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МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ЧЕРВОНИМ КУРЯЧИМ КЛІЩЕМ
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Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
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Одним із найнебезпечніших ектопаразитів, що уражає птицю, є червоний курячий кліщ
(Dermanyssus gallinae), що викликає дерманісіоз, широко поширений в багатьох країнах світу,
в тому числі зустрічається у всіх регіонах України. У статті зазначені основні біологоекологічні характеристики червоного курячого кліща Dermanyssus gallinae.
Dermanyssus gallinae є переносником збудників інфекційних та вірусних захворювань у
тому числі: Salmonella gallinarum, S. enteritidis, Chlamydia spp., Borrelia anserine rhusiopathiae,
Listeria monocytogenes, Coxiella burnetii, Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptomyces spp.,
хвороби Марека, ньюкаслської хвороби та інших небезпечних хвороб птиці. Кліщ наносить
значних економічних збитків за рахунок зниження яєчної продуктивності, якості продуктів
птахівництва та підвищеного вибракування і загибелі птиці внаслідок виснаження.
У статті проаналізовано ринок інсекто-акарацидних препаратів, що зареєстровані в
Україні для боротьби з червоним кліщем. Ефективність профілактичних-лікувальних заходів
у боротьбі проти D. gallinae в значній мірі залежить від методу та препарату для
проведення дезакаризації. Серед існуючих способів боротьби проти D. gallinae надалі
залишається хімічний, оскільки синтетичні інсекто-акарициди мають широкий спектр дії,
знищуючи одночасно ряд шкідників із різних груп на різних стадіях розвитку.
Для запобігання спалахів та поширення кліщів у птахівничих господарствах
систематично необхідно здійснювати комплекс організаційних та ветеринарно-санітарних
заходів з урахуванням біологічних особливостей розвитку наявних у господарстві
ектопаразитозів і технологічних циклів утримання птиці.
Ключові слова: ЧЕРВОНИЙ КЛІЩ, ПТИЦЯ, ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА,
ІНСЕКТО-АКАРАЦИДНІ ПРЕПАРАТИ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ.
CONTROL METHODS OF THE RED CHICKEN MITE
I. K. Avdosieva, S. А. Ponomareva, V. M. Malynivsky, L. I. Flyak
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
irena361@i.ua
One of the most dangerous ectoparasites that infects poultry is the red chicken mite
(Dermanyssus gallinae), which causes dermanisiosis, which is widespread in many countries around
the world, including all regions of Ukraine. The article shows the basic biological and ecological
characteristics of the red chicken mite Dermanyssus gallinae.
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D. gallinae is a carrier of infectious and viral diseases including: Salmonella gallinarum,
Salmonella enteritidis, Chlamydia spp., Borrelia anserine rhusiopathiae, Listeria monocytogenes,
Coxiella burnetii, Escherichia coli, Staphylococcus sрр., Marek's disease, Newcastle disease and
other dangerous poultry diseases.
D. gallinae causes significant economic damage due to reduced egg productivity, quality of
poultry products and increased culling and death of poultry due to depletion.
The article analyzes the market of insecticides registered in Ukraine for the control of red mites. The
effectiveness of preventive and curative measures in the battle against D. gallinae largely depends on
the method and desacarization medication. Among the existing methods of control against D. gallinae
remains chemical because synthetic insecticides have a wide range of action, while destroying a
number of pests from different groups at different stages of development.
To prevent outbreaks and spread of mites in poultry farms, it is necessary to systematically
implement a set of organizational and veterinary measures, taking into account the biological
characteristics of the development of existing ectoparasites in the farm and technological cycles of
poultry.
Keywords: RED MITE, POULTRY, EPIZOOTOLOGY, DIAGNOSIS, INSECTOACARACIDE PREPARATIONS, PREVENTION AND CONTROL MEASURES.
Червоний курячий кліщ (Dermanyssus gallinae), що викликає дерманісіоз, належить до
найнебезпечніших ектопаразитів, який поширений в багатьох країнах світу, в тому числі
зустрічається у всіх регіонах України.
Dermanyssus gallinae є переносником збудників інфекційних та вірусних захворювань,
в тому числі: Salmonella gallinarum, S. enteritidis, Chlamydia spp., Borrelia anserine,
rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Coxiella burnetii, Escherichia coli, Staphylococcus spp.,
Streptomyces spp., хвороби Марека, ньюкаслської хвороби та інших небезпечних хвороб птиці.
Встановлена можливість перенесення ними різних захворювань, спільних для людей і тварин.
Dermanyssus gallinae наносить значних економічних збитків за рахунок зниження яєчної
продуктивності, якості продуктів птахівництва та підвищеної вибраковки і загибелі птиці
внаслідок виснаження. Dermanyssus gallinae наносить значних економічних збитків за рахунок
зниження яєчної продуктивності, якості продуктів птахівництва та підвищеної вибраковки і
загибелі птиці внаслідок виснаження.
Характеристика кліща. Dermanyssus gallinae мають витягнуте тіло, вкрите короткими
волосками, розміри імаго до 1,5 мм. Колір кліща залежить від ступеня насичення кров'ю – від
червоного та темно-коричневого до світло-жовтого кольору, якщо вони голодні. D. gallinae
володіють досить високим генетичним розмаїттям в різних країнах і, як вважають деякі
дослідники, це може бути наслідком адаптації кліщів до препаратів, якими їх обробляють. D.
gallinae харчується кров'ю, нападаючи на птицю у нічний час, а у день цей вид кліщів
ховається в щілинах і затишних місцях, таких як тріщини, стики виробничих конструкцій,
перехрестя решіток. Кліщі при укусах споживають кров від декількох хвилин до години та
більше, а разом з цим і поживні речовини, виснажуючи птицю, та одночасно травмуючи шкіру
укусами, виділяють в рану токсичну слину. За цей час поглинається обсяг крові, що перевищує
масу тіла голодного кліща до 10 разів. При сильній інвазії кліща наступають анемії різного
ступеня. Пошкодження шкіри також є місцями розвитку вторинної бактеріальної інфекції.
Самка відкладає від 3 до 20 яєць. У своєму розвитку кліщ проходить 4 стадії розвитку:
від яйця до імаго впродовж 6 – 12 діб за температури 20-25 ºС та підвищеної вологості до 70 100 %. За температури 7 ºС та нижче самка яєць не відкладає. В залежності від кліматичних
умов, за рік розвивається від 5 до 24 генерацій кліщів, які здатні голодувати до одного року. У
сприятливих умовах пташника впродовж року популяція може досягти до 40 поколінь.
Кліщі, наприклад, можуть паразитувати на інших видах тварин і навіть на людині –
нерідкі випадки скарг на свербіж і висипання в обслуговуючого персоналу на птахофабриках,
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що чинить негативний вплив на працездатність персоналу, а також є ймовірність передачі і
таких захворювань людини як бруцельоз, тиф і жовта лихоманка.
Епізоотологія. D. gallinae знаходять на поверхнях технологічного обладнання та
кліткових батареях, в щілинах та тріщинах стін, стелі, підстилці, під шаром посліду тощо.
Дослідженнями багатьох вчених встановлений ступінь контамінації D. gallinae на різних
ділянках приміщення, а саме: на підлогах було знайдено до 50 % кліщів, на стінах – до 20 %,
на технологічному обладнанні – до 20 % і 10 % – на проходах (Tashbulatov, 2014). Ступінь
інтенсивності кліща у пташниках був різним і становив: 28,6 % пташників мали слабку (до 10
екз. на 1 погонний метр), 35,7 % пташників – середню (до 100 екз.), 14,3 % пташників – сильну
(до 500 екз.) і 21,4 % пташників – дуже сильну ступінь зараженості (понад 500 екз. на 1
погонний метр). З цих даних видно, що більшість виробничих приміщень були контаміновані
D. gallinae середнього ступеня.
У птахівничих господарствах Україні виявляли D. gallinae – 80 % (Nagorna, 2013).
За даними різних закордонних вчених встановлено значне поширення D. gallinae на
птахофабриках, а саме: у Данії – у 68 % птахогосподарствах із вільним утриманням курей
(Kilpinen, 2001), у Франції – у 74,7 % птахокомплексів з виробництва екологічно чистих яєць
(Dernburg et al., 2002); у Польші – у 100 % обстежених птахоферм (Cencek, 2002).
Згідно з вище переліченими дослідженнями, навіть на високо розвинутих і сучасно
обладнаних птахофабриках знаходять кліщів, і є необхідність пошуку нових актуальних
лікувально-профілактичних заходів та методів для позбавлення від цієї проблеми
більшості промислових птахівничих підприємств та приватних господарств.
Джерела дерманісіозу. Основне джерело заносу кліщів на територію птахофабрик – це
поступлення птиці, в тому числі й молодняка, з неблагополучних щодо дерманісіозу
господарств, з контамінованою пакувальною тарою.
В окремих випадках не виключається занесення ектопаразитів синантропними птахами
(горобцями та ластівками), місця гніздування яких виявлялись на територіях неблагополучних
господарств. Також до джерел захворювання відносять гризунів та інвентар.
Діагностика. На дерманісіоз пташники слід не рідше одного разу на місяць піддавати
ретельному огляду, зокрема: кліткові батареї з птицею, щілини та тріщини в стінах,
обладнання поблизу вентиляційних та опалювальних систем, стики та кути кліткового
обладнання. За високої та середньої інтенсивності інвазії колонії ектопаразитів легко
проглядаються неозброєним оком.
У випадку перебування в контамінованому пташнику, в обслуговуючого персоналу
необхідно встановити чи спостерігаються прояви свербіжу, висипів на шкірі, в окремих
випадках підвищення температури. При тривалому контакті персоналу з інвазійним началом,
кліщі можуть живитися їх кров’ю, зазвичай травмуючи шкіру рук, шиї, плечей.
У разі слабкої інтенсивності інвазії, на перший погляд колонії кліщів можуть візуально
не проглядатися, в такому разі необхідно вологу тканину поміщати у невидимі закутки
технологічного обладнання в пташнику. Після її видалення, за наявності кліщів у пташнику,
їх можна споглядати на тканині.
З метою збору кліщів, із різних частин пташника відбирають проби підстилки та пилу
з площі 100 см2 кожна, просіюють на контрастний папір, з наступною мікроскопією виявлених
паразитів та встановленням їх видової приналежності.
Визначають ступінь контамінації пташників D. gallinae за кількістю виявлених кліщів
у обстеженому субстраті як мінімум з трьох частин приміщення (екземплярів):
+ низький ступінь – кількість кліщів не більше 10;
++ середній ступінь – кількість кліщів не більше 100;
+++ високий ступінь – кількість кліщів не більше 500;
++++ дуже високий ступінь – кількість кліщів понад 500.
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Слід постійно проводити візуальний огляд птиці на наявність кліща, хоча D. gallinae є
тимчасовим ектопаразитом і на птиці перебуває лише протягом живлення.
Інсекто-акарацидні препарати. Ефективність профілактичних і лікувальних заходів
у боротьбі проти D. gallinae в значній мірі залежить від методу та препарату для проведення
дезакаризації. Серед існуючих способів боротьби проти D. gallinae надалі залишається
хімічний оскільки синтетичні інсекто-акарициди мають широкий спектр дії, знищуючи
одночасно ряд шкідників із різних груп на різних стадіях розвитку. Список препаратів для
проведення дезакаризації представлений у таблиці.
Таблиця
Назви засобів для проведення декаризації проти D. gallinae
Лікарські
форми

Діючі речовини

Дельтокс

рідина

дельтаметрин

Ектосан

рідина

альфаметрин
піперонілу бутоксид

порошок

дельтаметрин

Промектин

рідина

івермектин

Бровермектин 2 %

рідина

івермектин

мікрогранули

івермектин

Аверсект

рідина

аверсектин

ЕкзолтТМ

рідина

флураланер
α-токоферолу ацетат

розчин для оброблення
пташників у
присутності птиці
розчин для оброблення
пташників та птиці
порошок для обробки
пташників та птиці
розчин для перорального застосування
розчин для
перорального
застосування
гранули для
перорального
застосування з кормом
розчин для
обприскування птиці
розчин для перорального застосування

Інтермітокс

рідина

пропоксур

розчин для дезінсекції

Інтеркокакс

рідина

хлорокрезол

розчин для дезінфекції

емульсія

дельтаметрин, есбіотрин, тетраметрин

емульсія для дезінвазії
приміщень

Засоби

Інсекто-акарицидна
пудра

Бровомектин
гранулят

Екстразоль М

Застосування

Виробник/
власник
Укрзоовепромпостач
Україна
Бровафарма, Україна
Укрзоовепромпостач
Україна
ІНВЕСА, Іспанія
Бровафарма, Україна
Бровафарма, Україна
Укрзоовепромпостач
Україна
Інтервет, Франція
Інтергігієна ГмбХ,
Німеччина
Інтергігієна ГмбХ,
Німеччина
«Батата» Україна,
Озтурк Ілак Санай,
Акденіз Дізс Тікарет
Гіда Санайі Лтд. Сті,
Туреччина

До сучасних ефективних інсектицидних препаратів можна віднести:
Інтермітокс з діючою речовиною пропоксур, що діє на ектопаразитів як контактна
отрута, викликаючи токсичну акумуляцію нейрогормону ацетилхоліну на холіненергічних
нервових закінченнях, внаслідок чого наступає загибель ектопаразитів.
Препарат можна використовувати для знищення дорослої форми кліща, обробляючи
пташник:
– у присутності птиці наносять препарат на стіни, підлогу, стрічку для збирання посліду
та інший інвентар у концентрації 0,5–1,0 % робочим розчином, в залежності від ступеня
контамінації паразитів. Обробку слід проводити через 5–7 діб триразово, виходячи із циклу
розвитку кліща.
– обробку пташника проводити відразу після видалення птиці із пташника, ще в
теплому приміщенні з розрахунку 1 л препарату для обробки 2000 м2 приміщення. Після цього
пташник потрібно ретельно почистити та вимити за допомогою мийного засобу.
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Поряд із знищенням дорослої форми кліща потрібно знищувати яйця кліщів. Це можна
зробити за допомогою препарату Іnterkokask.
Інтеркокакс має унікальну комплексну дію, схвалену в ЄС, що містить хлорокрезол,
як розчинник ліпідів, що проходить через потрійний зовнішній шар (білок/ліпід/хітин) яєць
гельмінтів, ооцист кокцидій, яєць червоного кліща, вбиває віруси та бактерії. Німецькою
асоціацією ветеринарної медицини DVG затверджені норми використання препарату в таких
дозах:
– від червоного кліща та яєць червоного кліща – 3,0 % – 24 год;
– від ооцист кокцидій – 3,0 % – 3 год;
– від криптоспоридій – 2,0 % – 2 год.
ЕкзолтТМ відповідає високим критеріям якості як препарат, що довів свою ефективність
для зниження популяції червоного кліща. Діючою речовиною цього препарату є флураланер.
Це новий клас ізоксазолінів – заміщений бензамід. ЕкзолтТМ – досить легкий і безпечний у
застосуванні. Він пройшов перевірку в Європейському агентстві лікарських засобів (ЕМА) й
був ухвалений Європейською комісією для застосування у всіх країнах ЄС. Період
каренції складає 14 днів для м’яса та 0 днів – для яєць. Він не викликає у птиці стрес, до нього
не формується резистентність. ЕкзолтТМ застосовують тільки з питною водою з розрахунку 0,5
мг флураланеру/кг маси тіла (що еквівалентно 0,05 мл препарату/кг маси тіла). Для досягнення
оптимального лікувального ефекту потрібно провести повний курс обробок: оптимально дві
обробки з інтервалом сім днів. Прилади, за формулою: 1 мл продукту/день обробки = загальна
маса (кг) птиці х 0,05 мл. До того ж 1 л препарату Екзолт™ достатньо для обробки 10 тис.
кілограмів птиці (або 5000 курей, масою 2 кг кожна) на день обробки. Рекомендується
застосовувати Екзолт™ за температури 20 °С назовні та в пташнику. Встановлено, що не
менше, ніж 98 % кліщів гинуть протягом 4 год після контакту з Екзолт™. За повторного
застосування гинуть кліщі, що були на стадії яйця та личинки
Найбільш поширені помилки в боротьбі із червоним кліщем:
– низька концентрація інсектициду;
– недостатня кількість розчину, нанесеного на площу, що обробляється;
– мала кратність обробок;
– неефективні деззасоби, які не знищують яйця кліща;
– змішування деззасобів з інсектицидами;
– декілька вікових груп в одному пташнику.
Профілактика та заходи боротьби з D. gallinae
Основним елементом плану оздоровлення підприємства від D. gallinae є лікувальнопрофілактичні заходи, при розробці яких враховують птицю всіх вікових груп та приміщення
різного призначення, життєвий цикл розвитку кліща, фармакологічні та токсикологічні
параметри засобів боротьби з кліщами, а також технологічні можливості їх застосування і
контролю ефективності.
Профілактичні заходи передбачають: ретельний контроль за можливою появою
ектопаразитів; комплектування стада поголів’ям з благополучних щодо ектопаразитозів
господарств; недопущення у виробничі приміщення сторонніх осіб; щомісячну дезакаризацію
яйцескладу, контейнерів, транспорту; в період санітарних розривів обов’язкову дезакаризацію
пташників, не менше трьох разів; дезакаризаційну обробку прилеглих територій, кратність
залежить від температурних параметрів навколишнього середовища; постійний контроль
наявності ектопаразитів у місцях їх потенційного перебування.
Під час завезення птиці з інших птахофабрик необхідно дотримуватися карантину.
Необхідна регулярна обробка інвентаря та кліток для перевезення птиці
інсектицидними та акарицидними препаратами.
Потрібен систематичний ремонт пташників з усуванням усіх щілин та тріщини в підлозі
та стінах.
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Знищення гризунів та мух, що можуть бути переносниками яєць кліща, є обов’язковим.
Необхідно враховувати фармакологічні особливості препаратів, зокрема чутливість до
них кліщів на різних етапах їх розвитку.
Цю обставину також необхідно враховувати при виборі препаратів і схеми їх
застосування, віддаючи перевагу менш токсичним засобам, дозволеним до використання в
присутності птиці, а профілактичні схеми інтегрувати в технологічний процес.
Для ефективнішої боротьби з популяцією кліщів бажано використовувати препарати з
різних груп, систематично здійснюючи їх ротацію для попередження виникнення стійких рас.
На птахофабриках дезакаризацію та дезінфекцію рекомендується проводити в перші
години після звільнення приміщень до механічної обробки, що знижує ризик переміщення
паразитів або перехід їх у стан зі зниженим рівнем обміну речовин, в якому вони більш стійкі
до препарату.
При середньому (до 100 екз. на 1 погонний метр) і більш високому ступені контамінації
повторну обробку проводять після механічної обробки приміщення.
Час проведення подальших обробок залежить від тривалості технологічного
«відпочинку» приміщення. Обробку проводять через 10 днів після першої обробки і / або за
24 години перед посадкою птиці.
З метою зниження ризику вироблення резистентності у кліщів до препаратів необхідно
чергувати препарати з різними діючими речовинами, зокрема, рекомендується застосовувати
кожного наступного кварталу препарат з іншої групи хімічних речовин.
Використовувані засоби необхідно призначати при максимально точному розведенні
до ефективних концентрацій, дотримуючись рекомендованого інтервалу обробок і
забезпечити ретельну «проливку» конструкцій.
За необхідності дезакаризації приміщень у присутності птиці, дезакаризаційну обробку
повторюють через 7-12 діб. Чим вищою є температура у пташнику, тим коротшим є інтервал
між обробками.
Паралельно слід використовувати переривчасту програму освітлення, спрямовану на
порушення просторової орієнтації ектопаразитів. Її суть зводиться до чергування світла та
темряви в пташнику: 15 хвилин пташник освітлюється, 45 хвилин перебуває у темряві.
Кратність становить один раз на дві доби не менше семи разів. У подальшому проводять
перерву на місяць, після чого здійснюють повторну світлову циклічність. Для досягнення
бажаного ефекту застосування переривчастої програми освітлення, необхідно провести не
менше шести циклів.
Підвищити вміст вітаміну В для птиці з метою зміни запаху та смаку крові, яка є
основним компонентом живлення кліща і цим самим частково розривається ланцюг його
живлення.
Для запобігання спалахів та поширення кліщів у птахівничих господарствах
систематично необхідно здійснювати комплекс організаційних та ветеринарно-санітарних
заходів з урахуванням біологічних особливостей розвитку наявних у господарстві паразитозів
і технологічних циклів утримання птиці.
ВИСНОВКИ
1. Червоний курячий кліщ (Dermanyssus gallinae), що викликає дерманісіоз, належить
до переліку найнебезпечніших ектопаразитів, який поширений в багатьох країнах світу, в тому
числі зустрічається у всіх регіонах України.
2. D. gallinae є переносником збудників інфекційних та вірусних захворювань в тому
числі: Salmonella gallinarum, S. enteritidis, Chlamydia spp., Borrelia anserine, rhusiopathiae,
Listeria monocytogenes, Coxiella burnetii, Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptomyces spp.,
хвороби Марека, ньюкаслської хвороби та інших небезпечних хвороб птиці.
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3. D. gallinae наносить значних економічних збитків за рахунок зниження яєчної
продуктивності, якості продуктів птахівництва та підвищеної вибраковки і загибелі птиці
внаслідок виснаження.
4. Ефективність профілактичних-лікувальних заходів у боротьбі проти D. gallinae в
значній мірі залежить від методу та препарату для проведення дезакаризації. Серед існуючих
способів боротьби проти D. gallinae надалі залишається хімічний оскільки синтетичні інсектоакарициди мають широкий спектр дії, знищуючи одночасно ряд шкідників із різних груп на
різних стадіях розвитку.
5. Для боротьби із червоним курячим кліщем потрібно проводити ряд заходів щодо
недопускання потрапляння цього паразита на птахофабрики, а також проведення лікувальнопрофілактичних дій боротьби із наявним збудником.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення
чутливості кліщів на різних етапах їх розвитку до інсекто-акарацидних препаратів.
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Значних економічних збитків птахівничим господарствам завдають інфекційні,
особливо, вірусні хвороби, в тому числі інфекційний енцефаломієліт птиці (ІЕМ). Можливою
загрозою рентабельності у птахівничий галузі в Україні, в даний час, є епізоотичне
неблагополуччя щодо інфекційного енцефаломієліту птиці. Економічні збитки від ІЕМ
включають втрати від підвищеної загибелі птиці, зниження продуктивності, виводимості
курчат, додаткових витрат на профілактику та ліквідацію хвороби. Швидка і ефективна
діагностика хвороби, в цьому випадку, дає можливість прогнозувати розвиток епізоотичного
процесу, оцінити можливі економічні втрати, своєчасно і правильно розробити план
лікувально-профілактичних заходів. Сталий імунітет формується після перехворювання
(повторно птиця здебільшого не хворіє), а також за проведеної вакцинації. Єдиним
ефективним методом профілактики ІЕМ є превентивна вакцинація батьківських стад і
несучок живою вакциною до початку яйцекладки (в імунних стадах курей-несучок вірус
вертикально не передається). В Україні для специфічної профілактики ІЕМ зареєстровані
живі моно- та комбіновані вакцини, в тому числі: моновакцин – 5 (45,4 %) та комбінованих –
6 (54,6 %). При вибірковому серологічному моніторингу сироваток крові птиці яєчних кросів
з деяких птахогосподарств України на наявність антитіл до вірусу ІЕМ птиці встановлено
різний рівень середніх титрів. Всього протестовано сироваток крові курей-несучок від 34
партій із 15 птахогосподарств яєчного напрямку на наявність середніх антитіл до вірусу
ІЕМ. Середні титри антитіл у птиці, які були вакциновані живими вакцинами проти ІЕМ
одноразово у віці 62-70 діб, коливалися в межах від 999 до 12785. Нижче базової норми
виявлені середні титри у двох партіях, а саме – серед птиці, віком 13 та 22 тижнів. При
визначенні ефективності вакцини ВІР 110, фірми Біовак (Ізраїль), яка була застосована на 29
партіях несучок, встановлено, що середні титри до вірусу ІЕМ коливалися в межах від 222 до
10520. Причому середні титри антитіл до ІЕМ були нижче базової норми (5000 – 12000) серед
птиці трьох партій у 13, 15, та 45-тижневому віці, що становить 10,3 %. Ефективність
вакцини ВІР 110 (Біовак) проти ІЕМ становила 89,7 %. Проведення постійного серологічного
моніторингу є необхідним для контролю ефективності вакцинацій проти ІЕМ та
епізоотичного благополуччя у птахівничих господарствах.
Ключові слова: ПТИЦЯ, ІНФЕКЦІЙНИЙ ЕНЦЕФОЛОМІЄЛІТ, ЕПІЗООТИЧНА
СИТУАЦІЯ, ВАКЦИНИ, СЕРОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ, ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ
АНАЛІЗ.
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PREVENTION OF POULTRY INFECTIOUS ENCEPHALOMYELITIS
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11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
irena361@i.ua
Significant economic losses to poultry farms are caused by infectious, especially viral
diseases, including infectious avian encephalomyelitis (IAE). A possible threat to the profitability of
the poultry industry in Ukraine at present is the epizootic disadvantage of poultry infectious
encephalomyelitis. Economic losses from IAE include losses from increased poultry death, reduced
productivity, hatchability of chickens, additional costs for disease prevention and elimination. Quick
and effective diagnosis of the disease, in this case, makes it possible to predict the development of
the epizootic process, assess possible economic losses, timely and correctly develop a plan of
treatment and prevention measures. Permanent immunity is formed after the disease (again, the
poultry is usually not sick), as well as during vaccination. The only effective method of IAE
prevention is preventive vaccination of parent flocks and laying hens with live vaccine before laying
eggs (in immune herds of laying hens, the virus is not transmitted vertically). In Ukraine, live - mono
and combined vaccines have been registered for the specific prevention of IAE, including: monovaccines - 5 (45.4 %) and combined - 6 (54.6 %).
During selective serological monitoring of blood sera of poultry eggs from some poultry farms
of Ukraine for the presence of antibodies to the IAE virus of poultry, different levels of average titers
were found. In total, the blood sera of laying hens from 34 batches from 15 poultry farms were tested
for the presence of medium antibodies to the IAE virus. Medium antibody titers in poultry that were
vaccinated with live IEM vaccines once at the age of 62-70 days ranged from 999 to 12785. Below
the baseline, medium titers were found in 2 batches, namely among birds aged 13 and 22 weeks.
When determining the effectiveness of the vaccine VIR 110, Biovak (Israel), which was used
on 29 batches of laying hens, it was found that the average titers to IAE virus ranged from 222 to
10520. Moreover, the average titers of antibodies to IAE were below baseline (from 5000 - 12,000)
among birds of 3 batches at 13, 15, and 45 weeks of age, which is 10.3 %. The effectiveness of the
vaccine VIR 110 (Biovac) against IAE was 89,7 %. Continuous serological monitoring is necessary
to monitor the effectiveness of IAE vaccinations and the epizootic welfare of poultry.
Keywords: POULTRY, INFECTIOUS AVIAN ENCEPHALOMYELITIS, EPIZOOTIC
SITUATION, VACCINES, SEROLOGICAL MONITORING, IMMUNE ENZYME ANALYSIS.
Значних економічних збитків птахівничим господарствам завдають інфекційні,
особливо, вірусні хвороби, у тому числі інфекційний енцефаломієліт птиці (ІЕМ). Можливою
загрозою рентабельності у птахівничий галузі в Україні, в даний час, є епізоотичне
неблагополуччя з ІЕМ птиці. Інфекційний енцефаломієліт – вірусна хвороба, яка має широке
поширення в усьому світі, в тому числі в Україні. Економічні збитки від ІЕМ включають
втрати від підвищеної загибелі птиці, зниження продуктивності, виводимості курчат,
додаткових витрат на профілактику та ліквідацію хвороби. Швидка і ефективна діагностика
хвороби, в цьому випадку, дає можливість прогнозувати розвиток епізоотичного процесу,
оцінити можливі економічні втрати, своєчасно і правильно розробити план лікувальнопрофілактичних заходів.
Інфекційний енцефаломієліт птиці (ІЕМ) – висококонтагіозна хвороба, яка
супроводжується нервово-паралітичними ознаками у молодняку, а в дорослої птиці –
зниженням яйценосності і виводимості курчат, розвитком сліпоти. Про присутність вірусу в
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організмі птиці в різних регіонах нашої держави свідчить наявність антитіл у невакцинованого
поголів’я. Економічні збитки складаються із:
– зниження яйценосності у курей на 15–20 %,
– зменшення виводимості курчат;
– збільшення загибелі серед захворілих курчат від 20-25 % до 60-90 %.
Характеристика збудника. Збудником ІЕМ є РНК-вмісний вірус, що належить до
родини Picornaviridae роду Enterovirus.
Епізоотичні штами вірусу поділяють за тропізмом на нейротропні, ентеротропні,
вісцеротропні. До вірусу ІЕМ чутлива птиця різних видів, але здебільшого хворіють курчата і
дорослі кури, індичата та індики, фазаненята і перепелята. Курчата є найбільш
сприйнятливими до 6-тижневого віку, але здебільшого хворіють у 6–20-денному віці.
У курей-несучок, які перехворіли утворюються вірусонейтралізуючі антитіла, які
виявляються в сироватці крові та в жовтку свіжознесених яєць.
Вірус інактивується за 65 °C через 10 хв, за 100 °C – миттєво; стійкий до низьких
температур та 5 %-го розчину фенолу, чутливий до 2–3 %-го їдкого натрію або формальдегіду,
5 %-го хлорного вапна. У ліофілізованому стані вірус зберігає інфекційність протягом 68 днів
за температури 4–6 °С, добре зберігається за низьких температур, а також у разі консервування
50 %-м розчином гліцерину.
Джерелом інфекції є хвора та перехворіла птиця-вірусоносій. Перехворіла птиця,
більше 1 року може виділяти вірус із екскрементами і калом. Основний фактор передачі вірусу
– інкубаційні яйця, які містять вірус. Останній передається вже через 1 міс після зараження
курей.
Основний шлях передачі збудника – вертикальний (трансоваріальний). Можливий
також горизонтальний шлях розповсюдження збудника через інфіковані корми, питну воду та
інвентар (аліментарний шлях зараження).
Хвороба виникає незалежно від пори року, але здебільшого навесні у вигляді
ензоотичних спалахів, проте захворювання може набувати стаціонарного характеру і
проявлятися в будь-яку пору року. В господарствах, які мають власне батьківське стадо курей,
хвороба може відмічатись у кількох партіях курчат, отриманих від молодих курей-несучок та
припинятися через 2–4 тижні з тенденцією до згасання нервових ознак. За цей період
відбувається спонтанна імунізація маточного поголів’я і клінічні ознаки в партіях курчат
зникають. Якщо ж господарство комплектується від кількох постачальників, можливий
постійний прояв нервових ознак у частини курчат кожної фабрики.
Патогенез. Потрапивши до організму сприйнятливої птиці, вірус ІЕМ здебільшого
локалізується в клітинах нервової системи, а також в різних відділах шлунка та кишечнику.
Через 10–12 днів після зараження у хворої птиці вірус можна виділити із головного мозку і
паренхіматозних органів. Описані випадки, коли ураження обмежувалися лише окремими
органами, наприклад залозистим і м’язовим шлуночком.
Клінічні ознаки і перебіг. Інкубаційний період хвороби в природних умовах становить
9-20 днів, іноді до 40 днів. Так ,за трансоваріальної передачі він може становити 1–7 днів, а
за контактного або орального зараження – до 14 днів. В умовах господарств хвороба
проявляється у курчат 1–3-тижневому віці.
У курчат, що були в контакті з вірусоносіями, клініка хвороби виникає на 4–7 день.
Курчата погано рухаються, у них проявляється тремор голови та шиї (це відчувається, якщо
курча взяти до рук), підвищена збудженість птиці, на 4–5-ту добу пригнічення, легка депресія
і атаксія, прогресує слабість ніг. Курчата присідають на гомілковостопні та скакальні суглоби.
Згодом настає парез та параліч кінцівок і крил, птиця падає набік. Часто кінцівки витягнуті
вперед. Інколи відмічають манежні рухи, коли курча пробігає декілька метрів, змінює
напрямок, крутиться на одному місці або раптом змінює напрямок руху. Найбільш
характерний симптом, який спостерігають у 10–20 % хворих курчат – це тремор окремих груп
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м’язів; у 39 % виявляється атаксія; у 9,8 % відсутні клінічні ознаки. Може захворіти до 40–
60 % курчат, смертність досягає в середньому 25 %, але в окремих випадках може
перевищувати 50–75 %. У дорослої птиці хвороба проходить без проявів нервових явищ, але
може супроводжуватись симптомами діареї, характеризуватись зниженням несучості (від 10
до 50 %) та маси яєць із кров'янистими включеннями, зниженням виводимості. Яйценосність
відновлюється до попереднього рівня лише через 2–3 тижні. У 8–40 % птиці можливий
розвиток сліпоти. Одно- або двобічна сліпота внаслідок помутніння лінзи та іридоцикліту
реєструється у захворілих курчат і курей, як правило, старших 5-місячного віку. Крім того,
птиця, яка перехворіла ІЕМ, залишається вірусоносієм.
Патолого-анатомічні зміни. Труп, як правило, виснажений, в деяких випадках можна
виявити вогнища некрозу в м’язах шлунка, спостерігається також жирова дистрофія печінки.
У загиблих курчат в 20 % випадків виявляють невикористаний жовток. Часто патологоанатомічна картина за ІЕМ не характерна. Крім виснаження, на розтині інколи спостерігають
у м’язовому шлунку білуваті осередки за рахунок інфільтрації лімфоцитів. У курчат
тижневого віку виявляється гіперемія мозкових оболонок, набряк мозку, а в курчат 15–20добового віку відмічається зміна консистенції мозкової речовини до драглеподібного стану
(Calnek, 1993, 1998).
Діагностика. Діагноз на захворювання птиці ІЕМ встановлюється на підставі аналізу
епізоотологічних даних, клінічних ознак, патолого-анатомічних, гістологічних змін та ізоляції
збудника захворювання – вірусу ІЕМ. Крім того, ставлять біопробу та проводять
ретроспективну діагностику (РНГА, ІФА).
Для виділення вірусу від хворих курчат відбирають головний мозок, підшлункову
залозу, селезінку, у дорослої птиці – селезінку, підшлункову залозу. Для серологічних
досліджень сироватки крові хворої і перехворілої птиці – РН, РДП, ІФА. Важливою ланкою у
діагностиці цього захворювання є гістологічне дослідження головного і спинного мозку,
залозистого і м’язового шлуночків та підшлункової залози.
Діагноз на ІЕМ уважається встановленим за наявності клінічних ознак, характерних
патолого-анатомічних змін, епізоотичних даних та підтвердження лабораторними
дослідженнями з постановкою біологічної проби (Instruktsia, 2003).
Диференційна діагностика. Слід виключити хворобу Марека, ньюкаслську хворобу,
гіповітаміноз вітамінів Е (на розрізі вогнища білого розм’якшення в мозочку, мармуровість
мозку), А, В1, В2.
Імунітет і специфічна профілактика. Сталий імунітет формується після
перехворювання (повторно птиця здебільшого не хворіє), а також за проведеної вакцинації.
Єдиним ефективним методом профілактики ІЕМ є превентивна вакцинація батьків і
несучок живою вакциною до початку яйцекладки, тому що в імунних стадах курей-несучок
вірус вертикально не передається (Dmitrieva et al., 2003; Sentıes-Cue et al., 2016).
Метою нашої роботи було вивчення ринку зареєстрованих вірус-вакцин проти ІЕМ в
Україні, провести вибірковий серологічний моніторинг сироваток крові птиці яєчних кросів
на наявність антитіл до ІЕМ та визначити ефективність вакцинації проти ІЕМ.
Матеріали і методи. Аналіз вірус-вакцин проти ІЕМ, що зареєстровані в Україні;
сироватки від різновікових партій несучок з деяких птахогосподарств; сироватки від курейнесучок, вакцинованих живою вакциною ВІР-110, фірми Біовак (Ізраїль); тест-набори фірми
БІОЧЕК (Нідерланди) для виявлення антитіл до вірусу ІЕМ, плашки, одно- та восьмиканальні
піпетки, наконечники. Серологічний моніторинг до вірусу ІЕМ проводили за допомогою тестнабору БІОЧЕК.
Результати й обговорення. Провівши аналіз вірус-вакцин проти ІЕМ в Україні, нами
було встановлено, що для специфічної профілактики ІЕМ зареєстровані живі моно- та
комбіновані вакцини (табл. 1).
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Таблиця 1
Перелік вакцин проти інфекційного ецефаломієліту, що зареєстровані в Україні
Назва вакцини
Нобіліс® АЕ Nobilis® АЕ
вакцина жива ліофілізована
проти енцефаломієліту птиці
Нобіліс® АЕ+РОХ Nobilis®
АЕ+РОХ вакцина жива проти
вірусного енцефаломієліту,
віспи
Галлівак АЕ+FP Gallivac
AE+FP вакцина жива
ліофілізована проти
енцефаломієліту та віспи птиці
Галлівак АЕ, Gallivac AE вакцина жива ліофілізована
проти енцефаломієліту птиці
Вектормун FP+LT + AE
Vectormune FP+LT + AE
вакцина жива ліофілізована
векторна проти віспи, ларинготрахеїту, енцефаломієліту
Вектормун FP+MG + AE
Vectormune FP+MG + AE
вакцина жива ліофілізована
векторна проти віспи,
мікоплазмозу, енцефаломієліту
АвіПро АЕ AviPro AE
вакцина жива проти
енцефаломієліту
VIR 110 АЕ
вакцина жива проти
енцефаломієліту
Polimun AE+POX,
Полімун АЕ+ПОКС – вакцина
жива проти енцефаломієліту та
віспи птиці
АЕ–ПОКСІН AE- Poxine
вакцина жива проти
енцефаломієліту та віспи птиці
Vaxx: on AE
вакцина жива проти
енцефаломієліту

Форма
ліофілізат

Метод застосування
перорально з водою

Вік/тиждень
8-16
18-26 (індички)

Фірма
Інтервет
Інтернешнл Б.В.

ліофілізат із
суспензії

проколювання
перетинки крила

8-16
18-26 (індички)

Інтервет
Інтернешнл Б.В.

