каталаза,
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супероксиддисмутаза, глутатіонпероксидаза тощо) в склад яких входять мікроелементи. Щодо
мікроелементів, то вони в організмі виконують ряд важливих біологічних функцій:
стимулюють активність ферментів антиоксидантного захисту, проявляють антимікробну і
антигрибкову дії, а це відповідно у комплексі заходів впливає і на якість продуктів, споживання
якої можна віднести до раціонального і профілактичного харчування людей. Слід відзначити,
що у механізмах захисту організму тварин задіяні всі ланки обмінних процесів, які тісно
пов'язані між собою та резистентністю організму, а звідси із їх здоров'ям, продуктивністю і
збереженням тварин за дії на них стрес-факторів різного походження. Тому, у ветеринарній
медицині, з метою забезпечення фізіологічних і біохімічних функцій організму з
профілактичною метою, що застереження стресових реакцій, які впливають на захист
організму тварин, застосовують препарати, мікроелементи, вітаміни і ін., які підвищують
активність ферментативної або неферментативної систем антиоксидантного захисту.
Звичайно, при цьому слід враховувати відповідний, збалансований за поживними речовинами
рівень годівлі і утримання тварин.
Морфологічні, імунологічні і біохімічні зміни в організмі тварин за дії техногенних
факторів дозволяють окремим тваринам, популяціям або навіть виду існувати в
несприятливих, навіть експериментальних умовах. Ще І. П. Павлов підкреслював, що живий
організм як система може існувати у навколишньому середовищі лише завдяки безперервному
урівноваженню його систем зовнішнім середовищем, тобто виробленням певних реакцій
організму на зовнішні подразники. Це адаптація. Існують адаптивні реакції двох видів.
Перший вид реакцій – специфічні, зв'язані з якісною стороною діючого фактора, другий – не
специфічні, загальні при дії різних подразників.
За визначенням професора Р. С. Федорука, адаптація – це адекватні, метаболічні,
функціональні реакції, які викликають модифікації клітинних структур складових компонентів
функціональної системи або організму в цілому у відповідь на тривалу зміну умов середовища,
які направлені на підвищення потенційних можливостей, збереження або досягнення нового
рівня гомеостазу організму із забезпеченням захисних реакцій з метою самозбереження.
Внаслідок адаптації підвищується стійкість організму до умов зовнішнього
середовища. Знання особливостей перебігу адаптації та механізмів її регуляції дає можливість
прогнозувати функціональний стан окремих органів і систем, які визначають життєдіяльність
організму в цілому і не допустити виникнення імунологічного стану – патології процесів
адаптації (Гараневич І. І., Федорук Р. С., Гложик І. З.). На можливість скерованого впливу з
допомогою екологотехнологічних факторів на формування продуктивних й адаптивних
властивостей свідчать результати одержані дослідженнями на телятах.
Отже, стрес, адаптація і гомеостаз пов'язані із найважливішими функціями
життєдіяльності – єдністю організму і зовнішнього середовища. Особливої актуальності ця
проблема набуває на даний час у зв'язку із зростанням техногенного навантаження на біосферу.
Тому проблема сприяння нормалізації обмінних процесів в організмі і корекції імунологічної
реактивності залишається особливо актуальною. Дані щодо прямої залежності між
функціональним станом систем антиоксидантного захисту і здатністю організму до адаптації
за умов стрес-факторів різної природи та сили наведені в роботах численних авторів, зокрема
Гложика І. З., Губського Ю. І.
Система антиоксидантного захисту є необхідною ланкою неспецифічних реакцій
організму, складовою та етапом його адаптації до життєвих умов, компонентом нормальної
життєдіяльності, фактором збереження гомеостазу.
Покращення фізіологічного функціонування гомеостазу залежить від рівня захисних та
адаптаційних систем організму, що узагальнюється поняттям резистентність, або імунітет
(Чеснакова Н. П.). Таким чином, під терміном резистентність (імунітет) слід розуміти стан
неспецифічних та специфічних захисних і пристосувальних механізмів організму, здатних
протидіяти різним несприятливим факторам навколишнього середовища.
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Резистентність обумовлена загальними стереотипними механізмами, виробленими в
процесі еволюції. До них належать безумовні рефлекси, функції систем організму та обмін
речовин, що забезпечують гомеостаз організму, а також імунна система, яка здійснює
клітинний і гуморальний захист завдяки функціональній активності імунокомпетентних
клітин (Т, В лімфоцитів). Специфічні механізми резистентності проявляються внаслідок
утворення специфічних (головним чином гуморальних) засобів захисту організму проти дії
токсинів та інших антигенів, техногенного походження зокрема.
Одним із проявів клітинного захисту є фагоцитоз мікро- і макрофагів, що виникли на
ранніх стадіях розвитку тваринного світу, тобто філогенетично. Це найдавніший захисний
механізм.
У тварин фагоцитозом володіють лейкоцити крові та макрофаги органів і тканин. Зрілі
клітини нейтрофілів – сигментоядерні нейтрофіли та моноцити крові – разом з макрофагами
органів і тканин є високоспеціалізованими фагоцитарними клітинами, які реагують на
функціональні зміни в організмі, виконують роль захисних функцій.
Серед первинних (центральних) лімфоїдних органів у ссавців особливе місце належить
тимусу, який визначає відповідно імунокомпетентність Т- і В-лімфоцитів.
Таким чином, лімфоцити слід розглядати як центральний ланцюг в імунологічних
гуморальних процесах. Лімфоцити периферичної крові є неоднорідною популяцією клітин,
яка складається із Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів і т. з. О-клітин, тобто недиференційованих
лімфоцитів.
Резистентність тварин обумовлена їх реактивністю, яка характеризується здатністю
організму відповідати певними реакціями на дію подразнювальних факторів довкілля. Таким
чином, резистентність відображає захисні та пристосувальні процеси реактивності організму,
зумовлені функціями нервової, ендокринної й імунної систем.
У літературі часто застосовується термін “імунна реактивність”, яка є відповідною
реакцією організму на дію специфічних антигенів навколишнього і внутрішнього середовищ,
тобто здатність тварин утворювати специфічні фактори резистентності. Захист організму від
дії несприятливих факторів довкілля вимагає певних пластичних й енергетичних витрат, що
компенсується шляхом перебудови обмінних процесів і функцій органів і систем. Адже відомо,
що інтенсивність обміну білка в організмі тварин є досить чутлива до дії стрес-факторів різної
етіології. За умов стресу може змінюватись не тільки співвідношення окремих білкових
фракцій у крові тварин, а також і активність його катаболізму (власні дослідження, а також
Donaldson W. E.).
При дії несприятливих умов існує єдиний механізм захисту організму, який включає
неспецифічні та специфічні фактори. Рівень утворення специфічних факторів резистентності
(імунітету) адекватний рівню неспецифічних механізмів захисту організму, зумовлених
загальною його реактивністю. До чинників, що зумовлюють зниження імунного статусу і
виникнення імунної патології у тварин, належать: індустріальна технологія вирощування
тварин, хімізація в рослинництві і тваринництві, техногенний пресинг, незбалансованість
раціону за поживними і біологічно-активними речовинами.
Встановлено (власні дослідження, Колексик Н. П., Кравців Р. Й.), що мікроелементи
виконують захисну функцію в екосистемах живого організму шляхом усунення радикальних
реакцій, а отже цим попереджається ушкодження клітинних мембран і біологічних
макромолекул. На підставі цих тверджень можна робити висновок, що мікроелементи мають
антиоксидантну активність, відповідно підвищують активність системи антиоксидантного
захисту.
ВИСНОВКИ
У сучасних умовах природна нестача мікроелементів, вітамінів посилюється