ліофілізат

проколювання
перетинки крила

Меріал

ліофілізат з
розчинником

перорально з водою
або проколювання
перетинки крила

ліофілізат з
розчинником

проколювання
перетинки крила

з 10-тижневого
віку та не пізніше,
як за 4 тижні до
початку несучості
з 10-тижневого
віку та не пізніше,
як за 4 тижні до
початку несучості
з 8-тижневого віку
та не пізніше, як
за 4 тижні до
початку несучості

ліофілізат з
розчинником

проколювання
перетинки крила

не пізніше, як за 4
тижні до початку
несучості

СЕВА

водна
суспензія

перорально з водою

ЛАХ

ліофілізат

перорально з водою

з 10-тижневого
віку та не пізніше,
як за 4 тижні до
початку несучості
з 10 -тижневого
віку та не пізніше,
як за 2 тижні до
початку несучості
кури старше 8
тижнів;
індики старше 18
тижнів
з 8-тижневого віку
та не пізніше, як
за 4 тижні до
початку несучості
між 10-15
тижневим віком

ліофілізат і
розчинник

проколювання
перетинки крила

ліофілізат і
розчинник

проколювання
перетинки крила

ліофілізат

перорально з водою

Меріал

СЕВА

Біовак

ТОВ
«БІОТЕСТЛАБ»

Zoetis LLC

Vaxxinova

Всього в Україні зареєстровано 11 вакцини проти ІЕМ, в тому числі: моновакцин – 5
(45,4 % ) та комбінованих – 6 (54,6 %).
Провівши вибірковий серологічний моніторинг сироваток крові птиці яєчних кросів з
деяких птахогосподарств України на наявність антитіл до вірусу ІЕМ птиці, був виявлений
різний рівень середніх титрів. Всього протестували сироваток крові курей-несучок від 34
партій із 15 птахогосподарств яєчного напрямку на наявність середніх антитіл до вірусу ІЕМ.
Результати досліджень наявності середніх титрів антитіл до ІЕМ серед різновікових
партій несучок із 15 птахогосподарств наведені на рисунку 1.
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Рис. 1. Середні титри антитіл до вірусу ІЕМ серед різновікових партій яєчних кросів птиці

У результаті проведених досліджень встановлено, що середні титри антитіл у птиці, які
були вакциновані живими вакцинами проти ІЕМ одноразово у віці 62-70 діб, коливалися в
межах 999 до 12785. Нижче базової норми виявлені середні титри у двох партіях, а саме серед
птиці віком 13 та 22 тижнів. З метою визначення ефективності вакцини ВІР 110 АЕ фірми
Біовак (Ізраїль) проведені серологічні дослідження крові від курей-несучок з 29 партій.
Результати застосування вакцини проти ІЕМ наведені на рисунку 2.
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Рис. 2. Середні титри антитіл до вірусу ІЕМ серед різновікових партій несучок, вакцинованих ВІР 110 АЕ
фірми Біовак
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У результаті проведених серологічних досліджень сироваток крові від вакцинованих
несучок з 29 партій, встановлено, що середні титри до вірусу ІЕМ коливалися в межах від
222 до 10520. Причому середні титри антитіл до ІЕМ були нижче базової норми (5000 –12000)
серед птиці трьох партій у 13, 15, та 45-тижневому віці, що становить 10,3 %. Ефективність
вакцини Біовак проти ІЕМ становила 89,7 %.
Відсоток протективних антитіл до вірусу ІЕМ коливався в межах 38–100 % (рис. 3).
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Рис. 3. Протективні антитіла, % до вірусу ІЕМ серед різновікових партій несучок при застосуванні вакцини
ВІР 110 АЕ фірми Біовак

Для профілактики захворювання птиці ІЕМ керівники та спеціалісти птахівничих
господарств, незалежно від форми власності, зобов’язані суворо виконувати заходи,
передбачені діючими ветеринарно-санітарними правилами для птахівничих господарств і
вимогами щодо їх проектування, які затверджені наказом головного державного інспектора
ветеринарної медицини України та Інструкцією про заходи з профілактики та ліквідації
захворювання птиці на інфекційний енцефаломієліт (Instructsia, 2003).
ВИСНОВКИ
1. Для специфічної профілактики ІЕМ в Україні зареєстровані живі моно- і комбіновані
вакцини, в тому числі: моновакцини – 5 (45,4 %) та комбіновані – 6 (54,6 %).
2. При вибірковому серологічному моніторингу сироваток крові птиці яєчних кросів у
деяких птахогосподарствах України встановлено різний рівень середніх титрів антитіл до
вірусу ІЕМ в ІФА (тест-система фірми Біочек).
3. При серологічному дослідженні сироваток крові курей-несучок від 34 партій із 15
птахогосподарств яєчного напрямку, які були вакциновані живими вакцинами проти ІЕМ
одноразово у віці 62-70 діб, середні титри коливалися в межах 999 до 12785.
4. При визначенні ефективності вакцини ВІР 110, фірми Біовак (Ізраїль), яка була
застосована на 29 партіях курей-несучок. встановлено, що середні титри до вірусу ІЕМ
коливалися в межах від 222 до 10520. Серед птиці 3-ох партій у 13, 15, та 45-тижневого віку
середні титри антитіл до ІЕМ були нижче базової норми (5000 – 12000), що становить 10,3 %.
Ефективність вакцини ВІР 110 (Біовак) проти ІЕМ становила 89,7 %.
5. Для контролю, за ІЕМ, необхідно проводити постійний серологічний моніторинг
ефективності вакцинацій проти нього та контроль за епізоотичним благополуччям у
птахівничих господарствах.
Перспективи досліджень. Будуть розроблені схеми застосування імуномодуляторів
для підвищення ефективності вакцинації проти ІЕМ
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦИФІЧНИХ
ХІМІОПРЕПАРАТІВ СОБАКАМ, ХВОРИМ НА ПІРОПЛАЗМОЗНІ
ІНВАЗІЇ, ЩО ПЕРЕНОСЯТЬ ІКСОДОВІ КЛІЩІ
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Бабезіози – природно-осередкові сезоні інвазії м’ясоїдних та продуктивних тварин.
При лікуванні тварин за даної інвазії дуже важливою є етіотропна терапія, так як випадки
самоодужання собак спостерігають дуже рідко. Проте застосування лише етіотропних
засобів не забезпечує відновлення гемопоезу, функціональної активності печінки і серцевої
діяльності. Експериментальна частина роботи проведена на базі ветеринарної клініки
«Фауна-Сервіс» (м. Кам’янець-Подільський) протягом 2019-2020 років. Дослідження
проводили на собаках різних порід, статі та віку спонтанно уражених бабезіозом. Діагноз
встановлювали комплексно, на основі епізоотологічних даних, клінічних ознак та результатів
лабораторних досліджень.
Виявляли характерні клінічні ознаки. Рівень паразитемії коливався від 1 до 3%. За
бабезіозу в крові собак реєстрували зниження рівня еритроцитів, вмісту гемоглобіну та
кількості лімфоцитів відносно норми та підвищення таких показників як кількість
лейкоцитів, лужної фосфатази, АЛТ, АСТ, ШОЕ, сечовини, креатиніну, загального білірубіну.
За результатами лабораторних досліджень проведених через 7 днів після початку
лікування було встановлено, що у другій дослідній групі, де «Азидин-вет» застосовували
трикратно і в комбінації з «Фос-Бевітом» та «Карсиліном» гематологічні та біохімічні
показники крові нормалізувалися швидше у порівнянні із першою групою, в якій «Азидин-вет»
використовували двократно. Так, кількість еритроцитів, гемоглобіну та креатиніну у першій
групі складала 4,79±0,41 1012/л, 115,67±12,23 г/л та 149,46±17,65 ммоль/л, а у другій –
5,35±0,63 1012/л, 143,12±15,23 г/л та 111,67±13,73 ммоль/л відповідно. Обидві схеми лікування
забезпечували 100% ефективність у собак за бабезіозу. «Азидин-вет» при трикратному
застосуванні в поєднанні з імуномодулятором та гепатопротектором забезпечує менш
токсичний вплив на організм собак і більш швидке відновлення функцій органів і систем, ніж
класичне двократне використання препарату.
Ключові слова: БАБЕЗІОЗ СОБАК, ПІРОПЛАЗМІДОЗИ, ЛІКУВАННЯ, АЗИДИНВЕТ, ФОС-БЕВІТ, КАРСИЛІН.
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SPECIFIC CHEMOTHERAPY DRUGS FOR DOGS WITH PYROPLASMOSIS
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Babesiosis is a natural focal seasonal diseases of carnivorous and farm animals. For treatment
of this invasion is very important etiotropic therapy, as cases of self-healing of dogs are very rare.
However, the use of only etiotropic drugs does not restore hematopoiesis, liver function and heart
function. The experimental part of the work was carried out on the basis of the veterinary clinic
"Fauna-Service" (Kamyanets-Podilsky) during 2019-2020. The study was performed on dogs of
different breeds, genders and ages spontaneously affected by babesiosis. The diagnosis was
established comprehensively, based on epizootiological data, clinical signs and laboratory results.
It was identified specific clinical signs. The level of parasitaemia ranged from 1 to 3%. In the
blood of dogs were recorded a decrease in erythrocytes, hemoglobin and lymphocytes relative to
normal and an increase in such indicators as the number of leukocytes, alkaline phosphatase, ALT,
AST, ESR, urea, creatinine, total bilirubin.
According to the results of laboratory studies conducted 7 days after the start of treatment, it
was found that in the second experimental group, where "Azidine-vet" was used three times and in
combination with "Phos-Bevit" and "Carsilin" hematological and biochemical parameters of blood
were normalized faster than with the first group in which "Azidine-vet" was used twice. Thus, the
number of erythrocytes, hemoglobin and creatinine in the first group was 4.79 ± 0.41 1012 / l, 115.67
± 12.23 g / l and 149.46 ± 17.65 mmol / l, and in the second – 5.35 ± 0.63 1012 / l, 143.12 ± 15.23 g /
l and 111.67 ± 13.73 mmol / l, respectively. Both treatment regimens provided 100% efficacy in dogs
with babesiosis. "Azidine-vet" when used three times in combination with an immunomodulator and
hepatoprotector provides less toxic effects on the body of dogs and faster recovery of organ and
system functions than the classic double use of the drug.
Keywords: DOG BABESIOSIS, PYROPLASMIDOSIS, TREATMENT, AZIDINE-VET,
FOS-BEVIT, CARSILIN.
Піроплазмози – це доволі поширені кровопаразитарні інвазії тварин, що спричинені
паразитичними одноклітинними організмами (найпростішими) такими як: бабезії (із родини
Babesiidae),
тейлерії
(Teileriidae),
анаплазми
(Anaplasmataceae),
еперітрозооми
(Eperythrozoon) та ерліхії (Ehrlicheae), переносниками яких є переважно іксодові кліщі або
інші членистоногі. Названі протозойні хвороби тривалий час визначались під однією назвою
– піпоплазмідози. Нині це узагальнюючий груповий термін, під яким розуміється носійство
кількох близько споріднених видів із ряду Piroplasmida, який включає дві родини: Babesiidae
та Teileriidae (Galat et al., 2014).
Бабезіози – природно-осередкові інвазії м’ясоїдних тварин (собак, котів, хутрових
звірів, диких м’ясоїдних), а також продуктивних тварин (велика рогата худоба, вівці, кози,
коні, свині), при цьому збудники захворювання є видо специфічними, як до виду тварин так і
роду переносників. Це сезоні (пасовищні) захворювання в період активності біологічних
переносників – іксодових кліщів. Проте за останнє десятиліття бабезіоз собак набуває все
більшого поширення, що, швидше за все, пов’язано із глобальним потеплінням. Оскільки
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раніше хвороба характеризувалась двома піками вираженої сезонності (пізня весна та рання
осінь) (Prus, 2006), то останніми роками констатується активізація кліщів в окремі періоди
зимових місяців (Adaszek et al., 2011).
При лікуванні тварин за даної інвазії дуже важливою є етіотропна терапія, так як
випадки самоодужання собак спостерігають дуже рідко (Balagura, 2000). Проте застосування
лише етіотропних засобів при бабезіозі собак викликає зникнення явних клінічних симптомів
хвороби, але не забезпечує відновлення гемопоезу, функціональної активності печінки і
серцевої діяльності. А застосування комплексної терапії, дозволяє попередити формування
залишкових явищ та забезпечує повне відновлення порушених функцій органів і систем
(Kartasheva, 2005).
Із лікарських засобів, що використовують у світовій ветеринарній практиці для
лікування тварин за піроплазмідозів, найбільш широке розповсюдження отримали препарати,
діючою основою яких є іонний асоціант 4,4-(диазоаміно)-дибензимідину з N-ацетилгліцинатом (диміназену ацетурат), який проявляє активність щодо збудників протозоозів з
родів Babezia, Tripanosoma і Thelleria, а також значною мірою проявляє антибактеріальні та
фунгіостатичні властивості. В препаратах його прийнято поєднувати з антипірідіном і
анальгетиком – феназоном («Азидин», «Азидин-вет», «Батрізан», «Береніл», «Верібен»,
«Діамідін», «Неозидін», «Піросан», «Тріпанол» тощо).
Компанія Hoechst Roussel Vet, Німеччина, на основі такої комбінації першою розпочала
випуск препарату з назвою «Береніл» ще в середині 60-х років минулого сторіччя. У
використання ветеринарної служби колишнього Радянського Союзу він розпочав поступати з
1957 року, а згодом (1963 р.) комбінат «Акрохім», Московської області освоїв виготовлення
абсолютного аналога «Беренілу» з назвою «Азидин» (Tretyakov, 1972).
У той період обидва виробники в своїх настановах рекомендували використовувати цей
засіб парентерально лише для продуктивних тварин (велика та дрібна рогата худоба) у вигляді
7 % водного розчину з розрахунку 3,5 мг диміназену на 1 кг м.т., а для коней – 5 мг/кг. Для
цих видів тварин рекомендувалось повторне введення через добу в такій же дозі. З часом
російські автори розпочали застосовувати «Азидин» для собак і також, у вигляді 7 % розчину
з розрахунку 3,5 мг/кг (Abuladze et al., 1975). Одне з перших аналогічних повідомлень в
Україні відбулося дещо пізніше (Shevtsov, 1983).
На початку цього століття зарубіжні професійні видання ще не повідомляли про
лікування собак (і котів) препаратами диміназену (Rommel et al., 2000). Проте, в сучасній
літературі, інші автори вважають, що диміназену (ді)ацетурат в разовій дозі 3,5 мг/кг, більш
ефективний та не болючий при лікуванні собак (і котів) за бабезіозів, ніж препарати на основі
імідокарбу (Taylor et al., 2016).
В нашій країні виробництво препарату з назвою «Азидин-вет» на основі диміназену
вперше було розпочато в НВФ «Бровафарма» в 2000 році (Berezovsky, 2007). Проте вже в той
час було зрозуміло, що собаки дуже важко переносять вище пропоновані дозування. Тому на
основі ряду власних досліджень, колектив авторів прийшов до висновку, що слід зменшити
концентрацію препарату «Азидин-вет» вдвічі (до 3,5 %) і, відповідно, знизити разове
дозування (до 1,75 мг/кг), з повтором через добу в аналогічній дозі, що забезпечувало значно
вищий показник одужання (Berezovsky et al., 2002; Prus et al., 2003).
Порівнюючи в експерименті аналогічні засоби двох компаній: «Береніл» – виробник
Hoechst Roussel Vet, що з часом, змінився на компанію Intervet, та «Верібен» – виробник Sanofi
(Франція), автор прийшов до висновку, що «Верібен» краще переноситься хворими собаками
та забезпечує значно вищий відсоток (на 16,2 %) одужань. Разом з тим, автор відзначив, що
рекомендовані в публікаціях дози 3,5 мг/кг та 4,2 мг/кг (по ДР), цього засобу, часто
спричиняли виражену токсичну дію, що приводило до загибелі тварин (Kosheleva, 2006).
Пізніше, інші автори також обґрунтовують необхідність зменшення разової дози
диміназену при терапії хворих собак. Дворазове застосування препарату «Верібен» в дозі 2,0-

28

2,8 мг/кг маси тіла тваринам забезпечувало 100 % терапевтичний ефект і не викликало
побічних дій на організм хворих тварин (Saipov, 2007).
Інші дослідники вважають, що при неправильному використані лікарями препаратів на
основі диміназену («Азидин», «Береніл», «Верібен» тощо) хворим собакам, гостра форма
бабезіозу у них трансформується до хронічної, що в перспективі, значно збільшує кількість
інвазованих кліщів-переносників (Temichev, 2014).
Використовуючи власні спостереження та повідомлення ряду дослідників, що
пропонована схема дворазового застосування 3,5 % розчинів диміназену, при введенні
молодим тваринам (до 1-го року) та дорослим собакам деяких порід, не завжди забезпечувала
очікуваний результат, тому метою наших досліджень було питання розробки комплексної
схеми лікування собак за бабезіозів.
Матеріали і методи. Експериментальна частина роботи проведена на базі приватної
ветеринарної клініки «Фауна-Сервіс» (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
впродовж осені 2019 року та весняно-літнього сезону 2020 року. Дослідження проводили на
собаках різних порід, статі та віку, спонтанно уражених бабезіозом. Діагноз встановлювали
комплексно, на основі епізоотологічних даних, клінічних ознак та результатів лабораторних
досліджень. При дослідженні клінічних ознак за бабезіозної інвазії враховували температуру
тіла, пульс, дихання, досліджували видимі слизові оболонки.
При встановленні діагнозу на бабезіоз проводили мікроскопію мазків периферичної
крові (Konus 5605 Biorex-3), яку відбирали з кінчика вуха. Мазки фарбували набором
Лейкодиф-200. При виявленні бабезій в мазках, встановлювали рівень паразитемії шляхом
підрахунку кількості бабезій в двадцяти полях зору.
Для вивчення гематологічних показників крові у собак відбирали кров у стерильні
ЕДТА-пробірки з антикоагулянтом, об’ємом 2 мл. Дослідження проводили за
загальноприйнятими методиками. Гематологічні дослідження проводили за допомогою
напівавтоматичних аналізаторів Micro CC-20 Plus (HTI, США) та BioChem SA (HTI, США).
Спонтанно уражених собак (n=20), з лабораторно підтвердженим діагнозом бабезіоз,
поділили на дві дослідні групи, по 10 собак у кожній. В першій дослідній групі для лікування
бабезіозу використовували препарат «Азидин-вет» (ТОВ Бровафарма, Україна) в сумарній
дозі 3,5 мг/кг, розділеній на два рази з інтервалом 24 години (по 0,5 мл/10 кг), в другій –
«Азидин-вет» в сумарній дозі 3,5 мг/кг, але розділеній на три частини, які вводили
внутрішньом’язово, тричі з добовим інтервалом. Для більш зручного дозування препарат
«Азидин-вет» в кількості 2,4 г у флаконі, де наявно 1051 мг диміназену, розчиняли в 28,5 мл
води і отримували 30 мл розчину з вмістом 3,5 % ДР, що адекватне 35 мг/мл. В перший день
вводили препарат з розрахунку 0,4 мл на 10 кг маси тіла, а наступні дві доби по 0,3 мл/ 10 кг
маси тіла. Всім тваринам другої дослідної групи одночасно ін’єктували імуностимулюючий
препарат «Фос-Бевіт» (ДР: бутафосфан; вітамін В3 (нікотинамід); вітамін В9 (фолієва кислота);
вітамін В12 (ціанокобаламін)) в дозі 1 мл/10 кг маси тіла, щоденно три дні поспіль, а також
перорально – гепатопротектор «Карсилін» (ДР: L-карнітин, салімарин), в дозі 1 мл/10 кг маси
тіла, два рази на добу впродовж 5 діб. На 7-му добу після початку лікування відбирали кров
для гематологічних та біохімічних досліджень.
Визначали середньоарифметичну величину (М), її похибку (m). Ймовірність різниць
середніх значень встановлювали за критерієм Стьюдента. Зміни показників вважали
достовірними при р<0,05 (в тому числі р<0,01 і р<0,001).
Результати й обговорення. За даними наших досліджень інкубаційний період за
бабезіозу у собак тривав від 4-х до 20-ти днів. У 20-ти собак першої та другої дослідних груп
при первинному огляді було виявлено різний ступінь прояву клінічних ознак. Характерними
були такі клінічні ознаки: пригнічення, відсутність апетиту, швидка втомлюваність собак, сеча
та кал від світло- до темно-шафранового кольору. У всіх собак реєстрували підвищення
температури тіла, яка в середньому становила 40,1± 0,4 ºС, пульс та дихання були прискорені.
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Видимі слизові оболонки були від блідих, у перші дні, до іктеричних на 4-5 добу
захворювання.
У мазках крові в еритроцитах виявляли характерні парні грушовидні включення. Рівень
паразитемії коливався від 1 до 3 %. При дослідженні крові спостерігали зниження рівня
еритроцитів 3,92±0,27 1012/л, вмісту гемоглобіну 68,31±18,45 г/л та кількості лімфоцитів
11,08±4,69 % відносно норми, а також підвищення таких показників, як кількість лейкоцитів,
рівень лужної фосфатази, АЛТ, АСТ, ШОЕ, сечовини, креатиніну, загального білірубіну
(табл.).
Таблиця
Гематологічні та біохімічні показники у собак за бабезіозу та при різних схемах лікування

Показники
Еритроцити (1012/л)
Гемоглобін (г/л)
Лейкоцити (109/л)
Лімфоцити (%)
Лужна фосфатаза (од./л)
АЛТ (од./л)
АСТ (од./л)
ШОЕ (мм/год)
Білірубін загальний (мкмоль/л)
Сечовина (ммоль/л)
Креатинін (ммоль/л)

До лікування
(M±m)
3,92±0,27
68,31±18,45
15,74±3,12
11,08±4,69
37,16±7,24
82,27±11,86
75,68±8,13
39,5±18,5
27,83±3,29
15,47±4,32
221,64±36,19

7-й день після початку лікування
2-кратне введення
3-кратне введення «Азидин«Азидин-вет»
вет» + «Фос-Бевіт» +
(M±m)
«Карсилін» (M±m)
4,79±0,41
5,35±0,63*
115,67±12,23
143,12±15,23***
9,89±1,17
7,25±1,78*
16,47±3,76
22,65±3,34*
23,86±5,62
16,29±4,76**
51,38±8,46
43,56±6,31*
42,26±6,54
36,23±6,07**
18,50±6,89
13,50±5,98*
8,56±0,97
5,21±0,54*
7,31±2,33
5,78±1,68*
149,46±17,65
111,67±13,73**

Примітка: показники достовірні при: * – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001.

В першій групі тварин, через 24 години після початку лікування, спостерігали
покращення загального стану, температура нормалізувалась у 70 % тварин, з’являвся апетит,
але зберігалась ще в’ялість у більшості тварин. Через 24 години після другої ін’єкції стан
прогресивно покращувався, при мікроскопії мазків крові паразитів не виявляли. На 5-7 добу у
деяких собак ще спостерігалась знижена фізична активність та задишка. В другій групі
спостерігали аналогічні зміни клінічного стану після перших двох ін’єкцій. Після третьої
ін’єкції у собак навіть з важким перебігом хвороби повністю нормалізувалися показники
клінічного стану, відновився апетит та фізична активність. Побічного впливу та інших реакцій
на введення препарату «Азидин-вет» у жодної собаки не спостерігали.
За результатами лабораторних досліджень, проведених через 7 діб після початку
лікування, було встановлено, що у другій дослідній групі, де «Азидин-вет» застосовували
трикратно і в комбінації з «Фос-Бевітом» та «Карсиліном», гематологічні та біохімічні
показники крові нормалізувалися швидше, у порівнянні з першою групою. Так, кількість
еритроцитів, гемоглобіну та креатиніну у першій групі складала 4,79±0,41 1012/л, 115,67±12,23
г/л та 149,46±17,65 ммоль/л, а у другій – 5,35±0,63 1012/л, 143,12±15,23 г/л та 111,67±13,73
ммоль/л, відповідно.
Обидві схеми лікування забезпечували 100 % ефективність у собак за бабезіозу. Однак,
встановлено достовірну різницю у гематологічних та біохімічних показниках у собак другої
групи, у порівнянні з першою. Отже, відновлення усіх систем та функцій організму при
застосуванні комплексної схеми лікування відбувалось швидше.
Останніми роками в Україні не було продовжено реєстрацію препарату «Береніл»,
проте він активно поступає на наш ринок із сусідніх країн з дещо зміненою інформацією про
застосування. Наводимо витяг з пакету фасування мовою оригіналу («…Беренил применяется
в виде 7 %-го раствора (2,36 г растворяется в 12,5 мл воды для инъекций) и вводится
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однократно внутримышечно из расчета 0,5 мл готового раствора на 10 кг массы животного.
Сочетанное использование этиотропного (диминазина ацетурат) и симптоматического
(феназон) компонентов в препарате Беренил® компании Intervet позволяет эффективно
уничтожать возбудителя пироплазмоза у собак…»). Розрахунок показує, що 1 г названого
препарату містить 455 мг диміназену, а в фасуванні (2,36) – відповідно 1074 мг. Після
розведення отримується 13,7 мл розчину препарату, при цьому в 1 мл буде 78,4 мг ДР. Це
адекватне 7,84 % розчину, або 3,92 мг/кг маси тіла. Подібна неточність наявна і в деяких інших
препаратах. Це, та не дотримання точної маси тіла тварин лікарем, приводить до серйозних
інтоксикацій хворих тварин.
Для запобігання цього, ми досліджували ефективність відомої дози диміназену
(3,5 мг/кг), але розділеної на дві і три частини, які вводили внутрішньом’язово з добовим
інтервалом. Тварини добре переносили лікування, побічного впливу та інших реакцій на
введення препарату «Азидин-вет» у жодної собаки не спостерігали. «Азидин-вет» при
трикратному введенні разом із гепатопротектором, забезпечував менш токсичний вплив на
організм собак.
Численними дослідженнями встановлено, що за бабезіозу собак спостерігаються
кількісні та якісні зміни у крові та в інших органах (Zygner et al., 2012; Levytska et al, 2020). У
зв’язку з цим, у період відновлення після захворювання рекомендовано використання
вітамінів, мікроелементів та інших речовин, які регулюють обмін речовин в організмі.
Препарат «Фос-Бевіт» має тонізуючу дію, нормалізує метаболічні і регенеративні процеси,
стимулює білковий, вуглеводний і жировий обмін, підвищує резистентність організму до
несприятливих факторів зовнішнього середовища і токсинів, що було підтверджено за
результатами гематологічних досліджень. Якщо до початку лікування клініко-гематологічні
показники у двох групах були однакові, то до кінця експерименту різниця в результатах була
значною і статистично відрізнялася. При застосуванні комплексних схем лікування за
бабезіозу в біохімічному профілі крові значно швидше спостерігали повернення до норми,
збільшувалась кількість еритроцитів і знижувались ферменти, рівень лужної фосфатази і
білірубіну. «Азидин-вет» при трикратному застосуванні в поєднанні з імуномодулятором та
гепатопротектором забезпечує менш токсичний вплив на організм собак і більш швидке
відновлення функцій органів і систем, ніж класичне двократне використання препарату. Отже,
традиційна схема лікування бабезіозу є менш ефективною, ніж запропонована нами.
ВИСНОВКИ
1. За бабезіозу в крові собак спостерігається зниження рівня еритроцитів, вмісту
гемоглобіну та кількості лімфоцитів відносно норми та підвищення таких показників як
кількість лейкоцитів, лужної фосфатази, АЛТ, АСТ, ШОЕ, сечовини, креатиніну, загального
білірубіну.
2. За гострого бабезіозу собак нами рекомендовано використовувати «Азидин-вет» в
сумарній дозі 3,5 мг/кг, але розділеній на три частини в поєднанні з «Фос-Бевітом» в дозі
1 мл/10 кг маси тіла, щоденно три дні поспіль, та «Карсиліном», перорально, в дозі 1 мл/10 кг
маси тіла, два рази на добу впродовж 5 діб.
3. При застосуванні гепатопротекторів та імуномодуляторів, за бабезіозу собак, в
біохімічному профілі крові значно швидше спостерігається нормалізація показників і
відновлення організму.
Перспективи досліджень. Актуальним є подальше вдосконалення схем лікування
тварин за піроплазмідозів із врахуванням особливостей збудника.
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Вивчали активність та вміст ізоформ супероксиддисмутази (СОД) в клітинах
гранульози з фолікулів яєчників корів. Для досліджень після забою корів відбирали яєчники, які
за фізіологічним станом ділили на групи: зі ”свіжою” овуляцією, на місці овульованого
фолікула є відтулина, жовте тіло відсутнє або діаметр до 5 мм, колір червоний (n = 14); з
“раннім” жовтим тілом, діаметр 1020 мм, колір червоний або брунатний (n = 41); з
“пізнім” жовтим тілом, діаметр 5–15 мм, колір жовтий (n = 32); “фолікулярного росту”,
без жовтого тіла (n = 84). Використовували яєчники корів з фолікулами малими (< 4 мм),
середніми (4  7 мм) і великими (> 7 мм). З фолікулів отримували антральну рідину, з якої
виділяли клітини гранульози. Клітини суспендували, відповідно до об’єму фолікулярної рідини,
в середовищі Dulbeccos modified Eagle medium (DME) з додаванням еструсної сироватки корів,
фолікулярної рідини, інсуліну і гепарину. В культурі клітин визначали: концентрацію протеїну,
активність та ізозими супероксиддисмутази.
Встановлено, що клітини гранульози характеризуються активністю СОД – 12,4 ±
0,74 MО/ мг протеїну (6,8±1,72 – 19,8±3,75 MО/ мг білка). Активність СОД в культурі клітин
гранульози забезпечують 5 – 6 ізоформ ензиму. Виявлено, що ізоформи за місцем локалізації
розділені на цитозольні, мітохондріальний й позаклітинний протеїни СОД. Цитозольна
ізоформа представлена 3 – 4, а на мітохондріальну і позаклітинну припадає по одному
активному протеїну ензиму. Активність ензиму й вміст ізоформ залежить від розміру
фолікулів з яких вилучені клітини й фізіологічного стану яєчників. Досліджені показники
характеризують напруженість окисного метаболізму як в цілому в клітинах, так і в окремих
їх частинах і органелах. Для культивування доцільно відбирати клітини гранульози з фолікулів
яєчника «фолікулярного росту» і «пізнього жовтого тіла» оскільки для них характерна
стабільно висока активність СОД, яка забезпечує захист внутрішньоклітинних компонентів
від цитотоксичної дії супероксиданіону.
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The activity and content of superoxide dismutase isoforms (SOD) in granulosa cells from cow
ovarian follicles were studied for research after slaughter of cows ovaries were selected, which
according to the physiological state were divided into groups: with "fresh" ovulation, at the site of the
ovulated follicle there is a hole, no corpus luteum or diameter up to 5 mm, red color (n = 14); with
"early corpus luteum", diameter 10-20 mm, color red or brown (n = 41); with “late corpus luteum",
diameter 5–15 mm, color yellow (n = 32); "follicular growth", without the corpus luteum (n = 84).
The ovaries of cows with small (<4 mm), medium (4 - 7 mm) and large (> 7 mm) follicles were used.
Antral fluid was obtained from the follicles, from which granulosa cells were isolated. Cells were
suspended according to the volume of follicular fluid in the medium Dulbeccos modified Eagle
medium (DME) with the addition of estrus serum of cows, follicular fluid, insulin and heparin. In cell
culture, protein concentration, activity, and superoxide dismutase isozymes were determined.
It was found that granulosa cells are characterized by SOD activity - 12.4 ± 0.74 IU / mg
protein (6.8 ± 1.72 - 19.8 ± 3.75 IU / mg protein). The activity of SOD in the culture of granulosa
cells had 5–6 isoforms of the enzyme. It was found that isoforms at the site of localization are divided
into cytosolic, mitochondrial and extracellular proteins of SOD. The cytosolic isoform were
represented by 3 - 4, and mitochondrial and extracellular have one active protein of the enzyme. he
activity of the enzyme and the content of isoforms depended on the size of the follicles from which
the cells are removed and the physiological state of the ovaries. The studied indicators characterize
the intensity of oxidative metabolism as a whole in cells and in their individual parts and organelles.
For cultivation, it is advisable to select granulosa cells from ovarian follicles of "follicular growth"
and "late corpus luteum" because they are characterized by consistently high activity of SOD, which
protects intracellular components from the cytotoxic action of superoxide anion.
Keywords: SUPEROXIDE DISMUTASE, GRANULOSE CELLS, FOLLICLES,
OVARIES, COWS.
Активність ензиматичної ланки антиоксидантного захисту (АОЗ) у фолікулах яєчників
самок знищує цитотоксичні продукти Оксигену, забезпечує збереженість генетичного
матеріалу й існування ооцит-кумулюсних комплексів, значною мірою визначає здатність до
запліднення статевих клітин і розвитку ембріонів (Kwon et al.,1999; Hensley et al.,2000; Zeron
et al., 2001; Droge, 2002; Lenzi et al., 2002; Devine, & Perreault, 2012). Відомо, що ключовим
ензимом АОЗ є супероксиддисмутаза (СОД), яка існує в трьох генетично зумовлених
ізоформах, які містяться в різних компартментах клітин та виконують різні функції. При
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цьому, рівень утворення та інтенсивність знищення АФО визначається рядом факторів in vivo:
дією гонадотропних гормонів, впливом різноманітних ендо- і екзогенних чинників, що, своєю
чергою, впливає на здатність клітин виживати за культивування (Schreck, & Baeuerle, 1991;
Friedman et. al.,1997; Combelles et al., 2010). Тому, вивчали активність та вміст ізозимів СОД в
зв’язку з фізіологічним станом статевої залози і розміром фолікулів корів.
Матеріали і методи. Для досліджень після забою корів відбирали яєчники. Статеві
залози оцінювали візуально і за фізіологічним станом ділили на групи: з ”свіжою” овуляцією,
на місці овульованого фолікула є відтулина, жовте тіло відсутнє або діаметр до 5 мм, колір
червоний (СО; n = 14); з “раннім” жовтим тілом, діаметр 1020 мм, колір червоний або
брунатний (РЖТ; n = 41); з “пізнім” жовтим тілом, діаметр 5–15 мм, колір жовтий (ПЖТ; n =
32); “фолікулярного росту”, без жовтого тіла (ФР; n = 84). Використовували яєчники корів з
фолікулами малими (< 4 мм), середніми (4  7 мм) і великими (> 7 мм) (Huzevatyi et al., 1995).
З фолікулів вказаних діаметрів, шляхом аспірації, отримували антральну рідину,
центрифугували при 2000 об./хв супернатант відділяли, а осад клітин суспендували,
відповідно до об’єму фолікулярної рідини, в середовищі Dulbeccos modified Eagle medium
(DME) з додаванням (в мас. %): еструсної сироватки корів 8-12 %; фолікулярної рідини – 1012 %, інсуліну (4 мкг/мл), гепарину (5 тис. од.) – 0,001 - 0,0015 мл). В культурі клітин
визначали: концентрацію протеїну реактивом Фоліна-Чокальтеу (Lowry et al., 1951);
активність супероксиддисмутази – за кількістю нітроформазану, що утворюється в реакції між
феназинметасульфатом та НАДH (Chevari et al., 1991). Ізозими СОД виявляли після
електрофорезу в 10 % ПААГ для чого зразки культури клітин розбавляли 1:4 Трис-гліциновим
буфером (рН 8,5), додавали 0,05 мл 40 % сахарози. У лунки концентруючого гелю вносили
0,02 мл проби (концентрація протеїну ~ 100 мкг). Проводили електрофорез. Фарбування
пластин гелю для виявлення ізоформ СОД здійснювали методом Beauchamp та
Fridovich (Beauchamp & Fridovich, 1971) в модифікації (Kuzmina & Ostapiv, 2008; Vlizlo et al.,
2012).
Результати й обговорення. Встановлено, що клітини гранульози проявляють
активність СОД - 12,4±0,74 MО/ мг протеїну (табл. 1).
Таблиця 1
Активність супероксиддисмутази за інкубування клітин гранульози, M±m
Фізіологічний стан яєчника
«свіжа овуляція»

«раннє жовте тіло»

«пізнє жовте тіло»

«фолікулярний ріст»

Фолікул, мм
>7
4-7
4<
>7
4-7
4<
>7
4-7
4<
>7
4-7
4<

n
3
3
3
5
3
3
9
6
7
33
29
31

Активність СОД, МО/ мг протеїну
17,8±5,48
17,0±4,95
19,8±3,75
9,3±3,18
6,8±1,72**
8,2±1,96
18,9±3,99
17,5±4,99
14,1±3,47
12,2±1,47
11,1±1,38
11,4±1,24

Примітка: Різниця статистично вірогідна порівняно з максимальною величиною значенням – **р < 0,01

Активність ензиму антиоксидантного захисту залежать від фізіологічного стану
яєчників з яких отримані клітини. Висока активність СОД характерна для клітин із статевих
залоз «свіжої овуляції» та «пізнього жовтого тіла» (17,0 – 18,2 MО/ мг протеїну), нижча на 31,8
- 36,3 % з «фолікулярного росту» і найменша (8,1±1,41 MО/ мг протеїну) з «раннього жовтого
тіла». Різниця між максимальною і мінімальною величинами значень показника – 55,5 % (р <
0,01).
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Таким чином, для гранульози з фолікулів яєчника «фолікулярного росту», характерна
стабільна активність СОД. У клітин з фолікулів яєчників «свіжої овуляції» і «пізнього жовтого
тіла» проявляється тенденційно вища активність ензиму, що може вказувати на активування
окисних процесів й інтенсивніше утворення О2•–. Клітини гранульози яєчника «раннього
жовтого тіла» характеризуються найнижчою активністю СОД, що свідчить про потенційне
нагромадження О2•– і, як наслідок, порушення обмінних процесів та їх уразливість.
Активність СОД забезпечують окремі ізозоми, які в процесі електрофоретичного розділення
проявляються на фореграмах окремими смугами. Зокрема, на фореграмах СОД гранульози
виявляється 5 – 6 смуг протеїнів з активністю ензиму (рис.).
S5

S4

S3
Рис. Ізозими СОД клітин гранульози: S5; S4; S3; S2; S1; S0

Ізозими за електрофоретичною рухливістю й, відповідно, величиною молекули,
відповідають: позаклітинній, мітохондріальній та цитозольній СОД. При цьому, залежно від
фізіологічного стану яєчника у клітинах гранульози кількість смуг активних протеїнів,
інтенсивність проявлення в ПААГ та їх вміст неоднакові. Так, зона рухливості цитозольної
ізоформи СОД представлена в основному трьома протеїнами ензиму S1, S2 і S3. Крім того, у
клітин гранульози, яка отримана з яєчника «фолікулярного росту» проявляється додатковий,
найбільш рухливий в електричному полі, ізозим Cu,Zn-СОД – S0. В зоні рухливості
мітохондріальної (Mn-СОД) та позаклітинної (ES-СОД) СОД виявлено по одній смузі
активних протеїнів ензиму, відповідно, S4 (Mn-СОД) і S5 (ES-СОД).
Поряд з якісною відмінністю спектру ізозимів відрізняється й їх вміст. Зокрема, за
культивування гранульози з фолікулів яєчника «свіжої овуляції» високий вміст S3
(29,3±7,06 %) і понижений (6,7±0,72 %) – S5 (позаклітинного; табл. 2).
Таблиця 2
Вміст ізоформ СОД в культурі клітин гранульози залежно від фізіологічного стану яєчника, %; M ± m
Фізіологічний стан
яєчника
свіжа овуляція
раннє жовте тіло
пізнє жовте тіло
фолікулярний ріст

n
9
11
22
93

Вміст ізозимів
Cu,Zn-СОД; COД1
Mn-СОД
S1
S2
S3
S4
15,7±2,40
18,7±7,66
29,3±7,06
29,7±7,09
13,7±1,10
13,3±3,41
15,7±1,78
44,7±5,36*
*
16,1±1,90
22,6±2,75
15,7±1,70
32,0±2,76
18,6±1,20**
19,9±1,24
19,7±1,29
31,3±1,59

ES-СОД
S5
6,7±0,72
12,7±1,19**
13,6±1,74***
10,5±0,69***

Примітка: у цій і наступній табл.: Різниця статистично вірогідна порівняно з мінімальною величиною
значенням:*– р < 0,05; **– р < 0,01; ***– р < 0,001

У культурі клітин з інших фізіологічних станів яєчників, порівняно зі «свіжою
овуляцією», навпаки, вміст S3 нижчий на 9,6 − 13,6 %, а S5 в 1,5 − 2 рази (р < 0,01− 0,001)
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вищий. Крім того, більш високий вміст S1 у клітин з яєчників «фолікулярного росту»
(18,6±1,20 %), менший з «пізнього жовтого тіла» та «свіжої овуляції», відповідно, 15,7 і 16,1 %,
а найнижчий (13,7 ± 1,10 %) з «раннього жовтого тіла». Різниця між мінімальною і
максимальною величинами значення 4,9 % (р < 0,01). Подібна відмінність встановлена за
вмістом S2: високий (22,6±2,75 %) у клітин з «пізнього жовтого тіла», нижчий на 2,7 – 3,9 % з
«фолікулярного росту» та «свіжої овуляції» і найменший (13,3±3,41 %) з «раннього жовтого
тіла». Різниця між вмістом S2 клітин отриманих з яєчників «пізнього» і «раннього жовтого
тіл» становить 9,3 % (р < 0,05). Вміст Mn-СОД у клітин з яєчника «раннього жовтого тіла»
максимальний (44,7±5,36 %) і на 12,7 – 15,0 % (р < 0,05) нижчий з інших фізіологічних станів
статевих залоз. У гранульозі з яєчника «свіжої овуляції» вміст ES-СОД (6,7±0,72 %)
найнижчий і на 3,8 – 6,9 % (р < 0,01 – 0,001) вищий у клітин з інших фізіологічних станів
статевих залоз. Таким чином, для гранульози з яєчника «фолікулярного росту» за
культивування характерний стабільно високий вміст Cu,Zn- та ES-СОД і понижений Mn-СОД;
«пізнього жовтого тіла» − підвищений вміст S2 Cu,Zn- і ES-СОД; «раннього жовтого тіла» –
максимально високий вміст Mn- і ES-СОД та понижений Cu,Zn-СОД; «свіжої овуляції» –
високий вміст S3 Cu,Zn-СОД та низький Mn- і ES-СОД.
Отримані результати свідчать про високу здатність клітин гранульози з яєчника
«фолікулярного росту» за культивування захищати внутрішньоклітинні компоненти від О 2•–.
При цьому, нагромадження супероксиданіону в мітохондріях низьке й, відповідно, понижений
вміст мітохондріального ізозиму СОД. У клітин гранульози з інших фізіологічних станів
статевої залози за культивування активуються процеси утворення О2•–: в цитозолі - з яєчників
«пізнього жовтого тіла» та «свіжої овуляції» і в мітохондріях – з «раннього жовтого тіла».
Крім того, для гранульози з яєчника «свіжої овуляції» характерний низький захист від О 2•–
зовнішньої поверхні мембрани клітин.
Подібні відмінності виявлені за дослідження вмісту ізозимів СОД у клітинах з
урахуванням розміру фолікулів, з яких вони вилучені. Для культури гранульози з фолікулів
більше 7 мм, порівняно з меншими, яєчника «свіжої овуляції» вміст S1 і S3 вищий, відповідно,
на 6,0 – 11,0 % та 21,0 – 29,0 %, S2 і S4 нижчий на 24,0 – 31,0 та 25,0 – 27,0 % (табл. 3).
Таблиця 3
Вміст ізозимів СОД в клітинах гранульози залежно від розміру фолікулів,
з яких вони отримані і фізіологічного стану яєчника, %; M ± m
Стан
яєчника
«свіжа
овуляція»
«раннє
жовте тіло»
«пізнє
жовте тіло»
«фолікуляр
-ний ріст»

мм

n

>7
4-7
4<
>7
4-7
4<
>7
4-7
4<
>7
4-7
4<

3
3
3
5
3
3
9
6
7
33
29
31

S1
21,0±5,17
11,0±1,18
15,±0,94
15,0±1,89
15,0±0,71
9,0±0,72*
16,2±2,20
18,8±3,80
13,4±3,60
22,8±2,10
18,1±1,90
15,2±1,80

S2
6,0±0,47***
37,0±1,41
13,0±1,30
18,0±1,31
5,0±0,47***
18,0±2,36
23,4±3,32
21,0±5,55
22,4±5,79
20,1±2,03
19,9±2,37
19,3±2,26

Вміст ізозимів
S3
46,0±0,94
25,0±1,90
17,0±0,94
20,0±0,71
13,0±1,43***
14,0±0,94***
14,8±2,73
17,4±2,93
15,8±1,58
18,0±1,93
21,1±2,93
20,7±2,00

S4
20,0±0,94
22,0±1,89
47,0±1,20
32,0±1,89
54,0±2,36
48,0±1,89
30,6±3,29
35,0±4,66
31,6±6,48
28,3±2,10
31,2±3,56
34,4±2,84