512

техногенними і радіоактивним забрудненням. За таких умов виникає дефіцит мікроелементів,
що є потенційною передумовою розвитку в біологічних системах оксидаційного стресу,
посилення ПОЛ ліпідів, що спричиняє значні збитки як від загибелі тварин, так і зниження їх
репродуктивних функцій, продуктивності та біологічної цінності продукції тваринництва.
Мікроелементна підгодівля тварин стимулює підвищення активності системи
антиоксидантного захисту, що гальмує процеси ПОЛ, а отже зменшує кількість їх кінцевих
продуктів. В свою чергу використання годівельних факторів для нормалізації обміну речовин
визначає окупність застосування в годівлі мінеральних біокоректорів із поліфункціональними
властивостями.
Перспективи досліджень. Продовжується системні дослідження із застосування
мікроелементів як стрес-коректора для підвищення природної резистентності організму
тварин.
MECHANISMS OF PROTECTION OF ANIMAL ORGANISM FROM THE
DESTRUCTION OF TECHNOLOGICAL FACTORS OF DIFFERENT ORIGIN
V. O. Velichko
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
Protection of animals from the destructive action of anthropogenic factors of different origin
provides multi antioxidant system. In the conditions of the technogenic loading on the environment,
respectively, animals - the actual is the development of methods and mechanisms of regulation of the
enzymatic system of antioxidant protection. This is important because over the past decades the
increase of technogenic influence on the biosphere has significantly affected the increase of
background concentrations of toxic substances, which affects the reduction of resources and the
natural system of self-regulation of the organism of animals, which negatively affects their growth,
development and productivity. It has been scientifically confirmed that harmful factors cause an
increase in active forms of oxygen (ATP) in animals and an imbalance in the antioxidant-prooxidant
system and activation of free radical oxidation. Under normal physiological conditions, the AFO does
not accumulate in the cells of the body of animals.
Keywords: PROTECTION, METHODS, MECHANISMS, STRESS ADAPTATION,
IMMUNOBIOLOGICAL REACTIVITY, ANTIOXIDANT PROTECTION.
МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ ОТ ДЕСТРУКТИВНОГО
ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В. А. Величко
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая 11, г. Львов,79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Защита организма животных от деструктивного влияния техногенных факторов
различного происхождения обеспечивает многокомпонентная антиоксидантная система. За
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условий техногенной нагрузки на внешнюю среду, соответственно и животных — актуальным
является разработка методов и механизмов регуляции ферментативной системы
антиоксидантной защиты. Важно это и потому, что за последние десятилетия повышалось
техногенное в на биосферу существенно отразилось на увеличение фоновых концентраций
токсичных веществ, что сказывается на уменьшении ресурсов и природной системы
саморегуляции организма животных, что отрицательно влияет на их рост, развитие и
продуктивность. Научно подтверждено, что вредные факторы вызывают у животных
увеличение активных форм оксигена (АФО) и нарушение равновесия системы антиоксиданты
↔ прооксиданты и активность свободно радикального окисления. При нормальных
физиологических условиях АФО не накопляется в клетках организма животных.
Ключевые слова: ЗАЩИТА, МЕТОДЫ, МЕХАНИЗМЫ, СТРЕСС АДАПТАЦИЯ,
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ, АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА.
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ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
В. О. Величко, д-р вет. наук,
І. А. Голуб, старший науковий співробітник
Г. Д. Гарвас, молодший науковий співробітник
Т. Є. Сенишина, молодший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Механізм управління якістю продукції для ветеринарної медицини полягає в тому, що
кожен виробник цієї продукції зобов'язаний організовувати процес виробництва так, щоб
кінцевий продукт відповідав своєму призначенню, був якісним, безпечним та ефективним у
використанні, не створював ризиків для споживача. Досягти цього можна, якщо виробничий
процес буде контрольованим усіма, хто задіяний у технологічному процесі від отримання
сировини до випуску готової продукції, в першу чергу, це повинно бути притаманним
спеціалістам і керівникам підприємства, які випускають продукцію для ветмедицини.
Саме Система якості ветеринарної продукції направлена на забезпечення якості,
безпечності та ефективності лікувальних, профілактичних та діагностичних препаратів
ветеринарного призначення, засобів відтворення, дезінфікуючих, протипаразитарних
препаратів, засобів догляду за тваринами. Ініціатором розробки Системи якості продукції
ветмедицини в Україні є ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, який, по суті, виконує
координуючу і методичну роль з розробки Систем якості на конкретних підприємствах
ветмедицини, надає кваліфіковану консультаційну допомогу з її розробки та впровадження.
Ключові слова: СИСТЕМА ЯКОСТІ, ВЕТЕРИНАРНА ПРОДУКЦІЯ, ВИРОБНИКИ,
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ.
Правовою основою забезпечення якості продукції для ветмедицини є Закони України
«Про ветеринарну медицину», «Про підприємництво», «Про захист прав споживачів»,
національні ДСТУ та міждержавні ГОСТ, технічні умови, технічні та технологічні регламенти
тощо.
Розроблені механізми і параметри Системи якості націлюють виробників продукції для
ветмедицини на відповідність її вимогам, які забезпечують якість, ефективність, безпечність
ветеринарних препаратів для людей, тварин та навколишнього середовища.
Для досягнення цієї мети практично на всіх підприємствах ветмедицини України
розроблені і діють правила забезпечення системи безпеки та якості продукції, які включають
у себе і організацію відомчого контролю на всіх етапах виробничого циклу. Результативність
Системи якості, яку впровадили ТзОВ «Укрветпромпостач», ВАТ «Укрзооветпромпостач»,
ТзОВ «Бровафарма», ТзОВ «Ветсинтез», ТзОВ «Продукт», ТзОВ «АТ «Біофарм», ТзОВ
«Зооветеринарний центр», ДП «Харківська біофабрика», ТзОВ НВП «Агроветсервіс» та ін.,
заслуговує на узагальнення всіма підприємствами, які випускають продукцію для ветмедицини
[1].
Які ж основні вимоги до Системи забезпечення якості продукції та ефективності
виробництва?
Насамперед,
підприємство-виробник повинен бути
забезпечений
кваліфікованими кадрами, відповідними приміщеннями (згідно з правилами і вимогами),
обладнанням, необхідними НД на продукцію та відпрацьованою системою контролю, в першу
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чергу, відомчого. Основні принципи забезпечення якості продукції взаємопов'язані та мають
першочергове значення в організації виробництва ветеринарних препаратів.
Система якості при виробництві ветеринарних препаратів повинна гарантувати такі
вимоги:
– ветеринарні препарати розроблені і виробляються згідно з НД та нормативними
вимогами, які регламентують параметри їх якості і безпечності;
– усі виробничі та контрольні операції регламентуються прийнятими інструкціями чи
положеннями, розроблені згідно із законодавчими, нормативними документами, чинними
стандартами;
– відповідальність та обов'язки всіх працівників чітко визначені;
– дотримання заходів, що забезпечують виробництво якісної продукції, постачання і
використання вихідних і пакувальних матеріалів, що відповідають заданим вимогам;
– контроль проміжної продукції та технологічного процесу (внутрішньовиробничий
контроль), атестація (валідація) процесів та обладнання проводяться в необхідному обсязі;
– виробництво та контроль готової продукції відповідають затвердженим інструкціям
(методикам);
– реалізація ветеринарних препаратів без реєстрації суворо заборонена. Уповноважена
особа (лабораторія контролю) повинна підтвердити, що кожна серія продукції вироблена і
перевірена у відповідності з встановленими вимогами;
– існуюча система заходів забезпечує рівень якості ветеринарних препаратів при їх
зберіганні, відвантаженні і використанні протягом усього строку придатності;
– порядок проведення самоконтролю та/чи аудиту якості дозволяє регулярно оцінювати
ефективність системи забезпечення якості.
Кожен виробник повинен дотримуватись основних правил та рекомендацій, що входять
у Систему якості і направлені на забезпечення гарантій того, що виробництво та контроль
якості продукції відповідає вимогам, встановленим у нормативній документації:
– виробничі процеси повинні бути чітко регламентованими і періодично переглядатись
з урахуванням набутого досвіду. Слід контролювати стабільність виробництва ветеринарних
препаратів із заданою якістю у відповідності із специфікаціями на них;
– проводити атестацію критичних стадій процесів виробництва, в тому числі, при
внесенні суттєвих змін у технологічний процес;
– забезпечити всі необхідні умови для виконання правил, у тому числі, включаючи
наявність навченого і атестованого персоналу, необхідних площ і приміщень, відповідного
обладнання та системи обслуговування, матеріалів, засобів пакування та маркування, що
відповідають заданим вимогам, затвердженим інструкціям і методикам, відповідним умовам
зберігання та транспортування;
– інструкції та методики мають бути чинними, конкретними, викладеними в письмовій
формі;
– персонал, навчений правильному виконанню вимог інструкцій;
– у процесі виробництва слід отримати протоколи, що документально
підтверджуватимуть фактичне проведення передбачених інструкцією технологічних стадій та
отримання продукції потрібної якості в кількості, що відповідає встановленим нормам. Усі
відхилення та ризики треба досліджувати і вносити у протоколи в повному обсязі;
– протоколи на серію (партію) повинні давати можливість відслідковувати виробництво
кожної серії (партії) продукції і зберігатися в повному об'ємі в доступній формі;
– порядок поставки та реалізації продукції має зводити до мінімуму будь-який ризик
для її якості і безпечності;
– при необхідності слід організувати систему відкликання будь-якої серії (партії)
продукції з продажу чи постачання;
– рекламації на якість продукції слід ретельно розглядати, а причини погіршення якості
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досліджувати та запобігати цьому.
Організація контролю якості має свої особливості, він включає відбір проб, проведення
кваліфікованих лабораторних досліджень та оформлення відповідних документів за
результатами досліджень (випробувань). Забезпечення якості є комплексним завданням,
вирішення якого потребує реалізації всіх заходів, направлених на досягнення заданих вимог
до якості ветеринарних препаратів [2] .
Основним завданням контролю якості є недопущення до використання або реалізації
матеріалів і продукції, які не відповідають вимогам якості. Служби контролю якості на
підприємствах ветмедицини повинні організовувати проведення досліджень продукції,
зобов'язані брати участь у прийнятті будь-яких рішень, які стосуються її якості, чітко
дотримуватись чинних законодавчих і нормативних документів із цих питань.
Керуючись чинними законодавчими і нормативними документами, ДНДКІ
ветпрепаратів та кормових добавок, незважаючи на мораторій щодо здійснення контролю,
забезпечує нагляд за дотриманням якості і безпечності продукції для ветмедицини шляхом
аналізу діяльності підприємств, які випускають продукцію для ветмедицини, при здійсненні
інвентаризації наявних у них НД на виробництво ветеринарних препаратів, аналізу
дотримання нормативних вимог підприємствами, які реалізують продукцію для ветмедицини,
у т. ч. через систему інтернет-аптек, а також через здійснення вибіркових випробувань,
випробування зразків ветпрепаратів по конкретних закупках.
Крім позитивного, мають місце як прорахунки, так і недотримання вимог НД, особливо
при реалізації продукції для ветмедицини. Мають місце факти реалізації незареєстрованої в
Україні продукції, навіть контрафактної та фальсифікованої. Така ситуація викликана
мораторієм на здійснення державного контролю і нагляду незалежними інфекціями і
контролюючими службами [3].
Так, за 2016 рік було виявлено 241 найменування ветеринарних препаратів, які
незареєстровані в Україні, що становить 8,6 % від сумарної кількості різновидів ветеринарної
продукції, представленої на інтернет-ринку України. З них вітчизняних – 70 найменувань
(29 %), іноземного виробництва – 171 найменування (71 %), переважно з країн Росії, Бельгії,
Франції та інших. Проведено моніторинг асортименту продукції для ветеринарної медицини
на вітчизняному ринку в інтернет-аптеках України. За результатами аналізу представленої на
ринку України продукції для ветмедицини виявлено сумарно 2 807 різновидів ветеринарних
препаратів та 741 косметичний і гігієнічний засоби. Значну частину асортименту становлять:
протимікробні ветеринарні препарати (26,16 %), імуномодулюючі ветеринарні препарати
(24,80 %); ветпрепарати, які впливають на систему травлення та метаболізм (14,38 %).
Менший різновид асортименту таких груп ветеринарних препаратів, як ветеринарні
препарати, які впливають на респіраторну систему (0,03 %), на систему крові та гемопоез,
серцево-судинну систему (0,83 %). Значний асортимент мають косметичні та гігієнічні засоби
для тварин.
Протягом 2016 року на контроль поступила продукція для ветмедицини, яка
представлена споживачами як фальсифікат: препарат Тактик (Біпін) (ПП фірма “Фарматон”,
Україна); препарат Ветримоксин 50 (“Сева Санте Анімаль”, Франція); препарати Трисульфон
порошок, Трисульфон суспензія (“КРКА”, Словенія); Концентрат Піггімакс 25% (“Дошше
СП”, Польща).
ВИСНОВКИ
Контроль за дотриманням нормативних вимог при виробництві продукції для
ветеринарної медицини, її стандартизації є обов'язковим і повинен забезпечувати гарантії
виробництва високоякісних, ефективних і безпечних конкурентоспроможних продуктів для
ветмедицини в цілому, комплексне проведення випробувань продукції для ветмедицини з
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використанням сучасних методів контролю, є основним для виробництва продукції для
ветмедицини, в т. ч., ветеринарних препаратів із рівнем якості, ефективності та безпечності,
що задовольнили б споживачів.
QUALITY AND EFFICIENCY OF PRODUCTS FOR
VETERINARY MEDICINE
V. O. Velychko, I. A. Holub, G. D. Garvas, T. Ye. Senyshyna
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
The mechanism of quality control for veterinary medicine lies in the fact that every
manufacturer of these products shall organize their production process so that the final product meet
its purpose, was of high quality, safe and effective to use, no creating risks for the consumer. This can
be achieved if the production process is controlled by all those involved in the process from receiving
raw materials to finished production in the first place, it must be typical to specialists and business
leaders, that produce products for veterinary medicine.
This quality system of veterinary products directed at ensuring the quality, safety and efficacy
of therapeutic, preventive and diagnostic products of veterinary use, means of reproduction,
disinfectants, anti-parasitic drugs, means for animal care. The initiator of the development of product
quality systems of veterinary medicine in Ukraine is SCIVP of Veterinary Medicinal and Feed
Additives, the institute, in fact, has a coordinating and methodical role on development of quality
systems at specific enterprises of veterinary medicine, provides qualified consultation on its
development and implementation.
Keywords: QUALITY SYSTEM, VETERINARY PRODUCTS, MANUFACTURER,
QUALITY CONTROL.
КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
В. О. Величко, И. А. Голуб, Г. Д. Гарвас, Т. Е. Сенышина
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
А Н Н О ТА Ц И Я
Механизм управления качеством ветеринарной продукции заключается в том, что
каждый производитель этой продукции обязан организовывать процесс производства так,
чтобы конечный продукт соответствовал своему назначению, был качественным, безопасным
и эффективным в использовании, не создавал рисков для потребителя. Достичь этого можно
если производственный процесс будет контролируемым всеми, кто задействован в
технологическом процессе - от получения сырья до выпуска готовой продукции, в первую
очередь, это должно быть присуще специалистам и руководителям предприятия,
выпускающего продукцию для ветмедицины. Именно Система качества ветеринарной
продукции направлена на обеспечение качества, безопасности и эффективности лечебных,

518

профилактических и диагностических препаратов ветеринарного назначения, средств
воспроизведения, дезинфицирующих, противопаразитарных препаратов, средств по уходу за
животными. Инициатором разработки Системы качества продукции ветмедицины является
ГНИКИ ветпрепаратов и кормовых добавок, который, по сути, выполняет координирующую и
методическую роль в разработке систем качества на конкретных предприятиях ветмедицины,
оказывает квалифицированную консультационную помощь по ее разработке и внедрению.
Ключевые слова: СИСТЕМА КАЧЕСТВА, ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
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ФАРМАЦЕВТИЧНА РОЗРОБКА ВЕТЕРИНАРНИХ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Ю. М. Косенко, д-р біол. наук,
І. В. Павлюк, канд. техн. наук,
Л. В. Калиновська, старший науковий співробітник
Національне агентство ветеринарних препаратів та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті висвітлено особливості та важливість фармацевтичної розробки
ветеринарних лікарських засобів. Вказано на труднощі, які виникають при неоднозначності
трактувань деяких понять, недооцінюванні важливості окремих параметрів та впливу їх на
безпечність, ефективність та якість ветеринарних лікарських засобів при серійному
виробництві. Показано відмінності фармацевтичної розробки оригінального та генеричного
препаратів, важливість дотримання фармацевтичної еквівалентності та проведення
дослідження біоеквівалентності для препаратів генериків.
Ключові слова: ФАРМАЦЕВТИЧНА РОЗРОБКА ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРСЬКИХ
ЗАСОБІВ,
ЖИТТЄВИЙ
ЦИКЛ
ВЕТЕРИНАРНОГО
ЛІКАРСЬКОГО
ЗАСОБУ,
ФАРМАЦЕВТИЧНА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ, БІОЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ, ГЕНЕРИЧНИЙ
ПРЕПАРАТ.
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Життєвий цикл ветеринарного лікарського засобу (ВЛЗ) починається з процесу його
створення. Вибір фармакологічної групи та профілю продукту проводять, враховуючи мету
компанії та орієнтири на ринку ветеринарних препаратів.
Наступним етапом, на якому закладаються не лише основи якості, але й ефективності
та безпечності застосування, є фармацевтична розробка (ФР). Об’єктами досліджень при ФР є
всі компоненти ВЛЗ – активні діючі субстанції (активні фармацевтичні інгредієнти – АФІ),
допоміжні речовини (ексципієнти та інші неактивні допоміжні речовини), лікарська форма,
технологічний процес, пакувальні матеріали, мікробіологічні властивості ВЛЗ та сумісність
компонентів. Невід’ємною частиною цього процесу є розробка специфікацій та, в свою чергу,
аналітичних та мікробіологічних методик для контролю якості проміжного та готового
продукту.
Фармацевтична розробка – це комплекс дій, виконання яких необхідне для
підтвердження того, що обрана лікарська форма відповідає своєму призначенню, дозволяє
виявити аспекти пропису та процесу, які є критичними для відтворюваності серії, є науковою
базою продукту. ФР дає можливість надати відомості, одержані при використовуванні
наукових підходів і управління ризиками для якості [1].
Виробництво ВЛЗ має відповідати належним правилам організації виробництва та
контролю якості, що забезпечується відповідністю належній виробничій практиці (Good
Manufacturing Practice – GMP) [2] та є частиною системи забезпечення якості. Система
забезпечення якості гарантує, у першу чергу, те, що ВЛЗ розроблені та досліджені з
урахуванням вимог належної виробничої практики [2]. Тобто, правильна фармацевтична
розробка є найважливішою умовою для забезпечення якості ВЛЗ при їх серійному
виробництві.
Якщо на етапі ФР не отримані всебічні наукові експериментальні дані з урахуванням
потенційних ризиків якості та не проведена їх оцінка, то наукове підґрунтя для забезпечення
якості відсутнє і, під час серійного виробництва ВЛЗ, виникатимуть непередбачувані
проблеми.
Мета фармацевтичної розробки – створити продукт відповідної якості та обґрунтувати
процес його виробництва для постійного випуску продукції з заданими функціональними
характеристиками [3]. Відповідно до керівництва ІСН Q8, якість не можна повністю
перевірити у препаратах; якість необхідно передбачити при розробці та забезпечити при
виробництві. Дослідження з фармацевтичної розробки необхідно продовжувати і після
реєстрації ВЛЗ [4, 5].
Сьогодні у ветеринарній медицині відсутня законодавча база щодо регулювання та
проведення фармацевтичної розробки ВЛЗ.
У процесі підготовки знаходяться методичні рекомендації щодо фармацевтичної
розробки ВЛЗ на основі керівництва Європейської медичної агенції Фармацевтична розробка
ветеринарних лікарських засобів [5].
Фармацевтична розробка ВЛЗ спрямована на підтвердження того, що обрана форма,
склад та технологія забезпечать досягнення очікуваного ефекту та прогнозованих наслідків, а
саме таких, як залишки в продуктах тваринного походження. Фармацевтична розробка ВЛЗ
дозволяє виявити критичні стадії процесу та є науковою базою продукту.
Етапи створення нового/оригінального/брендового/референтного ВЛЗ відрізняються
від етапів створення генеричного препарату (табл.).
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Таблиця
Етапи створення оригінального та генеричного ВЛЗ
Оригінальний ВЛЗ
Хімічна розробка — створення АФІ
Фармацевтична розробка — створення лікарської
форми (із визначенням основних фармакологічних
властивостей нової субстанції та ВЛЗ)
Доклінічні та токсикологічні дослідження
Клінічні дослідження

Реєстрація
Постмаркетингові дослідження

Генеричний ВЛЗ
Вибір інноваційного ВЛЗ (брендового/референтного
препарату)
Фармацевтична розробка — відтворення
інноваційного ВЛЗ (брендового/референтного
препарату)
Теоретичне наукове обґрунтування можливості
екстраполяції даних, одержаних при проведенні
доклінічних досліджень оригінального препарату
Теоретичне наукове обґрунтування можливості
екстраполяції даних, одержаних при проведенні
клінічних досліджень для оригінального препарату
Дослідження біоеквівалентності*
Реєстрація
Постмаркетингові дослідження

Примітка: *фармацевтичної еквівалентності (для ветеринарних лікарських засобів, діючу речовину в
складі якого тварина отримує у розчиненому вигляді) [5].

Процес створення нових ВЛЗ можна умовно поділити на такі фази:
1) пошук і конструювання сполук-лідерів (lead-compounds) (базових сполук),
оптимізація сполук-лідерів (створення кандидатів на лікарський засіб (drug-candidates);
2) доклінічні дослідження;
3) клінічні дослідження;
4) впровадження ВЛЗ у ветеринарну практику;
5) постмаркетингові дослідження.
Реалізація перших трьох етапів в середньому охоплює 10-12 років і вимагає затрати, що
перевищують мільярд доларів [6].
Українська фармацевтична промисловість вирішує питання доступності сучасних ВЛЗ
шляхом заміни оригінальних препаратів на їх дешевші копії – генерики, при розробці яких має
бути доведена ідентичність їх складу, сила дії, ефективність та безпека.
“Генерик ветеринарного лікарського засобу” – це ВЛЗ, який має той самий якісний та
кількісний склад активних (діючих) речовин та таку саму лікарську форму, що й еталонний
лікарський засіб, та чия біоеквівалентність з еталонним лікарським засобом доведена
відповідними дослідженнями біодоступності [7]. Враховуючи вимоги Закону України «Про
ветеринарну медицину» (стаття 64) [8], Положення Про реєстрацію № 1349 від 21.11.2007 р.
(ст. 18) [9] та у зв’язку з перевагою на ринку генеричних ВЛЗ, виникає проблема доведення їх
ідентичності референтним препаратам. Експериментальна оцінка є одним із завдань для нас
сьогодні.
Концепція біоеквівалентності є основною для генеричних ВЛЗ. Метою проведення
досліджень біоеквівалентності – доведення еквівалентності біофармацевтичної якості
генеричного та референтного ветеринарних лікарських засобів для того, щоб екстраполювати
результати доклінічних і клінічних досліджень, проведених для референтного лікарського
засобу, на генеричний ветеринарний лікарський засіб [1].
Підтвердження біоеквівалентності з високим ступенем вірогідності дозволяє
припускати, але не гарантує, що оригінальний та генеричний препарати мають терапевтичну
еквівалентність, тобто рівну ефективність та безпечність. З цією метою необхідно провести
дослідження наступних параметрів:
- ступінь та швидкість всмоктування;
- час досягнення максимальної концентрації в крові;
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значення максимальної концентрації в крові;
характер розподілу в тканинах та рідинах організму тварини;
тип і швидкість виведення.
Параметри, які впливають на результати досліджень біоеквівалентності:
- відмінності в складі та структурі АФІ (домішки, ізомерія, кристалічна форма тощо);
- різні допоміжні речовини (склад, виробник тощо);
- зміна технології виготовлення (масштабування, трансфер технології тощо).
Таким чином, забезпечити терапевтичну ефективність генерика можна лише за умови
досягнення фармацевтичної еквівалентності – ідентичності форми, складу та фармакологічної
еквівалентності, яка є показником ефективності будь-якого ВЛЗ, що включає в себе всі
параметри біоеквівалентності.
Проте, існують труднощі та неоднозначності у трактуванні деяких понять та вимог.
Часто не враховано вплив на біодоступність такого чинника, як спосіб введення ВЛЗ. Іноді
вважають, що зміна виробника АФІ є чинником не суттєвим та таким фактом, що не впливає
на якість ВЛЗ, не зважаючи на наявність домішок або ізомерії активної субстанції. Доволі
часто недооцінюють вплив допоміжних речовин на склад та дію продукту, розцінюючи їх як
формоутворювальні або наповнювальні компоненти.
Як наслідок, невідповідність даних для генеричного та оригінального ВЛЗ призводить
до можливості виникнення доволі суттєвих ризиків (рис.).
-

Невідповідна
Фармацевтична та Фармакологічна
еквівалентність

Відсутність терапевтичної
ефективності

Антибіотикорезистенність

Утворення вторинних
метаболітів
Зміна періоду виведення

Антигельмінтнар
езистенність

Екотоксичність

Поширення
зоонозів

Побічні реакції в
тварин

Залишки ВЛЗ в продуктах
харчування

Рис. Ризики, які виникають внаслідок невідповідності даних для генеричного та оригінального ВЛЗ

ВИСНОВКИ
1. Підсумовуючи вище сказане слід зазначити, що:
– саме на етапі фармацевтичної розробки закладається безпечність, ефективність та
якість ВЛЗ;
– якість неможливо повністю перевірити в препаратах — контроль готового ВЛЗ не
гарантує якості всієї серії;
– якість має бути закладена при розробці та забезпечена під час виробництва.
2. З метою впровадження вимог до фармацевтичної розробки ВЛЗ на сьогоднішній день
передбачено внесення змін до Наказу № 133 від 14.07.2008 р. “Про затвердження форм заяв,
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переліку матеріалів реєстраційного досьє та порядку його формування” [10] щодо
рекомендацій стосовно досліджень з фармацевтичної розробки та інформації з цих
досліджень, яку слід включати в реєстраційне досьє на готовий ветеринарний лікарський засіб.
Заплановано впровадження фармацевтичної розробки при плануванні та проведенні наукових
досліджень із розробки готових ВЛЗ і валідації процесів, а також при формуванні
реєстраційного досьє.
PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS
Y. M. Kosenko, I. V. Pavlyuk, L. V. Kalynovska
National Agency of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The article highlights the importance and peculiarities of pharmaceutical development for the
veterinary medicinal products. Difficulties that arise in the ambiguity of the interpretation of some
regulations were specified, and underestimating the importance of individual parameters and their
impact on safety, effectiveness and quality of veterinary medicinal products in mass batch production.
The differences between pharmaceutical development of brand and generic veterinary medicinal
products were described and the importance of bioequivalence investigation for generic medicinal
products was highlighted.
Keywords: PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT OF VETERINARY MEDICINES,
LIFE CYCLE OF VETERINARY MEDICINAL PRODUCT, PHARMACEUTICAL
EQUIVALENCE, BIOEQUIVALENCE, GENERIC PREPARATION.
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Национальное агентство ветеринарных препаратов и кормовых добавок,
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье показаны особенности и важность фармацевтической разработки
ветеринарных лекарственных средств. Указаны сложности, которые возникают при
неоднозначности трактовки понятий, недооценки важности некоторых параметров и влияния
их на безопасность, эффективность и качество ветеринарных лекарственных средств при
серийном производстве. Показаны отличия фармацевтической разработки брендового и
генерического препаратов, важность исследования биоэквивалентности.
Ключевые слова: ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВЕТЕРИНАРНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ,
ЖИЗНЕННЫЙ
ЦИКЛ
ВЕТЕРИНАРНОГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ,
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ, ГЕНЕРИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ.
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УДК 006.83

ДІЄВІСТЬ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ВЕТЕРИНАРНИХ
ПРЕПАРАТІВ, КОРМІВ ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК
Т. Р. Левицький, канд. с.-г. наук
Л. В. Курилас, старший науковий співробітник
Т. Є. Сенишина, молодший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Контроль якості продукції для ветмедицини і тваринництва базується на правильному
відборі проб (зразків), проведенням випробувань і на відповідність продукції вимогам
нормативних документів із документуванням всіх етапів технологічного ланцюга та
процедур, яких необхідно дотримуватись при поставках продукції в реалізацію.
Головна мета контролю якості – не допустити до використання і реалізації продукції,
яка не відповідає параметрам якості, регламентованим в НД. Тому важливим є те, щоб в
умовах підприємств спеціалісти, які мають відношення до контролю якості, приймали
безпосередню участь у прийнятті рішень, які стосуються якості продукції, у своїй роботі
вони повинні бути незалежними. На етапі підготовки продукції до реалізації важливим є
незалежний вибірковий контроль якості в компетентних установах.
Ключові слова: КОНТРОЛЬ, ВИБІРКОВИЙ КОНТРОЛЬ, МОНІТОРИНГ,
ПІДПРИЄМСТВО, ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ, КОРМИ, КОРМОВІ ДОБАВКИ.
Для здійснення роботи з контролю якості ветпрепаратів, кормів та кормових добавок в
наявності Інституту створена сучасна матеріальна і методична база, профільні лабораторії
використовують у роботі 700 методів і методик. Відповідно до вимог часу, науковці Інституту
розробляють нові методи контролю якості ветпрепаратів, кормів та кормових добавок, які
передають лабораторіям ветмедицини різних рівнів. Крім того, всі профільні лабораторії і
працівники Інституту беруть участь у дослідженнях з вибіркового контролю якості та
ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок.
Основним нормативним документом, яким керуються при практичному здійсненні
контролю та державного моніторингу ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок,
є Закон України «Про ветеринарну медицину» [1].
Закон визначає:
– загальні правові, організаційні засади функціонування системи контролю у
ветеринарній медицині, які направлені на дотримання ветеринарно-санітарних вимог щодо
якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок, безпечності харчових продуктів,
охорони довкілля;
– повноваження державних контролюючих органів;
– права та обов'язки фізичних та юридичних суб'єктів у сфері забезпечення
ветеринарного та епізоотичного благополуччя;
– карантину тварин;
– здійснення ветеринарно-санітарного контролю на нагляду.
Контроль якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок в ДНДКІ
ветпрепаратів та кормових добавок проводиться згідно з представленими зразками
ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок на контроль.
Згідно з наказом, усі корми, кормові добавки та премікси, що перебувають в обігу в
525