S5
7,0±0,35
5,0±0,24
8,0±0,47
15,0±0,94
13,0±1,18
11,0±1,33
15,0±2,42
7,8±1,37
16,8±3,03
10,8±1,10
9,7±1,31
10,4±1,32

У клітинах гранульози з фолікулів 4 – 7 мм яєчника «раннього жовтого тіла», порівняно
з малими і великими, на 13,0 % менший вміст S2 і на 6,0 – 22,0 % більший S4. При цьому,
вміст S3 і S5, відповідно, вищий на 6,0 − 7,0 % і 2,0 − 4,0 % у гранульозі з фолікулів більше
7 мм, порівняно з меншими. Культура клітин з яєчника «пізнього жовтого тіла», не залежно
від розміру фолікулів, характеризується майже однаковим вмістом ізозимів СОД: 13,4 – 18,8 %
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– S1, 21,0 – 23,4 % – S2, 14,8 – 17,4 % – S3, 30,6 – 35,0 % – S4. Однак, вміст S5 в культурі з
середнього фолікула, порівняно до інших за розміром, нижчий на 7,2 - 9,0 % (р < 0,05). У
гранульозі з яєчника «фолікулярного росту» зі збільшенням фолікула від менше 4 до більше
7 мм при культивуванні зростає вміст S1 (на 7,5 %; р < 0,01) і на 6,1 % знижується S4.
Отже, у гранульозі зі статевої залози «фолікулярного росту» вище окисне навантаження
на цитозольні структури й проявляється тенденція до послаблення захисту мітохондрій від
О2•–. У гранульозі із середніх фолікулів яєчників «пізнього жовтого тіла» існує понижена
здатність утилізувати О2•– у позаклітинному просторі й, відповідно, захищати зовнішню
поверхню мембрани клітин, а «раннього жовтого тіла» – як знижена здатність перетворювати
О2•– в цитозолі, так і надмірне його утворення в мітохондріях. Для клітин гранульози з яєчника
«свіжої овуляції» характерне порушення балансу між вмістом окремих ізоформ СОД, що
зумовлено, ймовірно, запрограмованим впливом статевих гормонів (гонадотропінів) на
метаболічні процеси in vivo (ще до вилучення клітин з фолікулів).
ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що клітини гранульози проявляють активність СОД, яка залежить від
фізіологічного стану яєчників з яких вони отримані.
2. Клітини з великого фолікула яєчників «фолікулярного росту» та «пізнього жовтого
тіла» характеризуються стабільно високою активністю СОД, що свідчить про високий рівень
антиоксидантного захисту гранульози. Підвищена активність ензиму у гранульозі з всіх
фолікулів яєчника «свіжої овуляції» та низька з великого і середнього - «раннього жовтого
тіла» вказують на дисбаланс окисних процесів в клітинах й понижену здатність до виживання.
3. На фореграмах СОД виявляється 5 - 6 смуг протеїнів з активністю ензиму. При цьому
залежно від фізіологічного стану яєчника у клітинах гранульози кількість смуг активних
протеїнів, інтенсивність проявлення в ПААГ та їх вміст неоднакові.
4. Вміст ізозимів СОД у клітинах гранульози залежить від розміру фолікулів, з яких
вони вилучені.
Перспективи досліджень. Вивчити активність і спектр ізозимів супероксиддисмутази
за тривалого культивування клітин гранульози фолікулів яєчників корів.
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ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНА І ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ОЦІНКА
МОЛОКА ТА ЯЛОВИЧИНИ, ЗА УМОВ ТЕХНОГЕННОГО
НАВАНТАЖЕННЯ І ЗГОДОВУВАННЯ КОРМОВИХ ДОБАВОК
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Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
allagrimak@gmail.com
За останні десятиріччя, в силу різних обставин, в Україні та й світі недостатньо уваги
приділяється збереженню екологічного благополуччя середовища. Техногенне навантаження
на довкілля, в т. ч. забруднення сільськогосподарських угідь різними ксенобіотиками, зокрема
важкими металами, в окремих регіонах перевищує допустимі рівні. Їх токсичність
реалізується повільно і проявляється імунодефіцитним станом організму тварин, а також
може спричинити мутагенну, тератогенну і ембріотоксичну дії. Подібне відслідковується не
тільки за наслідками Чорнобильської трагедії, а й наростаючого, не регульованого
використання мінеральних добрив, засобів захисту рослин, практично відсутньої утилізації
відходів різного походження, як і викидів промислових, хімічних і гірничих підприємств,
автотранспорту, що спричиняє зростаючу загрозу для здоров'я тварин і людей. Чисельні
дослідники (зокрема Kravtsiv, 2005, Fedoruk & Humenyuk, 1999, Pylypiv & Fedoruk, 2000, Rivis
et al., 1995, Velychko, 2007) вказують на те, що значна частка в цьому належить
антропогенному надходженню у біосферу важких металів.
Беручи до уваги широкий спектр біологічної і токсичної дії ксенобіотиків взагалі, та
важких металів зокрема, слід відзначити, що вони спричиняють не тільки проблеми в
забезпеченні благополуччя тварин, а й негативно позначаються на якості продукції, яка
виготовляється від тварин, що утримуються і вирощуються в техногенно забруднених зонах.
А звідси здоров'я людей, збереження їх працездатності, що є національним пріоритетом.
Слід враховувати, що здатність до нагромадження хімічних, токсичних елементів
організмами визначається не лише геохімією середовища, але й біологічною природою та
біохімічним ланцюгом, через який здійснюється зв'язок організмів і середовища (ґрунтрослина-тварина-людина). Тому особливо актуальним для тваринництва є вдосконалення
раціонів годівлі тварин, які утримуються в умовах техногенного навантаження з
використанням безпечних сорбентів та біологічно активних добавок, що сприятиме
отриманню якісної сировини, відповідно і якісних продуктів харчування, зокрема молочних і
м'ясних. Це підтверджує, що особливо актуальним завданням науки, в т. ч. біологічної і
ветеринарної в галузі екологічної фізіології є різностороннє вивчення шкідливого впливу
чинників антропогенної і техногенної діяльності на біооб'єкти навколишнього середовища,
особливо сільськогосподарських тварин, які забезпечують сировиною переробну
промисловість та продуктами харчування людей. Особливої уваги потребує розроблення
ефективних заходів щодо зменшення негативного техногенного тиску на біоценози, в т. ч. на
продуктивних тваринах, які утримуються в умовах екологічного, техногенного ризику,
оптимізації фізіолого-технологічних параметрів їх існування із застосуванням в годівлі,
ефективних, окупних, коригуючих кормових добавок і біологічно активних речовин, що, без
сумніву, буде сприяти покращенню якості і безпечності продукції, яка використовується у
харчуванні людини.
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PHYSIOLOGICAL-BIOCHEMICAL AND VETERINARY AND SANITARY EVALUATION
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In recent decades, due to various circumstances, in Ukraine and around the world, insufficient
attention is paid to preserving the ecological well-being of the environment. Man-caused load on the
environment, including contamination of agricultural land with various xenobiotics, in particular
heavy metals, in some regions exceeds acceptable levels. Their toxicity is realized slowly and is
manifested by immunodeficiency of animals, and can also cause mutagenic, teratogenic and
embryotoxic effects. This is observed not only as a result of the Chernobyl tragedy, but also the
growing, unregulated use of mineral fertilizers, plant protection products, virtually no disposal of
waste of various origins, as well as emissions from industrial, chemical and mining enterprises,
vehicles, which poses a growing threat to health. animals and humans. Numerous researchers (in
particular Kravtsiv, 2005, Fedoruk & Humenyuk, 1999, Pylypiv & Fedoruk, 2000, Rivis et al., 1995,
Velychko, 2007) point out that a significant part of this belongs to the anthropogenic entry of heavy
metals into the biosphere.
Given the wide range of biological and toxic effects of xenobiotics in general, and heavy
metals in particular, it should be noted that they cause not only problems in animal welfare, but also
negatively affect the quality of products made from animals kept and raised in man-made
contaminated areas. And hence the health of people, maintaining their ability to work, which is a
national priority.
It should be borne in mind that the ability to accumulate chemical, toxic elements by
organisms is determined not only by the geochemistry of the environment, but also by the biological
nature and biochemical chain through which organisms and the environment (soil-plant-animalhuman). Therefore, it is especially important for animal husbandry to improve the feeding rations of
animals kept under man-made load with the use of safe sorbents and biologically active additives,
which will contribute to obtaining quality raw materials and quality food, including dairy and meat.
This confirms that a particularly important task of science, including biological and veterinary in the
field of environmental physiology is a comprehensive study of the harmful effects of anthropogenic
and man-made factors on environmental objects, especially farm animals, which provide raw
materials to the processing industry and human food. Particular attention needs to be paid to the
development of effective measures to reduce the negative man-made pressure on bio-cenosis,
including on productive animals kept in conditions of ecological, technogenic risk, optimization of
physiological and technological parameters of their existence with application in feeding, effective,
payback, correcting feed additives and biologically active substances that, undoubtedly, will promote
improvement of quality and safety of production, which is used in human nutrition.
Keywords: XENOBIOTICS, HEAVY METALS, TECHNOGENIC LOAD, ECOLOGY,
PRODUCTS, QUALITY, ADSORBENTS, BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES.
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Аналіз доступної інформації вчених і спеціалістів ветеринарної медицини свідчить, що
техногенне навантаження, особливо підвищене, не контрольоване, виступає основним
фактором забруднення довкілля ксенобіотиками, в т. ч. важкими металами, які виявляють
негативний вплив на інтенсивність метаболічних реакцій, фізіолого-біохімічний і
функціональний стан та продуктивні характеристики тварин і якість їх продукції. Враховуючи
це, можна стверджувати, що здоров'я та рівень продуктивності тварин знаходиться в прямій
залежності від інтенсивності метаболізму в організмі, відповідно оптимального
функціонування всіх його систем. Kravtsiv, 2005, Pylypiv & Fedoruk, 2000 своїми
дослідженнями підтверджують, що підвищений рівень вмісту важких металів у раціонах
тварин сприяє порушенню процесів фізіології живлення та обміну речовин в організмі. Крім
того, продукти техногенного навантаження, до яких відносяться і важкі метали, можуть
пригнічувати швидкість ферментативних процесів, або, навіть, повністю їх блокувати. А за
хронічного впливу – дія важких металів сповільнює практично всі фізіолого-біохімічні
процеси в організмі і на тлі інших захворювань важко діагностується.
Отже, наукове та практичне поглиблене вивчення техногенного впливу на організм слід
спрямувати на всебічні дослідження шляхів накопичення та поступлення в організм важких
металів, отрутохімікатів та корекцію відповідними кормовими, біологічно активними
добавками обміну речовин в організмі продуктивних тварин.
Важливість одержання саме таких даних викликана ще й тим, що зі зміною
інтенсивності процесів метаболізму в організмі продуктивних тварин у зонах техногенного
навантаження можна цілеспрямовано коригувати біологічно активними добавками процеси
перетворення компонентів корму і трансформації їх у продукцію, швидкість і напрямок
перебігу ферментативних реакцій, і, відповідно, нормалізувати окремі ланки обміну речовин,
що сприятиме підвищенню продуктивності тварин та одержання якісної і безпечної тваринної
продукції.
Матеріали і методи. Дослідження проводили в селянських господарствах «Верховина»
та «І. Франка» Миколаївського району Львівської області, які знаходились в зоні техногенних
викидів Миколаївського гірничо-цементного комбінату на трьох групах клінічно здорових
корів-аналогів чорно-рябої породи, по 5-6 тварин у кожній, з рівнем молочної продуктивності
4,0-4,5 тис. кг за лактацію. Корови контрольної групи утримувалися на збалансованому,
стандартному раціоні, а корови ІІ і ІІІ дослідних груп – на стандартному раціоні з добавкою
кормових добавок з вмістом жирних кислот. Матеріалом для дослідження були корми, вода,
рідкий вміст рубця і середньодобові проби молока.
Оцінку фізіолого-біохімічних і ветеринарно-санітарних показників яловичини
проводили на бугайцях чорно-рябої породи. Підбирали тварин-аналогів, відповідної живої
маси, їх фізіологічного і клінічного стану. Умови утримання тварин і годівля були ідентичні
схемі досліду і здійснювалися згідно з існуючими нормами. Тварини І (контрольної групи)
утримувалися на основному, стандартному раціоні, ІІ (дослідної) — до основного раціону
додавали кормову добавку, у складі макро-, мікроелементів і вітамінів, ІІІ (дослідна група) —
в раціон вводили біологічну добавку за схемою досліду. Отримані результати досліджень на
коровах і бугайцях обробляли статистично.
Результати й обговорення. За умов техногенного навантаження на навколишнє
середовище та його біологічні об'єкти, дослідження токсичних елементів, зокрема важких
металів у кормах, сировині і продуктах харчування тваринного походження дає можливість
відслідкувати механізм надходження їх в організм тварин і людини, попереджувати негативний
вплив цих речовин шляхом введення до раціонів відповідних біологічно-активних кормових
добавок.
Проведені дослідження на лактуючих коровах свідчать, що вже через місяць від початку
згодовування кормової добавки в молоці корів дослідних груп підвищувався сумарний рівень
високомолекулярних жирних кислот у загальних ліпідах молока за рахунок насичених жирних
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кислот – каприлової, капринової і стеаринової, так і ненасичених жирних кислот, зокрема
олеїнової та пальмітоолеїнової. Характерно, що сума насичених жирних кислот ліпідів молока
корів контрольної групи була вищою (1411,4 мг%), ніж у дослідних групах (1409,5 і
1381,0 мг% ) (табл. 1, 2).
Крім цього, у молоці корів дослідних груп, порівняно з контрольною, зменшувалася
концентрація довголанцюгових насичених жирних кислот пальмітинової та арахінової і
поліненасиченої – ліноленової, що найбільше було характерним у корів ІІІ групи.
Таблиця 1
Вміст насичених жирних кислот загальних ліпідів у молоці корів, за умов утримання у зоні
підвищеного техногенного навантаження та згодовування добавки жирних кислот, мг%, M±m, n=4
Кислоти
Каприлова

Капринова

Лауринова

Міристинова

Пентадеканова

Ізопальмітинова

Пальмітинова

Стеаринова

Арахінова
Сума жирних
кислот

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

Підготовчий період,
1-й місяць лактації
7,40 ± 0,23
7,70 ± 0,20
7,70 ± 0,12
37,40 ± 1,39
37,50 ± 1,64
37,60 ± 1,85
57,90 ± 1,47
57,30 ± 2,20
57,70 ± 2,25
183,80 ± 3,41
186,70 ± 5,13
188,10 ± 6,89
29,80 ± 1,61
28,00 ± 1,20
28,60 ± 1,65
15,30 ± 0,76
15,30 ± 0,82
15,30 ± 0,60
571,70 ± 4,83
573,20 ± 5,45
564,50 ± 14,23
484,00 ± 3,55
483,40 ± 9,01
476,80 ± 7,17
14,30 ± 0,56
14,70 ± 0,89
14,60 ± 1,14
1401,6
1403,8
1390,9

Дослідні періоди, місяці лактації
2
5
6,30±0,47
6,10±0,26
12,10±0,59**
13,90±0,38***
***
12,40±0,54
13,70±0,52***
30,30±1,57
30,60±1,00
37,70±1,22**
40,20±1,61**
41,40±1,62***
43,30±1,63***
54,10±1,90
52,80±2,30
54,00±1,89
59,40±3,21
48,10±1,53*
54,90±2,55
183,80±5,26
191,40±5,36
195,30±4,58
204,30±5,77
171,30±3,47
182,70±5,00
27,10±1,21
27,60±2,14
29,00±1,62
32,80±2,55
20,30±1,33**
20,90±1,09*
12,10±0,51
12,50±0,51
12,80±0,74
13,70±0,65
12,40±0,50
13,50±0,45
594,50±5,80
603,90±3,82
535,80±4,65***
571,60±4,50**
***
535,70±3,30
568,70±5,44**
491,40±4,29
495,20±8,01
523,40±4,60**
563,40±11,42**
532,70±7,83**
568,10±6,31**
11,80±0,59
12,10±0,38
9,40±0,38*
9,90±0,49*
**
6,70±0,25
7,30±0,52***
1411,4
1432,2
1409,5
1509,2
1381,0
1473,1

Примітка: у цій та наступних таблицях: Р < 0,05

У результаті співвідношення між насиченими і ненасиченими високомолекулярними
жирними кислотами ліпідів молока корів дослідних груп, порівняно з контрольною,
змінювався у бік зростання останніх, про що свідчить індекс насиченості ліпідів, який
становив відповідно 0,81 у молоці корів другої і 0,77 – третьої дослідних груп проти 0,87 у
контрольній групі.
Через п’ять місяців від початку згодовування коровам дослідних груп кормової добавки
у їх молоці зберігалася вища концентрація сумарних високомолекулярних жирних кислот;
порівняно з коровами контрольної групи. Їх концентрація у молоці зростала за рахунок як
насичених (каприлової, капринової, стеаринової), так і мононенасичених – олеїнової жирних
кислот.
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Таблиця 2
Вміст ненасичених жирних кислот загальних ліпідів у молоці корів за умов утримання
у зоні техногенного навантаження та згодовування добавок жирних кислот, мг/л, М±m, n=4
Кислоти
Пальмітоолеїнова

Олеїнова

Лінолева

Ліноленова

Сума НЕЖК

ІНЛ

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

Підготовчий період,
1 міс. Лактації
36,00+1,44
35,70+1,37
35,60+1,92
1141,60+18,82
1156,10+18,44
1158,40+18,90
59,10+2,37
59,60+3,41
59,40+2,55
40,50+2,16
41,10+2,71
40,30+2,29
1277,2
1292,5
1293,7
1,10
1,09
1,08

Дослідні періоди, місяці лактації
2
5
54,60+2,00
56,30+1,99
44,50+1,82**
46,80+2,48*
**
59,80+1,85
64,20+2,18*
1282,40+31,50
1301,00+17,92
1427,90+21,55**
1521,00+28,18
1469,50+22,46**
1560,80+15,68
115,10+4,02
120,40+3,83
103,20+4,98
110,70+5,14
100,70+4,74*
108,10+3,49
177,10+3,25
181,90+4,37
163,20+3,63*
172,80+4,06
153,80+4,43**
163,90+2,65*
1629,2
1659,6
1738,8
1851,3
1783,8
1897,0
0,87
0,86
0,81
0,82
0,77
0,78

Встановлена різниця вмісту та співвідношення окремих високомолекулярних жирних кислот
у молоці корів дослідних груп порівняно з контрольною, можливо, зв’язано із впливом
кормової добавки жирних кислот на інтенсивність обмінних процесів в організмі, та синтезом
жирних кислот у молочній залозі. Проведені дослідження мінерального складу молока корів,
які утримувалися на раціонах з добавкою жирних кислот свідчать, що на 2-3 місяцях лактації
у молоці корів дослідних груп, порівняно з контрольною, зменшувався вміст важких металів,
зокрема стронцію, ванадію, свинцю, нікелю і хрому (табл. 3). Це важливо для ветеринарносанітарної та екологічної оцінки безпеки продуктів харчування.
Таблиця 3
Вміст важких металів у молоці корів за умов утримання в зоні підвищеного техногенного навантаження
та згодовування добавок жирних кислот, мг/л, М±m, n=3
Періоди досліджень, місяць лактації
Групи
Важкі метали
Підготовчий
Дослідний
тварин
1
2
5
8
І
0,05+0,004
0,05+0,002
0,04+0,004
0,05+0,004
Свинець
ІІ
0,05+0,002
0,04+0,002*
0,03+0,002
0,04+0,002*
ІІІ
0,05+0,004
0,04+0,002*
0,02+0,002**
0,04+0,002**
І
0,55+0,007
0,58+0,011
0,62+0,011
0,64+0,009
Стронцій
ІІ
0,54+0,011
0,52+0,014*
0,57+0,007**
0,59+0,005**
ІІІ
0,55+0,012
0,50+0,009**
0,53+0,007***
0,59+0,006**
І
0,11+0,004
0,09+0,004
0,09+0,002
0,08+0,002
Хром
ІІ
0,10+0,004
0,07+0,002***
0,08+0,002
0,07+0,004
ІІІ
0,10+0,005
0,06+0,004***
0,07+0,002**
0,06+0,002
І
0,88+0,017
0,85+0,023
0,94+0,024
0,90+0,014
Цирконій
ІІ
0,87+0,020
0,80+0,023
0,81+0,018*
0,81+0,010**
ІІІ
0,87+0,016
0,77+0,013*
0,85+0,009*
0,81+0,012**
І
0,16+0,006
0,16+0,004
0,18+0,004
0,18+0,004
Ванадій
ІІ
0,16+0,008
0,14+0,004
0,15+0,006**
0,15+0,007**
ІІІ
0,16+0,009
0,14+0,004*
0,14+0,007**
0,14+0,006**
І
0,09+0,004
0,09+0,002
0,09+0,002
0,09+0,004
Нікель
ІІ
0,09+0,002
0,08+0,003*
0,07+0,002**
0,07+0,002**
ІІІ
0,08+0,004
0,07+0,002***
0,06+0,002***
0,07+0,002**

44

Отримані дані щодо вмісту важких металів у молоці корів підтверджені результатами
виробничої перевірки.
Дослідження хімічного складу молока корів, за експериментального навантаження
сульфатом кадмію свідчить про тенденцію до зниження рівня всіх показників у період
згодовування до вихідного періоду (табл. 4). Зокрема вміст сухої речовини за періодами
досліджень у молоці корів був відповідно нижчим на 4,1 і 8,3 %, жиру – на 6,3 і 10,3 %,
відповідно на початок досліду. Для інших показників (СЗМЗ, казеїн, альбумін, зола, густина)
зберігалася тенденція до зниження, особливо лактози.
Таблиця 4
Хімічний склад молока корів за умов утримання в зоні підвищеного
техногенного навантаження та згодовування добавок жирних кислот (150 діб лактації), М±m, n=8
Показники
Надій молока 4 % жирності, кг
У молоці міститься, %:
жиру
білка
лактози

І
2185+28,0

Групи тварин
ІІ
2286+34,5*

ІІІ
2604+37,9*

3,51+0,04
3,29+0,03
4,87+0,05

3,58+0,05
3,33+0,04
4,94+0,06

3,88+0,05
3,42+0,05
5,12+0,06

Дослідження показників ветеринарно-санітарної та екологічної безпеки і біологічної
цінності м’яса бугайців, яким згодовували біологічно-активну добавку та цеоліт у зоні
техногенного навантаження свідчать про особливості вмісту мінеральних елементів,
насичених і ненасичених жирних кислот у тканинах м’язів та внутрішніх органів тварин
контрольної і дослідних груп (табл. 5). Дослідженнями мінерального складу м’язової тканини
встановлено менший вміст олова (p˂0,05) у бугайців ІІ – групи, а у ІІІ – хрому (p˂0,05), а також
тенденція до зменшення рівня свинцю і нікелю у тканинах бугайців дослідних груп, порівняно
з контрольною групою.
Таблиця 5
Вміст мікроелементів у крові, печінці та найдовшому м’язі спини бугайців за умов утримання
в зоні підвищеного техногенного навантаження і згодовування біологічно-активної кормової добавки
і цеоліту, мг/л, мг/кг сухої речовини, М±m, n=3
Хімічні елементи
Свинець

Марганець
Хром

Нікель

Ванадій

Олово

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

Кров
0,093+0,008
0,113+0,002
0,101+0,024
0,468+0,062
0,277+0,038
0,534+0,033
0,094+0,002
0,084+0,005
0,120+0,006*
0,110+0,026
0,106+0,012
0,168+0,029
0,049+0,005
0,035+0,002
0,049+0,003
-

Печінка
0,258+0,027
0,214+0,010
0,282+0,008
1,883+0,194
3,327+0,505
2,583+0,428
0,124+0,008
0,116+0,005
0,140+0,014
0,165+0,028
0,151+0,018
0,130+0,010
0,045+0,002
0,037+0,003
0,050+0,006
-

Найдовший м’яз спини
0,200+0,024
0,142+0,002
0,149+0,010
0,176+0,006
0,187+0,003
0,187+0,019
0,086+0,003
0,071+0,005
0,076+0,002
0,073+0,007
0,054+0,003
0,062+0,001
0,128+0,003
0,070+0,014
0,127+0,008

Отримані дані можуть свідчити про те, що згодовування дослідним бугайцям як
біологічно активної кормової добавки, так і цеоліту сприяє зниженню вмісту важких металів у
м’язовій тканині та підвищенню в ній протеїну і жиру, а отже, покращує ветеринарно-санітарні
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та екологічні показники і біологічну цінність м’яса.
Дослідження вмісту важких металів у тканинах печінки, найдовшого м’яза спини і
крові, свідчать, що у тварин обох дослідних груп, які отримували мінерально-вітамінну та
біологічно-активну добавку, проявилась тенденція до зменшення вмісту у цих тканинах нікелю
і хрому. У тканинах печінки бугайців дослідних груп зменшення вмісту молібдену, нікелю
(p˂0,05) і хрому було виражено інтенсивніше, ніж у крові і м’язах (табл. 6).
Таблиця 6
Вміст важких металів у крові, печінці і найдовшому м’язі спини дослідних бугайців,
за умов утримання в зоні підвищеного техногенного навантаження та згодовування
мінерально-вітамінної і біологічно-активної добавки, мг/л, мг/кг сухої речовини, М±m, n=3
Хімічні елементи
Свинець

Олово

Хром

Нікель

Молібден

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

Кров
0,055+0,003
0,107+0,032
0,095+0,021
0,011+0,0008
0,011+0,0008
0,010+0,0004
0,070+0,006
0,068+0,005
0,072+0,005
0,145+0,060
0,063+0,010
0,098+0,032
-

Печінка
0,140+0,003
0,152+0,002*
0,137+0,019
0,026+0,006
0,032+0,0015
0,035+0,005
0,170+0,030
0,142+0,014
0,146+0,0097
0,292+0,044
0,209+0,023*
0,218+0,005*
0,515+0,044
0,494+0,064
0,490+0,051

Найдовший м’яз спини
0,100+0,006
0,91+0,008
0,085+0,007
0,0113+0,001
0,010+0,001
0,015+0,006
0,139+0,041
0,096+0,010
0,131+0,024
0,415+0,127
0,219+0,078
0,154+0,027
0,038+0,055
0,041+0,007
0,041+0,004

Дослідження показників ветеринарно-санітарної оцінки та біологічної повноцінності
яловичини, одержаної від бугайців І (контрольної групи (ОР) та ІІ (дослідної) групи, яким
згодовували, крім основного раціону, кормову добавку у складі макро- і мікроелементів,
вітамінів і ІІІ (дослідної) групи, у раціон яких вводили біологічну добавку за схемою досліду,
вказують на їх аналогічний вплив на жирнокислотний склад ліпідів найдовшого м’яза спини
та вміст окремих важких металів у тканинах м’язів, печінки і крові. Наприклад, у тканинах
найдовшого м’яза спини бугайців ІІ і ІІІ груп встановлено зменшення відносного вмісту
життєво необхідної поліненасиченої жирної кислоти арахідонової, а також ізопальмітинової,
що змінює співвідношення між насиченими та ненасиченими жирними кислотами. Аналіз
отриманих даних вказує на певний вплив застосованих біологічно активних кормових добавок
і на показники обміну ліпідів, що проявлявся відмінностями жирнокислотного складу тканин
печінки і м’язів бугайців.
Встановлені зміни фізіолого-біохімічних показників крові, печінки і найдовшого м’яза
спини бугайців, що утримувалися на відгодівлі в умовах техногенного навантаження, свідчать
про позитивний вплив згодовування мінеральної та біологічно активних добавок у період їх
росту та розвитку. Тривале згодовування вказаних добавок покращує процеси обміну речовин
в організмі, підвищує ветеринарно-санітарну і екологічну безпеку та біологічну цінність
яловичини, про що свідчить зміна співвідношення жирних кислот, зростання вмісту їх
ненасичених форм у тканинах печінки і м’язів.
ВИСНОВКИ
Отримані результати експериментальних досліджень і дані літератури свідчать, що
введення до раціону великої рогатої худоби, яка утримується за умов техногенного
навантаження, біологічно активних добавок корегує обмінні процеси в організмі лактуючих
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корів і бугайців на відгодівлі, що супроводжується оптимізацією вмісту окремих важких
металів у крові, тканинах печінки, м’язів і молока. Згодовування біологічно активних добавок
коровам і молодняку великої рогатої худоби в зонах техногенного навантаження (особливо
інтенсивного) викидами гірничо-хімічних та переробних підприємств нормалізує показники
ветеринарно-санітарної і біологічної оцінки молока та яловичини.
Перспективи досліджень. Передбачено продовження досліджень з фізіологоекологічного моніторингу впливу техногенних забруднювачів на функціональний і
продуктивний стан організму тварин.
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Використовуючи нанобіосенсор поверхневого плазмонного резонансу (ППР) пристрою
«Плазмон-6», в статті представлено розроблений нами новий метод, здатний виявляти
вміст вірусу інфекційного бронхіту курей (ІБК) в режимі реального часу в різних буферних
розчинах. Метод ППР надчутливо реагує на зміни зовнішніх факторів, в тому числі, при
взаємодії антигену (коронавірусу) і специфічних антитіл. Якщо взаємодія не відбувається,
резонанс виникає при інших кутових параметрах положення чутливого ППР-елементу по
відношенню до лазерного випромінювання. Тому, ППР-метод стає новим ефективним
експрес-методом детекції збудників вірусних захворювань, що має важливе значення для
ефективного контролю за поширенням інфекційних захворювань. За допомогою приладу
«Плазмон-6» показана можливість детекції вірусу ІБК відгуком ППР-сенсору, при попередній
іммобілізації антигену або антитіл. Тривалість експерименту складає приблизно 2год, що
значно економить час дослідження порівняно з іншими методами (6–48 годин). Виявляли
зміни резонансного кута в межах 360-500 кут. сек при зв’язуванні антигену вірусу ІБК з
антитілами сироватки крові у воді (дистильованій). Визначений кутовий зсув резонансу
наносенсора при зв’язуванні антигену вірусу ІБК з антитілами сироватки крові у ЗФР, який в
середньому складав 354 кутові секунди. Показана можливість застосування методу ППР для
експресного виявлення патогену коронавірусних інфекцій тварину рідинах в режимі реального
часу. З урахуванням значних соціальних та економічних негативних наслідків, які
спричинюють члени родини вірусів Coronaviridae та враховуючи нинішню ситуацію з
розповсюдженням в усьому світі патогену COVID-19 в якості модельного об’єкта обрано
представника родини коронавірусів – вірус інфекційного бронхіту курей.
Ключові
слова:
ПОВЕРХНЕВИЙ
ПЛАЗМОННИЙ
РЕЗОНАНС
(ППР),
КОРОНАВІРУСИ, ДЕТЕКЦІЯ.
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The article presents a new developed method, which is able to detect the chicken infectious
bronchitis virus (IBV) antigen in real time in various buffer solutions, using the surface plasmon
resonance (PPR) nanobiosensor of the Plasmon-6 device. The PPR method is hypersensitive to
changes in external factors, including the interaction of antigen (coronavirus) and specific antibodies.
If the interaction does not happen, the resonance occurs at other angular parameters of the position of
the sensitive PPR element relative to the laser radiation. Therefore, the PPR method is becoming a
new effective rapid technique of viral pathogen detection, which is important for effective control
over infectious diseases spreading. The possibility of IBK virus detection by the PPR sensor response,
with preliminary immobilization of antigen or antibodies, is shown, involving the device "Plasmon6". The duration of the experiment is about 2 hours, which significantly saves research time compared
to other methods (6-48 hours). The changes in the resonance angle in the range of 360-500 angle. sec
when the IBC virus antigen binds to serum antibodies in water (distilled) were detected. The angular
shift of the nanosensor resonance was determined when the IBC virus antigen bound to the serum
antibodies in the PBS, which averaged 354 angular seconds. The possibilities of using the PPR
method for express detection of the coronavirus infections pathogen in animal fluids in real time are
demonstrated in article. Taking into account the significant social and economic negative
consequences of the Coronaviridae virus family members and considering the current situation with
the worldwide spread of COVID-19, the representative of the coronavirus family – the Infectious
Bronchitis virus has been selected as a model.
Keywords: SURFACE PLASMON RESONANCE (PPR), CORONVIRUSES,
DETECTION.
В останні кілька десятиліть віруси є справжньою загрозою для здоров'я людини та
тварин. Швидка ідентифікація вірусів має бути одним із найдієвіших способів запобігання
спалахам інфекцій (Khan et al., 2020).
Ветеринарна медицина зосереджена на дослідженнях, профілактиці та лікуванні
захворювань домашніх, диких тварин та тих, які використовуються в наукових
експериментах, Галузі скотарства та птахівництва, які сприяють розвитку економіки,
стикаються з проблемами бактеріальних, вірусних та грибкових захворювань, які завдають
великих втрат їх виробничому потенціалу. Із розвитком зовнішньо-економічних відносин
українське птахівництво все більше стає складовою частиною світового птахівництва (Ionov
et al., 2012).
Збудник хвороби ІБК – РНК-геномний вірус з родини Coronaviridae, роду Coronavirus,
який викликає інфекційне вірусне захворювання домашніх птахів.
Таким чином, ІБК є одним з основних джерел економічних втрат у галузі птахівництва
(Cavanagh, 2003). На частку ІБК припадає близько 20 % всіх хвороб органів дихання птиці, і
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він спричиняє величезні економічні збитки світовому промисловому птахівництві (Cavanagh
& Gelb, 2008).
Нові серотипи продовжують з’являтися внаслідок мутацій та рекомбінації вірусу, що
ускладнює контроль над його поширенням (Chen et al., 2017).
Було розроблено ряд методів діагностики гострого перебігу ІБК на основі виявлення
РНК збудника та відповідних антитіл. Ці загальні методи включають імунофлюоресцентний
аналіз (van Beurden et al., 2018), тест на осадження в агаровому гелі (AGPT) (Valastro et al.,
2016), ізоляцію вірусу (Akan et al., 2007), полімеразну ланцюгову реакцію із зворотною
транскрипцією (Ha-Jung et al., 2014) та імуноферментний аналіз (ІФА) (Liu et al., 2019).
Незважаючи на чутливість, ці лабораторні методи можуть зайняти багато часу для постановки
діагнозу, і вони вимагають ручної праці досвідченого персоналу. Крім того, у деяких районах,
де вирощують птицю, немає місцевих лабораторій, які можуть полегшити виявлення збудника
ІБК, вимагаючи транспортування зразків, що призводить до затримки діагностики.
Здатність швидко реагувати на біоризики у виробничих умовах на птахофабриках,
може принести величезну користь від методів, які, по-перше, можуть швидко виявляти хворих
птахів, а по-друге, від пристроїв, які можуть точно і швидко детектувати збудника, який
викликав захворювання, а також визначати його в об’єктах санітарно-ветеринарного нагляду,
наприклад, у воді. Пристрої, що можуть втілювати це у реальність основані на безлічі різних
технологій, які включають багато типів біосенсорів та дають проводити експрес-аналізи.
Таким чином, розробка надчутливих і швидких методів виявлення ІБК безпосередньо на місці,
наприклад, у птахогосподарстві, є дуже перспективною.
Біосенсорний аналіз на основі явища поверхневого плазмонного резонансу (ППР) може
відповідати вищевказаним характеристикам. Аналіз ППР використовує високу специфічність
та спорідненість антитіл для безпосереднього виявлення неміченого аналіту в майже
реальному часі без необхідності очищення або збагачення зразків. Вимірювання ППР
засноване на передачі енергії від p-поляризованого освітлювального джерела світла до енергії
поверхневої плазмонної хвилі, яка утворюється при резонансному куті падіння світла на
металевий наношар на межі з діелектриком (Brockman et al., 2000). Метод поверхневого
плазмонного резонансу є, як слідує з його назви, резонансним і тому надчутливо реагує на
зміни зовнішніх факторів, в тому числі, при взаємодії антигену (коронавірусу) і специфічних
сироваток. Якщо взаємодія не відбувається, резонанс виникає при інших кутових параметрах
положення чутливого ППР-елемента по відношенню до лазерного випромінювання. За
допомогою спеціального програмного забезпечення прилад записує кінетику зміни
резонансного мінімуму в реальному часі. Проведення дослідження в реальному часі з високою
чутливістю і незначним об’ємом зразка, при портативності самого пристрою, робить цю
технологію особливо зручною для виявлення різних вірусів, в тому числі і коронавірусів.
Метою нашої роботи була розробка методу швидкого виявлення коронавірусу ІБК у
воді на основі явища ППР, який можна застосовувати у польових умовах (в умовах пташників).
Матеріали і методи. Методичною основою запланованих досліджень є теоретичні
загальнонаукові прийоми досліджень і методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах
з розробки нових методів детекції патогенів вірусних захворювань тварин, а також фізичних
основ ППР.
Для проведення дослідження методом ППР взаємодії антиген-антитіло коронавірусу
ІБК застосовували його антиген та гіперімунні специфічні сироватки крові, що містили
специфічні антитіла до ІБК.
Референт-стандарт коронавірусу (позитивний матеріал): вірус ІБК, варіантний штам
«1/96», що відноситься до генетичної групи 793В. Вірусвмісний матеріал у вигляді
екстраембріональної рідини було накопичено в об′ємі 18,0 см3 шляхом зараження вірусом ІБК
курячих ембріонів, що розвиваються (РЕК) 9-добового віку, та культивування їх протягом 120
годин за температури 37±0,5 °С та відносній вологості 60-70 %. Було визначено (в повторах)
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інфекційну активність отриманого нами вірусу шляхом титрування його в РЕК. Встановлено,
що титр вірусу складав 6,03±0,32 lg ЕІД50|cм3. Вірусутримуючу рідину зберігали у
холодильнику за температури – 20 °С.
Негативний стандарт (контроль): екстраембріональну рідину від неінфікованих РЕК
було отримано в об’ємі 8,0 см3 шляхом відбору матеріалу від курячих ембріонів 14-добового
віку, що розвиваються. Контрольні (неінфіковані) РЕК знаходились в термостаті, окремо від
інфікованих, 120 годин за температури 37±0,5 0С та відносній вологості 60-70 %. Відібрана
екстраембріональна рідина зберігалась у холодильнику за температури – 20 0С.
Відбір зразків крові та отримання сироватки проводили за дотримання правил
асептики і антисептики. Зразки крові від курчат (хворих ІБК, вакцинованих та забитих з
діагностичною метою) витримували в термостаті протягом 2 годин за температури 37 °С,
розміщували в холодильнику за температури 4 ºС на 10–12 годин. Відстояну сироватку крові
відбирали в окремі пробірки. Всі процедури проводили в стерильних умовах. Визначили титр
антитіл, специфічних до коронавірусу ІБК в ІФА, що склав 1:5824.
Гіперімунні специфічні сироватки крові від курчат, щеплених вірусом ІБК
(варіантним штамом «1/96», що відноситься до генетичної групи 793В). Сироватка крові була
досліджена на специфічну активність в ІФА з використанням діагностичної системи,
виробництва компанії Біочек (Нідерланди).
На основі методу ППР Інститутом фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова
НАН України, розроблений спектрометр "Плазмон-6", здатний виявляти патогенні
мікроорганізми у воді та в біологічних рідинах. Розроблений метод ППР дозволяє здійснювати
моніторинг змін у досліджуваних зразках у реальному часі, і у 8 разів (порівняно з ПЛР)
скорочує час на виявлення патогенів і не вимагає використання дорогих реагентів. Рішення
вже запатентоване в Україні та отримана міжнародна РСТ-заявка (Venger et al. 2020).
Чутливий сенсорний елемент – розробка винахідників Інституту фізики напівпровідників
НАНУ (під керівництвом проф. В. П. Маслова, групи В. Ю. Ушеніна, канд. хім. наук С.О.
Кравченко), переданий разом з приладом «Плазмон-6» до ДНКІБШМ.
Перетворювачем оптичного сенсору є тонка золота плівка, товщиною 50 ± 2 нм,
яка розташована між двома середовищами з різним коефіцієнтом заломлення – склом і
досліджуваним розчином. Остання поєднувалась з призмою оптичного приладу за допомогою
імерсійної рідини (поліфенілового ефіру) з коефіцієнтом рефракції 1,61.
Дослідження взаємодії антиген-антитіло проводили відповідно до схем експерименту,
наведених в таблицях 1, 2.
При взаємодії антиген-антитіла спостерігався кутовий зсув мінімуму резонансної
характеристики ППР у часі. Після взаємодії чутливий елемент промивали дистильованою
водою або ЗФР для вилучення не зв’язаних залишків сироватки та антигену.
Таблиця 1
Схема проведення експерименту при зв’язуванні антигену ІБК з антитілами
при попередній іммобілізації антигену вірусу ІБК на пластині, вкритій шаром золота
Етапи
1
2
3
4
5

Розчини
Дистильована вода/ЗФР
Антиген вірусу ІБК
Дистильована вода/ЗФР
Гіперімунні сироватки
Дис. вода/ЗФР

Тривалість, (хв)
10
60
10
60
10

Примітка: ЗФР – забуферений фізіологічний розчин
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Швидкість, (мкл/хв)
50
10
50
10
50

Концентрація
Розведення 1:10
Розведення 1:100

Таблиця 2
Схема проведення експерименту при зв’язуванні антитіл з антигеном
при попередній іммобілізації антитіл до вірусу ІБК на пластині, вкритій шаром золота
Етапи
1
2
3
4
5

Розчини
Дистильована вода
Гперімунні сироватки
Дистильована вода
Антиген вірусу ІБК
Дистильована вода

Тривалість, хв
10
40
10
40
10

Швидкість, мкл/хв
50
10
50
10
50

Концентрація
Розведення 1:100
Розведення 1:10

Статистична обробка результатів досліджень. Статистичну обробку отриманих
даних проводили з використанням MS Exсel. Дані наведені як середнє значення ± похибка
середнього значення (М ± m). Аналіз вірогідності результатів експерименту проводили з
використанням t–критерію Стьюдента. Різницю між показниками досліду та контролю
вважали статистично вірогідною при р < 0,05.
Результати й обговорення. Нами було досліджено утворення комплексу антигену із
специфічними антитілами при попередній сорбції антитіл позитивних сироваток на сенсорній
пластині з подальшим зв’язуванням з антигеном вірусу ІБК. Показано, що за даних умов
експерименту фізична іммобілізація антитіл на поверхні наносенсору є стабільною і не
змінюється при промиванні вимірювальної кювети дистильованою водою. Ми спостерігали
зсув резонансного кута у межах 1650-1800 кут. сек (рис. 1).
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Рис. 1. Середні значення іммобілізації сироваток на сенсорній поверхні з нанесенням шару чистого золота
у дистильованій воді.
Примітка: тут і далі * - вірогідні зміни порівняно з негативною сироваткою (* - вірогідна різниця, р≤0,05).