Україні, підлягають контролю, відповідно до затвердження Плану державного моніторингу.
Вибіркові дослідження ветпрепаратів, кормів та кормових добавок проводять профільні
лабораторії інституту, акредитовані в Системі ДСТУ ISO/IEC 17025 [3].
Відбір зразків для досліджень є важливим етапом проведення моніторингу, від якого в
значній мірі залежить вся подальша ефективність проведеної роботи. Виходячи з цього,
Інститутом було розроблено загальні принципи та порядок відбору зразків для досліджень.
Посадовими особами, які здійснюють відбір зразків для проведення вибіркового контролю і
моніторингу в рамках державного ветеринарно-санітарного контролю, є державні інспектори
ветеринарної медицини або уповноважені за контроль спеціалісти підприємств-виробників.
Відбір зразків проводиться відповідно до «Порядку відбору зразків продукції тваринного,
рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року № 833, згідно з ДСТУ ISO
6497:2005 Корми для тварин. Методи відбирання проб [4].
При встановленні періодичності відбору зразків у виробників кормів для
моніторингових досліджень врахували такі критерії:
– аналіз ринку;
– обсяг виробництва;
– підсумки державного моніторингу кормів за попередні роки;
– впровадження на підприємстві системи внутрішнього контролю та систем якості;
– характер використовуваної сировини, кормових добавок;
– компетентність персоналу, зайнятого у виробництві;
– кількість скарг та рекламацій, результати їх розслідування;
– об'єм обігу кормів.
Важливим завданням вибіркового контролю є конкретне впровадження заходів плану
державного моніторингу, направлено на недопущення або зниження до мінімально можливого
рівня ризиків для безпеки людей і тварин, пов'язаних із використанням кормів та кормових
добавок.
На даний час підприємства ветмедицини при відборі проб продукції на дослідження
(випробування) керуються чинними нормативними документами. Загальні вимоги до
підприємств, що виготовляють лікарські засоби щодо контролю регламентовані у Законах
України «Про ветеринарну медицину» [1], «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» [4], Постанові Кабінету Міністрів України від
31.10.2007 р. № 1280 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її
якісних показників та форми актів відбору зразків продукції" [5], наказах Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва № 108/329 від 14.10.2002 р. [6] та
Державного департаменту ветеринарної медицини N 39 від 28.05.2003 p. [7]. Суб'єкти
господарювання, що займаються виробництвом, реалізацією, транспортуванням,
застосуванням лікарських засобів, зобов'язані дотримуватись чинного законодавства в
питаннях забезпечення якості лікарських засобів, постійно дотримуватись в процесі
виробництва, транспортування та реалізації вимог щодо забезпечення якості лікарських
засобів, проводити облік руху лікарських засобів відповідно до наказу від 13.08.2002 N 44
(z0719-02) "Про затвердження Правил транспортування та зберігання ветеринарних
лікарських засобів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної
медицини у ветеринарних аптеках, їх структурних підрозділах, на базах складах тощо",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2002 за N 719/7007. [8, 9].
Відбір проб (зразків) повинен проводитись у відповідності із затвердженими НД, які
включають:
– методику відбору (проб) зразків;
– кількість проб (зразків), які необхідно відібрати;
– типи і характеристики тари для відбору проб (зразків);
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– нанесення маркування на тару із відібраними пробами (зразками);
– спеціальні захисти безпеки, особливо відносно стерильних і сильнодіючих речовин;
– чіткі інструктивні вказівки по очищенню і зберіганню обладнання, яке
використовувалось для відбору проб (зразків);
– умови зберігання проб (зразків).
Відібрані контрольні проби (зразки) повинні представляти вибірку конкретної серії
продукції або критичні точки технологічного процесу. На маркуванні тари із відібраними
пробами повинні бути вказані вміст, число і година відбору та номери упаковок, з яких
відібрались проби (зразки) кожної серії готової продукції. Вони зберігаються протягом року, а
контрольні відібрані проби сировини – протягом двох років. Треба враховувати і те, що
кількість контрольних проб (зразків) сировини, матеріалів і готової продукції повинна
забезпечувати контрольні дослідження.
Щодо проведення самих контрольних випробувань, то слід дотримуватись таких вимог:
– всі методи випробувань, досліджень на якість повинні бути атестовані;
– випробування (дослідження) проводяться в акредитованих лабораторіях;
– отримані результати випробувань повинні бути оформлені документально із чіткою
перевіркою всіх внесених даних;
– проведені випробування необхідно оформляти документально із зазначенням:
а) найменування матеріалу або продукції і дозованої форми;
б) номера серії і найменування виробника, або постачальника;
в) посилання на специфікацію і методи випробувань;
г) результатів випробувань;
д) дати випробувань;
ж) прізвищ осіб, які проводили випробування і підтверджували їх результати;
з) заключення на видачу або відхилення дозволу на поставку продукції.
– всі операції щодо контролю повинні проводитись у відповідності із прийнятими
методами, стандартами;
– забезпечення якісних реактивів, необхідних для випробувань згідно із методами. Всі
реактиви маркувати із вказівкою дати приготування і придатності;
– доцільно по тарі вказувати дати отримання кожної речовини, яка використовується
для проведення випробувань;
– щодо тварин, які використовуються для контролю ветпрепаратів, кормових добавок,
то їх перед роботою необхідно характеризувати. Важливо, що догляд і контроль за тваринами
повинні бути організовані так, щоб забезпечити їх придатність для проведення
випробувальних досліджень.
ВИСНОВКИ
Дотримання вимог міжнародних та національних (державних) стандартів є пріоритетом
для вітчизняних підприємств-виробників продукції для ветмедицини і тваринництва. Це
сприятиме комплектуванню виробництв кваліфікованими працівниками, які спроможні
вирішувати проблеми якості, удосконаленню виробництва через їх модернізацію до сучасних
вимог, впровадженню нових технологій, що дозволить систематично підвищувати рівень
досконалості підприємств, направленої на виробництво якісної і конкурентоспроможної
продукції для ветмедицини. Політика підприємств ветмедицини повинна бути направлена на
забезпечення гарантій для споживачів щодо якості і безпечності продукції. Важливим є, щоб
кожний працівник підприємства і, в першу чергу, його керівництво навчились управляти
якістю, відповідально забезпечувати проведення випробувальних досліджень, відповідно до
чинного законодавства.
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EFFECTIVENESS OF QUALITY CONTROL AND UNCONCERN OF VETERINARY
PREPARATIONS, FORAGE AND FORAGE ADDITIONS
T. R. Levytskyy, L. V. Kurylas, T. Ye. Senyshyna
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
Quality control for veterinary medicine and animal husbandry based on correct sampling
(samples), testing and inspection responsibilities for production technology with regulatory
requirements of documenting all stages of the chain and necessary procedures to be followed in the
supply of products to sell.
The main purpose of quality control - bends allow for use under sales does not meet the
requirements of quality, regulated in the sun. Therefore, it is important that in terms of business
professionals related to quality control directly take part in the decision-making regarding product
quality, in their work, they should be independent. At the stage of production to implement important
independent sampling as the competent institutions.
Keywords: CONTROL, SAMPLING TEST, MONITORING, ENTERPRISE,
VETERINARY PREPARATIONS, FORAGE, FORAGE ADDITIONS.
ДЕЙСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕСПЕЧНОСТИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
ПОРЕПАРАТОВ, КОРМОВ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК
Т. Р. Левицкий, Л. В. Курылас, Т. Е. Сенышина,
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Контроль качества продукции для ветмедицины и животноводства базируется на
правильном отборе проб (образцов), проведением испытаний и проверок на соответствие
технологии производства продукции требованиям нормативных документов с
документированием всех этапов технологической цепочки и необходимыми процедурами,
которые необходимо соблюдать при поставках продукции в реализацию.
Главная цель контроля качества - не допустить к использованию и реализации
продукции не соответствующей параметрам качества, регламентированным в НД. Поэтому
важно, чтобы в условиях предприятий специалисты, имеющие отношение к контролю
качества, принимали непосредственное участие в принятии решений, касающиеся качества, в
своей работе они должны быть независимыми. На этапе подготовки продукции к реализации
важен независимый выборочный контроль качества в компетентных учреждениях.
Ключевые слова: КОНТРОЛЬ, ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ,
ПРЕДПРИЯТИЕ, ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ, КОРМОВ, КОРМОВЫХ ДОБАВОК.
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З підвищенням ефективності синтетичних ліків збільшилось число ускладнень, які вони
викликають. Оскільки, медикаментозне лікування супроводжується побічними ефектами, які
погіршують якість життя, останнім часом зростає зацікавленість лікарів,
фітотерапевтів, дослідників і пересічних громадян у використанні ліків рослинного
походження. Фітопрепарати, згідно ряду досліджень вітчизняних і закордонних вчених,
мають здатність позитивно впливати на обмінні процеси, природну резистентність, ріст,
продуктивність тварин та якість продукції [1].
У статті наведено результати дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку
ветеринарних фітопрепаратів, а саме препаратів рослинного походження, які реалізуються
на ринку України вітчизняного та імпортного походження, їх форм випуску, аналіз за
країнами-виробниками та фірмами–виробниками.
Ключові слова: ФІТОТЕРАПІЯ, ВИРОБНИКИ, АСОРТИМЕНТ, ЛІКАРСЬКІ
ФОРМИ.
Фітотерапію використовують досить давно завдяки позитивній дії та високій
ефективності. Досвід народного траволікування в Україні узагальнено в працях М. А. Носаля
та І. М. Носаля, О. П. Попова, Є. С. Товстухи, Ф. І. Мамчура та ін.
Інтерес до фітопрепаратів невипадковий, оскільки ліки рослинного походження мають
низку переваг перед хіміотерапевтичними препаратами. До складу лікарських рослин входять
природні речовини, необхідні організму для нормальної життєдіяльності: вітаміни, вуглеводи,
макро- та мікроелементи, ферменти та гормони. Комплекс речовин, які містяться в рослинах,
діють полівалентно, стимулюючи різні системи організму або компенсуючи їх недостатню
функцію. Ця дія, як правило, не викликає алергічних захворювань та ускладнень. Дуже
важливими моментами є простота та дешевизна способів отримання ліків з рослин, а також
доступність лікарської рослинної сировини [2].
Фітотерапевтичні препарати мають широкий спектр дії і менше небажаних ефектів, ніж
синтетичні аналоги, тому вони придатні для тривалого лікування хронічних захворювань, їх
профілактики та можуть поєднуватися з синтетичними лікарськими засобами в якості
підтримуючої терапії. Постійно відкриваються все нові перспективи безпечного і дієвого
застосування рослинних препаратів [3].
Фітопрепарати використовуються переважно при серцево-судинних захворюваннях, а
також в якості седативних, жовчогінних, проносних, шлункових і відхаркувальних засобів.
Деякі рослинні препарати мають противірусну, імуномодулюючу та гепатозахисну дії.
Ключовими питаннями фармацевтичної галузі України залишається дотримання норм
заготівлі і зберігання лікарської сировини, досягнення високого рівня технологічних процесів
у виробництві ветеринарних засобів рослинного походження, забезпечення ефективності і
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доступності готових ветеринарних препаратів, а також їх відповідності європейським
стандартам [4].
Мета досліджень – дослідити стан ринку ветеринарних фітопрепаратів, а саме
ветеринарних препаратів рослинного походження вітчизняних та закордонних виробників, їх
асортимент та представлення на ринку України.
Матеріали і методи. Для досягнення мети використовували методи аналізу і синтезу
(для вибірки препаратів рослинного походження з Державного реєстру ветеринарних
препаратів, кормів і преміксів, визначення за регіоном виробництва (вітчизняні та імпортні),
за критеріями – лікарська форма, країна-виробник і фірма-виробник). Метод порівняння
застосували при групуванні аналізованих препаратів і визначенні їх кількості за критеріями, а
метод узагальнення – при підведенні підсумків, отриманих за дослідження та формулюванні
висновків; статистичний метод – для обробки отриманих даних.
Результати й обговорення. Список усіх зареєстрованих препаратів, що реалізуються
на території України, розміщений на офіційному сайті Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України. Для дослідження сучасного стану ринку ветеринарних
препаратів рослинного походження було взято за основу Державний реєстр ветеринарних
препаратів, кормових добавок та преміксів за 2015 рік.
У реєстрі, дослідженому нами, наведено перелік зареєстрованих в Україні
ветеринарних препаратів, що для зручності розділено на умовні розділи. Проте розділу,
присвяченого препаратам рослинного походження в списку не виділено. З даного реєстру були
виділені препарати рослинного походження імпортних і вітчизняних виробників та
проаналізовано їх за декількома критеріями, а саме формою, країною-виробником (для
імпортних) і фірмою-виробником.
Державний реєстр ветеринарних лікарських препаратів налічує майже п’ять тисяч
найменувань, з них фітопрепаратів – 268. З цього числа на імпортні препарати припадає 77 %,
а на вітчизняні – 23 %.
Аналіз рослинних препаратів імпортного виробництва за формою випуску дозволяє
зробити певні узагальнення (рис. 1).
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Рис. 1. Розподіл препаратів рослинного походження імпортного виробництва за лікарськими формами

Згідно з діаграмою, найбільше препаратів рослинного походження випускається у
формі порошків, що становить 37 % від загальної кількості, а також у формі таблеток – 21 %.
Це, відповідно, 76 і 43 одиниць продукції.
Порівняно великий сегмент (22 %) займають розчини для ін’єкцій, розчини для
перорального застосування, рідини, розчини для зовнішнього застосування. 20 % становлять
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такі форми випуску як гелі, бальзами, мазі, суспензії для ін’єкцій, суспензії для орального
застосування та шампуні.
Наступна діаграма демонструє розподіл препаратів рослинного походження
імпортного виробництва за країнами-виробниками (рис. 2.).

6%

5%

38%

14%

6%

31%

Бельгія
Іспанія
Німеччина
Польща
Російська Федерація
Інші

Рис. 2. Розподіл препаратів рослинного походження імпортного виробництва за країнами-виробниками

Найбільший сегмент ринку ветеринарних препаратів, що мають у своєму складі
рослинні компоненти, належить Російській Федерації, а також Німеччині. Це 31 % і 14 %,
відповідно. Однакова відсоткова частка зайнята такими країнами як Бельгія і Польща – по 6 %
(12 одиниць продукції). Трохи менший сегмент належить Іспанії, яка представлена на
українському ринку 10-ма препаратами рослинного походження, що відповідає 5%. Решта
одиниць продукції належить виробникам таких країн, як Австрія, Італія, Йорданія,
Королівство Нідерландів, Словенія, США та Франція, які імпортують в Україну від 3 до 9
одиниць продукції рослинного походження, що складає від 1,5 % до 4,5 % від загальної
кількості. Найменше представлені на ринку препарати рослинного походження ветеринарного
призначення таких країн, як Англія, Болгарія, Бразилія, Ірландія, Китай, Данія, Латвія, Перу,
Хорватія. Приблизно такий же відсоток належить сумісному виробництву кількох країн, як
наприклад Фінляндія і США, Польща і Швейцарія, Німеччина і Бразилія.
На діаграмі (рис. 3.) продемонстровано розподіл препаратів рослинного походження
імпортного виробництва за фірмами-виробниками.
Найбільше препаратів імпортного виробництва на ринку України представлено ООО
«ВЕДА» (12 %), що відповідає 25 препаратам, за ним слідує ООО «АлексАнн» (6 %). Трохи
менший сектор ринку зайнятий такими фірмами як ТзОВ НВО «Апі-Сан», Каніна фарма ГмбХ
та Іннов АД НВ/СА.
Проте, варто зазначити, що ринок ветеринарних препаратів України представлений
імпортними фірмами, які тут реалізують лише декілька препаратів. Серед таких фірм НутріАд Інтернешнл Н.В., Норбрук Лабораторіес Лімітед, Ломан Анімал Хелс ГмбХ, Лабораторіо
Центровет Лтд., Інтервет ГесмбХ, Достофарм ГмбХ і т.д.
Частка цих фірм від 1% до 3% ринку ветеринарних препаратів, а в сумі становить 69%.
Отже, іноземні країни репрезентовані на українському ринку цілим рядом як відомих, так і
молодих перспективних фірм.
В Україні є декілька самодостатніх підприємств, які є потужними виробниками
ветеринарних препаратів і кормових добавок. З Державного реєстру ветеринарних препаратів
виокремлено вітчизняні фітопрепарати за лікарською формою і представлено у вигляді
діаграми (рис. 4).
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Рис. 3. Розподіл препаратів рослинного походження імпортного виробництва за фірмами-виробниками
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Рис. 4. Розподіл ринку препаратів рослинного походження вітчизняних виробників за лікарською формою