При подальшій взаємодії антигену вірусу інфекційного бронхіту курей, утворення на
поверхні сенсора комплексу антиген-антитіло зумовлювало появу специфічного сигналу. На
рис. 2 представлені середні значення отриманих даних.
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Рис. 2. Середні значення величини відхилення резонансного кута наносенсора при зв’язуванні антигену вірусу
ІБК з антитілами сироватки курей (у дистильованій воді), (* - вірогідна різниця, р≤0,05).
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Встановлено, що при дослідженні специфічних сироваток, отриманих від хворих птахів,
даний експрес-метод на основі ППР дозволяє реєструвати комплекс антигену з антитілами при
100-кратних розведеннях сироватки. При цьому реєстрували зсув кута мінімуму резонансної
характеристики ППР у часі в межах 360-500 кут. сек. При такому розведенні (1:100) контрольні
негативні сироватки не викликали зміни резонансного кута. При наявності комплексу антигенантитіло у досліджуваному розчині середнє значення кутового зсуву становило 441,9 кут. сек
для позитивної сироватки і 7,2 кут. сек для негативної сироватки (що більше, ніж у 60 разів).
В даних експериментах тривалість взаємодії («прокачування») антигену вірусу ІБК і
сироваток через кювету становила 40 хвилин. При порівнянні показників кутового зсуву при
утворенні комплексів антиген-антитіло за умов «прокачування» антигену протягом 30 і 40 хв
вказують на можливість скорочення аналізу на етапі зв’язування до 30 хв, оскільки даний
показник залишається практично незмінним і подальше «прокачування» розчину антигену через
кювету не є доцільним.
Також було проведено дослідження взаємодії антигену ІБК і позитивної сироватки при
використанні для їх розведення дистильованої води і ЗФР. При цьому їх «прокачували» через
кювету протягом 60 хв. На рисунку 3 наведені експериментальні дані взаємодії антигенантитіло при попередній іммобілізації антигену на поверхні чутливого елементу приладу
«Плазмон-6» у дистильованій воді та ЗФР.
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Рис. 3. Відхилення резонансного кута наносенсора приладу «Плазмон 6» при зв’язуванні антигену вірусу ІБК з
антитілами сироватки у дистильованій воді та ЗФР (* - вірогідна різниця, р≤0,05).

Коли іммобілізація антигену ІБК тривала 60 хв, при використанні для розведення
антигену і сироваток дистильованої води, кутовий зсув резонансу складав Δθ = 1578 ± 138,1
кутових секунд, а при використанні ЗФР даний показник становив Δθ = 354 ± 6,7 кутових
секунд. Дані, представлені на рисунку 3 свідчать, що спостерігається відповідний кутовий
зсув мінімуму резонансу в результаті зміни рефракції покажчика на поверхні чутливого
елементу наносенсору ППР за умов застосування як дистильованої води, так і ЗФР.
Використання різних буферів для приготування розведень антигенів та специфічних
сироваток впливає на результат дослідження – у разі приготування розведень у дистильованій
воді ми реєстрували у 4,5 рази більший відгук при утворенні комплексу антиген-антитіло у
дистильованій воді ніж при використанні ЗФР.
В результаті досліджень було встановлено, що найбільший кутовий зсув ППР при
утворенні комплексу антиген-антитіло спостерігався при попередній іммобілізації антигену з
подальшим зв’язуванням з антитілами та використанні як розчинника дистильованої води. Слід
зазначити, що загальний час експерименту складає лише 2 – 2,5 години, включаючи час на
іммобілізацію антигену або антитіл, утворення комплексу антиген-антитіло та промивання
вимірювальної кювети.
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Опираючись на результати минулих досліджень з іншими вірусами, де використання
SAM-покриття було необхідним для іммобілізації антигенів на поверхні чутливого елементу
(Klestova et al., 2019), ми вивчили також можливість детекції коронавірусів за аналогічних
умов експерименту. Експериментальні дані представлені на рисунках 4, 5.
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Рис. 4. Середні значення іммобілізації коронавірусу ІБК при використання SAM-покриття у ЗФР.
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Рис. 5. Середні значення величини відхилення резонансного кута наносенсора при зв’язуванні антигену вірусу
ІБК з антитілами сироватки у ЗФР. (* - вірогідна різниця, р≤0,05).

Було встановлено, що саме у випадку взаємодії антигену ІБК з антитілом
методом поверхневого плазмонного резонансу дослідження необхідно проводити на
чутливому елементі без використання функціонального покриття, тобто на сенсорі з
покриттям з чистого золота. Даний феномен можливо пояснити самою структурою віріону
вірусу ІБК, оскільки наявність пепломерів на поверхні віріону ускладнює іммобілізацію
антигену на неоднорідному SAM-покритті. Окрім того, експерименти безпосередньо на
поверхні сенсору з чистого золота не потребують активації поверхні сенсору, що скорочує час
дослідження на 1 годину і усуває супутні витрати на реактиви.
Поверхневий плазмонний резонанс – це метод виявлення змін показника заломлення
лазерного променя на поверхні датчика. Оскільки маса комплексу антиген-антитіло
накопичується на поверхні датчика під час взаємодії зв'язування, показник заломлення кута
променя збільшується і спостерігається посилення сигналу.
В даній роботі, на основі отриманих експериментальних даних, ми показали можливість
використання явища ППР для використання у новому експрес-методі для детекції коронавірусів
у різних рідинах на моделі коронавірусу інфекційного бронхіту курей.
Існуючі методи діагностики вірусної інфекції довготривалі, менш чутливі (РІД – 24
години) або дуже складні і дорогі (ІФА і ПЛР). Альтернативним методом діагностики є метод
на основі явища ППР. Це було експериментально нами продемонстровано, що застосування
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цього експрес-методу ідентифікує утворення комплексу антиген-антитіло при незначних
концентрація і значно зменшує тривалість діагностики, яка складає біля 2 –ох годин. Це можна
пояснити наступним чином: за цей час більшість рецепторів вірусу зайняли свої положення в
просторі, і їх подальша взаємодія з антитілами стала неможлива і тому збільшення часу
наступного етапу зв’язування не є доцільним.
При іммобілізації антитіл позитивної сироватки на сенсорі із наношаром з чистого
золота спостерігався негативний відгук при специфічній взаємодії з антигеном. В такому разі,
можливо можемо говорити про метод зворотної взаємодії: за якої при специфічній взаємодії
утворюються комплекси антиген-антитіло, що видаляються з поверхні чутливого наносенсора
при проведенні процедури промивання вимірювальної кювети.
Таким чином, показана можливість вимірювання індукованих ІБК антитіл у сироватці
крові хворих птахів з використанням наносенсора в експрес-методі детекції патогену ІБК на
основі поверхневого плазмонного резонансу.
ВИСНОВКИ
Розроблений новий недорогий метод швидкого виявлення коронавірусу у рідинах в
режимі реального часу, який дозволяє пришвидшити детекцію патогену.
Перспективи досліджень. Ефективність розробки експрес-тестування для виявлення
коронавірусів з використанням ППР в порівнянні з існуючими полягає в можливості в
реальному часі спостерігати та вивчати взаємодію антиген-антитіло за суттєвого скорочення
часу досліджень. Результати досліджень у майбутньому будуть використані для створення і
застосування нового експрес-методу детекції коронавірусів в медицині та ветеринарії як
найдешевший альтернативний діагностичний метод.
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Корми для домашніх тварин вітчизняного та закордонного виробництва підлягали
державній реєстрації в Україні впродовж 20 років. Реєструвалась кожна рецептура
готового продукту, тому процес їх виробництва і обігу відповідав вимогам національного
законодавства, що забезпечувало раціональне їх використання. Прийнятий у 2017 р. новий
Закон України «Про безпечність та гігієну кормів» наблизив українське законодавство до
норм, які чинні у державах-членах ЄС. Проте, цей Закон запровадив нову систему реєстрації
кормових добавок, а не готових кормів. Вимоги до виробництва кормів регулюються низкою
нормативних документів, до яких належать вимоги Європейської Федерації Виробників
Харчування (FEDIAF) для тварин та стандарту ISO 22 000, згідно з якими забезпечується
гігієна, якість та безпека використання.
У статті описаний аналіз кормів для домашніх тварин, які були зареєстровані в
Україні впродовж 2015-2019 рр., який важливий для подальшого формування вітчизняного
ринку цих продуктів.
Основна мета цього дослідження полягала в кількісному і якісному аналізі кормів для
непродуктивних тварин із визначенням їх відсоткових часток у переліку зареєстрованих, які
відрізняються за видами, формами випуску, видами тварин, для яких призначені. У
нормативних вимогах до кормів для домашніх тварин можна виділити обов’язкові вимоги
щодо визначення їх видів, категорій і кількостей кормових добавок, кормової сировини та
маркування.
Представлена характеристика доступних кормів на ринку України впродовж 20152019 рр. показала, що переважна більшість кормів – 91 % була імпортного виробництва. У
досліджуваному переліку переважали повнораціонні корми, а дієтичні корми складали лише
6 % від загальної номенклатури. Корми для домашніх тварин поділяються на сухі та вологі.
За результатами дослідження встановлена частка сухих і вологих кормів та виявлена
специфіка за формами їх випуску. Найбільш поширеними у номенклатурі аналізованих кормів
є сухі, які призначені для усіх видів непродуктивних тварин. Вологі корми займають дещо
меншу частку і переважно призначені для собак та котів. Сухі корми у формі гранул та вологі
у формі м’ясних або рибних шматочків складали основні групи кормів для собак і котів.
Це дослідження показало, що на ринку України переважають готові корми для
непродуктивних тварин імпортного виробництва, проте існує тенденція до впровадження
вітчизняних кормів за рахунок нарощування виробництва провідними компаніями.
Ключові слова: ДОМАШНІ ТВАРИНИ, ПОВНОРАЦІОННІ І ДІЄТИЧНІ КОРМИ
СУХІ І ВОЛОГІ КОРМИ, КОРМОВА СИРОВИНА, КОРМОВІ ДОБАВКИ.
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Domestic and foreign production pet food has been subject to state authorization in Ukraine
for 20 years. Each prescription of the finished product provided authorization, so the process of their
manufacturing and turnover met the requirements of national legislation, which ensured their rational
use. The new Law of Ukraine “On Feed Safety and Hygiene” adopted in 2017 brought Ukrainian
legislation closer to the norms in force in the EU Member States. However, this Law introduced a
new system of authorization of feed additives, but not the finished feed. Requirements for feed
production are supervised by a number of regulations, which include the requirements of the
European Federation of Food Manufacturers (FEDIAF) for animals and the ISO 22 000 standard,
which ensures hygiene, quality, and safety of use.
The manuscript illustrates the analysis of the authorized pet food in Ukraine during 20152019, which is necessary for the further development of the domestic market of these products.
The prime purpose of this study was the quantitative and qualitative analysis of feed for nonproductive animals with the determination of their percentages in the list of the authorized, which
differ in types, production forms, animal species for which they are intended. Regulatory stipulations
for pet food include mandatory requirements for determining their species, categories, and quantities
of feed additives, feed materials, and labeling.
The presented characteristics of available pet food on the Ukrainian market during 2015-2019
showed that the broad majority of feeds, 91%, were imported. The compound pet food dominated the
study list, and dietary pet food accounted for only 6% of the total range. Pet food is dry and wet or
semi-moist. The results of the study revealed the share of dry and wet feeds, and the specifics of their
production forms identified. The most common in the list of analyzed pet food was dry, intended for
all types of non-productive animals. Wet pet food occupies a slightly smaller share, mainly used for
dogs and cats. Dry pet food in the form of pellets and wet pet food in the form of meat or fish pieces
were the main groups of food for dogs and cats.
This study showed that imported pet food products for non-productive animals dominated in
the Ukrainian market, but a tendency to introduce domestic pet food by increasing production by
leading national companies present.
Keywords: NON-PRODUCTIVE ANIMALS, COMPLETE AND DIETARY PET FOOD,
DRY AND WET PET FOOD, FEED MATERIALS, FEED ADDITIVES.
Використання кормів для домашніх тварин базується на принципах безпеки і
раціональності, які узгоджуються з принципами благополуччя та здоров’я тварин. Впродовж
двох десятиліть від 2000 р. до 2019 р. в Україні здійснювалась державна реєстрація кормів для
домашніх тварин, виготовлених на національних підприємствах та за кордоном (Postanоva
Kabinetu Ministriv Ukrainy, 2007). Виробники кормів для домашніх тварин повинні забезпечити
відповідність продукту специфікації та допускати до їх виготовлення лише уповноважений
персонал, що забезпечує якість та безпеку продукції (Regulation (ЕС) 767/2009).
Корми для домашніх тварин використовуються для забезпечення конкретних харчових
цілей, які не спричинюють побічну дію на здоров’я і благополуччя тварин, людей чи довкілля.
До складу кормів для домашніх тварин входять дві групи компонентів: кормова сировина,
тобто матеріали тваринного і не тваринного походження та кормові добавки. Важливого
значення набуває інформація про склад і призначення кормів, яка базується на науково-
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технологічному обґрунтуванні, оскільки покупці здійснюють свій вибір на торгових точках
або в результаті передачі даних між постачальником і покупцем. Оператори кормового ринку
повинні обґрунтовувати позначення при маркуванні кормів не тільки на етикетках чи
пакуванні, але й при презентації та рекламі кормів.
У державах-членах ЄС маркування та реалізація кормів для домашніх тварин разом з
іншими кормами регулюється Директивою ЄС 79/373, а в Україні – ст. 23 Закону України «Про
безпечність та гігієну кормів» від 21.12.2017 р. Маркування наноситься на етикетку або
безпосередньо на упаковку державною мовою і вказується інформація, яка є обов’язковою, що
поєднує загальні вимоги до маркування та специфічні вимоги до кормової сировини та
кормових добавок, а також зазначаються додаткові вимоги у випадку дієтичних кормів або
забруднень сировини чи кормів і є правдивою та корисною для споживача. Поряд з
обов’язковим маркуванням можна добровільно наносити додаткове маркування, за умови
якщо воно не суперечить принципам маркування, реклами та презентації кормів, встановлених
Законом України «Про безпечність та гігієну кормів» (2017) (Zakon Ukrainy “Pro bezpechnist ta
higienu kormiv”, 2017)..
Метою роботи був аналіз кормів вітчизняного та закордонного виробництва,
зареєстрованих в Україні впродовж 2015-2019 рр., які відрізняються за видом, формою
виготовлення, складом компонентів і призначені для собак, котів та інших видів домашніх
тварин.
Матеріали і методи. Нормативні документи, які регулюють склад, виробництво і обіг
кормів для домашніх тварин в Україні і державах-членах ЄС, реєстр кормів для
непродуктивних тварин за 2015-2019 рр., джерела літератури, які обґрунтовують вимоги і
склад компонентів до кормів для непродуктивних тварин.
Методи дослідження: бібліографічний, структурного та компонентного аналізу.
Результати й обговорення. Аналіз кормів за країнами походження їх виробництва
показав, що переважно на ринок України поставляються корми імпортного виробництва
(91 %), проти кормів вітчизняного виробництва (9 %). Серед найбільших виробників і
постачальників кормів з-за кордону можна виділити такі країни, як Німеччина, Італія, Іспанія,
Польща, Франція, Угорщина, Чеська Республіка, Королівство Нідерландів, США, Канада,
Таїланд (рис. 1).
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Рис. 1. Країни-виробники кормів для домашніх тварин, представлені у реєстрі 2015-2019 рр.

Українські виробники також представлені низкою фірм, проте їх діяльність
започаткована недавно, приблизно 20 років тому, порівняно із країнами Європи і США, де ця
галузь запроваджена 150 років тому (Sirenko, 2019).
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Закордонні виробники кормів для домашніх тварин найбільш представлені відомими
світовими лідерами, такими як Mars, Nestle, Royal Canin, заводи яких розташовані на території
Литви, Німеччини, Польщі, Франції, Угорщини та Чеської Республіки. За кількістю фірмвиробників кормів лідирує Німеччина (22), 10 і більше виробників кормів налічуються в
Іспанії, Італії та Польщі (рис. 1). Вітчизняні виробники кормів для домашніх тварин
представлені 12 підприємствами, проте найбільше найменувань кормів для домашніх тварин
виробляється ТОВ фірмою «Продукт», ТОВ «Кормотех», ТОВ «ЕКО-ГРАНУЛА». Вітчизняні
корми, як й імпортні, відповідають основним критеріям безпеки Європейської Федерації
Виробників Харчування для тварин (FEDIAF) та стандарту ISO 22 000, проте є дешевшими,
що робить їх конкурентоздатними. Виробнича потужність такого підприємства, як ТОВ
«Кормотех», дозволяє поставляти до 15 тис. тонн кормів на рік (Sirenko, 2019), що збільшує
його доступність для споживача.
В аналізованому нами реєстрі кормів для котів та собак домінують повнораціонні
корми для дорослих тварин. Корми для кошенят і цуценят займають декілька позицій, як і
корми для старих тварин та тварин із певними захворюваннями.
За агрегатним станом корми розподіляють на сухі і вологі. Ці корми є основними в
переліку зареєстрованих в Україні впродовж 2015-2019 рр. Сухі корми для собак та котів
складають 47,5 % від загальної кількості усіх кормів для непродуктивних тварин, а на вологі
корми припадає дещо менша кількість – 39,4 %. Частка кормів для інших тварин складає
13,1 %, які також належать до сухих. Скакові та племінні коні, шиншили, мурчаки, акваріумні
рибки і декоративні птахи та гризуни представляють інші види домашніх тварин, для яких
доступні корми на ринку в Україні.
Сухі і вологі корми репрезентують різні форми випуску, розподіл яких у % показаний
на рисунках 2 і 3. Незначну кількість у цьому переліку займають ласощі – 1,2 %, у формі
кісточки, кольорових гранул, печива (сухі корми) та у формі зефіру, ковбаски (вологі корми).

Рис. 2. Номенклатура вологих кормів за формою випуску

Дані, представлені на рис. 2, засвідчують, що вологі корми для собак і котів переважно
випускаються у формі м’ясних та рибних шматочків (41,7 %), крокетів (29,3 %) і паштету
(17,4 %). На консерви, палички, мус і фарш припадає 2,5; 3,5 і 2,8 %, відповідно. Незначну
кількість становлять поодинокі форми, такі як міні філе, м’ясо в бульйоні та рідини.
Номенклатура форм випуску сухих кормів для собак, котів та інших видів тварин є
менш різноманітною (рис. 3). Серед цієї групи переважають гранули різної форми і кольору –
89 %. Друге місце займають драже, але частка їх, порівняно до гранул, значно менша – 6 %.
Ще менш численними є таблетки і брикети – 3 %.
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Рис. 3. Номенклатура сухих кормів за формою випуску

До інших форм випуску сухих кормів належать крекери, кульки, мюслі, печиво, чіпси,
пластини, пелети, пластівці, сумарна кількість яких складає 1,2 %. Повнораціонні корми у
формі чіпсів, пелет і таблеток призначені для акваріумних рибок і декоративних гризунів, а у
формі паличок і пластівців – для ставкової риби.
Незначна кількість додаткових кормів для котів, які містять вітаміни і мінерали,
випускається у формі таблеток, а у формі паличок, збагачених мінералами і рослинними
екстрактами, є ласощі для собак.
Заслуговують на увагу повнораціонні корми для відлучених кошенят і цуценят від
народження до 2 місяців у формі порошку, які у складі містять молочні протеїни, жири,
амінокислоти, мінерали, вітаміни і мікроелементи. У номенклатурі зареєстрованих кормів
вони становлять 0,8 %. Це сухі корми за формою випуску, але для годівлі попередньо
підлягають розчиненню у зазначеному об’ємі і даються тваринам у формі рідини.
Дані, наведені на рис. 3, засвідчують про кількісну перевагу сухих кормів у переліку
зареєстрованих продуктів. Сухі корми сприяють догляду за зубами тварин, є більш тривалими
при зберіганні, менше контамінуються мікроорганізмами при відкритті пакування, залишенні
у годівницях на кілька годин у разі відсутності власника тварини вдома, є дешевшими,
порівняно з вологими кормами. Проте, в останні роки існує тенденція щодо збільшення частки
вологих кормів для котів та собак, оскільки сухі корми вимагають постійного відкритого
доступу тварин до питної води і підвищують ризик розвитку захворювань нирок, запальних
захворювань гепатобіліарної системи (Wensley, 2008). Лікарі ветеринарної медицини
рекомендують власникам тварин використовувати змішане харчування тварин – сухими і
вологими кормами, які є однаково збалансованими за нутрієнтами і мають ідентичну
калорійність (Downes et al., 2017). Вологі корми мають перевагу при застосуванні старим
тваринам, яким важко жувати сухі корми, або тваринам, які мають схильність до утворення
жовчних чи ниркових каменів, або інших проблем, які спричинюють ниркову недостатність.
У номенклатурі зареєстрованих продуктів вагому частку – понад 6 %, складають
повнораціонні дієтичні корми для собак та котів. До цієї групи також відносять корми, які
призначаються для вагітних та лактуючих тварин, дорослих стерилізованих кішок і
кастрованих тварин, а також корми для тварин, схильних до повноти або для молодих
активних собак великих порід та собак масивної статури, яким потрібно зміцнювати суглоби.
Існують певні вимоги щодо використання компонентів у спеціальних кормах для
непродуктивних тварин (Directive 2008/38EC, 2008). Як приклад, для забезпечення цих вимог
компоненти повинні мати вплив на:
– підтримку функції нирок при нирковій недостатності;
– зменшення гострих розладів при всмоктуванні у кишечнику;
– регулювання надходження глюкози та підтримку функції шкіри при дерматозі;
– зменшення надмірного випадання шерсті.
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Серед кормів для непродуктивних тварин важливо виділити корми для коней. Такі
корми належать до категорії сухих і випускаються у формі пластівців. Зокрема, корм для
високопродуктивних скакових і спортивних коней для тренування та племінного поголів'я у
складі містить високоенергетичний овес, високоякісні білки, повний спектр вітамінів та
мінералів для швидкого відновлення, розвитку м’язів, а оброблені парою злаки сприяють
максимальному травленню і продуктивності. Корм для коней, схильних до накопичення
шлункового соку та жорсткості м’язів має клітковину з низьким вмістом крохмалю і містить
багато жирів, які сприяють правильній роботі шлунку і функціонуванню м’язів та запобігають
виникненню цих проблем у коней при високих навантаженнях.
Корми для декоративних гризунів, папуг, мурчаків, шиншил випускають у формі
зернових сумішей, які складаються із зернових продуктів, хлібопродуктів, сушених овочів,
фруктів, ягід, олійного насіння, збагачених вітамінами. Такі корми можуть випускатись і у
формі глазурованих кульок.
У корми для тварин, окрім кормової сировини, можна вносити п’ять основних груп
кормових добавок. За важливістю функцій у готовому кормі кормові добавки поділяють на:
технологічні, харчові, сенсорні, зоотехнічні та кокцидіостатики і гістомоностатики (Regulation
(ЕС) 1831/2003; Zakon Ukrainy “Pro bezpechnist ta higienu kormiv”, 2017). Кожна група добавок
поділяється ще на підгрупи, зокрема технологічні добавки включають консерванти,
антиоксиданти, емульгатори, стабілізатори тощо. Сенсорні добавки містять барвники
(каротиноїди та ксантофіли) та смакові регулятори (ароматичні суміші), а харчові добавки
можуть містити вітаміни А і D, мікроелементи (Мідь і Селен), амінокислоти та їх аналоги. У
кормах для котів та собак, в якості зоотехнічних добавок, почали використовувати про- та
пребіотики. Усі компоненти, які входять до складу кормів (продукти тваринного походження,
мікроелементи, вітаміни тощо) повинні бути зареєстровані компетентними органами, які
регулюють виробництво та обіг кормів на ринку (Regulation (ЕС) 767/2009).
Важливе значення надається маркуванню кормів для того, щоб донести до кінцевого
споживача необхідну інформацію, яка дозволяє правильно їх використовувати без шкоди для
здоров’я і благополуччя тварин, а також людей і довкілля. Маркування кормів для інших видів
домашніх тварин або кормів, призначених для інших поживних цілей, передбачає дотримання
спеціальних положення, які регламентовані нормативними документами (Regulation
1831/2003; Regulation (ЕС) 767/2009; Zakon Ukrainy “Pro bezpechnist ta higienu kormiv”, 2017).
Маркуванням передбачено нанесення назви підприємства та адреси оператора кормового
бізнесу, відповідального за маркування. На етикетці позначається вид корму (повнораціонний
чи додатковий), склад, номінальна кількість в одиницях маси чи об’єму, мінімальний термін
зберігання, види або категорії тварин, для яких призначені корми, номер серії, вміст вологи.
Якщо корм є додатковим, вказується відсоток у повнораціонному кормі. Для кормів,
призначених для собак та котів, інгредієнти перераховуються у порядку зменшення за вагою,
що не є обов’язковим для інших видів домашніх тварин. Додатковою вимогою при маркуванні
є зазначення виду корму спеціального призначення, як повнораціонний дієтичний, зазначення
видів тварин, для яких цей корм призначається, категорії і кількості кормових добавок та видів
кормової сировини, що входять до складу цього корму.
Аналіз реєстру кормів для домашніх тварин засвідчив, що на ринку в Україні є великий
вибір повнораціонних і додаткових кормів для домашніх тварин, серед яких переважають
корми для собак та котів, численність яких серед непродуктивних тварин є найбільшою.
Переважає частка кормів імпортного виробництва, проте вітчизняні виробники також
нарощують потужності, щоб зайняти відповідну нішу та забезпечувати споживачів
високоякісними і безпечними для здоров’я тварин кормами.
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ВИСНОВКИ
1. За результатами проведеного аналізу виявлено, що переважна більшість кормів, які
є на ринку в Україні, виготовляються за кордоном – 91 %. Вітчизняні виробники поставляють
корми для собак, котів, акваріумних рибок, прісноводних черепах, але їх частка у реєстрі 20152019 рр. складає лише 9 %.
2. Серед форм випуску переважають сухі корми, з яких найбільше у формі гранул –
89 %. Частка вологих кормів становить понад 39 %, які випускаються у формі м’ясних і рибних
шматочків у герметичній упаковці. Вологі корми у формі консерви займають невелику частку
– 2,5 %.
3. Повнораціонні дієтичні корми, призначені для тварин певного віку або з особливими
потребами, складають 6 % від загального переліку кормів для непродуктивних тварин.
Перспективи досліджень. У перспективі планується дослідити склад і форми випуску
повнораціонних дієтичних кормів для тварин та провести їх класифікацію за призначенням і
видами непродуктивних тварин.
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У статті наведені результати дослідження із вивчення ефективності та безпечності
дезінфектанту «Індез», як сануючої речовини, з метою профілактики бактеріальних інфекцій
птиці,а також його вплив на респіраторну систему. В процесі виконання досліду
використовували курей-бройлерів 2-х пташників, де в кожному було по 10000 голів, кросу
Cobb, які утримувались напольним методом. Перед і після застосування деззасобу «Індез»
проводили заміри загальної бактеріальної забрудненості, і в т.ч. санітарно-показової
(коліформ бактерій) мікрофлори пташника, а також вивчали вплив дезінфектанту на
морфологічні та біохімічні показники крові птиці. Кров для морфологічних і біохімічних
досліджень відбирали вранці перед годівлею, шляхом пункції підкрильцевої вени на 5-ту, 10-ту
та 20-ту доби досліду. У крові курей-бройлерів визначали морфологічні показники, а у
сироватці крові визначали: вміст загального білка, білкових фракцій, рівень білірубіну,
активність лужної фосфатази (ЛФ), аспартатамінотрансферази (АсАТ) та
аланінамінотрансферази (АлАТ).
Досліджуваний засіб «Індез» застосовували для санації приміщення пташника
методом рівномірного посипання поверхні де утримувались курчата з розрахунку: перше
посипання 80 г/м2, а наступні – один раз на тиждень 50 г/м2. У пташнику, де знаходилися кури
контрольної групи дезінфекцію приміщення не проводили.
Аналіз отриманих даних щодо бактеріального забруднення повітря в обох дослідних
пташниках свідчить про те,що після застосування препарату «Індез» рівень загальної
бактеріальної забрудненості знизився в пташнику № 1 в 3,35 рази, в тому числі і санітарнопоказової мікрофлори в 2,83 рази. В пташнику № 2 після обробки досліджуваним засобом
рівень загальної бактеріальної забрудненості становив – 573,3 тис. мік. клітин / м3 повітря,
що в 1,5 рази менше ніж було до обробки. При цьому, рівень коліформ бактерій зменшився у
1,68 рази.
Проаналізовано вплив деззасобу на динаміку гематологічних та біохімічних показників
курей-бройлерів. При дослідженні морфологічних показників крові курей-бройлерів за умов
застосування деззасобу «Індез» на 20-ту добу досліду в обох групах птиці їх гематологічні
показники статистично не відрізнялися і коливалися в межах параметрів фізіологічної норми:
концентрація гемоглобіну (95,6±0,6 та 95,4±2,04 г/ л відповідно), кількість еритроцитів
(3,6±0,24 та 3,5±0,16 Т/ л), лейкоцитів (23,8±0,37 та 24,2±0,58 Г/л).
При вивчені біохімічних показників сироватки крові курей-бройлерів встановлено,що
показники активності ферментів АсАТ, АлАТ та ЛФ в дослідній та контрольній групах курей
протягом експерименту залишалися на одному рівні – від 233,75±3,36 до 238,67±1,28 Од/см3,
від 17,4±1,21 до 20,28±1,11 Од/л та від 64,2±1,88 до 65,20±2,18 Од/л, відповідно. Слід
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зазначити, що в сироватці крові контрольної та дослідної птиці після проведення санації
«Індез» упродовж експерименту вміст загального білка й альбумінів, а також рівень α-, β- та
γ-глобулінів знаходилися на однаковому рівні з незначним коливанням показників у межах
фізіологічної норми: 58,02±1,07– 60,74±1,17 г/л й 33,2±0,65–34,38±1,1 %, а також 16,44±0,68–
17,39±0,87 %, 13,3±0,91–14,92±0,77 % та 33,7±1,03–36,9±0,98 % відповідно. Показник
загального білірубіну в сироватці крові контрольної та дослідної груп курей також був у
межах параметрів фізіологічної норми як до, так і після проведення дезінфекції пташника в
присутності птиці: від 1,87±0,28 до 2,13±0,22 мкмоль/л.
Відображені результати вказують,що використання дезінфектанту «Індез» для
дезінфекції в присутності птиці не викликало видимих клінічних змін в організмі. Безпечність
використання препарату «Індез» у пташниках в присутності птиці доведена отриманими
результатами гематологічними та біохімічними досліджень, а також підтверджена
результатами патологоанатомічного розтину.
Ключові слова: ДЕЗІНФЕКЦІЯ, ТВАРИННИЦТВО, САНАЦІЯ,
ПАТОГЕННІ
МІКРООРГАНІЗМИ, ПТИЦЯ.
EFFICIENCY OF INDEZ DISINFECTANT APPLICATION
IN PRODUCTION CONDITIONS
I. Ya. Kotsyumbas, O. M. Brezvyn, H. V. Rudyk, Yu. A. Ivashkiv
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
ivashkiv93@gmail.com
The article presents the results of a study to research the effectiveness and safety of
disinfectant "Indez" as a sanitizing substance for the prevention of bacterial infections of poultry, as
well as its effect on the respiratory system. In the course of the experiment, broiler chickens from 2
poultry houses were used, where each of them had 10,000 heads of Cobb crosses, which were kept
by the floor method. Before and after the use of disinfectant "Indez" measurements of total bacterial
contamination were carried out, including sanitary-indicative (coliform bacteria) microflora of
poultry, and also studied the effect of disinfectant on the morphological and biochemical parameters
of poultry blood. Blood for morphological and biochemical studies was taken in the morning before
feeding, by puncture of the axillary vein on the 5th, 10th and 20th day of the experiment.
Morphological parameters were determined in the blood of broiler chickens, and in the serum were
determined: total protein content, protein fractions, bilirubin level, alkaline phosphatase (LF) activity,
aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT). The investigated means
"Indez" was used to rehabilitate the poultry house by uniformly sprinkling the surface where the
chickens were kept at the rate of: the first sprinkling 80 g / m2, and the following - once a week 50 g
/ m2. In the poultry house, where the chickens of the control group were, the premises were not
disinfected. Analysis of the obtained data on bacterial air pollution in both experimental poultry
houses shows that after the use of the drug "Indez" the level of total bacterial contamination decreased
in the poultry house № 1 in 3.35 times, including sanitary-indicative microflora in 2.83 times . In the
poultry house № 2 after treatment with the test agent, the level of total bacterial contamination was 573.3 thousand microns. cells / m3 of air, which is 1.5 times less than before treatment. At the same
time, the level of coliform bacteria decreased by 1.68 times. The influence of disinfectant on the
dynamics of hematological and biochemical parameters of broiler chickens is analyzed. In the study
of morphological parameters of the blood of broiler chickens under the conditions of application of
disinfectant "Indez" on the 20th day of the experiment in both groups of birds their hematological
parameters did not differ statistically and fluctuated within the parameters of physiological norm:
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hemoglobin concentration (95.6 ± 0.6 and 95.4 ± 2.04 g / l, respectively), the number of erythrocytes
(3.6 ± 0.24 and 3.5 ± 0.16 T / l), leukocytes (23.8 ± 0.37 and 24.2 ± 0.58 G/l). When studying the
biochemical parameters of the serum of broiler chickens, it was found that the activity of the enzymes
AST, ALT and alkaline phosphatase in the experimental and control groups of chickens during the
experiment remained at the same level - from 233.75 ± 3.36 to 238.67 ± 1.28 U/cm3, from 17.4 ±
1.21 to 20.28 ± 1.11 U/l and from 64.2 ± 1.88 to 65.20 ± 2.18 U/l, respectively. It should be noted
that the serum of control and experimental birds after remediation "Indez" during the experiment, the
content of total protein and albumin, as well as the level of α-, β- and γ-globulins were at the same
level with slight fluctuations within the physiological norm: 58.02±1.07– 60.74±1.17 g/l and 33.2 ±
0.65–34.38 ± 1.1%, as well as 16.44 ± 0.68–17.39 ± 0.87%, 13.3 ± 0.91–14.92 ± 0.77% and 33.7 ±
1.03–36.9 ± 0.98%, respectively. The index of total bilirubin in the serum of the control and
experimental groups of chickens was also within the parameters of the physiological norm both before
and after disinfection of the poultry house in the presence of poultry: from 1.87 ± 0.28 to 2.13 ± 0.22
μmol / l . The displayed results indicate that the use of disinfectant "Indez" for disinfection in the
presence of birds did not cause visible clinical changes in the body. The safety of the use of the drug
"Indez" in poultry houses in the presence of poultry is proved by the results of hematological and
biochemical studies, as well as confirmed by the results of pathological autopsy.
Keywords: DISINFECTION, LIVESTOCK, REHABILITATION, PATHOGENIC
MICROORGANISMS, BIRDS.
Дезінфекція є найважливішою частиною загальної програми профілактики і боротьби з
поширенням інфекційних захворювань на підприємствах агропромислового комплексу. У
зв’язку з тим, що тривала експлуатація приміщень призводить до накопичення як умовнопатогенних, так і патогенних мікроорганізмів, важливу роль набуває створення і застосування
комплексних засобів, що забезпечують пригнічення життєдіяльності мікрофлори.
При незадовільних умовах утримання (відсутність вентиляції, висока щільність тварин,
недостатнє прибирання гноївки) у тваринницьких приміщеннях накопичуються СO2, NH3 H2S
та інші токсичні гази, які пошкоджуючи діють на клітини. У багатьох випадках системи,які
використовуються для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях, не
забезпечують оптимальних параметрів, а бактеріальна забрудненість та вміст аміаку
перевищують допустимі норми (Prudnikov, 1995).
Мікроклімат тваринницьких приміщень з високою концентрацією у повітрі мікробних
тіл і особливо гній, багатий на органічні речовини, сприяє розвитку амоніфікуючих,
нітрифікуючих, денітрифікуючих та інших бактерій – активних агентів ураження будівельних
матеріалів і конструкцій. Ці мікроорганізми не тільки є збудниками корозії будівельних
матеріалів, вони також можуть призводити до захворювань тварин і людей.
На думку зарубіжних і вітчизняних вчених, такій сфері інтенсивного виробництва як
тваринницька галузь, в комплексі профілактичних мір,наряду з використанням вакцин та
хіміотерапевтичних засобів, важливе значення має належати біозахисту. Для повноцінності
останнього, вагому роль повинна відігравати дезінфекція, яка направлена на знешкодження
збудників в навколишньому середовищі (Zaritskiy, 2001, Сhuguy, 2003).
Препарати, що давно застосовувались на виробництві, втрачають свою актуальність
через набуття до них резистентності мікроорганізмів ,а також екологічну небезпеку ,що
виникає при масовому їх застосуванні. (Kotsyumbas et al. 2006, 2013).
Для попередньої та заключної дезінфекції використовують рідкі дезінфектанти, тоді як
для поточної (у присутності тварин) та консервації приміщень доцільніші сухі деззасоби, що
дозволяють одночасно покращити умови утримання тварин.
Метою дослідження було з’ясувати рівень можливого впливу дезінфектанту «Індез», як
сануючої речовини, з метою профілактики бактеріальних інфекцій птиці, а також визначити
його вплив на респіраторну систему (Kotsyumbas et al., 2020).
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Матеріали і методи. Виробничі випробування проводили упродовж осінньо-зимового
періоду на базі господарства ФГ «Птиця», (с. Репехів Жидачівського р-ну Львівської області).
В процесі виконання досліду використовували курей-бройлерів 2-х пташників, де в кожному
було по 10000 голів, кросу Cobb, які утримувались напольним методом. Досліджуваний засіб
«Індез» застосовували для санації приміщення пташника методом рівномірного посипання
поверхні де утримувались курчата з розрахунку: перше посипання 80 г/м 2, а наступні – один
раз на тиждень 50 г/м2. У пташнику, де знаходилися кури контрольної групи дезінфекцію
приміщення не проводили.
Перед і після застосування деззасобу «Індез» проводили заміри загальної бактеріальної
забрудненості, і в т.ч. санітарно-показової (коліформ бактерій) мікрофлори пташника, а також
вивчали вплив дезінфектанту на морфологічні та біохімічні показники крові птиці. Кров для
морфологічних і біохімічних досліджень відбирали вранці перед годівлею, шляхом пункції
підкрильцевої вени на 5-ту, 10-ту та 20-ту доби досліду. У крові курей-бройлерів визначали
морфологічні показники, а у сироватці крові визначали: вміст загального білка, білкових
фракцій, рівень білірубіну, активність лужної фосфатази (ЛФ), аспартатамінотрансферази
(АсАТ) та аланінамінотрансферази (АлАТ).
Критерієм ефективності санації деззасобом, що за показником токсичності та іншими
характеристиками може бути використаний для дезінфекції в присутності тварин, є зниження
кількості мікробних клітин на поверхнях і повітрі приміщення. Ефективним вважається такий
дезінфікуючий засіб, який забезпечує зниження мікробного обсіменіння досліджуваних
об’єктів не менше як на 99 %.
Дослідження проводили згідно з методичними рекомендаціями «Методи визначення та
оцінки показників безпеки і якості дезінфікуючих, мийно-дезінфікуючих засобів, що
застосовуються під час виробництва, зберігання, транспортування та реалізації продукції
тваринного походження».
Результати й обговорення. Аналіз отриманих даних щодо бактеріального забруднення
повітря в обох дослідних пташниках свідчить про те, що до обробки «Індезом» рівень
санітарно-показової мікрофлори (СПМ) в пташнику №1 коливався від 0,6 до 5,42 %, а в
пташнику № 2, відповідно, в межах 5,05-9,07 % (табл. 1).
Таблиця 1
Бактеріальне забрудненості пташників до та після обробки
деззасобом «Індез» (тис. мікр. клітин /м3)
До обробки
Сер.
пок.

Точки
відбору
зразків

Заг. кількість
бактерій

Т1
Т2
Т3

160,0±16,2
264,0±27,6
95,0±10,1

173,2

Т1
Т2
Т3

633,6±4,33
808,0±37,1
496,0±24,7

857,1

СПМ
%
Сер.%
Пташник № 1
5,42
0,6
3,76
5,26
Пташник № 2
5,05
4,58
6,23
9,07

Заг. кі-ть
бактерій

Після обробки
СПМ
Сер.
пок.
%
Сер. %

33,0±8,02
36,0±3,23*
86,0±12,0

51,6

0
2,8
1,2

1,33

528,0±20,5
624,0±16,8
568,0±33,3

573,3

1,89
2,56
6,69

3,71

Примітка: в цій і наступній таблиці вірогідність результатів стосовно контрольної групи: * − p ˂ 0,05

Як вказують отримані результати після застосування препарату «Індез» рівень
загальної бактеріальної забрудненості знизився в пташнику № 1 в 3,35 раза, в тому числі і
санітарно-показової мікрофлори в 2,83 раза. В пташнику № 2 після обробки досліджуваним
засобом рівень загальної бактеріальної забрудненості становив – 573,3 тис. мік. клітин / м3
повітря, що в 1,5 раза менше, ніж було до обробки. При цьому, рівень коліформ бактерій
зменшився у 1,68 раза.