Вони вже давно зарекомендували себе на ринку ветеринарних препаратів як в Україні,
так і за кордоном як конкурентоспроможні виробники. Серед них «Укрзооветпромпостач»,
«Бровафарма», «Укрветпромпостач», «Біофарм», «Ветсинтез», «Біо-Тест-Лабораторія»,
приватне підприємство «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс». Найширший асортимент товарів
представлений виробником «Укрзооветпромпостач. Серед його базових підприємств ПрАТ
ВНП «Укрзооветпромпостач», Плахтянський завод преміксів і кормових добавок, НовоградВолинський завод ветеринарних препаратів та Таращанський комбікормовий завод.
Найбільше препаратів вітчизняного виробника на ринку України репрезентовано у
формі мазей (22 %) і таблеток (16 %); трохи меншу ринкову нішу займають розчини для
перорального застосування (11 %) та порошки (8 %); решта (43 %) припадає на інші лікарські
форми. Таким чином, у формі мазей вітчизняними виробниками випускається 14 одиниць
товару, а у формі порошку – 10. Розчинів для перорального застосування налічується в 7,
порошків – 5.
Розглядаючи ринок ветеринарних препаратів рослинного походження вітчизняного
виробника за критерієм фірма-виробник, було визначено, що найбільше одиниць продукції
вироблено ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач», приватним підприємством «O.L.KARАгроЗооВет-Сервіс» (по 14 %), за ними – ТОВ «БРОВАФАРМА» та ТОВ
«Укрветпромпостач», які займають по 10 % кожне (рис. 5.).
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Рис. 5. Розподіл ринку препаратів рослинного походження вітчизняних виробників за фірмою-виробником