67

Слід зазначити, що після обробки «Індезом» пташника у присутності птиці, упродовж
терміну досліджень як контрольної так дослідної груп досліджувані морфологічні показники
крові курей були майже на одному рівні, в межах параметрів фізіологічної норми для цього
віку та виду. Результати проведених досліджень представлені в таблиці 2.
Таблиця 2
Досліджувані морфологічні показники крові курей-бройлерів,
за умов застосування деззасобу «Індез»,n =30, (М±m)
Показники

Періоди дослідження
до обробки

Гемоглобін, г/л

5-та
10-та
20-та
до обробки

Еритроцити, Т/л

5-та
10-та
20-та
до обробки

Лейкоцити, Г/л

5-та
10-та
20-та

Групи курей-бройлерів
Контрольна
Дослідна
96±1,03
95,7±0,66
після обробки, доба:
94,6±0,93
95±0,71
94,4±0,87
94,4±1,17
95,6±0,60
95,4±2,04
3,58±0,14
3,70±0,31*
після обробки, доба:
3,56±0,25
3,74±0,22
3,64±0,24
3,18±0,17*
3,51±0,24
3,90±0,16*
22,60±0,87
23,60±0,91
після обробки, доба:
22,80±0,37
23,4±1,29
22,20±0,37
23,0±0,71
23,81±0,37
24,2±0,58

Згідно з отриманими даними таблиці 2 встановлено, що концентрація гемоглобіну
коливалася в межах від 94,4±0,87 г/л до 95,6±0,6 г/л; кількість еритроцитів – від 3,48±0,17 Т/л
до 3,74±0,22 Т/л, кількість лейкоцитів була від 22,2±0,37 Г/л до 24,2±0,58 Г/л. Показники
концентрації гемоглобіну контрольної та дослідної груп курей-бройлерів на 5-ту добу обробки
приміщення «Індезом» становили 94,6±0,93 та 95±0,71 г/л, відповідно. Кількість еритроцитів
контрольної групи становила 3,56±0,25, порівняно з дослідною – 3,74±0,22 г/л. Показник
кількості лейкоцитів в обох групах курей також був у межах параметрів фізіологічної норми –
22,8±0,37 та 23,4±1,29 Г/л, відповідно. На 10-ту добу показники концентрації гемоглобіну,
кількості еритроцитів та лейкоцитів у контрольній та дослідній групах майже не відрізнялися
і становили відповідно 94,4±0,87 проти 94,4±1,17 г/л; 3,64±0,24 і 3,48±0,17 Т/л; 22,2±0,37 –
23±0,71 г/л. На 20-ту добу в обох групах птиці їх гематологічні показники також статистично
не відрізнялися і коливалися в межах параметрів фізіологічної норми: концентрація
гемоглобіну (95,6±0,6 та 95,4±2,04 г/л відповідно), кількість еритроцитів (3,6±0,24 та 3,5±0,16
Т/ л), лейкоцитів (23,8±0,37 та 24,2±0,58 Г/л).
Отримані результати біохімічних досліджень наведено в таблиці 3.
Як показано в таблиці 3, показники активності ферментів АсАТ, АлАТ та ЛФ в дослідній
та контрольній групах курей протягом експерименту залишалися на одному рівні – від
233,75±3,36 до 238,67±1,28 Од/см3, від 17,4±1,21 до 20,28±1,11 Од/л та від 64,2±1,88 до
65,20±2,18 Од/л, відповідно. Слід зазначити, що в сироватці крові контрольної та дослідної
птиці після проведення санації «Індезом» упродовж експерименту вміст загального білка й
альбумінів, а також рівень α-, β- та γ-глобулінів знаходилися на однаковому рівні з незначним
коливанням показників у межах фізіологічної норми: 58,02±1,07– 60,74±1,17 г/л й 33,2±0,65–
34,38±1,1 %, а також 16,44±0,68–17,39±0,87 %, 13,3±0,91–14,92±0,77 % та 33,7±1,03–
36,9±0,98 % відповідно. Показник загального білірубіну в сироватці крові контрольної та
дослідної груп курей також був у межах параметрів фізіологічної норми як до, так і після
проведення дезінфекції пташника в присутності птиці: від 1,87±0,28 до 2,13±0,22 мкмоль/л.
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Таблиця 3
Біохімічні показники сироватки крові курей-бройлерів при використанні деззасобу «Індез», n=30, (М±m)
Показники

Групи курей
Контрольна
235,15±2,24
Після обробки, доба
238,67±1,28
235,39±3,27
235,75±2,24
20,64±1,01
Після обробки, доба
20,28±1,11
21,04±0,72
18,72±1,06
65,04±1,23
Після обробки, доба
64,60±2,23
64,2±1,88
64,6±2,5
57,58±1,07
Після обробки, доба
58,56±1,07
58,18±0,69
58,02±1,07
32,84±1,57
Після обробки, доба
32,41±1,67
33,72±1,5
34,38±1,1
17,43±0,83
Після обробки, доба
17,39±0,87
16,52±0,43
17,02±0,49
13,78±0,71
Після обробки, доба
13,3±0,91
14,28±1,01
14,9±0,44
36,92±1,21
Після обробки, доба
36,9±0,98
35,48±0,72
33,7±1,03
1,84±0,19
Після обробки, доба
1,93±0,23
2,13±0,22
1,98±0,26

Періоди дослідження
До обробки

АсАТ, Од/ л

5-та
10-та
20-та
до обробки

АлАТ, Од/ л

5-та
10-та
20-та
до обробки

Лужна фосфатаза, Од/ л

5-та
10-та
20-та
до обробки

Загальний білок, г/ л

5-та
10-та
20-та
до обробки

Альбуміни, %

5-та
10-та
20-та
до обробки

α-глобуліни, %

5-та
10-та
20-та
до обробки

β-глобуліни, %

5-та
10-та
20-та
до обробки

γ-глобуліни, %

5-та
10-та
20-та
до обробки

Загальний білірубін,
мкмоль/л

5-та
10-та
20-та

Дослідна
237,55±3,06
233,75±3,36
233,95±1,90
237,47±1,52
18,35±1,33
17,88±1,28
17,48±1,24*
17,40±1,21
64,60±1,57
65,01±1,67
64,8±2,58
65,2±2,18
57,54±0,76
58,12±0,78
60,74±0,67*
58,4±0,78
33,06±0,53
33,2±0,65
33,3±0,89
33,61±0,66
16,64±0,51
16,86±0,45
16,44±0,68
16,6±0,84
14,34±0,38
14,46±0,41
14,92±0,77
14,71±0,41
35,16±0,64
35,48±0,85
35,34±0,92
35,02±0,64
1,9±0,22
1,87±0,28
1,95±0,14
1,84±0,27

Отже, за результатами проведених досліджень вірогідних змін щодо клінічних,
гематологічних, біохімічних показників у дослідній та контрольній груп птиці протягом
експерименту не спостерігали, що свідчить про відсутність токсичного впливу дезінфікуючого
засобу «Індез» на організм курей.
Таким чином, використання дезінфектанту «Індез» для дезінфекції в присутності птиці
не викликало видимих клінічних змін в організмі. Безпечність використання препарату «Індез»
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у пташниках доведена отриманими результатами гематологічними та біохімічними
досліджень, а також підтверджена результатами патологоанатомічного розтину.
При дослідженні птиці в процесі патологоанатомічного розтину встановили, що стан
багатошарового епітелію трахеї був у нормі. Дистрофічних, десквамативних та запальних
процесів в келехоподібдних клітинах після застосування препарату «Індез» не виявлено.
Секреторна здатність трахеальних залоз не була порушена. Морфологічних змін у клітинах
покривного і залозистого епітелію бронхів також не встановлено. Певну проліферацію з боку
лімфоїдних скупчень (парабронхіальних комплексів), у першу чергу за рахунок
псевдоеозинофілів та лімфоцитів, пов’язуємо з реакцією організму курей-бройлерів обох
пташників на зростаючу бактеріальну забрудненість повітря. Підтвердженням цієї думки
служить схожа реакція, встановлена нами і у контрольних курчат (пташник №2). Після
застосування препарату «Індез» активність цієї реакції не посилилась. При морфологічному
аналізі стану легеневих трубочок дослідної птиці до і після обробки пташників «Індез» змін
не виявлено. На поверхні слизової оболонки кількість слизу не підвищилася. Запальної реакції
та гіперемії судин легень не спостерігали. У повітряносних мішках патологічних змін також
не виявляли.
Таким чином, отримані дані щодо застосування «Індезу» для санації приміщення
пташника методом рівномірного посипання поверхні де утримувались курчата з розрахунку:
перше посипання 80 г/м2, а наступні – один раз на тиждень 50 г/м2 дають підставу свідчити
про те, що він є екологічно безпечним для птиці, водночас згубно впливає на патогенну
мікрофлору приміщень, санує повітря та знижує рівень загального бактеріального
забруднення.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи результати проведених досліджень, вірогідних змін щодо клінічних,
гематологічних, біохімічних показників у дослідній та контрольній груп птиці протягом
експерименту не спостерігали, що свідчить про відсутність токсичного впливу дезінфікуючого
засобу «Індез» на організм курей.
Перспективи досліджень. Вивчення ефективності застосування дезінфектанту «Індез»
для профілактичної дезінфекції приміщень у присутності свиней та його вплив на
морфологічні та біохімічні показники крові.
References
Kotsyumbas, I.Ya, Bisyuk, I. Yu, Gorzheyev, V. M., Malyk, O.H. et al. (2013). Klinichni
doslidzhennya veterynarnykh preparativ ta kormovykh dobavok. Za red. d-ra vet. nauk, prof.
I.Ya. Kotsyumbasa. Lviv. 253. [in Ukrainian].
Kotsyumbas, I.Ya., Brezvyn, O.M., Ivashkiv, Y. A., Rudyk, H.V., Muzika, Y.V., (2020). NTB
DNDKI vetpreparativ ta kormovykh dobavok i Instytutu biolohii tvaryn. 21. 1. 98-104. Lviv. [in
Ukrainian].
Kotsyumbas, I.Ya., Malyk, O.H, Petereha, I.P. et al. (2006). Doclinichni doslidgennia
veterynarnych likarskich zasobiv; za red Kotsyumbas, I .Ya., Lviv, Triada plius, 360. [in Ukrainian].
Kotsyumbas, I.Ya., Serhiyenko, O.I., Kovalchyk, L.M. (2010) Suchasni zasoby veterynarnoyi
dezinfektsiyi, Veterynarna medytsyna Ukrayiny 1, 36-38. [in Ukrainian].
Prudnikov, S.I. (1995). Faktornye infektsionny bolezni i ikh profilaktika na krupnikh
kompleksakh i spetsializirovannykh fermakh, Sb. nauchn. tr. RASKHN., Novosibirsk. [in Russian].
Chuguy, V.A. (2003). Dezinfektanty u veterynarii. Animal health and medicine, 6, 14.
[in Ukrainian].
Zaritskiy, A.M. (2001). Dezinfektsia. Dezinfekuychi zasoby ta ich zastosuvania. Zhytomyr,
1, 384. [in Ukrainian].
70

УДК 619.615.5
doi: 10.36359/scivp.2020-21-2.09
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У статті наведені результати вивчення гострої та підгострої токсичності
препарату «Хлорацил», виготовленого на основі хлортетрацикліну гідрохлориду. У
результаті проведених досліджень було встановлено, що за одноразового
внутрішньошлункового введення, препарат, згідно зі СОУ 85.2-37-736:2011, відноситься до 4го класу токсичності — малотоксичні речовини.
При визначенні токсичності препарату за тривалого застосування було встановлено,
що застосування Хлорацилу у терапевтичній та 10-кратній терапевтичних дозах не
викликало загибелі білих щурів. Тварини дослідних груп були активними, добре поїдали корми,
при цьому загальний стан тварин не відрізнявся від стану тварин контрольної групи, хоча
спостерігалась тенденція до зниження вагових коефіцієнтів маси печінки, селезінки, серця,
легень, тимусу та нирок, на тлі зростання маси тіла тварин, відповідно, на 3,4 та 7,3 %
(р<0,05), порівняно з показниками контрольної групи. Отже, застосування досліджуваного
препарату у вищевказаних дозах протягом 14 діб суттєво не впливає на функціональний стан
внутрішніх органів дослідних тварин.
Вивчення впливу препарату на гематологічні показники крові за тривалого
застосування показало, що у терапевтичній та 10-кратній терапевтичній дозах
спостерігалась тенденція до зниження концентрації гемоглобіну, кількості еритроцитів,
лейкоцитів, величини гематокриту, на тлі незначного зростання тромбоцитів. При
визначенні величини еритроцитарних індексів, відзначали, що застосування препарату
«Хлорацил» у тварин І та ІІ дослідних груп не викликало вірогідних змін у середньому вмісті
гемоглобіну в еритроциті (МСН). Середній об’єм еритроцита (МСV), середня концентрація
гемоглобіну в еритроциті (МСНС) були на рівні величин контрольної групи.
При вивченні впливу препарату на біохімічні показники сироватки крові у тварин І та
ІІ дослідних груп відзначали тенденцію до зниження рівня креатиніну, активності АсАТ, АлАТ
та ЛФ на тлі зростання вмісту загального білка.
Аналіз отриманих даних свідчить, що застосування препарату “Хлорацил” білим
щурам упродовж 14 діб у терапевтичній та 10-кратній терапевтичній дозах викликало
незначне зниження вагових коефіцієнтах маси внутрішніх органів, гематологічних та
біохімічних показниках крові, але це суттєво не впливало на загальний стан тварин.
Ключові слова: ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ, ПІДГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ,
ЛАБОРАТОРНІ ЩУРИ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.
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The article presents the results of determination of acute and subacute toxicity of the drug
"Chloracil", which was made on the basis of chlortetracycline hydrochloride. In result of the
conducted researches, it was found out, that a single intragastric administration of the drug according
to SOU 85.2-37-736: 2011 belongs to the 4th class of toxicity - low-toxic substances.
In determining the toxicity of the drug by the long-term use, it was found out, that the use of
Chloracil in therapeutic and in 10 times higher than the therapeutic doses did not cause death of white
rats. The animals of the experimental groups were active, ate well food , and the general condition of
the animals did not differ from the condition of the animals of the control group, but there was a
tendency to decrease the weights of liver, spleen, heart, lungs, thymus and kidneys on the background
of an increase of body weight by 3.4 and 7.3% (p <0.05), compared to the values of the control group.
Therefore, the use of the tested drug in above doses for 14 days does not significantly affect on the
functional state of the internal organs of experimental animals.
The study of the effect of the drug on the hematological parameters of blood by long-term use
showed that in therapeutic and in 10-time higher therapeutic doses observed a tendency to decrease
the hemoglobin concentration, amount of erythrocytes, leukocytes, hematocrit value, on the
background of a slight an increase of platelet. In determining the value of erythrocyte indices, it was
noted that the use of the drug "Chloracil" in animals of I and II experiments did not cause significant
changes in mean corpuscular hemoglobin (MCH). Mean corpuscular volume (MCV), mean
corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) were at the level of the control group.
When studying the effect of the drug on the biochemical parameters of blood serum in animals
of I and II experimental groups, there was a tendency to decrease the level of creatinine, activity of
AST, ALT and LP activity on the background of a slight an increase of total protein content.
Analysis of the obtained data shows that the use of the drug "Chloracil" to white rats for 14
days in therapeutic and in 10-time higher therapeutic doses caused a slight decrease in the weight of
internal organs, hematological and biochemical parameters of blood, which that in turn did not
significantly effect on the general condition of animals.
Keywords: ACUTE TOXICITY, SUBACUTE TOXICITY, LABORATORY RATS,
HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS.
Ефективність лікування інфекційних захворювань антибактеріальними препаратами
залежить від правильного вибору лікарського засобу з урахуванням чутливості збудника до
нього, вибору оптимальної дози, кратності та тривалості його застосування. Поряд з цим
відомо про велику кількість прикладів нераціонального застосування і неефективного
призначення антибіотиків, що можна пояснити недостатніми знаннями їх властивостей,
токсичноті та методів застосування.
Завдання роботи – встановлення токсичності препарату «Хлорацил», виготовленого на
основі хлортетрацикліну гідрохлориду на лабораторних тваринах за одноразового та
тривалого введення.
Дослідження проводили відповідно до вимог методичних рекомендацій
“Токсикологічний контроль нових засобів захисту тварин”, “Доклінічні дослідження
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ветеринарних лікарських засобів” і “Доклінічні дослідження лікарських засобів” (Kosenko et
al., 1997; Stefanov et al., 2001; Kotsiumbas et al., 2006).
Матеріали і методи. Визначення гострої токсичності препарату.
Для визначення параметрів гострої токсичності препарату “Хлорацил” було
сформовано за принципом аналогів 4 групи тварин по 6 щурів у кожній. Тваринам І дослідної
групи застосовували досліджуваний препарат у дозі 1000, ІІ – 3000, ІІІ – 5000 мг/кг маси тіла
тварини. На кожну дозу було використано по 6 лабораторних тварин. Дозу препарату, яка
становила 5000 мг/кг маси тіла тварини, було введено подвійній кількості тварин. Препарат
вводили зранку натще внутрішньошлунково одноразово за допомогою шприца із зондом.
Перед застосуванням препарату його попередньо розчиняли водою у співвідношенні 1:5.
Після введення досліджуваного препарату, спостереження за лабораторними
тваринами вели впродовж 14 діб. При цьому враховували такі показники: зовнішній вигляд,
поведінку тварин, стан шерсті, видимих слизових оболонок, відношення до корму, час
виникнення та характер інтоксикації, її важкість, перебіг, час загибелі тварин або їх одужання.
Визначення токсичності препарату в підгострому досліді. З метою визначення
впливу препарату на організм тварин за тривалого застосування проводили визначення
підгострої токсичності. Підгостру токсичність препарату “хлорацил” вивчали на білих щурах
2-3-місячного віку, масою тіла 180-200 г. З цією метою, за принципом аналогів, було
сформовано контрольну та дві дослідні групи тварин, по 6 щурів у кожній. Тваринам
контрольної групи вводили питну воду. Тваринам І дослідної групи вводили “хлорацил” у
терапевтичній дозі – 24 мг на тварину, ІІ дослідної групи – десятикратну терапевтичну дозу –
240 мг на тварину. Досліджуваний засіб застосовували внутрішньошлунково щоденно
впродовж 14 діб.
На наступну добу після закінчення застосування препарату лабораторних тварин за
легкого ефірного наркозу, декапітували, відбирали проби крові, проводили гематологічні і
біохімічні дослідження за загальновизнаними методиками та розтинали і визначали
коефіцієнти маси органів, порівняно з контрольною групою. Для гематологічних досліджень
використовували кров стабілізовану ЕДТА, а для біохімічних досліджень – сироватку крові. В
стабілізованій крові визначали: вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів і лейкоцитів,
лейкограму, гематокрит, індекси червоної крові – за допомогою гематологічного аналізатора
Mythic-18. У сироватці крові визначали: загальний білок за допомогою рефрактометра ІРФ22, активність ензимів (АлАТ, АсАТ, ЛФ), вміст креатиніну, сечовини - за допомогою
напівавтоматичного біохімічного аналізатора HumaLyzer 3000 з використанням стандартних
наборів фірми Human.
Результати й обговорення. При визначенні гострої токсичності препарату “Хлорацил”
отримали дані, що наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Показники токсичності препарату “Хлорацил” за внутрішньошлункового введення білим щурам
Кількість тварин у групі

Доза препарату, мг/кг

6
6
6
12

1000
3000
5000
5000

всього
0
0
0
0

Число загиблих тварин
середній час загибелі, діб
0
0
0
0

Як видно з даних, наведених у таблиці 1, при визначенні гострої токсичності препарату
“Хлорацил” було встановлено, що внутрішньошлункове його застосування у дозах 1000, 3000
та 5000 мг/кг не викликало загибелі тварин чи захворювань. При цьому, слід зазначити, шо
упродовж 14-добового періоду спостереження не було виявлено будь-яких змін у поведінці
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тварин. Тому, згідно зі СОУ 85.2-37-736:2011, препарат відноситься до ІV класу токсичності
(малотоксичні речовини) (SOU 85.2-37-736:2011).
При визначенні токсичності препарату за тривалого застосування було встановлено, що
застосування препарату у терапевтичній та 10-кратній терапевтичних дозах не викликало
загибелі білих щурів. Тварини дослідних груп були активними, добре поїдали корми, при
цьому загальний стан тварин не відрізнявся від стану тварин контрольної групи.
У подальшому визначали вагові коефіцієнти маси внутрішніх органів тварин.
Результати визначення коефіцієнтів маси внутрішніх органів наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Коефіцієнти маси внутрішніх органів білих щурів (M±m, n=6)
Внутрішні органи
Печінка
Селезінка
Серце
Легені
Тимус
Нирка права
Нирка ліва
Маса тіла тварин, г

Групи тварин
1 група
32,0±1,4
3,8±0,4
3,9±0,3
7,2±0,7
2,2±0,2
3,7±0,3
3,2±0,2
213,3±7,09

контрольна
32,05±0,5
4,3±0,3
4,03±0,2
10,6±2,8
2,9±0,4
3,6±0,06
3,4±0,04
206,3±3,7

2 група
31,7±1,03
3,2±0,3
3,5±0,1
6,6±1,8
2,3±0,4
3,3±0,2
3,1±0,2
221,3±4,4*

Примітка: * - р<0,05

Як видно, з даних, наведених у таблиці 2, 14-добове внутрішньошлункове застосування
препарату «Хлорацил» у тварин І та ІІ дослідних груп викликало тенденцію до зниження
вагових коефіцієнтів маси печінки, селезінки, серця, легень, тимусу та нирок, на тлі зростання
маси тіла тварин, відповідно, на 3,4 та 7,3 % (р<0,05), порівняно з показниками контрольної
групи.
Отже, застосування досліджуваного препарату у вищевказаних дозах протягом 14 діб
суттєво не впливає на функціональний стан внутрішніх органів дослідних тварин.
При визначенні гематологічних показників отримали дані, які наведені в таблиці 3.
Таблиця 3
Гематологічні показники крові білих щурів за вивчення підгострої токсичності препарату “Хлорацил”
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Лейкоцити, г/л
Гематокрит, %
Тромбоцити
МСН, пг
МСНС, г/дл
МСV, мкм3

Групи
Контрольна
155,0±3,0
7,1±0,3
16,3±2,6
39,0±0,7
716,0±63,8
21,95±0,7
39,8±0,3
55,2±1,7

149,3±4,1
6,8±0,2
10,9±1,05
37,2±0,8
741,7±60,6
22,05±0,3
40,1±0,3
55,0±1,08

148,2±3,1
7,07±0,2
9,8±1,4
37,4±0,7
843,2±48,3
20,9±0,2
39,7±0,2
52,9±1,4

Як видно з даних, наведених у таблиці 3, при вивченні впливу препарату на
гематологічні показники крові, встановлено, що застосування препарату у терапевтичній та
10-кратній терапевтичній дозах викликало тенденцію до зниження концентрації гемоглобіну,
кількості еритроцитів, лейкоцитів, величини гематокриту, на тлі незначного зростання
тромбоцитів. При визначенні величини еритроцитарних індексів, відзначали, що застосування
препарату “Хлорацил” у тварин І та ІІ дослідних не викликало вірогідних змін у середньому

74

вмісті гемоглобіну в еритроциті (МСН), середньому об’ємі еритроцита (МСV), середній
концентрації гемоглобіну в еритроциті (МСНС).
При визначенні біохімічних показників сироватки крові отримали дані, наведені у
таблиці 4.
Таблиця 4
Біохімічні показники крові білих щурів за вивчення підгострої токсичності препарату “Хлорацил”
(M±m, n=6)
Групи
Показники
Контрольна
1 (терапевтична доза)
2 (10-кратна доза)
Загальний білок, г/л
73,3±0,93
75,2±0,84
74,8±1,0
Сечовина, ммоль/л
8,4±0,34
8,0±0,2
9,8±1,0
Креатинін, мкмоль/л
79,08±1,3
76,2±2,9
74,8±3,9
АcАТ, Од/л
192,1±29,1
210,6±36,9
213,1±35,5
АлAТ, Од/л
107,3±14,4
97,2±20,0
77,0±12,7
ЛФ, Од/л
230,6±26,0
183,2±18,6
165,9±19,65

Як видно з даних, наведених у таблиці 4, при вивченні впливу препарату на біохімічні
показники сироватки крові у тварин І та ІІ дослідних груп відзначали тенденцію до зниження
рівня креатиніну, активності АсАТ, АлАТ та ЛФ, на тлі зростання вмісту загального білка.
Аналіз отриманих даних свідчить, що застосування препарату “Хлорацил” білим
щурам упродовж 14 діб у терапевтичній та 10-кратній терапевтичній дозах викликало
незначне зниження вагових коефіцієнтах маси внутрішніх органів, гематологічних та
біохімічних показниках крові, але це суттєво не впливало на загальний стан тварин.
ВИСНОВКИ
1. Препарат ”Хлорацил” належить до 4-го класу токсичності, тобто до малотоксичних
речовин, ЛД50 при його внутрішньошлунковому введенні білим щурам становить більше 5000
мг/кг.
2. 14-добове застосування препарату “Хлорацил” білим щурам у терапевтичній дозі і в
дозі, яка в 10 разів перевищує терапевтичну, викликало незначне зниження вагових
коефіцієнтах маси внутрішніх органів, гематологічних та біохімічних показників крові, але це
суттєво не впливало на загальний стан тварин.
Перспективи досліджень. У подальшому дослідження будуть спрямовані на вивчення
впливу препарату на організм тварин за більш тривалого застосування.
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Представлені показники споживання корму, відтворення, рубцевої рідини,
перетравності поживних речовин та середньодобового балансу Нітрогену у
високопродуктивних корів голштинської, української чорно-рябої молочної та української
червоно-рябої молочної порід в другий період лактації, за згодовування їм різних доз
змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану та Кобальту.
Споживання кормосуміші дослідними тваринами коливалось від 46,2 кг до 52,2 кг.
Найкраще її споживали корови 5-ї дослідної групи, у кормосуміші яких концентрація
мікроелементів в 1 кг СР складала: Цинку – 35, Мангану – 35, Кобальту – 0,4, Селену – 0,3,
Купруму – 10 і Йоду – 0,9 мг.
Встановлено, що використання різних рівнів змішанолігандних комплексів Цинку,
Мангану й Кобальту зменшує тривалість сервіс-періоду в корів, у порівнянні з середнім його
значенням по стаду, який становить 145,6 днів.
У рубцевій рідині дослідних корів величина рН збільшувалася в лужний бік та різниця
до контрольної групи була статистично достовірною. Також в ній зменшувався вміст
загального Нітрогену, порівняно з контролем, що свідчить про краще його всмоктування в
кров. Одночасно, в рубцевій рідині дослідних корів достовірно зменшувався вміст білкового і
аміачного Нітрогену. Використання в раціонах корів у другі 100 днів лактації різних рівнів
змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту не показало суттєвого впливу на
утворення летких жирних кислот у рубцевій рідині, однак спостерігалася тенденція до їх
збільшення при нижчих концентраціях цих мікроелементів.
Корови дослідних груп краще перетравлювали суху і органічні речовини, сирий протеїн,
сирий жир, сиру клітковину й БЕР. Рекомендовані й прийняті за норми дози мікроелементів,
які використовували в контрольній групі, не показали найвищого впливу на коефіцієнти
перетравності поживних речовин кормосумішок, у порівнянні з нижчими їх дозами у
дослідних групах.
Виявлено, що збільшенню трансформації Нітрогену в білок молока корів дослідних груп
сприяли краща перетравність та менша екскреція Нітрогену з сечею, що є одним із основних
чинників підвищення їх молочної продуктивності.
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Ліквідація дефіциту Цинку, Мангану й Кобальту в раціонах високопродуктивних корів
за рахунок менших доз змішанолігандних їх комплексів позитивно впливає на перетравність
поживних речовин раціону, обмін Нітрогену й продуктивність тварин.
Ключові слова: ВИСОКОПРОДУКТИВНІ КОРОВИ, ВІДТВОРЮВАЛЬНА
ФУНКЦІЯ,
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FEED CONSUMPTION, REPRODUCTIVE FUNCTIONS, RUMEN METABOLISM,
DIGESTIVENESS AND NITROGEN BALANCE IN HIGHLY PRODUCTIVE COWS IN
THE SECOND PERIOD OF LACTATION FOR THE FERTILIZATION OF MIXEDLIGAND ZINC, MANGANESE AND COBALT COMPLEXES
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The presented indicators of feed consumption, reproduction, scar fluid, digestibility of
nutrients and average daily balance of Nitrogen in highly productive cows of Holstein, Ukrainian
Black-Spotted dairy breed and Ukrainian Red-Spotted dairy breeds in the second period of lactation
by feeding them different doses of mixed-ligand complexes of Zinc, Manganese and Cobalt.
Consumption of feed mixture by experimental animals ranged from 46.2 kg to 52.2 kg. It was
best consumed by cows of the 5th experimental group, in the feed mixture of which the concentration
of trace elements in 1 kg of DM was: Zinc – 35 mg, Manganese – 35, Cobalt – 0.4, Selenium – 0.3,
Copper – 10 mg and Iodine – 0.9 mg. It is set up that the use of different levels of mixed-ligand
complexes of Zinc, Manganese and Cobalt reduces the duration of the service period in cows
compared with its average value for the herd, which is 145.6 days.
In the rumen fluid of experimental cows, the pH value was increasing in the alkaline direction
and the difference to the control group was statistically significant. It also decreased the content of
total nitrogen compared to control, which indicates its better absorption into the blood. At the same
time, the content of protein and ammonia nitrogen in the rumen fluid of experimental cows was
significantly reduced. The use in the rations of cows in the second 100 days of lactation of different
levels of mixed-ligand complexes of Zinc, Manganese and Cobalt did not show a significant influence
on the formation of volatile fatty acids in the rumen fluid, however, there was a tendency to increase
them at lower concentrations of these trace elements.
Cows of the experimental groups better digested dry and organic matter, crude protein, crude
fat, crude fiber and NFES. The recommended and accepted norms of the dose of microelements used
in the control group did not show the highest influence on the coefficients of digestibility of nutrients
in feed mixtures compared with their lower doses in the experimental groups.
It was found that the increase in the transformation of Nitrogen into the milk protein of cows
of the experimental groups was contributed by better digestibility and less excretion of Nitrogen in
the urine, which is one of the main factors in increasing their milk productivity.
The elimination of zinc, manganese and cobalt deficiency in the ration of high-yielding cows
due to lower doses of their mixed-ligand complexes has a positive influence on the digestibility of
nutrients in the ration, nitrogen metabolism and productivity of animals.
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Практичний досвід ведення молочного скотарства вимагає збільшення розміру
молочних ферм та створення високомеханізованих комплексів за рахунок реконструкції
старих чи побудови нових приміщень та комплектування стада маточним поголів’ям корів з
високим генетичним потенціалом. На даний час найвищий генетичний потенціал молочної
продуктивності мають корови голштинської породи. Тому комплектування стада маточного
поголів’я на комплексах України можна проводити шляхом закупівлі нетелей голштинської
породи зарубіжної селекції або шляхом поглинального схрещування місцевих порід з
голштинами.
Найшвидшим способом комплектування ферм чи комплексів маточним поголів’ям є
закупівля в європейських країнах нетелей голштинської породи. Завдяки цьому досягається
висока молочна продуктивність стада одразу в перший рік використання худоби та швидка й
ефективна окупність галузі молочного скотарства. Проте, це вимагає значних одночасних
інвестицій, оскільки в структурі капіталовкладень витрати на формування
високопродуктивного стада становлять близько 30 % (Dobrovolskyj, 2003; Danylenko, 2006;
Danylenko & Rudyk, 2006; Ibatullin & Holubiev, 2017). Однак, при такому способі
комплектування маточного поголів’я постає проблема складного адаптування завезеного
поголів’я до зміни кліматичних умов, нових умов годівлі та утримання, що таким чином,
призводить до погіршення їх фізіологічного стану, відтворних функцій та зниження в
кінцевому результаті продуктивності.
В останні роки в Україні все частіше відзначається нестача мікроелементів в ґрунтікормі-раціоні. За таких умов виникає проблема мікроелементного живлення тому, що
організму тварин потрібні життєво необхідні мікроелементи в певних кількостях і
співвідношеннях.
Життєдіяльність, рівень обмінних процесів, резистентність, продуктивність, відтворна
здатність високопродуктивних корів залежать, поряд із генетичними задатками, від
надходження із зовнішнього середовища з кормами біологічно активних речовин (Svezhencov
& Kozyr, 1999; Sorokyn et al., 1982; Sudakov et al., 1991; Stoljarchuk et al., 2000; Zhu et al., 2000).
При визначенні норм згодовування біологічно активних речовин високопродуктивним
коровам мають враховуватись оптимальні потреби організму, а також комбінації внесених
компонентів цих речовин, щоб запобігти негативному впливу високих концентрацій деяких з
них або їх дефіциту на організм сільськогосподарських тварин та птиці (Chumachenko &
Stojanovskyj, 1989; Kinal et al., 2007; Kulibaba et al., 2017; Bomko et al., 2018).
Метою роботи було вивчення впливу різних рівнів Цинку, Мангану й Кобальту в
раціонах на споживання корму, відтворні функції, рубцевий метаболізм, перетравність та
баланс Нітрогену у високопродуктивних корів.
Матеріали і методи. Для експериментальних досліджень, які проводили в ТОВ
«Терезине» Білоцерківського району Київської області, за принципом аналогів відібрали п’ять
груп високопродуктивних корів голштинської, української червоно-рябої та української
чорно-рябої молочних порід. Корів для досліду відбирали на 80-90 день лактації і через 10 днів
(підготовчий період) у кормосуміш включали премікс зі змішанолігандними комплексами
Цинку, Мангану, Кобальту з Суплексом Селену, сульфатом купруму та йодитом калію згідно
зі схемою досліду, приведеною в таблиці 1.
Піддослідних корів годували за однаковими раціонами як у підготовчий, так і
дослідний періоди. Різниця між групами в дослідний період була в різній концентрації Цинку,
Мангану і Кобальту.
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Таблиця 1
Схема науково-господарського досліду, n=9
Групи
І контрольна
ІІ дослідна
ІІІ дослідна
ІV дослідна
V дослідна

Досліджуваний фактор
КС + змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й сульфат
купруму та йодит калію. В 1 кг СР міститься, мг: Цинку – 65; Мангану – 65; Кобальту – 0,8;
Селену – 0,3; Купруму – 10 і Йоду – 0,9.
КС + змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й сульфат
купруму та йодит калію. В 1 кг СР міститься, мг: Цинку – 50; Мангану – 50; Кобальту – 0,7;
Селену – 0,3; Купруму – 10 і Йоду – 0,9.
КС + змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й сульфат
купруму та йодит калію. В 1 кг СР міститься, мг: Цинку – 45; Мангану – 45; Кобальту – 0,6;
Селену – 0,3; Купруму – 10 і Йоду – 0,9.
КС + змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й сульфат
купруму та йодит калію. В 1 кг СР міститься, мг: Цинку – 40; Мангану – 40; Кобальту – 0,5;
Селену – 0,3; Купруму – 10 і Йоду – 0,9.
КС + змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й сульфат
купруму та йодит калію. В 1 кг СР міститься, мг: Цинку – 35; Мангану – 35; Кобальту – 0,4;
Селену – 0,3; Купруму – 10 і Йоду – 0,9.

Результати й обговорення. Кормова суміш, яку згодовували піддослідним коровам
була розрахована на продуктивність 36-40 кг молока на добу, живою масою корів 640-670 кг.
У кормах, які входили в кормову суміш, концентрація мікроелементів в 1 кг СР складала, мг:
Купруму – 6,1; Цинку – 30,4; Мангану – 28,6; Кобальту – 0,3; Йоду – 0,26 і Селену – 0,04. Крім
мікроелементів, в кормах спостерігався дефіцит до рекомендованої дози Фосфору, який
складав 28 г на голову на добу. Дефіцит Фосфору покривали за рахунок динатрію фосфату, а
різну концентрацію в кормовій суміші Цинку, Кобальту й Мангану – за рахунок їх
змішанолігандних комплексів, дефіцит Купруму – за рахунок купруму сульфату, дефіцит
Йоду – за рахунок калію йодиту, а Селену – за рахунок Суплексу селену.
Концентрацію Цинку, Мангану і Кобальту в 1 кг СР в підготовчий період для
піддослідних корів і в дослідний період для 1-ї контрольної групи доводили до 65 мг Цинку і
Мангану, Кобальту – до 0,8 мг, а концентрацію Селену – до 0,3, Купруму до 10 мг і Йоду до
0,9 мг. Коровам 2-ї дослідної групи в дослідний період концентрацію Цинку й Мангану
знизили до 50 мг/кг СР, Кобальту – до 0,7 мг/кг СР або на 23 % від контролю. У 3-й дослідній
групі – Цинку та Мангану до 45, а Кобальту – до 0,6 мг/кг СР або на 30 %, у 4-й дослідній групі
– Цинку та Мангану до 40, а Кобальту – до 0,5 мг/кг СР або на 38 %, у 5-й дослідній групі –
Цинку та Мангану до 35, а Кобальту – до 0,4 мг/кг СР або 46 %. Середня кількість спожитої
кормової суміші за час досліду приведена в таблиці 2.
Дані таблиці 2 свідчать, що поїдання кормосуміші протягом досліду в дослідних корів
було неоднаковим. Спостерігалася тенденція до збільшення споживання кормосуміші
дослідними коровами, у кормосуміші яких були нижчі концентрації мікроелементів в 1 кг СР.
Споживання кормосуміші коливалось від 46,2 кг до 52,2 кг. Найкраще її споживали корови 5ї дослідної групи, у кормосуміші яких концентрація мікроелементів в 1 кг СР складала: Цинку
– 35 мг, Мангану – 35, Кобальту – 0,4, Селену – 0,3, Купруму – 10 мг і Йоду – 0,9 мг. Найменше
спожили кормосуміш корови 1-ї контрольної групи – 46,2 кг при добовій її даванці 55,3 кг, де
концентрація мікроелементів в 1 кг СР складала: Цинку – 65 мг, Мангану – 65, Кобальту – 0,8,
Селену – 0,3, Купруму – 10 мг і Йоду – 0,9 мг.
Порівнюючи поживність добових раціонів корів за фактично спожитими ними
кормами, можна констатувати, що за обмінною енергією (222,2–251,1 МДж) вони відповідали
нормам годівлі повновікових дійних корів живою масою понад 650 кг і добовим надоєм 32-36
кг молока з вмістом жиру 3,8-4,0 %.
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Таблиця 2
Раціони годівлі дійних корів живою масою 640-670 кг у середньому за дослід
(за споживанням кормів)
Показники
Кормосуміш, кг
СР у раціоні, кг
Кормові одиниці
Обмінна енергія, МДж
Сирий протеїн, г
Розщеплений протеїн, г
Нерощеплений протеїн, г
Перетравний протеїн, г
Лізин, г
Метіонін + Цистін, г
Триптофан, г
Сира клітковина, г
Крохмаль, г
Цукор, г
Сирий жир, г
Сіль кухонна, г
Кальцій, г
Фосфор, г
Сірка, г
Мідь, мг
Цинк, мг
Манган, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Селен, мг
Каротин, мг

Групи
1 контрольна
2 дослідна
3 дослідна
46,2
48,8
50,1
У кормовій суміші знаходиться
21,25
22,45
23,05
21,25
22,45
23,05
222,22
234,70
240,98
3566,64
3767,36
3867,72
2374,7
2508,3
2575,1
1191,9
1259,0
1292,5
2568,7
2713,3
2785,6
149,7
158,1
162,3
104,0
109,8
112,7
64,2
67,8
69,6
5322,2
5621,8
5771,5
2480,0
2619,6
2689,4
1721,4
1818,3
1866,7
803,9
849,1
871,7
124,2
124,2
124,2
211,6
223,5
229,5
83,6
88,3
90,7
40,2
42,5
43,6
252
252
252
1638
1260
1134
1638
1260
1134
20,16
17,64
15,12
22,68
22,68
22,68
7,56
7,56
7,56
1091,7
1153,1
1183,7

4 дослідна
51,4

5 дослідна
52,2

23,64
23,64
247,23
3968,10
2642,0
1326,1
2857,8
166,5
115,6
71,5
5921,2
2759,2
1915,2
894,4
124,2
235,4
93,0
44,7
252
1008
1008
12,60
22,68
7,56
1214,6

24,01
24,01
251,10
4029,84
2683,1
1346,8
2902,3
169,1
117,5
72,6
6013,4
2802,1
1945,0
908,3
124,2
239,1
94,5
45,4
252
882
882
10,08
22,68
7,56
1233,5

Потреба лактуючих корів з надоєм 32-36 кг молока в сухій речовині, згідно з нормами,
становить 24,1-25,8 кг, фактично ж піддослідні корови споживали 21,25-24,01 кг або 3,3-3,7 кг
з розрахунку на 100 кг живої маси тварин, що в основному відповідає нормам.
Як відомо, збереження вгодованості й живої маси та молочна продуктивність корів
поряд з енергією у значній мірі залежать від рівня протеїнового живлення. У раціонах
піддослідних корів містилося 3566,64-4029,84 г сирого й 2568,7-2902,3 г перетравного
протеїну, що забезпечувало надої молока 36-40 кг.
Загальна кількість спожитого за добу однією піддослідною коровою цукру + крохмалю
становила 4201,4-4747,1 г, а співвідношення між вмістом у раціоні цукру + крохмалю й
перетравного протеїну коливалося 1,6:1, що відповідає нормам.
Достатнім у раціонах піддослідних корів можна вважати і вміст сирого жиру – 803,9908,3 г, або 3,78 % від сухої речовини.
Стосовно мінеральної забезпеченості раціонів, то вони були дефіцитними за усіма
врахованими елементами, за винятком Кальцію. Для балансування раціонів піддослідних
корів за Фосфором, Купрумом, Цинком, Кобальтом, Манганом і Селеном застосовували
відповідні солі цих елементів. Що стосується Цинку й Мангану, то в раціоні корів 1-ї
контрольної групи за фактичним вмістом в кормах і в преміксі їх рівень відповідав нормі з
концентрацією в сухій речовині 65 мг, а Кобальту 0,8 мг. У раціоні корів 2-ї дослідної групи
вміст Цинку й Мангану був однаковий і складав 50 мг/кг СР, а Кобальту 0,7 мг. Стосовно
вмісту Цинку й Мангану в раціонах корів 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп, то їх вміст становив
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відповідно 45, 40 і 35 мг, а Кобальту – 0,6, 0,5 і 0,4 мг/кг СР. Вміст Селену, Купруму і Йоду у
всіх групах піддослідних корів був однаковим і складав відповідно 0,3; 10 і 0,9 мг/кг СР.
Відтворювальна функція корів – важливий господарський показник ефективності
використання корів та їх довічної продуктивності, який насамперед залежить від
повноцінності годівлі та умов утримання (табл. 3).
Таблиця 3
Показники відтворення корів, (M ± m; n = 9)
Показники
Тривалість сервіс-періоду, днів
± до контролю: днів
У % до контролю
Кількість запліднень на одну голову
± до контролю
У % до контролю

1 контрольна
102,1
–
100,0
2,1 ± 0,5
–
100,00

2 дослідна
106,3
+ 4,2
104,1
1,9 ± 0,3
– 0,2
90,48

Групи
3 дослідна
100,4
– 1,7
98,3
2,0 ± 0,4
– 0,1
95,24

4 дослідна
95,6
– 6,5
93,6
1,6 ± 0,3
– 0,5
76,19

5 дослідна
87,6
– 14,5
85,8
1,8 ± 0,2
– 0,3
85,71

Дані таблиці 3 свідчать, що всі рівні змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й
Кобальту позитивно вплинули на відтворні якості піддослідних корів. Так, на одне плідне
осіменіння кожної корови 1-ї контрольної групи знадобилось провести 2,1 запліднення, в 2-й
дослідній – 1,9; в 3-й – 2,0; в 4-й – 1,6 і в 5-й – 1,8 запліднення, що складає відповідно до
контролю 90,48; 95,24; 76,19 і 85,71 %. При цьому необхідно відзначити, що корови 4-ї і 5-ї
дослідних груп були плодотворно запліднені в перші 100 днів лактації, а корови 1-ї
контрольної групи і 2-ї та 3-ї дослідних груп були запліднені лише в другі 100 днів лактації.
Сервіс-період у корів 1-ї контрольної групи склав у середньому 102,1 днів, у 2-й – 106,3, у 3-й
– 100,4, у 4-й – 95,6 і в 5-й – 87,6 днів.
Таким чином, використання різних рівнів змішанолігандних комплексів Цинку,
Мангану й Кобальту зменшує тривалість сервіс-періоду, у порівнянні з середнім сервісперіодом по стаду, який становить у господарстві 145,6 днів.
Відомо, що ефективність використання поживних речовин окремих кормів і раціонів
загалом залежить від інтенсивності мікробіологічних процесів у рубці. У зв’язку з цим, ми
досліджували в піддослідних корів показники рубцевої рідини, узятої за допомогою зонда
через дві години після годівлі тварин (табл. 4).
Таблиця 4
Показники рубцевої рідини піддослідних корів (n=3; M ± m)
Показники
рН
Загальний Нітроген, ммоль/л
Білковий Нітроген, ммоль/л
Залишковий Нітроген, ммоль/л
Аміачний Нітроген, ммоль/л
ЛЖК, ммоль/100 мл
Загальна кількість інфузорій, тис/мл

Групи
1
2
3 дослідна
контрольна
дослідна
7,02±0,012 7,16±0,033* 7,26±0,041**
103,9±1,72 100,0±1,57 95,7±1,75**
75,4±0,90
70,6±2,31* 65,9±3,03**
28,5±0,97
29,3±0,90
29,8±0,66
12,6±0,12
11,3±0,32* 11,1±0,15**
7,24±0,22
7,87±0,35
7,94±0,44
601±3,99
632±4,23* 658±4,11**

4 дослідна

5 дослідна

7,23±0,028** 7,39±0,011***
97,0±1,99** 91,6±1,40***
67,3±1,89** 61,6±1,56***
30,0±0,58
29,9±0,85
11,0±0,27** 10,6±0,25**
8,06±0,36
8,21±0,39
662±3,98** 702±3,95***

Примітка: в цій таблиці і надалі: *** – Р<0,001; ** – Р<0,01; * – Р<0,05.

Величина рН рубцевої рідини при виробництві молока зміщувалася в лужний бік і
становила в 1-й контрольній групі 7,02, а в дослідних групах коливалася від 7,16 до 7,39 і
відповідала фізіологічній нормі. Найвищою рН була в 5-й дослідній групі й становила 7,39
(концентрація в 1 кг СР, мг: Цинку – 35, Мангану – 35, Кобальту – 0,4). У рубцевій рідині
дослідних корів зменшувався вміст загального Нітрогену порівняно з 1-ю контрольною
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групою (в 1-й контрольній групі – 103,9 ммоль/л, а в дослідних – 91,6-100,0 ммоль/л).
Зменшення загального Нітрогену в дослідних групах було на 3,8-11,8 % менше, ніж у 1-й
контрольній групі, що свідчить про краще всмоктування його в кров. Стосовно білкового
Нітрогену, то відповідно до загального, проходило його зменшення у дослідних корів,
особливо в 3-й і 4-й групах, у їх рубцевій рідині і становило в 3-й дослідній групі – 65,9
ммоль/л, в 4-й дослідній групі – 67,3 ммоль/л проти 75,4 ммоль/л у 1-й контрольній групі.
Одночасно в рубцевій рідині дослідних корів достовірно зменшувався вміст аміачного
Нітрогену, і це зменшення становило: у 2-й дослідній групі на 10,3 %, у 3-й дослідній групі –
11,9 %, у 4-й дослідній групі – 12,7 % і в 5-й дослідній групі на 15,9 %.
Використання в раціонах корів у другі 100 днів лактації різних рівнів змішанолігандних
комплексів Цинку, Мангану й Кобальту не показали суттєвого впливу на утворення летких
жирних кислот у рубцевій рідині. Однак спостерігалася тенденція їх збільшення при нижчих
рівнях змішанолігандних комплексів Цинку, Мангагу й Кобальту. Що стосується загальної
кількості інфузорій у рубцевій рідині, то спостерігалося їх збільшення на достовірну величину
в дослідних корів 3-ї, 4-ї і 5-ї груп. Так, загальна кількість інфузорій у рубцевій рідині
становила, тис./л: у 1 контрольній групі – 601, у 2-й дослідній групі – 632, у 3-й дослідній групі
– 658, у 4-й дослідній групі – 662 і в 5-й дослідній групі – 702.
З метою вивчення оптимальних добавок змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану
й Кобальту в раціонах високопродуктивних корів та вивчення їх впливу на перетравність
поживних речовин був проведений балансовий дослід. Результати перетравності поживних
речовин представлені в таблиці 5.
Таблиця 5
Коефіцієнти перетравності поживних речовин у піддослідних корів (n=3; M±m),%
Показники
Суха речовина
Органічна речовина
Сирий протеїн
Сирий жир
Сира клітковина
БЕР

1 контрольна
71,4±1,18
74,6±1,29
75,8±1,54
64,4±1,72
57,5±0,89
84,4±1,32

2 дослідна
75,2±1,12
75,8±1,17
76,3±1,42
65,5±1,60
58,7±0,81
85,8±0,94

Групи
3 дослідна
75,4±1,08
76,2±0,72
77,0±1,02
65,8±1,68
59,0±0,74
86,4±1,15

4 дослідна
75,8±1,10
76,9±1,08
77,8±0,95
66,9±1,18
60,0±0,59
87,3±1,04

5 дослідна
76,2±1,03
77,3±1,04
78,5 ±1,13
67,3±1,32
60,4±0,73
87,8±0,44

Як показали результати досліджень (табл. 5), різні рівні змішанолігандних комплексів
Цинку, Мангану й Кобальту практично не вплинули на перетравність поживних речовин, хоча
тенденція покращення перетравності зберігалась. Корови дослідних груп краще
перетравлювали суху речовину, органічні речовини, сирий протеїн, сирий жир, сиру
клітковину й БЕР. Різниця в коефіцієнтах перетравності сухої речовини була в корів 2-ї
дослідної групи більшою на 3,8 %, органічних речовин – 1,2 %, сирого протеїну – 0,5 %, сирого
жиру – 1,1 %, сирої клітковини – 1,2 %, і БЕР – 1,4 %, порівняно з контрольними аналогами.
Різниця статистично була недостовірна.
Корови 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп за цими показниками не поступалися перед
тваринами 2-ї дослідної групи, у них навпаки зберігалась тенденція до покращення
коефіцієнтів перетравності по всіх поживних речовинах.
Різниця в коефіцієнтах перетравності сухої речовини коливалась у 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних
груп корів від 0,2 до 1 %, органічних речовин від 0,4 до 1,5 %, сирого протеїну від 0,7 до 2,2 %,
сирого жиру від 0,3 до 1,8 %, сирої клітковини від 0,3 до 1,7 % і БЕР від 0,6 до 2 %, у порівнянні
з коровами 2-ї дослідної групи. Різниця статистично була недостовірна.
Таким чином, рекомендовані й прийняті за норми дози Цинку, Мангану й Кобальту, які
використовували в 1-й контрольній групі не показали найвищого впливу на коефіцієнти
перетравності поживних речовин кормосумішок, у порівнянні з нижчими дозами цих
мікроелементів у дослідних групах.
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Відомо, що великі витрати протеїну відбуваються під час роздою корів, які потім
відновлюються в організмі корів у період виробництва молока. Про відновлення протеїну в
період виробництва молока можна робити висновок по балансу Нітрогену.
Під час балансового досліду в організм корів 1-ї контрольної групи надходило 2867,6 г
сирого протеїну, 2-ї дослідної – 3029,1; 3-ї – 3109,8; 4-ї – 3190,5 і 5-ї – 3240 г.
Середньодобовий надій молока у контрольній групі складав 26,65 кг з вмістом білка
3,35 %, у 2-й дослідній – 28,20 кг з вмістом білка 3,37 %, у 3-й – 28,99 кг з вмістом білка 3,38 %,
у 4-й – 30,37 кг з вмістом білка 3,39 % і 5-й – 31,47 кг з вмістом білка 3,38 %. Баланс Нітрогену
в період виробництва молока приведений в таблиці 6.
Таблиця 6
Середньодобовий обмін Нітрогену у піддослідних корів, n=3
Показники
Спожито з кормами, г
Перетравлено, г
з калом
з сечею
Всього

1 контрольна
458,82
347,79
111,03
118,94
229,97

у молоці
всього в тілі + молоці

80,02±
1,219
148,83
228,85

спожитого
перетравленого

49,88
65,80

у тілі, М + m

Групи
2 дослідна
3 дослідна
484,66
497,57
369,80
383,13
Виділено, г
114,86
114,44
116,94
116,06
231,80
230,50
Відклалось, г
94,44±
103,73±
0,895***
0,976***
158,42
163,34
252,86
267,07
Відкладено у % до:
52,17
53,68
68,38
69,71

4 дослідна
510,48
397,15

5 дослідна
518,40
406,94

113,33
115,57
201,90

111,46
114,54
226,90

109,96±
0,858***
171,62
281,58

114,18±
0,912***
177,32
291,50

55,16
70,90

56,23
71,63

З таблиці 6 видно, що надходження Нітрогену з кормами в корів контрольної і
дослідних груп було неоднаковим. У корів 1-ї контрольної групи за добу надходило з кормом
458,82 г Нітрогену, а в корів 2-ї, 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп надходження з кормом було на
25,84; 38,75; 51,66 і 59,58 г більшим. Однак виділення Нітрогену з калом практично було
однаковим – 111,03-114,86 г. За рахунок більшого надходження Нітрогену з кормом у
дослідних корів порівняно з контролем частка перетравленого Нітрогену зросла відповідно до
груп на 22,01; 35,34; 49,36 і 59,15 г.
Виділення Нітрогену із сечею характеризує проміжний обмін, який вказує на
ефективність використання перетравленого Нітрогену. У досліді кількість Нітрогену, який
виділявся з сечею корів 2-ї дослідної групи, була меншою, ніж у контролі, на 2,00 г, або 1,71 %.
Стосовно корів 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп, то з їх сечею щодоби виділялося на 2,88; 3,37 і
4,40 г Нітрогену менше, у порівнянні з контролем, що, очевидно, було зумовлено більшою
кількістю перетравленого Нітрогену. Найкраще використовували Нітроген корови 5-ї
дослідної групи.
Корови 2-ї, 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп виділяли з молоком за добу, порівняно з
контролем на 9,59; 14,51; 22,79 і 28,49 г Нітрогену більше. Збільшенню трансформації
Нітрогену в білок молока корів дослідних груп сприяли краща перетравність та менша
екскреція Нітрогену з сечею, що, мабуть, було одним із основних чинників підвищення їх
молочної продуктивності.
Незважаючи на більш інтенсивне використання Нітрогену на продукування молока,
відкладання його в тілі було більшим у корів дослідних груп. Корови 2-ї, 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних
груп відкладали Нітрогену в тілі, порівняно з контролем щодоби більше на 14,42; 23,71; 29,94
і 34,16 г. Загальне продуктивне використання Нітрогену на відкладення у тілі і синтез молока
у корів дослідних груп було вищим за контроль на 24,01-62,65 г або 10,49-27,37 %. Також про
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краще використання Нітрогену дослідними коровами свідчать відносні показники. Наприклад,
якщо загальноспожитий рівень Нітрогену по відношенню до виділеного з молоком та
відкладеного в тілі у корів контрольної групи становив 49,88 %, то у тварин 2-ї, 3-ї, 4-ї і 5-ї
дослідних груп – 52,17; 53,68; 55,16 і 56,23 %, а по відношенню до загальної перетравленої
кількості частка Нітрогену відкладена в тілі й виділена з молоком, у тварин контрольної групи
становила 65,80 %, а в дослідних – 68,38–71,63 %.
ВИСНОВКИ
Аналізуючи дані, отримані під час експерименту, можна зробити такий висновок, що
ліквідація дефіциту Цинку, Мангану й Кобальту в раціонах високопродуктивних корів за
рахунок менших доз змішанолігандних їх комплексів позитивно впливає на секреторну
функцію печінки, підшлункової залози та залоз шлунково-кишкового тракту, а також
покращує синтетичну діяльність мікроорганізмів рубця. Вище вказане позитивно впливає на
перетравність поживних речовин раціону, обмін Нітрогену й продуктивність тварин.
Найкращі показники з використання Нітрогену були в корів 5-ї дослідної групи, де
концентрація в 1 кг СР кормосуміші була, мг: Цинку – 35, Мангану – 35 і Кобальту – 0,4.
Перспективи досліджень. Подальшими дослідженнями буде вивчено вплив різних
рівнів змішанолігандних комплексів мікроелементів в раціонах годівлі високопродуктивних
корів окремих порід на показники їх продуктивності та відтворної функції у заключний період
лактації та сухостійний період.
References
Bomko, V., Kropyvka, Yu., Bomko, L., Chernyuk, S., Kropyvka, S., Gutyj, B. (2018). Effect
of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese, and Cobalt on the Manganese balance in highyielding cows during first 100-days lactation. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1). 420–425.
Chumachenko, V.Ju. & Stojanovskyj, S.V. (1989). Dovidnyk po zastosuvannju biologichno
aktyvnyh rechovyn u tvarynnyctvi. Kyiv: Urozhaj, 262. [in Ukrainian].
Danylenko, V.P. (2006). Efektyvnist vykorystannja koriv molochnyh porid vitchyznjanoi ta
zarubizhnoi selekcii. Visnyk Dnipropetrovskogo DAU, 2, 98–100. [in Ukrainian].
Danylenko, V.P. & Rudyk I.A. (2006). Osoblyvosti formuvannja vysokoproduktyvnogo
stada. Tezy dop. mizhnarodnoi nauk.-prakt. konfer. molodyh vchenyh. Dnipropetrovs'k, 233–234. [in
Ukrainian].
Dobrovolskyj, B. (2003). Pidvyshhennja molochnoi produktyvnosti koriv zavdjaky
dovgolittju. Tvarynnyctvo Ukrainy. 6. 16–18. [in Ukrainian].
Ibatullin, I.I., & Holubiev, M.I. (2017). Effect of feeds containing different sources of
manganese on certain carcass parameters of quail. Scientific Messenger of Lviv National University
of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 19(79), 13–16. doi:10.15421/nvlvet7903
Kinal, S., Korniewicz, D., Jamroz, D. (2007). The effectiveness of zinc, copper and
manganese applied in organic forms in diets of high milk yielding cows. Journal of Food Agriculture
& Environment, 5, 189–193. doi: 10.3168/jds.S0022-0302(06)72344-X
Kulibaba, S.V., Dolgaya, M.M., Ionov, I.A. (2017). Effect of feeding chelate complexes of
trace elements on the average daily balance of Cu, Zn and Mn in the organism of cows during the
period of lactation. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies, 19(79), 58–61. doi:10.15421/nvlvet7912
Sorokyn, V.N., Ivanov, V.P., Cukanov, V.G. (1982). Vliyanie premiksov razlichnogo sostava
na obespechennost porosjat rannego otema vodorastvorimymi vitaminami. Moskva, 107-112. [in
Russian].

84

Stoljarchuk, P.Z., Petryshak, R.A., Naumjuk, O.S. (2000). Racionalna godivlja dijnyh koriv u
litnopasovyshhnyj period. Silskyj gospodar, 7–8, 20–21. [in Ukrainian].
Sudakov, M.O., Bereza, V.I., Pogurskyj, I.G. et al. (1991). Mikroelementozy
silskogospodarskyh tvaryn. Kyiv: Urozhaj, 144. [in Ukrainian].
Svezhencov, A.I. & Kozyr, B.C. (1999). Osoblyvosti godivli vysokoproduktyvnyh koriv.
Dnipropetrovsk, 128. [in Ukrainian].
Zhu, H., Shipp E., Sanchez, R.J., Liba, A., Stine, J.E., Hart, P.J., Gralla, E.B., Nersissian,
A.M., Valentine J.S. (2000). Cobalt (2+) binding to human and tomato copper chaperone for
superoxide dismutase: implications for the metal ion transfer mechanism. Biochemistry. 39 (18),
1513-1521.

85

УДК 599.323.4:577:591.16
doi: 10.36359/scivp.2020-21-2.11

АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ МАЛАТ-АСПАРТАТНОГО ШУНТА
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Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
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Вивчали активність ензимів малат-аспартатного шунта в репродуктивних органах і
епідідімальних сперміях бугаїв і кнурів.
Дослідження проведені на бугаях української чорно-рябої молочної породи (n = 5; віком
14 – 16 місяців) і кнурах породи велика біла (n = 3; віком 10 – 12 місяців). Після забою тварин
відбирали сім’яники і придатки сім'яників, з яких вимивали спермії 0,9 % розчином натрію
хлориду. Тканини сім’яника і придатка гомогенізували та центрифугували. У супернатанті і
епідідімальних сперміях визначали активність аспартатамінотрансферази (АСТ),
малатдегідрогенази (МДГ) і концентрацію протеїну.
Встановлена видова і тканинна специфічність активності АСТ і МДГ. Зокрема, у
бугаїв активність АСТ в тканинах сім’яника, голівки і тіла придатка сім'яника бугаїв майже
однакова (116,5 – 118,3 нмоль/хв×мг протеїну) і на 18,5 – 19,7 % (р<0,05) вища в хвості
придатка. При цьому, активність МДГ в репродуктивних органах проявляє хвилеподібні
зміни: у тканині сім’яника висока (1,96±0,15 нмоль/хв×мг протеїну), а у придатку сім’яника:
в голівці знижується (у 3,5 раза; р<0,001), у тілі збільшується (р <0,05) і знову знижується в
хвості. У сперміях бугаїв активність АСТ з голівки придатка – 69,3±8,06 нмоль/хв×мг
протеїну, з тіла – зростає (р <0,05) і знову (р <0,001) знижується з хвоста придатка.
Активність МДГ у сперміях з голівки придатка сім'яника – 0,50±0,04 нмоль/хв×мг протеїну,
нижче на 38,0 % (р <0,05) з тіла і на 50,0 % (р < 0,001) вище з хвоста.
У кнурів активність АСТ в тканині сім’яника – 20,3±5,22 нмоль/хв×мг протеїну і вища
в придатку: на 45,6 % – в голівці, на 59,0 % – в тілі і на 64,0 % – у хвості. Аналогічно,
активність МДГ в тканині сім’яника – 0,22±0,02 нмоль/хв×мг протеїну, збільшується на
40,6% в голівці і залишається на тому ж рівні в тілі придатка, а у тканині хвоста вище в 2,5
– 2,7 раза (р <0,001). У статевих клітин кнурів активність АСТ і МДГ з тіла придатка,
відповідно, 102,3 ± 6,1 і 13,20±0,15 нмоль /хв×мг протеїну, нижче в два рази (р < 0,001) і на
10,7 % з голівки та більше, ніж в чотири рази (р < 0,001) і на 61,2 % (р <0,001) – з хвоста
придатка.
Ключові слова: МАЛАТДЕГІДРОГЕНАЗА, АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗА,
МАЛАТ-АСПАРТАТНИЙ ШУНТ, РЕПРОДУКТИВНІ ОРГАНИ, САМЦІ.
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The activity of malate-aspartate shuttle enzymes in the reproductive organs and epididimal
sperm of bulls and boars was studied.
The research was conducted on bulls of the Ukrainian black-spotted dairy breed (n = 5; aged
14 - 16 months) and boars of the Great White breed (n = 3; aged 10 - 12 months). After slaughter, the
testes and testicular appendages were removed and the spermatozoa were washed with 0.9% sodium
chloride solution. Testicular and epididimal tissues were homogenized and centrifuged. Aspartate
aminotransferase (AST), malate dehydrogenase (MDG) and protein concentration were determined
in the supernatant and epididimal sperm.
The specie and tissue specificity of aspartate aminotransferase and malate dehydrogenase
activity have been established. In particular, in bulls, the activity of AST in the tissues of the testis,
head and body of the epididymis of bulls is almost the same (116.5 - 118.3 nmol/min×mg of protein)
and on 18.5 - 19.7% (р<0,05) higher in the tail of the appendix. In this case, MDG activity in the
reproductive organs shows wavy changes: in the testicular tissue is high (1.96 ± 0.15 nmol / min ×
mg of protein), and in the epididymis: in the head is reduced (3.5 times ; p <0,001), increased in the
body (p <0,05) and decreased again in the tail. In the sperm of bulls, the activity of AST from the
head of the appendix - 69.3 ± 8.06 nmol / min × mg of protein, from the body - increased (p <0.05)
and again (p <0.001) decreased from the tail of the appendix. MDG activity in sperm from the head
of the epididymis was 0.50 ± 0.04 nmol/min×mg of protein, lower by 38.0% (p <0.05) from the body
and 50.0% (p <0.001) higher in the tail.
In boars, the activity of AST in testicular tissue - 20.3 ± 5.22 nmol / min × mg of protein and
higher in the appendix: 45.6% - in the head, 59.0% - in the body and 64.0 % - in the tail. Similarly,
the activity of MDG in testicular tissue was 0.22 ± 0.02 nmol / min × mg of protein, increases by
40.6% in the head and remained at the same level in the body of the appendix, and in the tail tissue
above 2, 5 - 2.7 times (p <0.001). In bovine germ cells, the activity of AST and MDG from the body
of the appendix was, respectively, 102.3 ± 6.1 and 13.20 ± 0.15 nmol / min × mg of protein, lowered
twice (p <0,001) and 10.7 % in the head and more than four times (p <0,001) and 61,2% (p <0,001)
in the tail of the appendix.
Keywords:
MALATDEHYDROGENASE,
ASPARTATAMINOTRANSPHERASE,
MALATE-ASPARTATE SHUTTLE, REPRODUCTIVE ORGANS, MALES.
Фізіологічні характеристики еякулятів самців визначаються біохімічними процесами,
які протікають в сім’янику, його придатку і статевих клітинах, зокрема, енергогенеруючими
процесами, пов'язаними з функціонуванням малат-аспартатного шунта (Cordoba et al. (2007).
Цим човниковим механізмом, утвореним цитозольними і мітохондріальними ізозимами
малатдегідрогенази (МДГ) і аспартатамінотрансферази (АСТ), регулюється співвідношення
між НАД+ / НАДН в цитоплазмі і мітохондріях, а також транспорт субстратів в цикл
трикарбонових кислот (ЦТК) (Rhee et al. 2005).
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Однак механізми енергетичного забезпечення сперміїв в окремих анатомічних ділянках
репродуктивних органів і їх видова специфічність залишаються не з'ясованими. У зв'язку з
цим, вивчено активність ензимів малат-аспартатного шунта в репродуктивних органах і
сперміях бугаїв і кнурів.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на бугаях української чорно-рябої
молочної породи (n = 5; віком 14 - 16 місяців) і кнурах породи велика біла (n = 3; віком 10 - 12
місяців). Після забою тварин відбирали сім’яники і придатки сім'яників, з яких вимивали
спермії 0,9 % розчином натрію хлориду. Тканини сім’яника і придатка гомогенізували і
центрифугували. У супернатанті і епідідімальних сперміях визначали активність АСТ
(Reitmann & Frankel, 1957), МДГ (Kochetov, 1980) і концентрацію протеїну (Lowry et al.,1951).
Статистичний аналіз отриманих результатів проведено за М. О. Плохінським (Plokhinskiy,
1970).
Результати й обговорення. Встановлено, що активність АСТ в тканинах сім’яника,
голівки і тіла придатка сім'яника бугаїв майже однакова (116,5 - 118,3 нмоль/хв×мг протеїну)
і на 18,5 - 19,7 % (р <0,05) вище в хвості придатка (табл.).
Таблиця
Активність ензимів малат-аспартатного шунта в репродуктивних органах і сперміях, M±m
Досліджений матеріал
Тканини сім’яника
голівка
Тканини
тіло
придатка
хвіст
голівки
Спермії
голівки
епідідімісу
тіла
хвоста

АСТ,
нмоль/хв×мг протеїну
бугаї
кнурі
117,0±6,42
20,3±5,22
116,5±7,52
37,3±4,81***
118,3±6,69
49,5±3,31***
*
145,0±4,59
56,3±4,11***
69,3±8,06
49,2±6,60
69,3±8,06
49,2±6,60
90,1±2,14
102,3±6,1###
59,9±5,88***
22,4±3,7#

МДГ,
нмoль/хв×мг протеїну
бугаї
кнурі
1,96±0,15
0,22±0,02
0,56±0,10***
0,37±0,05*
1,25±0,26
0,33±0,07
0,92±0,06
0,92±0,05***
0,50±0,04***
11,80±0,12
0,50±0,04***
11,80±0,12
0,31±0,05
13,20±0,15###
0,62±0,02
4,59±0,72###

Примітка: різниця статистично вірогідна порівняно до тканини сім’яника * - p < 0,05; *** - p < 0,001; # до сперміїв голівки придатка # - р < 0,05; ## - р < 0,01; ### - р < 0,001

У сперміях голівки придатка активність ензиму, в порівнянні з тканинами, нижче
(69,3±8,06 нмоль/хв×мг протеїну), в отриманих з тіла – зростає на 23,1 % (р <0,05) і знову на
33,6 % (р <0,001) знижується в статевих клітинах з хвоста. Активність МДГ висока (1,96±
0,15 нмоль/хв×мг протеїну) в тканині сім’яника і знижується в 3,5 раза (р<0,001) – в тканині
голівки придатка. У тілі придатка активність ензиму збільшується на 65,2 % (р <0,05), у
порівнянні з голівкою, і на 26,4 % знижується в хвості. У сперміях отриманих з голівки
придатка сім'яника 0,50±0,04 нмоль/хв×мг протеїну МДГ, нижче на 38,0 % (р<0,05) в статевих
клітинах тіла і на 50,0 % (р < 0,001) вище з хвоста.
У кнурів в тканині сім’яника 20,3±5,22 нмоль/хв×мг протеїну АСТ, активність якої
зростає в придатку: на 45,6 % – в голівці, на 59,0 % – в тілі і на 64,0 % – в хвості. У статевих
клітин з тіла 102,3±6,1 нмоль/хв×мг протеїну АСТ, нижче в два рази (р<0,001) з голівки і
більше, ніж в чотири рази (р<0,001) – з хвоста придатка.
Активність МДГ в тканині сім’яника – 0,22±0,02 нмоль/хв×мг протеїну, збільшується
на 40,6 % в голівці і залишається на одному рівні в тілі придатка. У тканині хвоста придатка
активність МДГ зростає до 0,92±0,05 нмоль/хв×мг протеїну, що вище в 2,5 – 2,7 раза (р <0,001)
в порівнянні, відповідно, з голівкою і тілом. У сперміях з тіла придатка
13,20±0,15 нмоль/хв×мг протеїну МДГ, на 10,7 % нижче з голівки і ще на 61,2 % (р<0,001)
менше з хвоста.
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ВИСНОВКИ
1. Встановлені видові і тканинні відмінності активності ензимів зумовлені
інтенсивністю окисних процесів в репродуктивних органах самців і фізіологічними потребами
статевих клітин за дозрівання в придатку сім'яника та існування в еякуляті.
2. У сім’янику більш висока активність АСТ, порівняно до МДГ, свідчить про
інтенсивне використання аспартату в процесах анаболізму і катаболізму тканини.
3. Підвищення активності АСТ за зміни ділянок тканини придатка: голівка  тіло 
хвіст у бугаїв і кнурів, а також найвища активність МДГ, відповідно, в тілі і хвості епідідімісу,
свідчать про формування фізіологічних характеристик сперміїв ще до еякуляції і
визначальним в цьому процесі є забезпечення енергетичними і синтетичними субстратами
дозріваючих статевих клітин.
Перспективи досліджень. Вивчити вміст ізозимів ензимів малат-аспартатного шунта
у репродуктивних органах і сперміях бугаїв та кнурів.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ
НА КУРЧАТАХ-БРОЙЛЕРАХ
Т. Р. Левицький1, канд. с.-г. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
taraslev@i.ua
Проведено вивчення ефективності застосування кормової добавки Ліаформ стосовно
її впливу на ріст та розвиток курчат-бройлерів.
Для проведення досліджень було сформовано за принципом аналогів 2 групи курчатбройлерів по 55 голів (контрольну та дослідну) 8-добового віку. Годівлю контрольної групи
здійснювали стандартним повнораціонним комбікормом. Годівлю дослідної групи здійснювали
стандартним повнораціонним комбікормом, в який вносили кормову добавку Ліаформ з
розрахунку 2 г/кг. В процесі досліду контролювали загальний стан, збереженість птиці,
зоотехнічні та гематологічні показники.
Встановлено, що досліджувана кормова добавка позитивно впливає на
продуктивність курчат-бройлерів, сприяє покращенню засвоєння кормів. У результаті
застосування кормової добавки Ліаформ жива маси курчат-бройлерів дослідної групи була на
4,3 % вищою, у порівнянні з контролем. Середньодобові прирости курчат дослідної групи
перевищували цей показник курчат контрольної групи на 4,1 %. Застосування кормової
добавки сприяло підвищенню конверсії корму. При застосуванні кормової добавки Ліаформ
підвищувався рівень білка в м’ясі птиці.
Ключові слова: КОРМОВА ДОБАВКА, ЛІАФОРМ, МОЛОЧНА КИСЛОТА,
МУРАШИНА КИСЛОТА, НАТРІЮ ФОРМІАТ, ПРОПІОНОВА КИСЛОТА.
EVALUATION OF EFFICIENCY OF APPLICATION OF FEED ADDITIVE
ON BROILER CHICKENS
T. R. Levytskyі
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
taraslev@i.ua
A study of the effectiveness of the use of feed additive Liaform in relation to its effect on the
growth and development of broiler chickens.
For research, 2 groups of broiler chickens of 55 heads (control and experimental) from 8 days
of age were formed on the principle of analogues. Feeding of the control group was carried out with
standard complete feed. Feeding of the experimental group was carried out with standard complete
feed, in which the feed additive Liaform was added at the rate of 2 g / kg. During the experiment, the
general condition of the bird, the safety of the bird, zootechnical and hematological parameters were
monitored.
Науковий консультант – д. вет. н., професор, академік НААН, Коцюмбас І.Я.
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It is established that the studied feed additive has a positive effect on the productivity of broiler
chickens, improves feed absorption. As a result of the use of feed additive Liaform live weight of
broiler chickens in the experimental group was 4.3 % higher compared to the control. The average
daily gain of chickens in the experimental group exceeded this figure of chickens in the control group
by 4,1 %.
The use of feed additives helped to increase feed conversion. The use of Liaform feed
increased the protein level in poultry meat
Keywords: FEED ADDITIVE, LIAFORM, LACTIC ACID, FORMIC ACID, SODIUM
FORMIATE, PROPIONIC ACID.
Годівля відіграє вирішальну роль у забезпеченні високої продуктивності
сільськогосподарських тварин та птиці. Високу продуктивність неможливо досягти без
забезпечення повноцінними та безпечними кормами. В сучасних умовах для виробництва
повнораціонних кормів широко застосовуються різноманітні кормові добавки. Згідно із
законом України «Про безпечність та гігієну кормів», кормові добавки – це речовини,
мікроорганізми або суміші, інші, ніж кормовий матеріал або премікси, які спеціально
додаються до корму або води з метою виконання однієї чи декількох з таких функцій:
задоволення поживних потреб тварин, забезпечення сприятливого впливу на характеристики
кормів, продуктів тваринного походження, екологічні наслідки тваринницької діяльності,
продуктивність та благополуччя тварин, зокрема шляхом впливу на шлунково-кишкову флору
та засвоюваність кормів чи колір декоративних рибок та птахів, здійснення кокцидіостатичної
чи гістомоностатичної дії. Кормові добавки поділяються на п’ять категорій. У межах
відповідної категорії кормова добавка може бути віднесена до однієї або декількох
функціональних груп [Zakon Ukrayiny «Pro bezpeku ta gigiyenu kormiv»].
Технологічні кормові добавки із функціональних груп консерванти та регулятори
кислотності, на даному етапі, відіграють важливу роль у забезпеченні ефективної повноцінної
та безпечної годівлі птиці, особливо молодняку птиці та курчат-бройлерів. Слід зазначити, що
у молодняку птиці секреція соляної кислоти в шлунку і її активність є низькою. В результаті
такої фізіологічної реакції виділяється недостатньо кислоти для того, щоб набухала кормова
маса і повністю нейтралізувалися її лужні властивості [Podobed, 2013].
Крім того, перехід від антибіотиків до альтернативних препаратів почався в Європі і
сьогодні має широке поширення в усьому світі. Наукові дослідження активно проводяться в
цьому напрямку. Найбільш прогресивною альтернативою антибіотиків можна назвати кормові
добавки – регулятори кислотності, що представляють собою суміші органічних кислот і їх
солей [Lyukshtadt et al., 2013].
Використовувати кормову добавку для виробництва корму та/або здійснювати її обіг,
можна лише за умови, що така кормова добавка зареєстрована в Україні. Однією з умов
реєстрації в Україні є вивчення ефективності застосування кормової добавки.
Згідно з вимогами Європейського Союзу [COMMISSION REGULATION (EC) № 429,
2008] та вітчизняних рекомендацій [Kocyumbas et al., 2013], вивчення ефективності
технологічних добавок може проводитися проводиться in vitro та in vivo. Питання
ефективності застосування кормової добавки Ліаформ на цільових тваринах залишається
відкритим.
Тому, метою нашої роботи було вивчення ефективності застосування кормової добавки
Ліаформ на цільових видах тварин – курчатах-бройлерах.
Матеріали і методи. Дослідження проводили на базі лабораторії контролю кормових
добавок та преміксів та клініки Державного науково-дослідного контрольного інституту
ветеринарних препаратів та кормових добавок. У дослідженнях було використано кормову
добавку Ліаформ, виробництва ТОВ «САНФОРТ-П», Україна. Ліаформ являє собою рідину
жовтуватого кольору із специфічним запахом. До складу кормової добавки входить молочна
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кислота, мурашина кислота, натрію форміат, пропіонова кислота та вода. Згідно зі статтею 16,
кормову добавку Ліаформ слід відносити до категорії технологічних добавок. Враховуючи
склад добавки, її можна віднести до двох функціональних груп: консерванти – речовини або
мікроорганізми, які захищають корм від пошкодження мікроорганізмами або їх метаболітами,
регулятори кислотності – речовини, які регулюють рівень рН кормів.
Виходячи з мети дослідження, нами було проведено вивчення ефективності
застосування кормової добавки in vivo стосовно впливу на ріст та розвиток курчат-бройлерів,
відповідності із методичними рекомендаціями [Kocyumbas et al., 2018].
Дослідження були проведені на курчатах-бройлерах кросу Росс 308. Було сформовано
за принципом аналогів 2 групи по 15 голів у кожній, з 8-ми денного віку.
У приміщенні де проводилися дослідження дотримувалися стандартні параметри
мікроклімату і утримання птиці згідно з зоотехнічними та ветеринарними вимогами по
вирощуванню бройлерів кросу Росс 308.
Годівля птиці обох груп здійснювалася згідно з Рекомендаціями по вирощуванню
бройлерного поголів’я бройлерного класу Ross 308 з урахування віку птиці.
Птиця контрольної групи отримувала повнораціонний комбікорм, у відповідності до
віку птиці. Птиця дослідної групи повнораціонний комбікорм з додаванням кормової добавки
у рекомендованій дозі 2 г/кг корму. Тривалість досліду становила 35 днів.
У процесі досліду контролювалися наступні показники: загальний стан птиці,
збереженість птиці, зоотехнічні та гематологічні показники. Лабораторні дослідження
проводилися в лабораторії контролю кормових добавок та преміксів і лабораторії клінікобіологічних досліджень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.
Для оцінки загального стану організму та характеристики змін основних параметрів
організму було підібрано ряд лабораторних тестів, що відповідали основним клінічним
вимогам. Морфо-функціональний стан організму птиці встановлювали за морфологічними,
імунологічними та біохімічними показниками крові, які визначали згідно із
загальноприйнятими методиками [Vlizlo et al., 2012; Kocyumbas et al., 2014].
Для морфологічних досліджень використовували стабілізовану гепарином кров, а для
біохімічних досліджень – сироватку крові.
У стабілізованій крові визначали наступні показники: вміст гемоглобіну, число
еритроцитів, лейкоцитів, гематокрит. У сироватці крові визначали: загальний білок –
рефрактометричним методом; вміст альбуміну сироватки та загальний вміст глобулінових
фракцій – методом мікрозонального електрофорезу.
В кінці досліду відбирали проби м’яса для дослідження хімічного складу. Дослідження
хімічного складу м’яса проводили загальноприйнятими методами.
Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність різниці
показників (р<0,05,) за критерієм Стьюдента
Результати й обговорення. Загальний стан птиці обох дослідних груп протягом
досліду був задовільний. Захворювань та загибелі птиці протягом досліду не відмічено.
Щоденний огляд птиці дослідної та контрольної груп показав, що клінічний стан курчат
дослідної та контрольної групи був задовільний, апетит був збережений протягом усього
досліду, ріст та розвиток відповідав нормативним показникам. Зовнішній вигляд задовільний,
птиця була рухлива.
Враховуючи те, що динаміка маси тіла птиці є одним з найважливіших інтегральних
показників стану здоров’я птиці, протягом досліду проводилося зважування птиці. Жива маса
птиці протягом досліду наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка зміни маси тіла курчат бройлерів протягом досліду, г. (M±m, n=15)
Вік птиці, діб
8
42

Контрольна група
263 ± 21
2602 ± 89
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Дослідна група
268 ± 29
2709 ± 84

Наведені в таблиці 1 дані показують, що жива маса курчат-бройлерів дослідної групи,
яка отримувала кормову добавку в рекомендованій дозі, в кінці досліду становила 2709 г і
вищою на 107 г, у порівнянні з живою масою курчат-бройлерів дослідної групи. Показники
живої маси курчат-бройлерів обох груп відповідали нормативним показникам Це свідчить про
те що, внесення кормової добавки Ліаформ у рекомендованій дозі не викликало негативного
впливу на масу курчат бройлерів протягом досліду та сприяло підвищенню живої маси курчатбройлерів у порівнянні з контролем на 4,1 %.
Середньодобові прирости живої маси бройлерів наведені у таблиці 2.
Таблиця 2
Прирости маси курчат бройлерів протягом досліду
Групи птиці
Контрольна
Дослідна