На решту фірм-виробників припадає 52 % ринку ветеринарних препаратів рослинного
походження, що відповідає 33 одиницям продукції. ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» та
приватне підприємство «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» в свою чергу представлені на ринку 9
одиницями. ТОВ «БРОВАФАРМА» та ТОВ «Укрветпромпостач» виробляють по 6 препаратів
і реалізують їх на ринку України.
ВИСНОВКИ
1. З єдиного Реєстру ветеринарних препаратів, кормових добавок і преміксів нами було
виокремлено і систематизовано за рядом критеріїв препарати рослинного походження, які
реалізуються на ринку України; статистично виражено частку рослинних препаратів
вітчизняного та імпортного походження різних форм випуску та відсоток ринку, який
займають виробники за країнами-виробниками та фірмами–виробниками.
2. Незважаючи на наявність на українському ринку вітчизняних виробників
ветеринарних препаратів (зокрема, рослинного походження), спроможних у великій мірі
забезпечити розмаїття асортименту, на сучасному етапі ринок насичений препаратамидженериками та продукцією іноземних виробників, яка вважається якіснішою, а часто навіть
і доступнішою.
Перспективи досліджень. Оскільки Україна прагне інтегруватися у європейський
простір, варто розглянути фітотерапію як достатньо конкурентоспроможний і ефективний
напрямок ветеринарної медицини. Дослідження рослинних препаратів відкривають нові
перспективи їх застосування, адже фітопрепарати вирізняються високою ефективністю та
виявляють ряд позитивних характеристик, таких як невисока токсичність та доступність,
порівняно з синтетичними конкурентами [5].
Для української фармацевтичної науки та практики завдання поповнення номенклатури
рослинних лікарських засобів є актуальним та перспективним.
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SUMMARY
The increase in efficiency of synthetic medications also increases the amount of complications
caused by them. Since the pharmaceutical treatment is accompanied by side effects which worsen the
quality of life the interest of doctors, phytotherapists and researchers in galenicals is increasing.
Phytopreparations, according to many investigations carried out by domestic and foreign scientists,
have a positive impact on metabolic processes, natural resistance, growth, productivity of animals
and products quality [1].
The article shows the results of domestic pharmaceutical market of veterinary preparations
research, especially galenicals which are dealt with in Ukrainian foreign and domestic markets, form
of issuance, analysis by country of manufacture and manufacturing company.
Keywords: PHYTOTHERAPY, MANUFACTURERS, ASSORTMENT, DOSAGE
FORMS.
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АННОТАЦИЯ
С повышением эффективности синтетических лекарств увеличилось число
осложнений, которые они вызывают. Поскольку, медикаментозное лечение сопровождается
побочными эффектами, которые ухудшают качество жизни, в последнее время растет интерес
врачей, фитотерапевтов, исследователей и рядовых граждан к использованию лекарств
растительного происхождения. Фитопрепараты, согласно ряду исследований отечественных и
зарубежных ученых, обладают способностью положительно влиять на обменные процессы,
естественную резистентность, рост, продуктивность животных и качество продукции.
В статье приведены результаты исследования отечественного фармацевтического
рынка ветеринарных фитопрепаратов, а именно препаратов растительного происхождения,
которые реализуются на рынке Украины отечественного и импортного происхождения, их
форм выпуска, анализ по странам-производителям и фирмам-производителям.
Ключевые слова: ФИТОТЕРАПИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, АСОРТИМЕНТ,
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ.
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА І КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ ВАКЦИН ПРОТИ НОДУЛЯРНОГО ДЕРМАТИТУ
О. О. Напненко, канд. вет. наук, с. н. с.,
А. Ю. Ющенко, біолог першої категорії
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151, Україна
У статті наведені результати аналізу нормативних документів щодо виробництва
та застосування вакцин проти нодулярного дерматиту великої рогатої худоби, зроблено
акцент на рекомендаціях Міжнародного епізоотичного бюро. В умовах загрозливої ситуації
щодо поширення цієї хвороби на територію України питання вибору засобів специфічної
профілактики є досить актуальними. Вірус нодулярного дерматиту має високу ступінь
антигенної спорідненості з вірусами віспи овець та кіз, цю особливість у світі враховують
при створенні та застосуванні гетерогенних вакцин. Проте Україна є вільною як від
нодулярного дерматиту, так і від віспи овець, тому, на думку автора, більшим вірним є
застосування гомологічних вакцин.
Ключові слова: НОДУЛЯРНИЙ ДЕРМАТИТ, ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА,
ВАКЦИНА, ЯКІСТЬ.
Нодулярний дерматит (Lumpy skin diseases, LSD) – хвороба великої рогатої худоби,
збудником якої є капріпоксвірус першого серотипу, і яка характеризується лихоманкою,
ураженням лімфатичної системи, утворенням вузликів на шкірі, слизових оболонках та
внутрішніх органах тварин. Захворюваність коливається від 5 до 45 %, а смертність – до 10 %.
Проте, відома закономірність, що хвороби, які на певній території спалахують вперше,
поширюються з більшою інтенсивністю та перебігають набагато важче, ніж на стаціонарно
неблагополучних територіях [1, 2].
Нодулярний дерматит входить до переліку хвороб, спалах яких обов’язково фіксується
у Міжнародному епізоотичному бюро. До наших часів це захворювання ніколи не було
зареєстровано на території України [1, 2].
До 1988 року хворобу реєстрували тільки у Африці, на південь від Сахари. За даними
МЕБ, епізоотія нодулярного дерматиту ВРХ поширилася на території Росії, Болгарії,
Угорщини, Австрії, Вірменії, Ірану, Казахстану, країн Балканського півострова: Болгарії,
Греції, Македонії [1–3].
На думку провідних фахівців світу, зокрема експертів EFSA, вакцинація –
найефективніший захід профілактики цієї хвороби [3].
Метою роботи було висвітлення основних вимог до виробництва та контролювання
якості вакцин проти нодулярного дерматиту.
Для досягнення поставленої мети було проведено аналіз нормативних документів, які
регламентують виробництво та оцінювання ефективності й безпечності вакцин проти LSD,
зокрема рекомендації Міжнародного епізоотичного бюро.
Результати й обговорення.
Загальні відомості щодо виробництва вакцин проти LSD
Вірус нодулярного дерматиту ВРХ антигенно близькоспоріднений із вірусами віспи
овець та кіз, що дало можливість створити та ефективно використати атенуйовані штами для
створення гетерогенних вакцин.
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Для виробництва вакцин проти LSD було використано чотири живі ослаблені штами
Capripoxvirus: один Кенійський штам віспи овець і віспи кіз, які пасажували 18 разів в культурі
LT, або ембріональних клітин м'язів; югославський штам RM 65 та румунський штами віспи
овець, а також штам вірусу LSD із Південної Африки, який пасажували в культурі клітин
нирки ягняти (60 пасажів) і в курячих ембріонах (20 пасажів). Всі відомі штами Capripoxvirus,
виділені від ВРХ, овець та кіз, мають високий ступінь спорідненості, завдяки чому існує
можливість перехресного захисту при використанні гетерогенних вакцин. Отже, можна
забезпечити захист великої рогатої худоби від LSD з використанням штамів Capripoxvirus, які
походять від овець або кіз. У 1989 і 1990 рр. в Єгипті для контролювання спалахів LSD було
використано вакцину із румунського штаму віспи овець. Тим не менш, важливо проводити
контрольні дослідження, і не робити щеплення худоби на піку лактації через значну чутливість
окремих порід до введення вакцинного вірусу. Існує ймовірність пожиттєвого
поствакцинального імунітету, хоча рівень антитіл з часом знижується. При щепленні
спостерігається місцева реплікація капріпоксвірусу, що викликає системну реакцію. Існують
дані, що обидва штами Capripoxvirus у разі регулярного використання в якості вакцини
можуть викликати значну місцеву реакцію при введенні худобі окремих порід. Деякі власники
вважають через це неприйнятним застосування гетерогенних вакцин, навіть при значних
наслідках спалаху LSD [1-8].
На основі векторного переносу генів інших збудників, патогенних для жуйних тварин,
розроблюється нове покоління рекомбінантних вакцин із використанням геному
Capripoxvirus. Прикладом таких збудників може слугувати вірус чуми великої рогатої худоби
і чуми дрібних жуйних тварин. Така вакцина буде забезпечувати комплексний захист від LSD
і чуми ВРХ, проте комерційної доступної рекомбінованої вакцини проти LSD на даний час
немає [1, 2].
Настанови щодо роботи з головною посівною культурою вакцинного вірусу (Master
Seed)
а) характеристики культури вірусу
Штам Capripoxvirus, що використовують для виробництва вакцин, повинен мати
відому історію походження: від яких тканин та від якого виду тварин був виділений. Штам
повинен бути нешкідливим для усіх цільових порід великої рогатої худоби, у тому числі і для
тільних тварин. Вірус не повинен передаватися від тварини до тварини, має залишатись
ослабленим в ході пасажування на культурах тканин, забезпечувати повний захист від
зараження вірулентним штамом збудника якнайменше 1 рік. Певна кількість посівної
культури вірусу (Master Seed) повинна бути отримана і зберігатися для забезпечення
відповідних робочих посівних культур (Work Sedd) регулярного виробництва вакцин.
Вакцинний штам не повинен мати реверсії патогенності через 4 пасажі на
сприйнятливих тваринах.
б) метод культивування
Культура вакцинного вірусу повинна бути ліофілізована і зберігатися у флаконах по
2 мл за температури мінус (80–40) °С. Також можливе зберігання у нативному стані за
температури мінус 20 °С, однак найбільша стабільність вірусу спостерігається при мінус 70 °С
або нижче. Для отримання максимального врожаю, вірус культивують на первинній або
вторинній культурі LT, яка отримана від овець. Також може бути використана культура клітин
Vero.
в) перевірка якості вакцини
Посівні культури штаму вірусу повинні мати такі ознаки:
чистота: вільна від сторонніх вірусів, зокрема пестивірусів, таких як вірусна діарея ВРХ
і прикордонна хвороба овець, та вільна від контамінації бактеріями, грибами та / або
мікоплазмами;
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безпечність: здатність викликати мінімальну клінічну реакцію у всіх порід великої
рогатої худоби, за рекомендованого шляху введення;
ефективність: здатність стимулювати повний імунітет до LSD у всіх порід великої
рогатої худоби, не менше ніж 1 рік після щеплення.
Вимоги до виробництва
Вакцини виготовляють на свіжих моношарах вторинної культури клітин LT. Флакон
посівної культури вірусу розчиняють поживним середовищем і висівають на моношар LT,
який був попередньо промитий свіжим фосфатно-буферним розчином. Для адсорбції вірусу
моношар залишають на 15 хвилин при температурі 37°С перед тим, як внести повну необхідну
кількість поживного середовища. Через 4-6 днів відмічають значний прояв (50-70%)
цитопатогенної дії вірусу (ЦПД). Культуральну рідину піддають трикратному заморожуванню
та розморожуванню, отриману суспензію видаляють і центрифугують за 600 g протягом 20
хвилин. До збору врожаю, культура повинна бути перевірена для виключення можливості
неспецифічної ЦПД, помутніння або зміни рН середовища. Другий пасаж може знадобитися
для отримання достатьої кількості вірусу для серійного виробництва (для отримання серії
достатньо для 106 доз, вихід з п'яти матрасів площею 175 см2).
Процедуру повторюють для усіх матрасів, вміст кожного з них окремо змішують з
рівним об’ємом стерильного, охолодженого 5% гідролізату лактальбуміну і 10% сахарози, і
переносять в індивідуальному порядку у пронумеровані пляшки для зберігання за
температури мінус 20°C. Перед зберіганням, 0,2 мл видаляють з кожної пляшки для контролю
стерильності.
Додатково збирають по 0,2 мл з кожного матрасу і об’єднують у загальну пробу (пул)
об’ємом 2 мл для визначення титру вірусу.
Усі процедури підлягають обов’язковій валідації для усіх серій вакцини.
Контроль у процесі виробництва
В процесі виробництва контролюють культуру клітин та врожай вірусу.
Культуру клітин отримують з сім'яників здорового молодого баранчика вовняної
породи з отар вільних від агенту скрепі овець. Під час культивування клітини мають бути без
будь-яких ознак ЦПД, а також мати нормальну морфологію (переважно фібробластичну). Як
правило, вони можуть бути успішно пасажовані до десяти разів. При використанні для
виробництва вакцини, неінфіковані контрольні культури вирощують паралельно і
підтримують протягом, принаймні, одного додаткового пасажу для подальшого
спостереження. Культури клітин перевіряють на відсутність контамінації нецитопатогенними
штамами вірусу діареї ВРХ та прикордонної хвороби овець за допомогою імунофлуоресценції
або імунопероксидазним методами. Якщо це можливо, клітини повинні бути підготовлені і
зібрані завчасно до виробництва вакцини, і запас зберігають в стерильному ДМСО
(диметиловий сульфоксид) в рідкому азоті (1-2 мл аліквоти, що містять 20 × 106 клітин / мл).
Сироватка, яку використовують у ростовому середовищі має бути вільна від антитіл до
Capripoxvirus і неконтамінована пестивірусами.
Сироватки крові та поживні середовища, які використовують у виробництві вакцини
повинні бути перевірені на відсутність антитіл до Capripoxvirus та контамінації пестивірусами,
іншими сторонніми вірусами, бактеріями, грибами та мікоплазмами.
Посівну культуру вірусу і готову вакцину титрують в культурі тканини у пробірках або
мікроплашках. Мінімальна рекомендована комерційна доза вірусу у вакцинах у вакцинах
кенійського та південно-африканського виробництва має бути 3,5 lg TCID50, за мінімальної
проективної дози 2,0 lg TCID50. Capripoxvirus дуже чутливий до ультрафіолетового
випромінювання, тому потрібно створювати захисні умови для запобігання зниження його
активності в польових умовах. Рекомендована комерційна доза румунської вакцини проти
віспи овець для великої рогатої худоби складає 2,5 lg SID50 (інфекційних вівцедоз), а
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рекомендована доза для худоби румунської вакцини проти віспи овець із RM65-адаптованого
штаму становить lg 3 TCID50.
Зразки вакцини повинні бути перевірені на відсутність контамінації сторонніми
вірусами, включаючи цитопатогенні та нецитопатогенні штами
пестивірусів. Для
попередження специфічної ЦПД, перед контактом з культурою клітин зразки змішують з
гіперімунною капріпокс-сироваткою, вільною від пестивірусів. Вакцину до завершення
контролю стерильності та титрування зберігають за температури мінус 20 °C після чого
передають на ліофілізацію. Після ліофілізації відбирають по п'ять випадково обраних ампул
ліофілізованого препарату для підтвердження титру.
Серійний контроль
Кожну серію готової вакцини контролюють на виробництві.
Одним із обов’язкових показників якості вакцини є відсутність контамінації бактеріями
та грибами. Контроль проводять методом висіву на поживні середовища за відповідних
температурних режимів (37±0,5)ºС та (23-25) ºС.
Нешкідливість та ефективність контролюють на телятах молочних європейських порід,
вільних від антитіл до Capripoxvirus. Сироватки крові відбирають у шести голів худоби,
сприйнятливої до LSD. Попередньо для тварин створюють покращені умови утримання.
П'ять випадково обраних ампул ліофілізованої вакцини відновлюють стерильним ФБР
і об'єднують.
Двом головам великої рогатої худоби вводять по 10 комерційних доз вакцини, залишок
вакцини ще розбавляють стерильним ФБР і вводять двом тваринам підшкірно у
рекомендованій дозі. Дві тварини є контрольними.
За тваринами встановлюють щоденний клінічний нагляд з вимірюванням ректальної
температури. Усі результати записують.
На 21-й день після вакцинації від усіх шести тварин відбирають зразки крові та
внутрішньошкірно заражають відомим вірулентним штамом Capripoxvirus.
За тваринами спостерігають впродовж 14 днів, усі результати занотовують. У
контрольних тварин повинні проявитись типові клінічні ознаки LSD. У той час, не повинно
бути жодних місцевих або системних реакцій у вакцинованих телят, окрім уповільненого типу
алергічної реакції упродовж перших чотирьох днів. Зразки сироватки відбирають повторно на
30-й день після вакцинації. На наступний день 21 пробу сироватки досліджують на
сероконверсію щодо обраних вірусних захворювань, з метою виявлення ознак можливої
контамінації вакцини, а результати дослідження сироватки відібраної до введення вакцини та
на 30-й день порівнюються, щоб підтвердити відсутність антитіл до інших вірусів.
Дослідження вакцини за показником ефективності, можна не здійснювати кожної серії, якщо
ці серії виготовленої із одної головної посівної культури, яка була контрольована за цим
показником.
Через велику варіабельність відповіді у великої рогатої худоби на зараження LSD, у
контрольних тварин може не бути генералізованого інфекційного процесу, однак повинна
спостерігатись значна місцева реакція.
Повністю розчинену вакцину також тестують на мишах і морських свинках. Двом
морським свинкам вводять внутрішньом'язово по 0,5 мл у задню ногу, і двом морським
свинкам і шести мишам вводять вакцину інтраперитонеально по 0,5 мл і по 0,1 мл, відповідно.
Двох морських свинок і чотирьох мишей тримають в якості контрольних. За тваринами
спостерігають протягом 3-х тижнів, після чого виконують евтаназію та досліджують
внутрішні органи. У жодної з тварин не має бути ніяких ознак патології через введення
вакцини.
Активність вакцини контролюють обов’язково, особливо коли невідома мінімальна
імунізуюча доза.
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Це, як правило, здійснюють шляхом порівняння титру вірулентного вірусу введеного
на боках вакцинованих і контрольних тварин. Після вакцинації, на бічних поверхнях
щонайменше трьох тварин і трьох контрольних голять волосся. Готують в стерильному ФБР
розведення вірусу (Log10) і для зараження використовують шість розведень. Кожне
розведення вводять внутрішньошкірно (0,1 мл кожного розведення) по довжині на боку у
чотирьох повторностях Кожне розведення засівають нижче вздовж боку. У контрольних
тварин набрякла припухлість буде розвиватися, можливо, в ділянці усіх 24 місцях введення,
хоча переважно буває незначна або відсутня реакція на чотирьох сайтах найбільшого
розведення вірусу. У вакцинованих тварин слід розрізняти первинну реакцію гіперчутливості
на ділянці щеплення протягом 24 годин, яка повинна швидко спадати. Невеликі ділянки
некрозу можуть розвинутися в місцях введення найбільш концентрованого вірусу. Титр
контрольного вірусу обчислюють для вакцинованих і контрольних тварин; обраховують
різницю; різниця в 2,5 лог-титр> log10 приймається як доказ захисту.
Тривалість імунітету
Стійкість до вірулентного польового вірусу після вакцинації триває 2 роки у разі
введення вакцинного кенійського штаму і до 3-х років – південноафриканського. Захист від
генералізованої інфекції після внутрішньошкірної вакцинації є пожиттєвим.
Тривалість імунітету після застосування вакцин, виготовлених з інших вакцинних
штамів повинна бути встановлена для великої рогатої худоби шляхом проведення
контрольованих випробувань , щоб уникнути хибного результату у разі появи польового
вірусу.
Стабільність
Усі вакцини мають термін придатності 24 місяці. Однак, протягом терміну зберігання
декілька серій вакцини регулярно перевіряють титруванням для підтвердження стабільності.
Правильно виготовлені ліофілізовані вакцини проти LSD, особливо ті, що мають у складі
захисне середовище (сахароза і гідролізат лактальбуміна), стабільні протягом більше 25 років
за умов зберігання при температурі мінус 20 °С і протягом 2-4 років при 4 °С. Існують дані
про те, що вакцини зберігають стабільність і за більш високих температур, проте контрольні
експерименти щодо пролонгованого зберігання не були зареєстровані.
Виробництво ліофілізованої вакцини не потребує ніяких консервантів, окрім
вищезазначеної сахароза та гідролізату лактальбуміну.
Запобіжні заходи (небезпеки)
Немає жодних запобіжних заходів – штами вірусу LSD не становлять небезпеку для
здоров'я людини. Виключенням є контамінація сторонніми біологічними агентами.
ВИСНОВКИ
1. Відомо чотири основні штами Capripoxvirus із яких готують вакцини для боротьби з
нодулярним дерматитом.
2. Імунітет у тварин щеплених проти нодулярного дерматиту напружений протягом
часу не менше ніж 2 роки, але від генералізованої форми пожиттєвий.
3. Вакцини проти нодулярного дерматиту, виготовлені із штамів вірусу віспи овець
можуть викликати сильну побічну реакцію у лактуючих корів, тому за можливості краще
застосовувати гомологічні вакцини.
4. Відповідно до рекомендацій Міжнародного епізоотичного бюро усі вакцини проти
нодулярного дерматиту контролюють за показниками мікробіологічної чистоти,
нешкідливості , активності та ефективності.
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MAIN PRINCIPLE AND REQUIREMENTS FOR PRODUCTION AND QUALITY
CONTROL OF VACCINES AGAINST LUMPY SKIN DISEASE
O. O. Napnenko, A. Ju. Jucshenko
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms
30, Donetska str., Kiev, 03151, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of an analysis of regulations on the production and use of
vaccines against the Lumpy skin disease of cattle, emphasis on the recommendations of the OIE. In
the context of a threatening situation for the spread of the disease in the territory of Ukraine the
question of choice of specific means of prevention are highly relevant. The virus nodular dermatitis
is a high degree of antigenic relationship with the smallpox virus of sheep and goats, this feature of
the world into account when creating and implementing heterogeneous vaccines. However, Ukraine
is free from both the Lumpy skin disease and from sheep pox, therefore, in my opinion, the best use
of longer homologous vaccines.
The author describes in stages the general requirements for vaccine virus matrix culture,
technology of its cultivation and storage.
Also described are the main approaches to the production and quality control of vaccines.
Particular attention is paid to evaluating the safety and efficacy of.
Keywords: LUMPY SKIN DISEASE, CATTLE, VACCINE, QUALITY.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ И КОНТРОЛЮ
КАЧЕСТВА ВАКЦИН ПРОТИВ НОДУЛЯРНОГО ДЕРМАТИТА
А. А. Напненко, А. Ю. Ющенко
Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов
микроорганизмов
ул. Донецкая, 30, г. Киев, 03151, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты анализа нормативных документов по производству и
применению вакцин против нодулярного дерматита крупного рогатого скота, сделан акцент
на рекомендациях Международного эпизоотического бюро. В условиях угрожающей
ситуации по распространению этой болезни на территорию Украины вопрос выбора средств
специфической профилактики являются весьма актуальными. Вирус нодулярного дерматита
имеет высокую степень антигенной родства с вирусами оспы овец и коз, эту особенность в
мире учитывают при создании и применении гетерогенных вакцин. Однако Украина является
свободной как от нодулярного дерматита так и от оспы овец, поэтому, по мнению автора,
больше верным применение гомологичных вакцин.
Автором поэтапно описаны общие требования к матриксной культуре вакцинного
вируса, технологиям его культивирования и хранения.
Также описаны основные подходы к производству и контролю качества вакцины.
Особенное внимание уделено оцениванию безопасности и эффективности применения.
Ключевые слова: НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ, КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ,
ВАКЦИНА, КАЧЕСТВО.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕКИ ТА ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА РИЗИКУ,
ЯК ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ АНАЛІЗУ РИЗИКУ РОЗВИТКУ
АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ЛЮДЕЙ, ЯК НАСЛІДОК
ЗАСТОСУВАННЯ АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ
ПРОДУКТИВНИМ ТВАРИНАМ
Т. І. Стецько, канд. с.-г. наук
В. П. Музика, д-р вет. наук
Л. Л. Островська, канд. вет. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька,11, м. Львів, 79019, Україна
Ризик – можливість негативного явища та вірогідні масштаби його наслідків протягом
певного періоду часу, аналіз ризику – це процес, що включає ідентифікацію небезпеки, оцінку
ризику, управління ризиком та повідомлення про ризик. Під ідентифікацією небезпеки (ризику)
мають на увазі ідентифікацію антимікробної речовини і антибіотикорезистентних штамів
бактерій чи детермінантів резистентності, що потенційно можуть становити небезпеку для
розвитку антибіотикорезистентності у людей. У статті наводяться дані, що розглядаються
при ідентифікації ризику.
Процес оцінки ризику ставить перед собою задачу оцінити рівень ймовірності розвитку
антибіотикорезистентності в людини, що пов’язується з використанням антимікробних
препаратів для продуктивних тварин. Оцінка ризику складається з попередньої оцінки, оцінки
експозиції, оцінки результату і загальної оцінки ризику.
У попередній оцінці аналізуються ті фактори, що пов'язані з використанням
антимікробного препарату для тварин. Діапазон попередньої оцінки охоплює інформацію від
початку застосування антимікробного препарату для тварин до їх забою чи отримання
тваринної продукції. У статті наводяться фактори, які розглядаються при попередній оцінці
ризику.
Ключові слова: АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ, АНАЛІЗ РИЗИКУ, ФАКТОРИ
РИЗИКУ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕКИ, ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА РИЗИКУ.
Нерозсудливе і нераціональне використання антимікробних препаратів у ветеринарній
медицині приводить до зниження ефективності антибіотикотерапії через втрату чутливості
мікроорганізмів до дії цих хіміотерапевтичних агентів. Стійкі бактерії чи детермінанти
резистентності, що появилися в результаті неправильного застосування антибіотичних
препаратів для тварин, потенційно можуть передаватися до людських патогенів, чи бактерійсимбіонтів через продукти харчування тваринного походження [1–5]. У результаті це
приводить до зниження або втрати ефективності антибіотиків, які застосовуються у
хіміотерапії в гуманній медицині, що може викликати ряд негативних для здоров’я людини
наслідків (збільшена тривалість хвороби, невдача у лікуванні, відсутність альтернативних
варіантів антибіотикотерапії тощо) [6–8].
Для характеристики препарату, що застосовується у ветеринарній медицині для
продуктивних тварин, щодо його безпечності для здоров’я людини, використовують термін
«аналіз ризику». Метою аналізу ризику є проведення об’єктивної оцінки впливу антибіотиків,
які застосовуються для продуктивних тварин, на здоров’я людини. Це необхідно для того, щоб
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усі зацікавлені сторони, перш за все, виробники ветеринарних антимікробних лікарських
засобів і їх користувачі (особливо сільгосппідприємства тваринницької галузі) були
забезпечені об’єктивною інформацією щодо потенційного впливу використання різних груп
антибіотиків на здоров’я тварин для забезпечення раціональної і ефективної
антибіотикотерапії, а через харчовий ланцюг — на здоров'я споживачів продукції
тваринництва з метою попередження негативних наслідків для людського організму.
Аналіз ризику – це загальний термін, який узагальнює в цілому проблему небезпеки
антибіотикорезистентності для людського здоров’я. Методологію аналізу ризику розроблено
Групою по резистентності антибіотиків Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) [9]. Подібні
принципи аналізу ризику ще раніше були розроблені Національною Академією наук і
Національною Дослідницькою Радою Сполучених Штатів Америки (NAS/NRC) [10].
Під терміном «ризик» мають на увазі можливість негативної події та вірогідні масштаби
її наслідків протягом певного періоду часу, а під терміном «аналіз ризику» - процес, що включає
ідентифікацію небезпеки, оцінку ризику, управління ризиком та повідомлення про ризик.
Під ідентифікацією небезпеки мають на увазі ідентифікацію антимікробної речовини і
антибіотикорезистентних штамів бактерій чи детермінантів резистентності, що потенційно можуть
становити небезпеку для розвитку антибіотикорезистентності у людей. Ідентифікація небезпеки
повинна включати інформацію про хімічні, біохімічні, і фізичні властивості препарату. Виробник
препарату, чи структура, яка його представляє, повинен надати інформацію щодо його діючої
речовини, яка б включала: хімічну назву, хімічну будову, клас антимікробних препаратів,
механізм і вид антимікробної дії, спектр антимікробної активності, специфічні дані
антимікробної чутливості, відносну важливість препарату для гуманної медицини.
Рекомендується надавати інформацію щодо ідентифікації типу та видів бактерій, у яких розвиток
резистентності до цього антибіотика має потенційне значення для людського здоров’я, а також
щодо детермінантів резистентності, які можуть селекціонуватися та підтримуватися в людському
організмі як результат використання антимікробного засобу для продуктивних тварин, а також
інформацію про будь-які фенотипові і генетичні гомологи детермінантів резистентності, що
містяться в інших бактеріях людського організму. Необхідно надати методологію дослідження
антимікробної чутливості польових штамів бактерій, основану на відповідних стандартах її
лабораторного визначення, яка б давала можливість контролю за якістю нового антимікробного
препарату в плані визначення його антимікробної активності.
Ідентифікувавши небезпеку, переходимо до оцінки ризику. Процес оцінки ризику ставить
перед собою задачу оцінити рівень ймовірності розвитку антибіотикорезистентності в людини,
що асоціюється з використанням антимікробних препаратів для продуктивних тварин. Оцінка
ризику складається з початкової оцінки (реліз-оцінки), оцінки експозиції (проявлення), оцінки
результату і загальної оцінки ризику. Загальна оцінка ризику об'єднує компоненти оцінки
ризику в повне завершення, яке забезпечує якісне визначення потенційного ризику
запропонованих для ветеринарної медицини нових антимікробних препаратів для людського
здоров'я.
У попередній оцінці (реліз-оцінці) аналізуються ті фактори, що пов'язані з використанням
антимікробного препарату для тварин, які можуть привести до появи в них стійких штамів
мікроорганізмів чи детермінантів резистентності. Діапазон попередньої оцінки охоплює
інформацію від початку застосування антимікробного препарату для тварин до їх забою (м’ясо,
субпродукти), чи отримання тваринної сировини чи харчового продукту (молоко, яйце, мед).
Для проведення попередньої оцінки ризику пропонується розглянути цілий ряд
відповідних факторів. Ці чинники включають і ті, які визначаються в ідентифікації небезпеки.
При цьому, певні специфічні фактори можуть змінюватися залежно від того, який специфічний
ветеринарний антимікробний препарат розглядається. Тобто, окремі чинники можуть мати
більший вплив, ніж інші при кінцевій класифікації реліз-оцінки.
Інформація, що розглядається при попередній оцінці, повинна включати, але не
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обмежуватися, таким:
1) опис препарату:
а) назва препарату (активні і неактивні інградіенти);
б) умови застосування:
– шляхи введення (парентеральний, пероральний - з водою, чи з кормом);
– дозування;
– цільові види тварин, яким цей препарат призначають;
2) опис активно діючої речовини:
– клас антимікробних ліків (наприклад, макроліди);
– хімічна назва, кількість діючої речовини та її хімічна будова.
3) механізм і тип дії:
– специфічні механізми дії антимікробних препаратів (інгібування синтезу протеїну, чи
синтезу ДНК, порушення проникності плазматичної мембрани тощо);
– тип дії (бактерицидна, чи бактеріостатична);
4) спектр антимікробної дії:
– загальні дані (активний щодо грам-негативних, грам-позитивних бактерій, широкого
спектру дії);
– специфічні дані антимікробної чутливості (мінімальна інгібуюча концентрація (MIC) і
мінімальна бактерицидна концентрація (MBC); стосовно патогенів, бактерій-симбіонтів);
5) фармакокінетика і фарфакодинаміка препарату:
– абсорбція, біодоступність, метаболізм і виділення препарату різними видами тварин;
– антимікробна дія препарату в період лікування і різні періоди після нього;
– результати одноразового застосування, результати антибіотикотерапії тощо;
6) механізми резистентності і генетична основа розвитку резистентності:
– відомий механізм (механізми) резистентності (наприклад, інактивація
антимікробного препарату, зміна мішеней дії препарату, ефлюекс антибіотика тощо);
- розташування детермінантів опірності (у хромосомах, у позахромосомних плазмідах,
транспозонах, інтегронах тощо);
7) поява та ступінь передачі детермінантів резистентності:
– чи можуть детермінанти опірності поширюватися серед бактерій шляхом трансформації,
трансдукції, кон’югації або транспозиції?
– якщо опірність з’являється внаслідок точкових мутацій, то яка частота появи цих
мутацій?
8) селективний тиск на розвиток резистентності:
– інформація щодо іншого відомого антимікробного агенту, який може ко-селекціонувати
резистентність;
– інформація, відома щодо перехресної опірності до інших антимікробних ліків, що
застосовуються у ветеринарній і людській медицині (певні механізми опірності можуть впливати
на більш ніж один клас антимікробних препаратів);
– інформація шодо термінів використання запропонованого препарату (тривалість
застосування, призначення індивідуальне, для невеликої групи тварин, масово);
9) інформація про підвищену резистентність:
доступні епідеміологічні дані, які показували б існуюче переважання опірності до ліків
даної групи у певних видах патогенів і кишечних бактерій-симбіонтів (ці дані можуть бути взяті
з результатів моніторингу антимікробної чутливості мікроорганізмів, сучасної наукової
літератури, або інших джерел);
10) інша інформація:
– додаткова інформація, що стосується рівня розвитку опірності чи зниження після
застосування препарату;
– інформація, яка б характеризувала рівень розвитку опірності у людських непатогенних
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бактерій;
– інформація, яка б повідомляла про зниження опірності в людських непатогенних
бактеріях після припинення антибіотикотерапії.
Особливого інтересу заслуговує інформація щодо рівня резистентності від часу
завершення застосування препарату до забою тварини, чи отримання тваринної сировини для
виготовлення харчового продукту.
Ця оцінка повинна свідчити про те, чи має кожний з цих чинників високий, низький чи
середній вплив на розвиток резистентності. Так, наприклад, спектр антимікробної дії антибіотика
може розглядатися як фактор високого ризику розвитку резистентності, якщо цей антимікробний
препарат є широкого спектру дії і застосовується для багатьох видів тварин. З іншого боку,
фармакодинаміка антимікробного препарату може характеризуватися як фактор низького ризику
розвитку резистентності, якщо цей лікарський засіб не вводили per os певним видам тварин у
концентраціях, які б могли спричинити виникнення опірності.
Висновки щодо важливості факторів ризику, розглянутих у реліз-оцінці, варто було б
представити в сумарному форматі у вигляді таблиці.
Таблиця
Узагальнення інтерпретації факторів, що розглядаються у попередній оцінці
Фактори

Ступінь впливу фактора на появу резистентності
Коментарі та висновки щодо факторів

Механізм дії
Спектр дії
Фармакокінетика
Фармакодинаміка
Механізм(и) опірності
Передача опірності
Селекційний тиск
Інший фактор*
Примітка: * - інші параметри, що можуть ідентифікуватися в певних випадках, якщо є упевненість, що
вони є важливими для оцінки.

Якщо повна інформація щодо фактора, доречного для попередньої оцінки ризику, не
доступна або не використовувалася, може розглядатися найконсервативніше значення цього
чинника. Тобто, передбачається, що цей фактор мав би високий вплив на вірогідність розвитку
резистентності.
Детально оцінивши кожний із факторів, роблять висновок щодо ймовірності появи у
тварин стійких бактерій або детермінантів резистентності як результат застосування нового
антимікробного препарату. Загальний висновок попередньої оцінки ризику антимікробного
препарату може виражатися в термінах: «низька», «середня», чи «висока».
Провівши реліз-оцінку переходять до інших етапів оцінки ризику, перш за все, оціни
експозиції (проявлення), яка підтверджує або спростовує проявлення у людини фактора
ризику (антибіотикорезистентних штамів бактерій чи детермінантів резистентності тваринного
походження). З цього моменту оцінка ризику стосується людського організму.
Таким чином, узагальнюючи сказане, можна констатувати, що попередня оцінка ризику є
початковою і дуже важливою складовою загальної оцінки ризику, яка, у свою чергу є основоною
частиною загального аналізу ризику (оцінки безпечності використання нових ветеринарних
антимікробних препаратів для здоров'я людини). Він надасть можливість якісно класифікувати
антимікробний засіб для тварин щодо його можливого потенційного впливу на розвиток
антибіотикорезистентності у людей. Ця класифікація дозволить визначити певні кроки, необхідні
для управління ризиком (наприклад, відмова у реєстрації, реєстрація за певних умов, які б
забезпечили екологічну безпечність антимікробного засобу тощо), що дасть можливість зменшити
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ймовірність поширення та розвитку антибіотикорезистентності серед популяції людей.
ВИСНОВКИ
Зважаючи на стратегічний курс України щодо майбутнього вступу до Євросоюзу
запровадження у практику норм та стандартів реєстрації нових антимікробних препаратів для
тварин, які прийняті в країнах ЄС, матиме важливе значення для гармонізації процесу
впровадження у виробництво нових, так і контролю ефективності та екологічної безпеки вже
раніше зареєстрованих антибіотиків.
Перспективи досліджень. Подальше вивчення міжнародного досвіду в оцінці ризику
ветеринарних антимікробних препаратів щодо розвитку антибіотикорезистентності в людей та
впровадження цієї методики в Україні гарантувало б у майбутньому відсутність виникнення
непорозумінь, які могли б стати бар'єром у торгівлі ветпрепаратами з державами ЄС.
RISK IDENTIFICATION AND PREVIOUS RISK EVALUATION AS THE FIRST STAGES
OF THE RISK ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE
IN PEOPLE AS A CONSEQUENCE OF THE USE OF ANTIMICROBIAL DRUGS FOR
FOOD ANIMALS
T. I. Stetsko, V. P. Musyka, L. L. Ostrovska
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Preparations аnd Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
Risk is the possibility of a negative phenomenon and the possible scope of its effects over a
period of time. Risk analysis is a process that includes hazard identification, risk assessment, risk
management and risk communication. Hazard identification (risk identification) implies the
identification of antimicrobials and antibiotic resistant strains of bacteria or resistance determinants
that may pose a risk for the development of antibiotic resistance in humans. The article presents the
data considered when identifying a hazard.
The risk assessment process aims at assessing the likelihood of developing antibiotic
resistance in humans, which is associated with the use of antimicrobials for productive animals. The
risk assessment consists of a previous assessment, estimation of exposure, evaluation of consequence
and overall risk assessment.
The previous assessment analyzes those factors that are associated with the use of
antimicrobial drug for animals. The pre-evaluation range covers information since the onset of the
use of antimicrobial drug for animals to the moment when they are slaughtered or derived livestock
products from them. The article describes the factors that are considered in the previous assessment
of risk.
Keywords: ANTIMICROBIAL RESISTANCE, RISK ANALYSIS, RISK FACTOR,
HAZARD IDENTIFICATION, PREVIOUS RISK ASSESSMENT.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА
КАК НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ АНАЛИЗА РИСКА РАЗВИТИЯ
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У ЛЮДЕЙ КАК СЛЕДСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ
Т. И. Стецко, В. П. Музыка, Л. Л. Островская
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок,
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Риск – возможность негативного явления и возможные масштабы его последствий в
течение определенного периода времени, анализ риска - это процесс, включающий
идентификацию опасности, оценку риска, управления риском и сообщения о риске. Под
идентификацией опасности (риска) подразумевают идентификацию антимикробного вещества
и антибиотикорезистентных штаммов бактерий или детерминантов резистентности, которые
могут представлять опасность для развития антибиотикорезистентности у людей. В статье
приводятся данные, рассматриваемые при идентификации риска.
Процесс оценки риска ставит перед собой задачу оценить степень вероятности развития
антибиотикорезистентности у человека, что связано с использованием антимикробных
препаратов для продуктивных животных. Оценка риска состоит из предварительной оценки,
оценки экспозиции, оценки результата и общей оценки риска.
В предварительной оценке анализируются те факторы, которые связаны с
использованием антимикробного препарата для животных. Диапазон предварительной оценки
охватывает информацию от начала применения антимикробного препарата для животных до
их забоя или получения животноводческой продукции. В статье приводятся факторы, которые
рассматриваются при предварительной оценке риска.
Ключевые слова: АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ, АНАЛИЗ РИСКА,
ФАКТОРЫ РИСКА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
РИСКА.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВІДСТАНЕЙ ДЛЯ ОЦІНКИ
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
С. М. Темненко*, старший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок.
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті розглядається суть інноваційного потенціалу. Запропоновано методику
його оцінки із використанням методу відстаней, який дає змогу вивести уніфікований
інтегральний показник інноваційного потенціалу підприємства. Загалом, використання цього
методу допомагає вирішити проблему стандартизації оцінки неоднозначних та
багатосторонніх економічних явищ та процесів. У випадках, коли неможливо провести
цілісну оцінку певних економічних явищ за допомогою одного показника, метод відстаней
стає дуже цінним інструментом, оскільки він дозволяє привести до однієї основи значення
абсолютно різних показників та об’єднати їх у загальний інтегральний показник шляхом
заміни індивідуальних значень на відносні величини, ранги, стандартні відхилення тощо.
Ключові слова: ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, МЕТОД ВІДСТАНЕЙ,
ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК.
Основним рушійним чинником діяльності кожного підприємства в умовах конкуренції
є його інноваційний розвиток, а одним із головних показників сприйнятливості підприємства
до нововведень є його інноваційний потенціал.
У той же час, інноваційна активність підприємства залежить не лише від забезпеченості
ресурсами. Приймаючи інноваційні рішення, слід враховувати не тільки внутрішні, а й
зовнішні чинники. Тому процес прийняття інноваційних рішень являє собою систему з
багатьма зв'язками, де вихідним пунктами є порівняння запланованих цільових настанов із
досягнутими (наприклад, зміна ринкової ситуації, витрат, прибутку тощо).
Тому сьогодні повстала потреба у розробці зручного математичного інструменту
вимірювання інноваційного потенціалу підприємства, результати якого можна було б
застосовувати як для оцінки так і для порівняння підприємств.
Науковий керівник – д. е. н., професор, зав. кафедри економіки підприємства, інновацій та
дорадництва в АПК ім. І. В. Поповича Львівського НУВМ та БТ імені С.З. Гжицького П. М. Музика
*
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Існуючі підходи до оцінювання інноваційного потенціалу переважно відображають
вузьку оцінку окремих його складових, не враховуючи взаємозв’язку цих показників на різних
етапах інноваційної діяльності.
Мета статті полягає у обґрунтуванні науково-методичних, теоретичних положень і
засад використання системи показників оцінки ефективності інноваційного потенціалу
сучасного підприємства.
Сьогодні дослідженню питання інноваційного потенціалу у економічній літературі
відводиться багато уваги, однак існуючі трактування часто носять неоднозначний, а іноді, і
суперечний характер. Так, в окремих джерелах, інноваційний потенціал ототожнюється із
науково-технічним. Він трактується як „накопичена певна кількість інформації про результати
науково-технічних робіт, винаходів, проектно-конструкторських розробок, зразків нової
техніки та продукції [5], або трактується як система факторів та умов, необхідних для
здійснення інноваційного процесу [6], що значно звужує сферу застосування даної категорії.
Загалом у науковій літературі, присвяченій даній тематиці, значну увагу приділено
особливостям організації фундаментальних наукових досліджень щодо інноваційної
привабливості підприємств а також сучасним підходам до оцінки ефективності інвестицій,
спрямованих на інновації і методи стимулювання інноваційної діяльності. Найвідомішими у
цих напрямках є праці В. Александрової, В. Гейця, Н. Краснокутської, О. Кузьміна, С. Ягудіна
[1–3] та ін.
Цікаві спроби проаналізувати існуючі визначення інноваційного потенціалу та надати
їм глибшого тлумачення зроблені у працях Н. А. Гончарова, Є. В. Іванової [7]. Не можна не
погодитись з авторами, що ототожнення термінів «потенціал» та «ресурси» неприпустиме. У
той же час наявність необхідних для реалізації інновацій ресурсів є обов’язковою умовою її
здійснення, і найчастіше на питання «чому не впроваджуються нововведення» виробничники
відповідають, що їм недостатньо саме ресурсного забезпечення.
Одним із найважливіших чинників успішного функціонування на ринку підприємства
у сучасних реаліях є розробка і використання технологічних та продуктивних інновацій. Саме
результативне інноваційне дослідження і створення нового товару, вміле його комерційне
впровадження та ефективний зв’язок між науково-дослідною та маркетинговою діяльністю є
запорукою успіху підприємства [4].
Загалом інноваційний потенціал підприємства можна розглядати як інтегральну
сукупність взаємопов’язаних у певних соціально-економічних формах факторів:
– реальних ресурсів;
– потенційно-можливих інноваційних ресурсів, які за певних діючих чинників
внутрішнього та зовнішнього середовища на певному часовому проміжку можуть бути задіяні
підприємством;
– здатності та готовності підприємства сприйняти та ефективно використати ці ресурси
та можливості для досягнення стратегічної мети своєї діяльності.
Проведений аналіз існуючих систем оцінки інноваційного потенціалу підприємства
показав, що на сьогодні немає єдиної точки зору щодо структури інноваційного потенціалу,
існуючі підходи потребують вдосконалення а структурні елементи суттєвого уточнення.
Оцінку загальної готовності підприємства до сприйняття інновацій можна здійснювати
за допомогою матриці інноваційного потенціалу (рис.), де ресурси підприємства визначаються
як засоби, необхідні для досягнення цілей опанування нововведень та їх реалізації. Із взаємодії
всіх складових матриці отримують нові характеристики, які не є властивими для кожного
окремого елементу матриці, і свідчать про додаткові можливості підприємства, що створює
поле інноваційної діяльності, формуючи інноваційний потенціал та зони ймовірного опору
інноваційним змінам.
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Ресурси підприємства