Приріст за період досліду, г
2339
2441

Середньодобовий приріст за період досліду
66,8
69,7

Дані таблиці 2 свідчать, що внесення у раціон курчат-бройлерів кормової добавки
забезпечувало підвищення загального приросту живої маси. Так, за період досліду у птиці
дослідної групи він був на 102 г вищим, у порівнянні з контролем. Середньодобові прирости
за період досліджень у контрольній групі становили 68,8 г, у дослідній групі – 69,7 г. Це
свідчить, що застосування кормової добавки у складі повнораціонного корму гарантувало
підвищення середньодобових приростів на 4,3 %, у порівнянні з контролем, без внесення
кормової добавки.
Отже, дані таблиць 1 і 2 свідчать про тенденцію позитивного впливу застосування
кормової добавки Ліаформ на ріст та розвиток курчат-бройлерів.
Окрім динаміки маси тіла птиці, важливим інтегральним показником ефективності
застосування кормів та кормових добавок, які входять у їх склад, є показники конверсії корму.
Показники конверсії корму при вивчення ефективності кормової добавки Ліаформ наведені в
таблиці 3.
Таблиця 3
Показники конверсії корму в кінці досліду
Показники
Споживання корму за період досліду, г
Приріст курчат-бройлерів за період досліду, г
Конверсія корму

Контроль
4574
2339
1,96

Дослід
4574
2441
1,87

Як випливає з даних таблиці 3, застосування кормової добавки сприяло підвищенню
конверсії корму. Так, затрати корму на 1 кг приросту у контрольній групі становило 1,96 кг,
тоді як у дослідній – 1,87 кг корму.
Ряд дослідників стверджують, що причиною підвищення засвоюваності поживних
речовин є вплив кормових добавок – регуляторів кислотності (підкислювачів) на збільшення
всмоктуючої поверхні кишечнику, що сприяє швидкій абсорбції поживних речовин слизовою
оболонкою кишечника. Довжина мікроворсинок кишечнику також важлива для формування
загальної поверхні всмоктування поживних речовин [Lyukshtadt et al., 2013].
Інші дослідники стверджують, що застосування технологічних кормових добавок –
регуляторів кислотності підсилює процес нейтралізації кислотозв’язуючої здатності кормових
компонентів раціону, з найменшими для організму витратами знижує рН шлункового вмісту,
створює оптимальний рівень кислотності для перетравлення, всмоктування поживних речовин
в нижніх відділах шлунково-кишкового тракту та підвищує продуктивність курчат-бройлерів
[Podobed L.I., 2013, Hamko & Tarynskaia, 2015].
В кінці досліду було проведено дослідження гематологічних та біохімічних показників
крові. Результати гематологічних досліджень наведено в таблиці 4.
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Таблиця 4
Гематологічні показники курей-бройлерів за випробування
ефективності застосування кормової добавки Ліаформ, (М±m, n=10)
Показники
Еритроцити, Т/л
Гемоглобін, г/л
Гематокрит,%
Лейкоцити, Г/л

Групи
Контроль
Дослід
Контроль
Дослід
Контроль
Дослід
Контроль
Дослід

Значення
2,3±0,09
2,4±0,14
83,8±2,8
90,1±3,0*
27,2±1,7
28,7±1,4
25,9±1,8
25,1±1,1

Примітка: різниця статистично вірогідна порівняно до контролю: * − р ≤ 0,05

У результаті проведених досліджень крові курчат-бройлерів встановлено, що вміст
гемоглобіну у крові курчат контрольної групи становив 83,8 г/л, у крові курчат дослідної групи
90,1 г/л. що є на 7,5 % вищим, у порівнянні з контролем. Суттєвої різниці за іншими
досліджуваними показниками між контрольною та дослідною групами не спостерігалося.
Показники білкового обміну курчат-бройлерів за випробування ефективності
застосування кормової добавки Ліаформ наведені в таблиці 5.
Таблиця 5
Показники білкового обміну курей-бройлерів за випробування
ефективності застосування кормової добавки Ліаформ, (М±m, n=10)
Показники
Загальний білок, г/л
альбуміни, %
глобуліни, %

Групи
Контроль
Дослід
Контроль
Дослід
Контроль
Дослід

Значення
33,2±1,2
36,1±1,6*
32,9±1,6
35,1±1,1
67,1±2,9
64,9±2,1

При аналізі показників білкового обміну птиці відмічалася тенденція до підвищення
вмісту загального білка в сироватці крові курчат дослідної групи. Зокрема, у птиці контрольної
групи цей показник становив,33,2 г/л, у птиці дослідної групи – 36,1 г/л
Це, очевидно пояснюється тим, що підкислювачі знижують значення рН, створюючи
оптимальні умови для перетравлення білків і значно знижують навантаження на шлунок.
Вищий рівень кислотності в шлунку сприяє більшому виділенню соку та ферментів
підшлункової залози. [Polishchuk & Bulavkina, 2010].
При вивченні маси внутрішніх органів, зокрема, печінки, серця, нирок, легенів та
м’язового шлунку вірогідної різниці між контрольною та дослідною групами не
спостерігалось. Відсутність впливу додавання органічних кислот до раціону на масу та вихід
внутрішніх органів було підтверджено іншими дослідниками [Antongiovanni et al., 2007, Seifi
et al., 2015]. При забої в кінці досліду було відібрано проби м’яса грудки для лабораторних
досліджень. Результати досліджень представлені в таблиці 6.
Таблиця 6
Хімічний склад м’яса піддослідної птиці за випробування
ефективності застосування кормової добавки Ліаформ
Показники
Волога, %
Жир, %
Білок, %
Зола, %

Контрольна група
75,7
3,4
19,7
1,0

Дослідна група
75,1
2,9
21,0
0,9
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Як показують дані таблиці 6, м’ясо птиці дослідної групи містить більше білка – на
1,5 % та менше жиру – 0,9 %, у порівнянні з контролем. Підвищення рівня білка в м’ясі птиці
очевидно пояснюється інтенсифікацією білкового обміну в організмі птиці під впливом
органічних кислот. Суттєвої різниці у вмісті вологи, золи не відмічено.
ВИСНОВКИ
1. В результаті проведених досліджень встановлено, що кормова добавка Ліаформ
позитивно впливає на ріст та розвиток .курчат-бройлерів.
2. Досліджувана кормова добавка Ліаформ позитивно впливає на продуктивність
курчат-бройлерів, сприяє покращенню засвоєння кормів. Застосування кормової добавки
Ліаформ сприяло підвищенню живої маси курчат-бройлерів на 4,1%, підвищенню
середньодобових приростів курчат на 4, 3%. При застосуванні кормової добавки Ліаформ
підвищувався рівень білка в м’ясі птиці.
Перспективи досліджень. Проведення випробувань ефективності застосування
кормової добавки Ліаформ in vivo на інших видах сільськогосподарської птиці та тварин.
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У статті наведені результати клінічних випробувань переносимості препарату, що
містить флавоноїд кверцетин, на клінічно здорових котах. Кверцетин – біологічно активна
речовина, що міститься у багатьох вищих рослинах. Деякі фармакологічні ефекти
кверцетину відкриті нещодавно та інтенсивно вивчаються. Результати чисельних
досліджень
показують,
що
кверцетин
може
проявляти
антиоксидантну,
мембранопротекторну, гастро-, нефро-, гепато-, кардіозахисну, антитромбоцитарну,
протизапальну дію. Біодоступність кверцетину найвища у поєднанні з пектином і
нерозчинними олігосахаридами, що пов’язано зі змінами кількісного і якісного складу кишкової
мікрофлори.
Однією з обов’язкових передумов створення й апробації нових ветеринарних лікарських
засобів, як у контексті виконання національного законодавства, так і вимог міжнародного
співтовариства щодо реєстрації лікарських засобів, є проведення клінічних досліджень із
дотриманням вимог Належної клінічної практики (GCP). Особливо це стосується ліків з новою
речовиною, фармакологічні властивості та ефективність яких ще недостатньо вивчені. Тому
для оцінки переносимості, безпечності та ефективності препарату, що містить кверцетин,
проведено комплексне клінічне випробування на дрібних домашніх тваринах (котах).
Дослідження проводили в умовах ветеринарних клінік на здорових котах, різного віку, статі
й породи. Препарат застосовували перорально у дозі 4 мг/кг маси тіла тварини з кормом
впродовж 30 діб. Відбір крові у досліджуваних тварин проводили до застосування препарату
та на 30 і 60 добу досліду. Ефект дії препарату оцінювався за показниками клінічного стану,
а також за гематологічними та біохімічними показниками крові котів. Для морфологічних
досліджень використовували стабілізовану ЕДТА кров, а для біохімічних досліджень –
сироватку крові.
За оцінкою клінічного стану тварин і даними лабораторних досліджень,
переносимість досліджуваного препарату при пероральному застосуванні клінічно здоровим
котам була доброю. За результатами порівняння клінічних, гематологічних та біохімічних
показників, отриманих на 30 та 60 добу експерименту, і перед застосуванням препарату,
негативних змін не виявлено. Результати біохімічних досліджень крові котів на 30 добу
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вказували про достовірне підвищення, в межах норми, вмісту глюкози, сечовини, креатиніну,
каталази, зростання активності аланінамінотрансферази та зменшення активності гаммаглутамілтрансферази і вмісту дієнових кон‘югатів та малонового діальдегіду. Показники
білкового спектру сироватки крові відзначалися стабільністю протягом всього періоду
досліду. На 60-й день застосування препарату було виявлено відновлення до початкових
значень більшості параметрів сироватки крові котів, у порівнянні з показниками,
отриманими на 30-й день досліду.
За показниками антиоксидантної системи організму котів відзначено, що активність
супероксиддисмутази і вміст дієнових кон‘югатів у сироватці крові у цей період досліду
залишалася на рівні значень 30-ої доби. Активність каталази знизилася, порівняно зі
значеннями на 30-ту добу, але не відрізнялася вірогідно від початкових показників, а вміст
малонового діальдегіду у сироватці крові тварин достовірно зменшувався. Це вказувало на
зниження інтенсивності утворення токсичних сполук в організмі котів і виражені
антиоксидантні властивості препарату «Гепанефран».
Ключові слова: ФЛАВОНОЇДИ, КВЕРЦЕТИН, КОТИ, МОРФОЛОГІЧНІ ТА
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ, АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА.
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The article presents the results of clinical trials of tolerability of the drug, containing the
flavonoid quercetin, on clinically healthy cats. Quercetin is a biologically active substance found in
many plants. Some pharmacological effects of quercetin have been discovered recently and are being
intensively studied. The results of numerous studies show that quercetin may possess antioxidant,
membraneprotective, gastro-, nephro-, hepato-, cardio-protective, antiplatelet, anti-inflammatory
action. The bioavailability of quercetin is highest in combination with pectin and insoluble
oligosaccharides, which is associated with changes in the quantitative and qualitative composition of
the intestinal microflora. One of the prerequisites for the development and testing of new veterinary
medicinal products, both in the context of national legislation and the requirements of the
international community for the registration of medicinal products, is to conduct clinical trials in
accordance with Good Clinical Practice (GCP). This is especially true of drugs with a new substance,
the pharmacological properties and effectiveness of which have not been sufficiently studied.
Therefore, to assess the tolerability, safety and efficacy of the drug containing quercetin, a
comprehensive clinical trial was performed on small pets (cats). The study was conducted in
veterinary clinics on healthy cats of all ages, genders and breeds. The drug was administered orally
at a dose of 4 mg/kg body weight with food for 30 days. Blood sampling was performed before drug
use and on 30 and 60 days of the experiment. The effect of the drug was assessed by clinical
indicators, as well as hematological and biochemical parameters of the blood of cats. Stabilized
EDTA blood was used for morphological studies and blood serum for biochemical studies.
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According to the assessment of the animal clinical condition and laboratory data, the
tolerability of the studied drug when administered orally to clinically healthy cats was good.
According to the results of comparison of clinical, hematological and biochemical parameters
obtained on the 30th and 60th day of the experiment, and before the use of the drug, no negative
changes were detected.
The results of biochemical tests of cats serum blood on 30th day indicated a reliable increase,
within normal limits, in glucose, urea, creatinine content, increased alanine aminotransferase and
catalase activity, decreased gamma-glutamyltransferase activity and decreased content of diene
conjugates and malonic dialdehyde – main peroxide oxidation indexes. Serum protein spectrum
parameters were stable throughout the experiment. On the 60th day of drug application, recovery to
the initial values of majority cats serum parameters was detected, compared with the values obtained
on the 30th day of the experiment. According to the indicators of the antioxidant system of cats, the
activity of serum superoxide dismutase and the content of diene conjugates during this period of the
experiment remained at the level of the 30th day. Serum catalase activity decreased, compared to the
values on the 30th day, but did not differ significantly from initial indices, and the content of malonic
dialdehyde in the serum of animals decreased reliably. This indicated a decrease in the intensity of
the formation of toxic compounds in the cats body and pronounced antioxidant properties of the drug
“Hepanephran”. The results of the studies show that when using the drug for 30 days there was an
increase in body tone, activation of hematopoiesis and antioxidant protection, stability of protein
metabolism, serum biochemical profile and improvement of the physiological state of the study
animals as a whole.
Keywords: FLAVONOIDS, QUARTZETIN, CATS, MORPHOLOGICAL AND
BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD, ANTIOXIDANT SYSTEM.
Флавоноїди – група біологічно активних речовин, що містяться в більшості вищих
рослин. Група флавоноїдів містить велику кількість подібних за будовою поліфенольних
сполук (понад 6000), що мають у своїй структурі дифенілпропановий фрагмент і
розрізняються за фізико-хімічними властивостями та фармакологічною дією. Згідно з
літературними даними, різні флавоноїди можуть спричиняти окремі чи поєднані
фармакологічні ефекти, такі як ангіопротекторний, протизапальний, судинорозширювальний,
кардіопротекторний, гепатопротекторний, жовчогінний; забезпечують зниження протеїнурії,
зменшують вираженість гіперглікемії, знижують інтенсивність процесів вільнорадикального
окиснення, проявляють гіпоазотемічну та діуретичну дії. До комплексно дієвих флавоноїдів
відносять рутин, кверцетин, ізокверцетин, гесперидин, еріодиктин, кверцитрин, епікатехін і
ін. (Maksjutyna et al., 2012).
Володіючи антиоксидантними й ангіопротекторними властивостями, здатністю
пригнічувати активність ферментів, які регулюють розвиток запалення, а також впливаючи на
велику кількість інших інтра- та екстацелюлярних реакцій, біофлавоноїди розглядаються як
унікальні аліментарні біорегулятори (Murakami et al., 2008; Gusdinar et al., 2011). Їхня
антиоксидантна дія зумовлена здатністю нейтралізувати радикали, що утворюються в
результаті перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ). Молекула флавоноїду, усуваючи продукти
пероксидації, захищає ліпідний шар клітинних мембран від ушкоджень. Блокування
флавоноїдами вільнорадикальної ліпопероксидації мембран пов'язано не тільки з їхніми
структурними особливостями, але й зі здатністю взаємодіяти з мембранами й проникати крізь
їхній ліпідний шар. Таким чином, в аспекті можливості зниження активності ПОЛ, особливу
увагу привертають флавоноїди, які, окрім антиоксидантної дії, мають ендотелій-протекторні
властивості (Zhang et al., 2011).
Кверцетин (3,3',4',5,7-пентагідроксифлавон) – один із найпоширеніших рослинних
флавоноїдів. У вільному вигляді зустрічається рідко, а в глікозильованій формі знаходиться у
трав’янистих і дерев’янистих рослинах: квітках, листях, корі дерев тощо. Кверцетин посідає
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друге місце за вираженістю антиоксидантного ефекту серед ряду інших флавоноїдів. Окрім
нейтралізації вільних радикалів і стабілізації клітинних мембран, антиоксидантний ефект
кверцетину зумовлений його здатністю активувати ферменти власного антиоксидантного
захисту організму (каталазу, глутатіонредуктазу, супероксиддисмутазу та ін.) і підвищувати
рівень неферментних антиоксидантів у крові (аскорбінової кислоти, токоферолу, глутатіону).
Кверцетин потенціює антиліпопероксидну дію вітамінів С та Е, а за своїми антиоксидантними
властивостями перевершує останні. Деякі фармакологічні ефекти кверцетину відкриті
нещодавно та, наразі, інтенсивно вивчаються (Park еt al., 2008; Zupanec et al., 2010; Peluso et
al., 2015). Результати численної кількості доклінічних і клінічних досліджень підтверджують,
що у дослідах in vivo та in vitro, кверцетин проявляє не тільки антиоксидантну, але й
мембраностабілізуючу,
протизапальну,
кардіопротекторну,
антиагрегантну,
гастопротекторну, гепатопротекторну, нефропротекторну, церебропротекторну, репаративну,
спазмолітичну, радіопротекторну, хондропротекторну, антитоксичну дії (Min et al., 2007;
Gusdinar et al., 2011). Ці властивості кверцетину є цінними в разі лікування тварин із
захворюваннями серцево-судинної, опорно-рухової, дихальної, травної та інших систем
організму, а також онкологічної патології (Kovalev et al., 1999; Harchenko et al., 2009; Maksjutyna
et al., 2012; Maciel et al., 2013).
Враховуючи отримані позитивні результати доклінічних досліджень (виражений
гепатопротекторний,
нефропротекторний,
гастропротекторний
вплив),
логічним
продовженням було проведення ретельних клінічних досліджень і вивчення дії кверцетину на
цільових, зокрема, на дрібних домашніх тваринах. Такий підхід обумовлений тим, що однією
з ключових та обов’язкових передумов створення й апробації нових ВЛЗ, як у контексті
виконання національного законодавства, так і вимог міжнародного співтовариства щодо
реєстрації лікарських засобів, є проведення клінічних досліджень із дотриманням вимог
«Належної клінічної практики» (GCP). Це, передусім, стосується засобів із новою субстанцією,
фармакологія й ефективність якої ще недостатньо вивчені. Критерії оцінки ефективності та
безпечності досліджуваного засобу повинні включати характеристики функціонального стану
організму на основі морфо-біохімічних показників крові цільових видів тварин та інших
лабораторних досліджень, залежно від фармакотерапевтичної групи лікарського засобу (VICH
GL9, 2000; VICH GL43, 2008; Kocjumbas et al., 2013, 2014).
Метою нашої роботи було дослідити переносимість препарату «Гепанефран», з діючою
основою кверцетин, упродовж його клінічного випробування на котах.
Матеріали і методи. Клінічні дослідження щодо переносимості препарату
«Гепанефран», таблетки, виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (Україна), проводили
на дрібних домашніх тваринах (котах) різного віку, статі й породи, в умовах ветеринарних
клінік Харкова та Львова. До досліду було залучено 16 клінічно здорових тварин, що
отримували препарат «Гепанефран» в дозі 4 мг/кг маси тіла тварини.
Гепанефран містить діючу речовину кверцетин (у перерахунку на суху речовину) – 20
мг, допоміжні речовини: пектин, глюкози моногідрат, сахарозу, тальк, магнію стеарат).
Препарат задавали з кормом один раз на добу.
Ефект дії препарату оцінювали за показниками клінічного стану, а також
морфологічними та біохімічними показниками крові. Клінічна значущість виявлених
відмінностей у клінічному стані оцінювалася лікарем ветеринарної медицини. Упродовж
усього експерименту тварини знаходилися під спостереженням, що включало в себе
реєстрацію змін загального клінічного стану. Динаміку коливань досліджуваних
морфологічних та біохімічних показників крові тварин оцінювали на 30 і 60 добу дослідження,
порівняно з початковими (отриманими перед введенням досліджуваного препарату) та
попередніми результатами. Кров відбирали від 10 із 16 тварин, залучених до експерименту.
Визначення морфологічних (кількість еритроцитів і лейкоцитів, лейкограма,
гематокрит, ШОЕ) та біохімічних (концентрації гемоглобіну й загального білка, вміст
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білкових фракцій, активність АлАТ, АсАТ, γ-ГГТ, каталази, супероксиддисмутази (СОД),
вміст загального холестеролу, креатиніну, сечовини, глюкози, малонового діальдегіду (МДА),
дієнових кон‘югатів (ДК)) показників проводили згідно зі загальновизнаними методиками, з
використанням стандартних сертифікованих тест-наборів «Human Diagnostics Worldwide»
(Німеччина) та відповідних приладів: гематологічні дослідження – за допомогою
автоматичного аналізатора Mythic 18 Vet з використанням принципу імпедансометрії;
біохімічні дослідження – за допомогою напівавтоматичного біохімічного аналізатора
HumaLyzer 3000.
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
(Італія). Кількісне визначення білків проводили шляхом сканування електрофореграм, з
подальшим їхнім графічним реконструюванням та обчисленням за площею. Сумарний вміст
білкових фракцій приймали за 100 % (Dubynyna et al., 1983; Koroljuk et al.; 1988, Winnicka,
1997; Vlizlo et al., 2012; Kocjumbas et al., 2013, 2014).
Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність різниці
показників (р<0,05; р<0,01; р<0,001) за критерієм Стьюдента (Mazur, 1998).
Результати й обговорення. За оцінкою загального стану ветеринарними фахівцями,
переносимість препарату в клінічно здорових котів була доброю. За результатами
гематологічних досліджень, на 30 добу від початку дослідження, встановлено вірогідне
зростання концентрації гемоглобіну на 14 % (р≤0,001; табл. 1). Одночасно підтверджено
підвищення величини гематокриту на 12,5 % (р≤0,05). Також виявлено збільшення кількості
еритроцитів на 20 % (р≤0,01). Отримані результати свідчили про активацію процесів
кровотворення та покращення обмінних реакцій в організмі котів.
Таблиця 1
Показники цільної крові клінічно здорових котів до, упродовж і після застосування «Гепанефрану»
(М±m, n=10)
Показники

До застосування

Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Гематокрит, л/л
Лейкоцити, Г/л
Базофіли
Еозинофіли
Нейтрофіли
паличкоядерні
Нейтрофіли
сегментоядерні
Лімфоцити
Моноцити

%
Г/л
%
Г/л
%
Г/л
%
Г/л
%
Г/л
%
Г/л

138,9±3,11
8,2±0,25
0,40±0,02
12,6±0,23
0
0
4,5±0,12
0,57±0,02
3,6±0,22
0,45±0,02
37,8±1,52
4,76±0,14
51,4±1,7
6,47±0,16
2,7±0,32
0,34±0,07

Після початку застосування
30 доба
60 доба
158,7±2,89***
152,0±4,22
9,8±0,41**
8,5±0,31
0,45±0,01*
0,42±0,02
9,6±0,41***
12,6±0,18###
0
0
0
0
4,7±0,69
5,9±0,15***
0,45±0,05*
0,74±0,04###**
2,6±0,31*
3,0±0,28
0,25±0,02***
0,38±0,01###**
36,8±2,24
42,8±1,81
3,53±0,54
5,38±0,48#
52,8±1,74
45,0±1,55##*
5,06±0,21
5,67±0,26
3,1±0,41
3,2±0,12
0,29±0,06
0,51±0,08

Норма
90–150
4,6–10,0
0,24–0,45
8,5–15
0
0
2–12
0,2–2,8
1–5
0,1–1,5
35–75
2,8–9,5
20–55
0,8–7,0
1–5
0,1–1,9

Примітка: тут і надалі. Статистично вірогідна різниця: порівняно з початком досліду: * – р ≤0,05;
** – р ≤0,01; *** – р ≤0,001; між 30 і 60 добами експерименту # – р ≤0,05; ## – р ≤0,01; ### – р ≤0,001.

Згадані показники залишалися на дещо вищому рівні також і на 60 добу, порівняно з
початком дослідження, що вказувало на тривалий позитивний ефект від застосування
«Гепанефрану».
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За кількістю лейкоцитів на 30 добу відзначали її зниження, однак, ці зміни були в межах
фізіологічних коливань. Аналіз лейкограми показав, що зниження відбулося за рахунок
незначного зменшення відсотка паличкоядерних нейтрофілів, без особливого коливання числа
більшості ключових клітин природної резистентності (сегментоядерні нейтрофіли,
макрофаги, еозинофіли). Також не було виявлено суттєвих змін за показником числа
лімфоцитів.
На 60 добу, значення кількості лейкоцитів відновилося до початкової кількості (р<0,1).
Також зауважено зростання, в межах норми, показників вмісту еозинофілів і нейтрофілів, які
наблизились до середніх значень фізіологічних коливань. Останнє вказувало на покращення
процесів дозрівання клітин білої крові. Еозинофіли, як і нейтрофільні гранулоцити, є
фагоцитами й цитотоксичними клітинами. Діяльність цих лейкоцитів має спеціалізований
характер і тісно пов'язана з функціонуванням імунної системи слизових оболонок (Winnicka,
1997; Kazmirchuk, 2007; Katerenchuk, 2015). Тому в цілому, за отриманими результатами,
можна стверджувати, що найбільш важливі ланки імунного статусу тварин, у разі
застосування препарату, були на високому функціональному рівні протягом всього дослідного
періоду.
Результати біохімічних досліджень крові на 30 добу вказували про підвищення, в
межах норми, вмісту глюкози – на 8,8 % (р≤0,01), сечовини – на 50,1 % (р≤0,001), креатиніну
– на 15,2 % (р≤0,01), каталази – на 96,8 % (р≤0,001), зростання активності АлАТ – на 19,5 %
(р≤0,05) та зменшення показників γ-ГТ– на 34,0 % (р≤0,01), ДК– на 24,6 % (р≤0,05), МДА – на
43,8 % (р≤0,001), що загалом означало активацію обмінних процесів і зростання активності
антиоксидантної системи організму (табл. 2; рис. 1, 2). У протеїнограмі сироватки крові
відзначено тенденцію до підвищення вмісту γ-глобулінів на 27,5 %.
Таблиця 2
Біохімічні показники сироватки крові клінічно здорових котів до, упродовж і після застосування
«Гепанефрану», (М±m, n=10)
Показники
Загальний білок, г/л
Альбумін, г/л
α -глобуліни, г/л
β-глобуліни, г/л
γ-глобуліни, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Сечовина, ммоль/л
Креатинін, мкмоль/л
ГГТ, Од/л
АлАТ, Од/л
АсАТ, Од/л

До застосування
60,0±0,81
28,8±0,88
11,0±1,14
11,1±0,86
9,1±1,01
5,7±0,12
6,9±0,21
87,6±2,61
5,3±0,56
37,9±2,41
20,9±0,47

Після початку застосування
30 доба
60 доба
60,8±2,41
60,1±0,69
25,0±1,24
28,1±0,29
11,2±1,05
9,6±0,58
12,5±1,01
11,1±0,39
11,6±1,03
11,3±0,85
6,2±0,09**
5,7±0,11##
10,4±0,54***
6,7±0,38###
100,9±2,34**
86,0±1,49###
3,5±0,11**
4,8±0,49#
45,3±1,05*
35,8±1,18###
20,8±1,81
22,5±1,12

Норма
54–77
25–37
13–45
4–18
5–10
3,3–8,0
3,5–11,0
70–165
0–5
19–80
10–30

На 60 добу, від початку застосування препарату, виявлено відновлення до початкових
більшості, змінених на 30 добу, показників сироватки крові клінічно здорових котів: глюкози,
сечовини, креатині ну, ГГТ АлАТ (табл. 2).
Показники білкового спектру сироватки крові відзначалися стабільністю протягом
всього періоду спостереження.
За показниками антиоксидантної системи організму відзначено, що рівень СОД і ДК у
цей період досліду залишалася на рівні значень 30 доби (рис. 1, 2).
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12,4±0,94***
12
9,9±0,54
10
8,1±0,37##

7,5±0,71*

8

6,5±0,44***

6,3±0,84
6
4
2
0
До застосування

30 доба
Каталаза, кат/л

60 доба
СОД, уо/мл

Рис. 1. Динаміка показників антиоксидантного стану крові (каталаза та супероксиддисмутаза) клінічно
здорових котів, яким згодовували «Гепанефран»
14

12,6±0,78

12

10,8±0,59
9,5±0,67*

10
8

ДК, мкмоль/л

9,6±0,46

МДА, мкмоль/л
6
5,4±0,31***

4

4,2±0,41#***

2
0
До застосування

30 доба

60 доба

Рис. 2. Динаміка показників антиоксидантного стану (дієнові кон’югати та малоновий діальдегід) клінічно
здорових котів, яким згодовували «Гепанефран»

Активність каталази знизилася, порівняно зі значеннями цієї ж доби на 34,7 % (р≤0,01)
і не мала вірогідної різниці з початковими показниками (р≤0,1). Кількість МДА продовжувала
зменшуватися і на кінець дослідження становила 4,2 мкмоль/л, що на 22,2 % (р≤0,05) менше,
порівняно з 30 добою і на 56,2 % (р≤0,001) – ніж на початок експерименту. Це, в свою чергу,
вказувало на зниження інтенсивність утворення токсичних сполук в організмі тварин і
виражені антиоксидантні властивості препарату «Гепанефран».
ВИСНОВКИ
1. Переносимість препарату «Гепанефран», таблетки. виробництва ПАТ НВЦ
«Борщагівський ХФЗ» (Україна), за перорального застосування клінічно здоровим котам, у
дозі 4 мг/кг маси тіла тварини, 1 раз на добу, впродовж 30 діб, була доброю. За результатами
порівняння досліджуваних клінічних, морфологічних і біохімічних показників на 30 та 60 добу
дослідження з вихідними значеннями (отриманими перед застосуванням досліджуваного
препарату) не було виявлено негативних змін.
2. Застосування препарату «Гепанефран» протягом 30 діб підвищує тонус організму,
активізує показники кровотворення та антиоксидантного захисту, не змінює показники
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білкового обміну, стабілізує біохімічний профіль сироватки крові та покращує фізіологічний
стан організму клінічно здорових котів у цілому.
Перспективи досліджень. Вивчення впливу препарату «Гепанефран» на організм
котів із захворюваннями різної етіології.
Подяка. Aвтори висловлюють подяку співробітникам лабораторії клініко-біологічних
досліджень О. М. П’ятничко, О. Й. Сободош, О. А. Максимович, О. В. Михалюк
за визначення окремих біохімічних і морфологічних показників крові котів.
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ВИВЧЕННЯ ПОДРАЗЛИВОЇ І ШКІРНО-РЕЗОРБТИВНОЇ ДІЇ
НАТРІЙВМІСНИХ ПРЕПАРАТІВ
О. Г. Малик, д-р біол. наук., професор,
Я. М. Процик, канд. с.-г. наук,
Н. В. Шкодяк, канд. вет. наук,
Т. В. Юринець, С. Я. Мартиник, В. А. Смук, наукові співробітники
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
yaros.pr@gmail.com
Натрійвмісні препарати мають протимікробну, протизапальну та ранозагоювальну
активність, що зумовлює їх застосування у ветеринарії. Ця дія зумовлена широким спектром
фізіологічного впливу іонів натрію на обмін речовин в організмі тварин. У статті наведені
результати експериментальних досліджень щодо вивчення подразливої дії натрійвмісних
препаратів: відомого – 2 % гліцетинат, його аналогів – 2 % овоцид, 3 % овоцид, 1,5 % калійнатрійвмісний препарат (Nа/К, 1,5 %). Вивчення подразливої та шкірно-резорбтивної дії
препаратів здійснювали методом занурення хвостів тварин у пробірку з речовиною. У досліді
використовували білих щурів масою тіла 250–270 г. Було сформовано 4 групи щурів по 3
тварини у кожній: щурам І групи (контрольної) хвости занурювали в пробірки з 2 %
гліцетинатом, тваринам ІІ групи – у пробірки з 2 % овоцидом, ІІІ групи – у пробірки з 3 %
овоцидом, а IV групі щурів – з Nа/К,
1,5 % препаратом. Час експозиції становив 4 години. За тваринами здійснювали клінічні
спостереження, оцінюючи їх загальний стан та реакцію шкіри хвоста. Вивчали вплив
препаратів на морфологічні і біохімічні показники крові щурів.
За вивчення місцево-подразнювальної дії досліджуваних препаратів, у щурів І, ІІ і ІІІ
групи виявлена помірна місцево-подразнювальна реакція, що проявлялося появою гіперемії та
потовщення шкіри, а у тварин IV групи з’явилася лише незначна гіперемія на шкірі хвостів.
Це свідчить про слабшу місцево-подразнювальну дію калій-натрійвмісного препарату (1,5 %
К, Na), порівняно з іншими досліджуваними препаратами.
За даними гематологічних досліджень, у крові щурів ІІІ і IV групи, виявлено вірогідне
збільшення, в межах норми, кількості лейкоцитів та зменшення вмісту гемоглобіну,
порівняно з показниками у тварин І групи. Встановлено, що на 4 годині досліду за дії
досліджуваних калій-натрійвмісних препаратів збільшується проникність Натрію і Калію
через шкіру щурів у кров. Зокрема, у сироватці крові тварин ІІ і IV групи відзначено вірогідне
збільшення вмісту Kалію у 2,1 рази, відповідно, і суттєве збільшення вмісту Натрію у крові
тварин ІІІ і IV групи, порівняно з тваринами контрольної (І ) групи. Виявлено вірогідне
підвищення активності АсАТ у тварин ІІ і IV групи та активності АлАТ, ЛФ та збільшення
вмісту ТАГ у щурів ІІІ групи, порівняно з показниками щурів І групи, що свідчить про вплив
аналогів 2 % гліцетинату на метаболічні процеси в організмі тварин.
Ключові слова: НАТРІЙВМІСНІ, КАЛІЙ-НАТРІЙВМІСНІ ПРЕПАРАТИ, ЩУРИ,
ПОДРАЗЛИВА І ШКІРНО-РЕЗОРБТИВНА ДІЯ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ КРОВІ.
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STUDY OF IRRITANT AND SKIN-RESORPTIVE ACTION
OF SODIUM-CONTAINING DRUG
O. Malyk, Ya. Protsyk, N. Shkodyak, T. Yurynets, S. Martynyk, V. Smuk
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Product and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
yaros.pr@gmail.com
Sodium-containing preparations have antimicrobial, anti-inflammatory and wound-healing
activity, which determines their use in veterinary medicine. This effect is due to a wide range of
physiological effects of sodium ions on animals metabolism. The article presents the results of
experimental studies of the irritant effect of sodium-containing drugs: known – 2 % glycetinate, its
analogues – 2 % ovocid, 3 % ovocid, 1.5 % potassium-sodium drug (Na / K, 1.5%). Studies of irritant
and skin-resorptive action of drugs were performed by immersing the tail of animals in a test tube
with the substance on white rats weighing 250–270 g. Four groups of rats were formed with 3 animals
each: rats of I group (control) tails were immersed in test tubes with 2 % glycetinate, animals of II
group – in test tubes with 2% oocide, III group – in test tubes with 3 % oocide, and in IV group rats
– with Na / K, 1.5% drug. The exposure time was 4 hours. The animals were subjected to clinical
observations, assessing their general condition and the reaction of the tail’s skin. The effect of drugs
on the morphological and biochemical parameters of the rats blood was studied. The study of the
local irritant effect of the studied drugs in rats from I, II and III groups showed a moderate local
irritant reaction, as evidenced by the appearance of redness and thickening of the skin, and in group
IV animals appeared only slight redness on the skin of the tails. This indicates a weaker local irritant
effect of potassium-sodium-containing drug (1.5% K, Na), compared with other studied drugs.
According to hematological studies, in the rats’s blood of groups III and IV, a reliable
increase, within normal limits, the number of leukocytes and a decrease in hemoglobin content,
compared with those of animals of group I. It was found that at 4 hours of the experiment under the
action of the studied potassium-sodium drugs increases the permeability of Sodium and Potassium
through the rats’s skin into the blood. In particular, in serum of animals from groups II and IV there
was a reliable increase of Potassium content by 2.1 times, respectively, and a significant increase in
Sodium content in the blood of animals from groups III and IV, compared with control group. In
animals of groups II and IV there was a reliable increase of serum aspartate aminotransferase activity,
and in rats of group III – increase of serum alanine aminotransferase, alkaline phosphatase activity
and in triacylglycerol’s content, compared with rats of group I, which indicates the effect of 2 %
glycecin analogues on metabolic processes in animals.
Keywords: SODIUM-CONTAINING AND POTASSIUM-SODIUM CONTAINING
PREPARATIONS, RATS, IRRITANT AND SKIN-RESORPTIVE ACTION, HEMATOLOGICAL
AND BIOCHEMICAL INDICES OF BLOOD.
Натрій- і калійвмісні препарати мають протимікробну, протизапальну та
ранозагоювальну активність, що зумовлює їх застосування у ветеринарії.
Ця дія зумовлена широким спектром фізіологічного впливу іонів Натрію та Калію на
обмін речовин в організмі тварин. Елементи виконують низку важливих функцій: впливають
на проникність мембран клітин, забезпечують осмотичний тиск, підтримують водний баланс,
активують нервово-м’язову збудливість, регулюють кислотно-лужну рівновагу, беруть участь
у підтриманні колоїдного стану білків, проявляють специфічну дію на активність ряду
ферментів. Солі Натрію і Калію є малотоксичними і використовуються в гуманній та
ветеринарній медицині завдяки їх протимікробній, дезінтоксикаційній, протизапальній і
репаративній дії.
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Вивчено лікувальну дію гліцетинату, до складу якого входить органічний комплекс
натрію (концентрація 1 % або 2 %) з етанолом і гліцеролом, та впливу препарату на обмін
речовин в організмі тварин із експериментальними запальними і рановими процесами.
З’ясовано, що препарат гліцетинат із вмістом Натрію 0,5–2 % був малотоксичним і виявляв
помірну місцево-подразнювальну дію на шкіру щурів (Shkodyak et al., 2003; Tesarivska, 2005;
Shkodyak, 2010).
Метою досліджень було вивчення подразливої та шкірно-резорбтивної дії натрій- і
калій-натрійвмісних препаратів на щурах у порівнянні з відомим ветеринарним препаратом
2 % гліцетинатом.
Матеріали і методи. Вивчення подразливої та шкірно-резорбтивної дії препаратів
здійснювали методом занурення хвостів тварин у пробірку з речовиною (Kotsyumbas et al.,
2006). У досліді використовували білих щурів масою тіла 250–270 г. Було сформовано 4 групи
щурів по 3 тварини у кожній. Щурам І групи (контрольної) хвости занурювали в пробірки з
2 % гліцетинатом, тваринам ІІ групи – у пробірки з 2 % овоцидом, ІІІ групи – у пробірки з 3 %
овоцидом, а IV групі щурів – з 1,5 % К,Na препаратом. Час експозиції становив 4 години.
За добу до досліду хвости тварин ретельно промивали теплою водою з милом для
усунення з поверхні шкіри струпів і бруду. В день досліду тварин фіксували у спеціальному
станку, а хвости вводили на 2/3 довжини у пробірки з досліджуваним препаратом, які
знаходилися у водяній бані при температурі 28–30 °С. Пробірку закрили корковим кільцем із
внутрішнім діаметром більшим, ніж діаметр хвоста. Просвіт, що залишився, закрили
пластиліном, стежачи за тим, щоб хвости не були стиснутими. Після закінчення експерименту
залишки препаратів змивали зі шкіри хвостів теплою водою.
За тваринами здійснювали клінічні спостереження, оцінюючи їх загальний стан та
реакцію шкіри хвоста. У кінці досліду у щурів декапітували, за ефірного наркозу, і відбирали
зразки крові для подальших досліджень у лабораторії клініко-біологічних досліджень ДНДКІ
ветпрепаратів та кормових добавок. Вивчали вплив препаратів на морфологічні показники
(кількість еритроцитів, лейкоцитів, концентрація гемоглобіну, показник гематокриту, індекси
червоної крові) за загальноприйнятими методиками (Kotsyumbas et al., 2014) та біохімічні
(концентрація
загального
білка,
активність
аланінамінотрансферази
(АлАТ),
аспартатамінотрансферази (АсАТ), ЛФ (лужної фосфатази), вміст калію, натрію, загального
холестеролу, триацилгліцеролів (ТАГ) показники крові щурів за допомогою біохімічного
аналізатора Humalyzer 3000 із використанням наборів реактивів і стандартів фірми Human. Для
морфологічних досліджень використовували стабілізовану гепарином кров, а для біохімічних
– сироватку крові щурів.
Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність показників
(р<0,05) за критерієм Стьюдента (Mazur, 1998).
Результати й обговорення. Оцінюючи загальний стан, поведінку, місцеву реакцію
шкіри щурів за вивчення місцево-подразнювальної дії усіх препаратів, відзначено, що вони не
викликали видимих порушень фізіологічних функцій, появи клінічних ознак інтоксикацій.
Виявлено зменшення кількісного вмісту препаратів у пробірках, що вказує на добре
всмоктування препаратів через шкіру. На шкірі хвостів тварин не зафіксовано значних
клінічних ознак запалення або подразнення (еритем, набряків та тріщин). У щурів І, ІІ і ІІІ
групи, хвости яких занурювали, відповідно, у 2 % гліцетинат, 2 % овоцид і 3 % овоцид,
виявлена помірна місцево-подразнювальна реакція, про що свідчила поява гіперемії та
потовщення шкіри. При цьому у тварин IV групи з’явилася лише незначна гіперемія на шкірі
хвоста, що свідчить про слабшу місцево-подразнювальну дію калієвмісного препарату (1,5 %
К,Na), порівняно з іншими досліджуваними препаратами.
Аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити висновок, що гематологічні параметри
щурів усіх груп знаходилися в межах фізіологічної норми і відповідали статусу умовноздорового організму без ознак патофізіологічних відхилень.
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За даними гематологічних досліджень (табл. 1), у крові щурів ІІІ і IV групи виявлено
збільшення кількості лейкоцитів, відповідно, на 33,0 і 35,6 % (р<0,05) та зменшення вмісту
гемоглобіну на 7,8 % (р<0,05), порівняно з показниками у тварин І групи.
Таблиця 1
Гематологічні показники крові щурів за умови застосування натрійвмісних препаратів, (М±m, n=3)
Показники
Лейкоцити, Г/л
Гемоглобін, г/л
Еритроцити Т/л
Гематокрит, %
МСН, пг
МСНС, г/дл
МСV, мкм
Тромбоцити, г/л