Організаційні

Фінансові

Матеріально-технічні

Кадрові

Відповідна матеріальнотехнічна база для
масового виробництва
нового продукту

Вільні грошові кошти,
достатні для
фінансування
розробок

Соціально-психологічні

Співробітники, здатні
генерувати
неординарні рішення

Складові інноваційного потенціалу

Рис. Матриця інноваційного потенціалу

У той же час складний і динамічний характер процесів введення інновацій на
підприємстві потребує комплексної оцінки його інноваційного потенціалу. Аналіз існуючих
підходів до його оцінки показав, що вони мають ті чи інші недоліки, які заважають їхньому
використанні на практиці.
Таким чином повстала проблема визначення інтегрального показника інноваційного
потенціалу підприємства. Так, відповідно до висновків В. Плюти [8], для визначення
інтегрального показника інноваційного потенціалу підприємства доцільно використовувати
метод відстаней. При цьому умовою його застосування є стандартизація значень економічних
показників, які входять до матриці досліджень і розподіляються на дві групи: стимулятори і
дестимулятори. До стимуляторів належать показники, зростання яких є бажаними, а до
дестимуляторів – показники із протилежними властивостями.
Таким чином, розподіл показників на дві групи дає можливість сконструювати так
званий еталонний показник, що характеризується максимальними значеннями стимуляторів і
мінімальними значеннями дестимуляторів. Після визначення відстаней сіо між показником, що
аналізується та еталонним показником, визначається інтегральний показник уі за формулою:
уі = 1 - сіо / со
де:
1/ 2

n

c  co  2So ;

co   cio / n
i 1

;

n

So   cio  co 2 / n
 i 1


n – кількість показників;
So – відстань між n – ним та еталонним показниками.
Значення інтегрального показника змінюється в інтервалі від нуля до одиниці. Чим
ближче значення уі до одиниці, тим вище інноваційний потенціал підприємства.
Окрім цього, система показників, необхідних для комплексної оцінки інноваційного
потенціалу підприємства повинна відповідати таким вимогам:
– включати показники, що характеризують інноваційний потенціал з усіма складовими;
– забезпечувати можливість порівняння показників, які використовуються для аналізу
на різних підприємствах;
– спрямовуватися на виконання підприємством поточних та перспективних задач;
– узгодженість з існуючою на підприємстві звітністю;
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– витрати на збір та обробку інформації згідно обраної системи показників повинні
бути мінімальними.
Загалом оцінку інноваційного потенціалу підприємства доцільно здійснювати у
наступній послідовності:
– аналіз структури інноваційного потенціалу;
– виявлення ступеня використання внутрішніх інноваційних можливостей
підприємства;
– оцінка рівня інноваційних можливостей підприємства.
Саме дотримання цієї послідовності дозволяє сформулювати найбільш повну
характеристику інноваційного потенціалу та допомагає виявити можливості для
інноваційного розвитку підприємства, а проведена комплексна оцінка дає можливість
розробити оптимальну стратегію інноваційного розвитку підприємства.
ВИСНОВКИ
1. Система оцінки показників інноваційного потенціалу - це інтегральна сукупність
наявних і прихованих ресурсів, запасів, можливостей, що можуть виявлятися за умов взаємодії
і взаємообумовленості збалансованих підсистем і елементів. Іншими словами, інноваційний
потенціал підприємства це комплексна динамічна категорія, яку характеризують частота і
ефективність впровадження інновацій, потенціал підприємства щодо розробки інновацій,
готовність його керівництва та персоналу до змін та багато інших факторів.
2. Таким чином, методика оцінки інноваційного потенціалу підприємства повинна бути
практичною, гнучкою, базуватися на доступному математичному апараті та відповідати
сучасному розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств.
Перспективи досліджень. На сьогодні дослідження, у контексті даної проблематики,
тривають. Планується розробити методику проведення експрес-оцінки інноваційного
потенціалу підприємств ветеринарної медицини із урахуванням особливостей галузі
ветеринарної фармації.
USE OF THE DISTANCE METHOD FOR ASSESSMENT OF ENTERPRISE’S
INNOVATION POTENTIAL
S. M. Temnenko
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
It is views the essence of innovation potential, posed the method for this assessment using
principle of intervals. This method is useful for deducing of the uniform integral showing of
enterprise’s innovation potential. In general, using this method helps solve the problem of
standardizing the assessment of poly-semantic and many-sided economic phenomena and processes.
In cases where it is not possible to carry out a coherent evaluation of certain economic phenomena
using one indicator, the distance method becomes a very valuable tool, since it allows align to a
common basis the values of totally different indicators and integrate them into a general integral index
by replacing individual values with relative values, ranges, standard deviations, etc.
Keywords: INNOVATION POTENTIAL, DISTANCE METHOD, INTEGRAL INDEX.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РАССТОЯНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
С. Н. Темненко
Государственный научно-исследовательский контрольный иинститут ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается суть инновационного потенциала. Предложена методика его
оценки с использованием метода расстояний, который дает возможность вывести
унифицированный интегральный показатель инновационного потенциала предприятия. В
целом, использование этого метода помогает решить проблему стандартизации оценки
неоднозначных и многосторонних экономических явлений та процессов. В случаях, когда
невозможно провести целостную оценку определенных экономических явлений с помощью
одного показателя, метод расстояний может стать очень ценным инструментом, поскольку
позволяет привести к общей основе значения абсолютно разных показателей и объединить их
в общий интегральный показатель путем замены индивидуальных значений относительными
величинами, рангами, стандартными отклонениями и т. д.
Ключевые слова: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, МЕТОД РАССТОЯНИЙ,
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
ДО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО БЮЛЕТЕНЯ
Бюлетень входить до Переліку наукових фахових видань України в галузі ветеринарних
та сільськогосподарських наук (наказ МОН України № 528 від 12.05.2015 р.).
До Науково-технічного бюлетеня приймаються оригінальні статті з основних напрямів
ветеринарної медицини і тваринництва. Згідно з вимогами ВАК України (№7-05/1 від
15.01.2003 р.), стаття повинна мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз
останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким
присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Статті в бюлетені друкуються українською мовою, а іноземних авторів — англійською,
польською чи російською. Рукопис статті надсилається в одному примірнику. Статтю слід
друкувати у форматі docx. Шрифт Times New Roman. Розмір шрифту — 12, через 1 інтервал,
формат А4 з полями: ліве і праве — 2,0 см, верхнє і нижнє — 2,54 см, абзац — 1,25 см.
Електронний варіант статті надсилається електронною поштою.
Стаття має містити шифр УДК в лівому верхньому куті першої сторінки. Нижче в
центрі: НАЗВА СТАТТІ (великими жирними літерами), ініціали і прізвище автора, його
науковий ступінь, вчене звання (курсивом), назва та поштова адреса наукової установи, де
автор працює (звичайним 12 шрифтом). Якщо стаття написана аспірантом або здобувачем, у
нижній частині першої сторінки під текстом подаються дані про наукового керівника.
На початку статті розміщується анотація українською мовою (не менше 10 рядків,
курсивом). Під анотацією – ключові слова (великими літерами).
Вступна частина повинна містити постановку проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Розділ Матеріали і методи складається так, щоб за наведеним описом можна було
відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання. Треба зазначити
вид і кількість використаних тварин.
У розділі Результати й обговорення бажано уникати повторення табличних даних, а
обговорення обмежити розглядом лише найважливіших із встановлених фактів з урахуванням
попередніх відомостей з даних питань. Таблиці повинні мати заголовок і бути пронумеровані
арабськими цифрами. Таблиці, рисунки, графіки, фото розміщуються після посилання на них
в тексті. Таблиці набираються у програмі Microsoft Word, шрифт 10, слово Таблиця
(курсивом), заголовок таблиці дається жирними літерами по центру. Таблиці повинні бути у
книжковому розташуванні (за винятком дуже громіздких). Формули та рисунки набираються
у редакторі Microsoft Word’95 версія 6,0 або 7,0. Фотографії слід надсилати сканованими і
вставленими в порядку згадування.
У кінці статті розміщуються В И С Н О В К И та Перспективи досліджень.
Після Перспектив подається анотація англійською та російською мовами – для
українських статей (для іншомовних – українською), де вказуються НАЗВА СТАТТІ
великими жирними літерами, під нею ініціали та прізвище автора курсивом, нижче — назва
і адреса наукової установи, ще нижче – S U M M A R Y та А Н Н О Т А Ц И Я, у яких текст
анотації і ключові слова — ідентичні українській.
Використана Л І Т Е Р А Т У Р А подається наприкінці статті в порядку згадування
джерел у тексті та зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний
список оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
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Після літератури обов’язково вказується рецензент (ПІБ, науковий ступінь, вчене
звання, місце роботи).
Окремим файлом треба надіслати SUMMARY до поданої статті у редакторі Word 6 або
7, шрифт Times New Roman, 14, обсяг — 1 повна сторінка.
У разі невідповідності встановленим вимогам, стаття повертається автору.
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