І
11,5±0,6
168,5±3,6
7,9±0,5
46,3±1,8
20,9±0,7
36,1±0,3
57,8±1,40
662,2±32,9

Групи тварин
ІІ
ІІІ
10,0±0,6
15,3±1,2*
166,0±1,5
155,3±2,3*
7,7±0,3
7,5±0,2
44,2±0,2
43,0±0,6
21,7±0,6
21,7±0,1
36,8±0,2
36,0±0,4
59,0±1,4
57,4±2,4
599,3±20,6
643,7±28,0

IV
15,6±1,3*
154,2±5,3
6,8±0,4
47,7±1,8
22,4±1,6
33,4±1,2
62,4±1,4
719,5±52,9

Фізіологічні
норми
4,0–16,0
117,0–160,0
4,0–7,8
36,0–59,0
20,0–25,0
36,0–39,0
57,0–70,0
300,0–730,0

Примітка: тут і надалі: * ― р<0,05; ** – р<0,01 вірогідні різниці між показниками до тварин І групи

Біохімічні показники, викладені в таблиці 2, засвідчили, що за дії досліджуваних
препаратів метаболічні процеси в організмі щурів контрольної і дослідних груп, проходили з
різною інтенсивністю. Через 4 годин у сироватці крові тварин усіх груп вміст загального білка
суттєво не відрізнявся і був у межах фізіологічної норми для щурів даного віку. Аналіз даних
щодо активності ферментів у сироватці крові виявив підвищення активності АлАТ на 33,1 %
(р<0,05) у щурів ІІІ групи та активності АсАТ у тварин ІІ і IV групи, відповідно, на 41,4 %
(р<0,01) і 19,0 % (р<0,05), порівняно з показниками щурів І групи. У крові щурів ІІІ групи під
дією 3 % овоциду встановлено зростання активності ЛФ на 33,8 % (р<0,05), порівняно з
тваринами контрольної групи. Окрім цього, у тварин ІІІ і IV групи на 4 годині досліду
виявлено збільшення вмісту ТАГ у сироватці крові, відповідно на 45,4 і 36,4 %, порівняно з
тваринами І групи (табл. 2).
Таблиця 2
Біохімічні показники крові щурів за умови застосування натрійвмісних препаратів, (М±m, n=3)
Показники
Загальний білок, г/л
Калій, ммоль/л
Натрій, ммоль/л
АлАт, Од/л
АсАт, Од/л
ЛФ, Од/л
Холестерол загал., ммоль/л
Триацигліцероли, ммоль/л

І
69,2±1,4
2,8±0,3
68,0±2,5
75,4±3,0
207,1±7,5
470,5±50,1
0,2±0,06
1,1±0,04

Групи тварин
ІІ
ІІІ
69,3±0,6
65,6±1,6
5,8±0,4**
4,7±0,2
75,9±6,5
90,5±6,5
81,8±3,6
100,4±7,6*
293,0±16,1**
211,8±11,2
656,9±60,3
629,7±21,7*
0,4±0,08
0,6±0,1
1,2±0,06
1,6±0,1*

IV
70,9±2,2
5,8±0,6**
83,3±5,0
86,5±6,3
246,4±4,2*
614,2±84,5
0,6±0,2
1,5±0,1*

Фізіологічні
норми
66,0–74,0
4,0–5,9
106,0–146,0
42,0–78,0
175,0–225,0
200,0–365,0
0,6–1,6
0,6–1,4

Встановлено, що на 4-ій годині досліду за дії досліджуваних калій-натрійвмісних
препаратів збільшується проникність натрію і калію через шкіру щурів у кров. Зокрема, у
сироватці крові тварин ІІ і IV групи відзначено збільшення вмісту Kалію у 2,1 рази (р<0,01),
відповідно, і вмісту Натрію у крові тварин ІІІ і IV групи, на 33,1 і 22,5 %, відповідно, порівняно
з тваринами контрольної (І) групи.
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ВИСНОВКИ
Досліджувані натрійвмісні препарати за умов 4 годинної експозиції в дослідах із
зануренням хвостів білих щурів проявляли помірно-подразливу дію на шкіру хвостів. За
впливу аналогів 2 % гліцетинату виявляли збільшення проникності йонів К і Nа через шкіру у
кров, зміну їх співвідношення, вірогідне підвищення активності амінотранфераз і лужної
фосфатази без значних змін гематологічних показників.
Перспективи досліджень. Будуть проведені подальші дослідження з вивчення
токсичності препаратів аналогів 2 % гліцетинату на лабораторних тваринах.
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КРОВІ КУРЧАТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ
РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ З ФЛУОРОМЕТРИЧНИМ
ДЕТЕКТУВАННЯМ
С. М. Мелікян, канд. біол. наук,
Н. В. Біронт, канд. біол. наук,
О. М. Паздерська, старший науковий співробітник,
Г. Л. Мисько, науковий співробітник,
М-М. В. Шимко, молодший науковий співробітник,
Д. В. Янович, д-р с.-г. наук
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Оскільки Україна є членом Світової організації торгівлі, це спричинило необхідність
переходу всієї фармацевтичної галузі ветеринарних препаратів на європейський та світовий
рівні та стандарти якості. Так, цього року було затверджено законопроект, в якому внесені
зміни до процесу державної реєстрації ветеринарних препаратів у країні. Тому розроблений
метод призначений для клінічних та фармацевтичних досліджень ветеринарних препаратів
на основі активної речовини енрофлоксацину та його основного метаболіту –
ципрофлоксацину. Досліджувані аналіти екстрагували із зразка дихлорметаном протягом
15 хв, концентрували висушуванням і знежирювали сумішшю гексан / тетрахлорид вуглець.
Процедура підготовки збагачених зразків сироватки крові для побудови калібрувальних
графіків описана в статті. Мобільна фаза за хроматографічного розділення складалася з
ацетонітрилу та цитратного буфера. Градієнтний режим елюентів використовували
протягом 16 хв за швидкості потоку 1,5 мл/хв. Час утримання піку ципрофлоксацину
становить 8,8 хв, а час утримання піку енрофлоксацину - 10,45 хв. Розглянуто метрологічні
характеристики методики відповідно до критеріїв Директиви Ради 2002/657/ЄС та
Керівництва Eurachem. Специфічність аналітичної методики перевіряли за порівняння
хроматографічного розділення зразка сироватки збагаченого розчином енрофлоксацину та
ципрофлоксацину в концентрації 20 мкг/л та зразка сироватки плацебо. Метод є лінійним у
діапазоні концентрацій 5,0 – 50,0 мкг/л кожного аналіту. Результати, отримані за
дослідження лінійності цієї методики, використовувались для оцінки правильності та
збіжності. Точність вимірювань оцінювали, досліджуючи відомі кількості аналітів, додані до
контрольних зразків сироватки. Дані відновлення є прийнятними, оскільки вони знаходяться
в межах ± 10 % від цільового значення. Методика характеризується достатньою збіжністю
(точністю). Оцінку проміжної точності визначення енрофлоксацину та ципрофлоксацину
оцінювали у три різні дні аналізу. Межа виявлення енрофлоксацину становить 0,05 мкг/л, а
ципрофлоксацину - 0,02 мкг/л, що конкурує з раніше опублікованими методами ВЕРХ/ФЛД для
визначення цих хінолонів. Основними перевагами розробленого методу є висока селективність
та висока чутливість.
Ключові слова: БІОДОСТУПНІСТЬ, ЗБАГАЧЕНІ ЗРАЗКИ, ВАЛІДАЦІЯ, КРИТЕРІЇ
ПРИЙНЯТНОСТІ.
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DEVELOPMENT OF THE METHOD FOR QUANTITATIVE DETERMINATION OF
ENROFLOXACIN AND CYPROFLOXACIN IN CHICKEN SERUM USING HIGH
PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY WITH FLUOROMETRIC
DETECTION
S. Melikyan, N. Biront, O. Pazderska, G. Mysko, M.-M. Shymko, D. Yanovych
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
melikyansvetlana@gmail.com
Since Ukraine is a member of the World Trade Organization, so it has necessitated the
transition of the entire veterinary drugs pharmacy industry to European and world levels and quality
standards. Thus, a bill was approved this year which amended the process of state registration of
veterinary drugs in the country. Therefore, the developed method is intended for clinical and
pharmaceutical studies of veterinary drugs based on the active substances enrofloxacin and its main
metabolite ciprofloxacin. Target analytes were extracted from the sample using the extraction by
dichloromethane for 15 minutes, concentrated by drying and degreased with hexane/carbon
tetrachloride. The procedure of sample preparation of fortified blood serum to construct calibration
graphs is described in the manuscript. The mobile phase in the chromatographic separation consisted
of acetonitrile and citrate buffer solution. The gradient mode of eluents was used during 16 min at a
flow rate of 1.5 ml/min. Ciprofloxacin retention time is 8.80 min, and enrofloxacin retention time is
10.45 min. The validation parameters of the method were considered in accordance with the criteria
of Council Directive 2002/657/EC and the Eurachem Guide. The specificity of the analytical
technique was checked by chromatographic separation of serum sample spiked with enrofloxacin and
ciprofloxacin mixture at the concentration of 20 μg/l and blank serum sample. The method is linear
in the concentration range of 5.0 - 50.0 μg/l of each analyte. The results obtained in the study of the
linearity of this technique were used to estimate the correctness and convergence. The accuracy of
the measurements was evaluated by examining the known amounts of analytes added to the control
serum samples. Recovery data are acceptable because they are within ± 10% of the target value. The
method has sufficient convergence (accuracy). The evaluation of the intermediate accuracy of
enrofloxacin and ciprofloxacin was assessed on three different days of analysis. The main advantages
of the developed method are high selectivity and high sensitivity. The limit of detection for
enrofloxacin is 0.05 μg/l, and for ciprofloxacin it is 0.02 μg/l, which competes with previously
published HPLC/FLD methods for the determination these quinolones.
Keywords:
BIOAVAILABILITY,
FORTIFIED
SAMPLES,
VALIDATION,
ACCEPTANCE CRITERIA FOR AN ACCEPTABILITY.
Оскільки Україна є членом Всесвітньої організації торгівлі, це, відповідно, зумовило
необхідність переходу всієї галузі ветеринарної фармації на європейський і світовий рівні та
стандарти якості. Так, цього року схвалено законопроект № 3318 «Про ветеринарну
медицину та благополуччя тварин», у якому внесені зміни до процесу державної реєстрації
ветеринарних лікарських препаратів в Україні, до вимог їх виробництва та контролю якості
відповідно положенням реєстраційного досьє.
Згідно із законопроектом, ефективність, безпечність і показання до застосування ново
реєстрованих ветеринарних лікарських засобів-генериків, необхідно оцінювати за рівнем
достовірності (доказовості) у дослідах на цільових видах тварин за клінічних досліджень.
Клінічні дослідження включають, у першу чергу, біодоступність активної діючої речовини –
швидкості і ступеня її потрапляння у системний кровообіг і нагромадження у місці
передбачуваної дії та визначення біоеквівалентності (порівняльні дослідження терапевтичної
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ефективності референтного препарату і генерика) (Abduieva et al., 2011). Генеричні препарати
повинні демонструвати біоеквівалентність, щоб засвідчити те, що їх дія в організмі аналогічна
до референтного препарату (Zupanets et al., 2011).
В Україні зареєстровано та перереєстровано більше сорока препаратів ветеринарної
медицини на основі енрофлоксацину, половина з яких вітчизняного виробництва (Horzheiev et
al., 2013).
Енрофлоксацин відноситься до антибіотиків групи фторхінолонів, що мають широкий
спектр антибактеріальної дії, активний відносно більшості грампозитивних і грамнегативних
мікроорганізмів: пригнічує бактеріальну ДНК-гіразу, порушує синтез ДНК, ріст і поділ
бактерій; викликає виражені морфологічні зміни (у т. ч. в клітинній стінці і мембранах), що
призводить до швидкої загибелі бактеріальної клітини. Діє бактерицидно на грамнегативні
мікроорганізми у період спокою і ділення та на грампозитивні мікроорганізми – у період
поділу (Anderson et al., 2003).
Енрофлоксацин швидко всмоктується в шлунково-кишковому тракті і проникає в усі
органи і тканини тварин, за винятком нервової тканини. Максимальна концентрація
енрофлоксацину в крові досягається через 1-2 години після застосування лікарського
препарату і зберігається протягом 6 год, а терапевтична концентрація – протягом 24 год.
Частково метаболізується в печінці з утворенням ципрофлоксацину, що також володіє
антибактеріальною активністю (Intorre et al., 1997).
Метою нашої роботи була розробка методики кількісного визначення енрофлоксацину,
та його метаболіту ципрофлоксацину, у сироватці крові курчат методом високоефективної
рідинної хроматографії для можливості подальших клініко-фармацевтичних досліджень
ветеринарних препаратів на основі цих субстанцій.
Матеріали і методи. Реактиви. Метанол (for HPLC, Sigma-Aldrich), ацетонітрил (for
HPLC, Sigma-Aldrich), гексан (for HPLC, Lab-Scan), дихлорметан (for HPLC, Sigma-Aldrich),
чотирихлористий вуглець (чда, Химмед Синтез), калій дигідрогенфосфат (Sigma-Aldrich),
цитринова кислота моногідрат (хч, ПО Витамин), натрій цитрат (Sigma-Aldrich), натрій хлорид
(IMCoPharma), хлоридна кислота (Riedel-de-Haën), та вода високоочищена бідистильована
(система Milli-Q, Millipore).
Стандарти. У розробці використовували сертифіковані стандартні зразки
енрофлоксацину та ципрофлоксацину (Sigma-Aldrich). Розчини стандартів зберігали протягом
місяця у щільно закритому посуді у темному місці за температури 2–4 °С.
Обладнання. Рідинний хроматограф Thermo Scientific Dionex UltiMate 3000
(виробництво Німеччина) з флуорометричним детектором, обладнаний колонкою Luna С18(2)
(5 µm, 150mm × 4,6mm) та передколонкою SecurityGuard (4,0 × 3,0 mm) фірми Phenomenex
(США).
Приготування зразків сироватки. Сироватку крові отримували за стандартною
процедурою (Levchenko et al., 2002). Зразки зберігали за температури мінус 20 °С.
Досліджуваний аналіт екстрагували зі зразка дихлорметаном впродовж 15 хв, концентрували
шляхом висушування та знежирювали сумішшю гексан/чотирихлористий вуглець.
Побудова калібрувального графіка. Для побудови калібрувального графіка
використовували контрольний (чистий) зразок сироватки крові та зразки, збагачені робочим
розчином суміші стандартів енро- та ципрофлоксацину, готували для подальшого аналізу як
описано вище. Схема побудови калібрувальної кривого графіка представлено у таблиці 1.
Градієнтна система елюентів складається із цитратного буферу (елюент А) та
ацетонітрилу (елюент В). Швидкість потоку елюентів встановлювали 1,5 мл/хв. Час
розділення – 20 хвилин. Встановлюють хвилю збудження флуорометричного детектору
280 нм., хвиля емісії 450 нм.
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Таблиця 1
Схема побудови калібрувального графіка на робочому розчині суміші фторхінолонів
для визначення їх вмісту у сироватці крові курчат
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Вміст енрофлоксацину
та ципрофлоксацину, мкг/л
0
5
10
20
30
50

Об’єм доданого робочого розчину суміші
фторхінолонів, 1 мкг/мл, Мкл
0
5
10
20
30
50

Результати й обговорення. Для пошуку оптимальних умов розділення і кількісного
визначення досліджуваних аналітів використовували наявні літературні дані (Intorre, 1997;
Canada-Canada, 2012; Haritova, 2012). Першим етапом роботи було ефективне
хроматографічне розділення розчину суміші стандартів енрофлоксацину та ципрофлоксацину.
Для цього був проведений підбір умов хроматографування, вибір колонки, температури,
швидкості потоку, проведений спектральний аналіз та визначена оптимальна довжина хвилі
детектування. На основі літературних даних (Canada-Canada et al., 2012), здійснено вибір
хімічного складу елюенту А, експериментальним шляхом підібрана достатня концентрація
водневих іонів мобільної фази для створення градієнту розділення суміші енро- та
ципрофлоксацинів і вибрано хвилі збудження та емісії флуоресцентного детектора.
Після оптимізації градієнтного режиму елюювання, одержано хроматографічні
характеристики розділення робочого розчину суміші енрофлоксацину та ципрофлоксацину.
Для даної методики число теоретичних тарілок хроматографічної колонки, обраховане
програмою Chromeleon, становить від 48151 до 58452, що узгоджується з вимогами (≥ 2000)
до хроматографічних методик (Center for Drugs Evaluation and Research, 1994). Це свідчить про
ефективне розділення суміші стандартних розчинів на вибраній колонці для визначення їх
кількості у сироватці крові.

Рис. 1. Хроматограма контрольного (чистого) зразка сироватки крові курчат та зразка, збагаченого стандартним
розчином енрофлоксацину та ципрофлоксацину на рівні 20 мкг/л.

Згідно з хроматограмою, на рисунку 1 видно, що градієнт елюентів сприяє ефективному
розділенню досліджуваних аналітів за практичної відсутності матричних впливів,
спричинених компонентами сироватки крові. Отже, розроблений метод володіє
специфічністю. Час утримання піку ципрофлоксацину становить 8,8 хв, а час утримання піку
енрофлоксацину – 10,45 хв.
Оцінку придатності запропонованої методики проводили за критерієм «доданоотримано» з використанням контрольної (чистої) матриці. Результати хроматографічного
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розділення збагачених стандартними зразками сироватки крові курчат, зображено на
рисунку 2.

Рис. 2. Хроматограми зразків сироватки крові збагачених різними концентраціями (5, 10, 20, 30, 50 мкг/л)
стандартних розчинів енрофлоксацину та ципрофлоксацину.

Калібрувальні графіки будували за результатами вимірювань збагачених зразків
сироватки крові з використанням комп’ютерного програмного забезпечення Chromeleon
(рис. 3 і 4). У межах вибраного діапазону площі піків енро- та ципрофлоксацину прямо
пропорційні їхній концентрацій у досліджуваних зразках. Коефіцієнт кореляції для
визначення енрофлоксацину становить 0,999937 і 0,999969 – для ципрофлоксацину.

Рис. 3. Залежність площ піків ципрофлоксацину від його концентрацій у збагачених зразках сироватки крові.

Згідно з отриманими даними, межа виявлення (LOD) енрофлоксацину у збагачених
зразках сироватки крові становить 0,05 мкг/л, а межа кількісного виявлення (LOQ) –
0,45 мкг/л. Для визначення ципрофлоксацину ці величини становлять 0,02 мкг/л і 0,073 мкг/л,
відповідно. Для розрахунку цих даних поправку на холосту пробу не вводили (Mahnusona et
al., 2016).

114

Рис. 4. Залежність площ піків енрофлоксацину від його концентрацій у збагачених зразках сироватки крові.

Визначення точності (близькості отриманих експериментальних результатів до
істинного значення кількості аналіту у зразку) проводили шляхом аналізу збагачених зразків
сироватки. Для характеристики методу визначали: Σ – середнє арифметичне з 3 аналізів, SD –
стандартне відхилення, RSD – відносне стандартне відхилення (обраховується програмою
Chromeleon). Кількісним показником точності є відсоток повернення (RP), різниця між
очікуваною і отриманою концентрацією аналіту. Цей показник ще називають здатністю витягу
розробленої методики. Згідно з вимогами до правильності кількісних методів (точність
відповідності експериментальних результатів конкретному значенню), у разі повторних
аналізів збагачених зразків, відхилення експериментально визначеного вмісту від доданого не
повинно перевищувати ± 10 % (Commission Decision, 2002). Як видно з даних таблиць 2 і 3,
відсоток повернення обох аналітів знаходиться у відповідних межах, що свідчить про точність
розробленої методики.
Прецизійність методики є мірою близькості результатів між собою і характеризується
стандартним відхиленням SD або відносним стандартним відхиленням RSD у відсотках для
серії вимірювань Оцінку проміжної прецизійності визначення енрофлоксацину та
ципрофлоксацину оцінювали у три різні дні аналізу (табл. 4 та 5). Отримані концентрації
досліджуваних аналітів обраховували за калібрувальними кривими збагачених зразків. Для
розрахунку межі прецизійності за визначення вмісту енрофлоксацину використали коефіцієнт
критичного діапазону f(3)=3,3 (Mahnusona et al., 2016).
Таблиця 2
Статистичні дані щодо відсотку повернення стандарту енрофлоксацину
у збагачених зразках сироватки крові, n=9
Додано, мкг/л
5
10
20
30
50

Отримано Σ, мкг/л
5,48
9,55
21,69
30,04
49,88

SD
0,139
0,135
0,848
0,227
0,129
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RSD, %
2,52
1,39
3,84
0,757
0,19

RP, %
109,6
99,5
108,45
100,13
99,76

Таблиця 3
Статистичні дані щодо відсотку повернення стандарту ципрофлоксацину
у збагачених зразках сироватки крові, n=9
Конц., мкг/л
5
10
20
30
50

Σ, мкг/л
5,39
9,71
19,89
29,84
50,00

SD
0,040
0,021
0,075
0,212
0,130

RSD, %
0,74
0,22
0,38
0,71
0,26

RP, %
107,8
97,1
99,45
99,47
100,0
Таблиця 4

0,05
0,05
0,3
0,54
0,06
0,03

Критерій
прийнятності
результату, |a|<r

0,13
0,1
0,19
0,85
0,06
0,08

Межа збіжності,
r= f(3)∙σr

1,10
5,48
9,55
21,7
30,04
49,88

Абсолютна різниця
між найменшим і
найбільшим
значенням, |a|

1,19
5,54
10,05
22,0
29,93
49,82

день

Середнє
арифметичне,
Σс/3

1,15
5,53
9,25
22,24
30,10
49,85

ден
3ь

3 день

0,97
5,38
9,36
20,85
30,10
49,96

Відхилення
кожного
значення від
середнього
арифметичного
(∆а)

1
ден
2ь

2 день

1
5
10
20
30
50

1 день

Внесено

Отримано

Середня похибка
середнього арифм.
значення, σr

Аналізування статистичних даних щодо проміжної прецизійності результатів
визначення енрофлоксацину (мкг/л)

0,068
0,052
0,25
0,43
0,057
0,043

0,22
0,16
0,8
1,39
0,15
0,14

0,2244
0,1716
0,825
1,419
0,1881
0,1419

Відповідає
Відповідає
Відповідає
Відповідає
Відповідає
Відповідає

0,09
0,06
0,5
0,3
0,11
0,06

Таблиця 5

Критерій прийнятності
результату, |a|<r

0,12
0,087
-0,0867
0,0567
0,03

Межа збіжності,
r= f(3)∙σr

-0,05
-0,047
0,0533
-0,1533
0,06

Абсолютна різниця між
найменшим і найбільшим
значенням, |a|

-0,07
0,133
0,0333
0,0967
-0,09

Середня похибка
середнього арифм.
значення, σr

3 день

5,21 5,330
9,94 9,853
19,96 19,873
29,89 29,947
49,88 49,910

2 день

5,38
9,90
19,82
30,10
49,85

Відхилення кожного
значення від
середнього
арифметичного
(∆а)

1 день

5,40
9,72
19,84
29,85
50,00

3 день

2 день

5
10
20
30
50

1 день

Внесено

Отримано

Середнє арифметичне,
Σс/3

Аналізування статистичних даних щодо проміжної прецизійності результатів
визначення ципрофлоксацину (мкг/л)

0,06
0,068
0,044
0,078
0,046

0,19
0,22
0,14
0,25
0,15

0,199
0,223
0,144
0,256
0,151

Відповідає
Відповідає
Відповідає
Відповідає
Відповідає

Отже, з наведених даних видно, що представлена методика розроблена для низьких
меж діапазону концентрацій та володіє більшою чутливістю, порівняно з методиками
представленими в літературі (Intorre, 1997; Canada-Canada, 2012; Haritova, 2012). Тобто, є
високоспецифічною та високочутливою, що дозволить належним чином провести клінічні
дослідження лікарських ветеринарних препаратів (референтних та генеричних) на основі
енрофлоксацину.
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ВИСНОВКИ
Розроблено чутливу специфічну методику призначену для вивчення біодоступності
ветеринарних лікувальних препаратів на основі активних діючих речовин – енрофлоксацину
та ципрофлоксацину. Розроблена методика лінійна в діапазоні концентрацій 5 – 50 мкг/л
досліджуваних аналітів.
Перспективи досліджень. Велика кількість вироблених в нашій країні генеричних
ветеринарних препаратів на основі фторхінолонів потребуватиме для їх реєстрації клінічних
досліджень, а, відповідно, застосування розробленої методики.
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(КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)
А. В. Мельник, здобувач СВО «Магістр»,
Н. С. Канівець, канд. вет. наук, доцент,
Л. П. Каришева, ст. викладач кафедри терапії імені професора П. І. Локеса,
Д. Д. Бурцева, здобувач СВО «Магістр»
Полтавська державна аграрна академія
вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна
e-mail: nataliia.kanivets@pdaa.edu.ua
Уроцистит, як нозологічна одиниця, пояснює запальний процес гострого чи хронічного
характеру в сечовому міхурі і уретрі. Вказане захворювання є досить поширеним серед котів,
які утримуються в квартирних умовах. Рання діагностика цього захворювання, зокрема
диференційна, є утрудненою і має бути комплексною, та включати: збір даних анамнезу,
клінічне обстеження хворої тварини, лабораторне дослідження сечі, УЗД (ультразвукову
діагностику) органів сечової системи. У статті наведено клінічний випадок з ветеринарної
практики діагностики уроциститу у свійського кота. Дослідження проводили згідно із
загальноприйнятими методиками, з використанням спеціального обладнання. Для відбору сечі
була проведена катетеризація сечового міхура. Встановлено зміни клінічного стану, що
характеризуються пригніченням тварини, блідістю слизових оболонок, анорексією, дизурією,
вимушеною позою під час сидіння, гематурією. Сечовипускання у хворої тварини часте та
утруднене, або взагалі відсутнє, гіперемія статевого члена, відмічається болючість за
пальпації сечового міхура. В сечі тварини за уроциститу виявлено зменшення відносної
густини до 1,017 г/м3 і підвищення величини рН до 6,6. В осаді реєстрували епітеліальні
клітини сечового міхура, лейкоцити (до 10 клітин в полі зору) та значну кількість
еритроцитів. Біохімічним дослідженням діагностовано підвищений вміст сечовини, який
відповідав показнику 18,8 ммоль/л та креатиніну – 158,1 мкмоль/л, відповідно. Висвітлено
результати ульрасонографічного дослідження сечовидільної системи у хворої тварини.
Виявлено зміни розміру сечового міхура внаслідок значного наповнення сечею, дифузне
потовщення його стінок та наявність пластівцеподібного осаду, який легко переміщується і
візуалізується різко ехопозитивно. Проведені діагностичні дослідження та їх аналіз
підтвердили діагноз на уроцистит у свійського кота.
Ключові слова: ЗАПАЛЕННЯ СЕЧОВОГО МІХУРА, СЕЧА, КАТЕТЕРИЗАЦІЯ,
КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, УЛЬТАСОНОГРАФІЯ.
DIAGNOSIS OF UROCYSTITIS IN A DOMESTIC CAT (CLINICAL CASE)
А. V. Melnik, N. S. Kanivets, L. P. Karysheva, D. D. Burtseva
Poltava State Agrarian Academy
1/3, G. Skovoroda st., Poltava, 36003, Ukraine
e-mail: nataliia.kanivets@pdaa.edu.ua
Urocystitis, as a nosological unit, explains the inflammatory process of acute or chronic nature
in the bladder and urethra. This disease is quite common among cats kept indoors.
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Early diagnosis of urocystitis, in particular differential, is difficult and should be
comprehensive, and include: collection of medical history, clinical examination of a sick animal,
laboratory examination of urine, ultrasound (ultrasound diagnosis) of the urinary system. The article
presents a clinical case from the veterinary practice of diagnosing urocystitis in a domestic cat. The
research was conducted according to generally accepted methods, using special equipment.
Catheterization of the bladder was performed to select urine. Changes in the clinical condition
characterized by oppression of the animal, pale mucous membranes, anorexia, dysuria, forced posture
of the animal, hematuria. Urination in a sick animal is frequent and difficult, or no, hyperemia of the
penis, there is pain on palpation of the bladder. In the urine of animals with urocystitis revealed a
decrease in relative density to 1.017 g / m3 and an increase in pH to 6.6. Epithelial cells of the bladder,
leukocytes (up to 10 cells in the field of view) and a significant number of erythrocytes were
registered in the sediment. Biochemical examination diagnosed elevated urea content, which
corresponded to 18.8 mmol / l and creatinine - 158.1 μmol / l, respectively. The results of
ultrasonographic examination of the urinary system in a sick animal are highlighted. Changes in the
size of the bladder due to significant filling of urine, diffuse thickening of its walls and the presence
of sediment in the form of flakes, which is easily moved and visualized sharply echopositively.
Diagnostic tests and their analysis confirmed the diagnosis of urocystitis in a domestic cat.
Keywords: CYSTITIS, URINE, CATHETERIZATION, CLINICAL STUDIES,
ULTASONOGRAPHY.
Уроцистит є загальним терміном, який означає запалення сечового міхура та уретри
(Semonov et al., 2015). Однак, він не відображає конкретної причини виникнення запалення
цих органів (Dmytrenko, 2017). У котів захворювання нижніх сечовивідних шляхів (сечового
міхура і уретри) часто узагальнюється терміном «захворювання нижніх сечовидільних
шляхів», оскільки складно розмежувати хвороби сечового міхура і уретри, а більшість
захворювань будуть вражати весь нижній сечовий тракт (Shulzhenko et al., 2019). Аналіз
літератури показав значне поширення патологій сечовидільної системи у дрібних тварин. Різні
етіологічні чинники, які порушують метаболізм і гомеостаз організму, спричинюють розвиток
патологічного процесу в цьому відділі (Bartges, 2012; Cooper, 2015). У більшості котів з
хронічними ознаками дисфункції нижніх сечовидільних шляхів, що розвивається без
встановлених причин після стандартного клінічного дослідження, ветеринари-практики
встановлюють діагноз ідіопатичний цистит, або синдромом Пандори (Buffington, 2011).
Безперечно, захворювання нижніх сечовидільних шляхів є досить небезпечними для
життя тварин, зокрема котів-самців (Nikousefat et al., 2018). Адже у них анатомічною
особливістю будови уретри є тонший і довший, ніж у кішок-самиць, сечовипускний канал,
який має два вигини та звуження в ділянці простати і статевого члену (Semonov et al., 2015). А
це сприяє утворенню в уретрі слизових і сольових пробок, що погіршують, а подекуди й
припиняють, виділення із сечового міхура сечі (Cooper, 2015; Nikousefat et al., 2018).
На жаль, перші прояви патології не завжди вдається діагностувати своєчасно, тому
існує ймовірність посилення та ускладнення первинного патологічного процесу в інших
органах і системах, зокрема, серцевої, травної та нервової систем (O'Neill et al., 2013).
Діагностика захворювань сечовидільної системи залишається суттєвою проблемою у
ветеринарії. Тому можна вважати, що кваліфікована діагностика за патології сечовивідних
шляхів є актуальним напрямком досліджень, та базується на комплексному застосуванні
традиційних (клінічних) та сучасних інструментальних методів (Morozenko et al., 2018;
Shulzhenko et al., 2019).
Метою роботи був аналіз діагностики клінічного випадку уроциститу у свійського кота.
Завдання дослідження включало збір анамнезу, проведення клінічного дослідження кота за
уроциститу; аналіз показників сечі, біохімічних досліджень крові; ультрасонографія сечового
міхура і нирок; встановлення остаточного діагнозу.

119

Матеріали і методи. Дослідження здійснювали в умовах клініки ветеринарної
медицини ВетТочка «Пес і Кіт», м. Полтава у 2020 році. Об’єктом дослідження був кіт
шотландської висловухої породи, віком два роки, масою тіла 4,8 кг.
Клінічне обстеження проводили, дотримуючись загальних методів досліджень, що
включали термометрію, пальпацію та аускультацію. Відбір сечі здійснювали за допомогою
катетера (Kravchenko et al., 2020). Кров відбирали з v. antebrachii. Дослідження сечі проводили
за допомогою тест-смужок NonaPhan SG, відносну щільність – рефрактометрично
(рефрактометр RHCN-300ATC ветеринарний), осад – мікроскопічно на світловому мікроскопі
MICROmed, збільшення 16×10. Дослідження крові (біохімічні показники) – згідно з
методиками, наведеними у спеціальній літературі (Kondrakhin, 2004), ультрасоногрофію
сечового міхура і нирок – за допомогою апарату Sono Skcape з лінійним датчиком, частотою
6,5 МГц. Дослідження тварини здійснювали, дотримуючись норм біоетики відповідно до
Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (2006) і Європейської
конвенції про захист прав хребетних тварин (1987).
Результати й обговорення. До клініки ветеринарної медицини прибув кіт віком
два роки, породи шотландський висловухий, з масою тіла 4,8 кг, кастрований, який
утримується у квартирі.
Згідно з даними анамнезу, тварина мала змішаний раціон, що складався з сухих і рідких
кормів, Kitekat або Whiskas, 80 грамів на добу. Поряд із тим кіт інколи споживав свіжу рибу,
молоко, м’ясо курки. Вода – водопровідна у постійному доступі. Зі скарг власника тварини
відомо, що у кота спостерігається анорексія, пригнічення загального стану, дизурія і гематурія.
Також у тварини одноразово спостерігали блювання. Поряд із тим, кіт вигинає спину під час
сидіння (рис.), що є не типовою для нього позою.

Рис. Загальний вигляд тварини за уроциститу, вимушена поза
(кіт породи шотландський висловухий, вік два роки, маса тіла 4,8 кг)

У результаті проведення клінічного огляду було виявлено пригнічення тварини,
блідість видимих слизових оболонок, вимушена поза під час сидіння, а саме вигинання спини
догори, температура тіла не виходила за межі норми і становила 38,9 С. За пальпації виявили
болючість в ділянці сечового міхура, напруженість його стінок. Сечовий міхур був
переповнений сечею, і пальпувався як «тенісний м’яч». Це пояснюється неспроможністю кота
до самостійного сечовиділення. Огляд зовнішніх статевих органів показав гіперемію статевого
члена (як наслідок після вилизування вказаної ділянки твариною) та виділення сечі червоного
кольору краплями. Було встановлено попередній діагноз – уроцистит.
Далі провели масаж сечового міхура, з метою самостійного сечовипускання котом,
однак не отримали позитивного результату, що спонукало до катетеризації. Для цього
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попередньо здійснили седацію тварини.
Отримана сеча була каламутною, яскраво-червоного кольору, що вказує на наявність
крові. Згідно з даними літератури, зміна кольору сечі від червонуватого до чорного характерна
для низки захворювань сечовидільної системи (Dmytrenko, 2017). Запах був специфічним,
нерізким.
Відносна густина сечі за дослідження становила 1,017 г/м3, що дещо нижче за показник
фізіологічних коливань (1,020–1,035 г/м3 норма для котів) і може свідчити про відсутність
кристалічних речовин в ній, та характерна за її залуження. Рівень рН відповідав показнику 6,6,
за норми 5,5–6,5. Такі зміни рН сечі в лужний бік, ймовірно, пов’язані з застоєм сечі в сечовому
міхурі (Buffington, 2011; Dmytrenko, 2017; Nikousefat et al., 2018). Тест-смужка наявність
нітритів, кетонів, уробіліногену, білірубіну, глюкози та білка в сечі не виявила, однак
підтвердила присутність в ній еритроцитів.
За мікроскопії осаду сечі, візуалізували еритроцити, які займали все поле зору, що
підтверджує гематурію. Водночас, було відмічено незначну кількість лейкоцитів до 10 клітин
у полі зору, це дещо вище за норму і свідчить про запалення слизової оболонки сечового
міхура та сечовидільних шляхів. В осаді виявляли до 5 клітини перехідного епітелію, що
відповідає показнику норми (Semonov et al., 2015; Morozenko et al., 2018). Цитологічним
дослідженням диференціювали виявлені в осаді клітини епітелію, якими виявилися епітелій
сечового міхура, які візуалізувалися у вигляді скупчень.
За дослідження неорганізованого осаду реєстрували поодинокі трипельфосфати, що, в
нашому випадку, не мало істотного діагностичного значення.
Біохімічними дослідженнями сироватки крові встановлено підвищення вмісту
сечовини до 18,8 ммоль/л, що вище за межі фізіологічних коливань (5,7–12,9 ммоль/л). Подібні
зміни були і з вмістом креатиніну, який становив 158,1 мкмоль/л, проти 55,0–140,0 мкмоль
референтної норми. Такі зміни біохімічних показників пов’язані з затримкою сечі у сечовому
міхурі, на тлі гострого запального процесу в ньому (Bartges, 2012; Cooper, 2015).
Ультрасонографічним дослідженням було візуалізовано наповнений сечею сечовий
міхур. Вміст мав нормальну ехогенність, з різко ехопозитивними включеннями. Стінка
сечового – потовщена до 4 мм, на дні візуалізували пластівцеподібний осад. Нирки мали такі
розміри: ліва – 38,2×23,0, права 36,7×20,5 мм; структура однорідна, середньої ехогенності з
чітко вираженими кірковою і мозковою зонами. Сечоводи і уретра не виявлялись. Отримані
результати сонографії підтверджують запальний процес у сечовому міхурі.
Таким чином, зважаючи на проведену діагностику хворої тварини, яка включала збір
анамнестичних даних, клінічного обстеження, лабораторних досліджень сечі та крові, а також
проведенням УЗД, було підтверджено встановлений діагноз – уроцистит.
ВИСНОВКИ
Встановлено, що за уроциститу у кота розвинулися розлади сечовиділення, анорексія,
болючість і напруження сечового міхура, гематурія, дизурія, наявність еритроцитів та клітин
епітелію сечового міхура в осаді сечі, підвищення вмісту сечовини та креатиніну, а також
візуалізація потовщення стінки сечового міхура з пластівцеподібним осадом за
ультрасонографії.
Перспективи досліджень. Планується підбір і застосування терапевтичної схеми для
лікування хворого кота задля уникнення рецидиву захворювання.
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СВИНЕЙ ЗА ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
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Ентеровірусні інфекції залишаються однією з актуальних проблем в сучасній
інфекційній патології та є предметом численних публікацій вітчизняних і зарубіжних
дослідників, в тому числі і в галузі ветеринарної вірусології. Збудникам ентеровірусних
інфекцій вірусної етіології (ентеровірусам) властива відносна стабільність до несприятливих
умов навколишнього середовища, включаючи термічну стійкість, кислотну стійкість,
стійкість до протеолітичних ферментів, що дозволяє їм виживати у довкіллі та полегшує їх
передачу різними екологічними шляхами (водою, продуктами харчування, аерозолями,
забрудненими предметами тощо). На меті даного дослідження було з'ясувати зміни
інфекційних властивостей ентеровірусів свиней in vitro за умов довготривалого зберігання за
температури мінус 32 °С. В ході даного дослідження було проведено процес рекультивування
з подальшим адаптуванням двох варіантів: тешовірус свиней першого серотипу (Teschovirus
A), штам «Дніпровський 34» та Porcine sapelovirus 1 (ентеровірус свиней 8 серогрупи),
референтний штам V-13 до культур клітин BHK-21/13 та до СНЕВ, у яких вони
культивувались раніше, з метою визначення інфекційної активності після зберігання в умовах
мінусових температур (за мінус 32оС) протягом двох та двадцяти років. На прикладі
ентеровірусу свиней 8 серогрупи (збудника вірусного гастроентериту) доведено, що
впродовж тривалого зберігання (20 років) за температури – 32 °С вірус не втратив
інфекційних властивостей, хоча виявлена зміна цитопатогенних особливостей in vitro при
рекультивуванні. Інфекційні властивості тешовірусу свиней першого серотипу також здатні
до тривалого зберігання (2 роки) за умов витримування при температурі мінус 32 °С.
Ключові слова: ЕНТЕРОВІРУСИ, СВИНІ, ІНФЕКЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, IN VITRO,
ЗБЕРІГАННЯ.
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DURING LONG-TERM STORAGE
O. M. Melnichenko1, A. Yu. Yushchenko2, Z. S. Klestova2, O. M. Deryabin2,
O. S. Vatlitsova2, A. M. Golovko2
1

2

Institute of Veterinary Medicine of NAAS
30, Donetska str., Kiev, 03151, Ukraine
ivm_naan@ukr.net

State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms
30, Donetska str., Kiev, 03151, Ukraine
zinaklestova@gmail.com

Enterovirus infections remain one of the urgent problems in modern infectious
pathology and are represented in numerous publications of domestic and foreign researchers,
including publications in the field of veterinary virology. The causative agents of enterovirus
infections of viral etiology (enteroviruses) are characterized by relative resistance to adverse
environmental conditions, including thermal stability, acid resistance, resistance to proteolytic
enzymes, which allows them to survive in the environment and facilitates their transmission by
various ecological routes (water, food, aerosols, contaminated objects, etc.). The purpose of this study
was to elucidate the changes in the infectious properties of porcine enteroviruses in vitro under
conditions of long-term storage at a temperature of minus 32 °C. In the course of this study, a recultivation process was carried out with the subsequent adaptation of two variants of viruses: the
porcine teschovirus of the first serotype (Teschovirus A), the “Dniprovsky 34” strain and Porcine
sapelovirus 1 (porcine enterovirus of serogroup 8), the reference V-13 strain. The re-cultivation was
performed on BHK-21 cell cultures / clone 13 and on SPEV, in which they were previously cultivated,
in order to determine the infectious activity after storage under negative temperatures (minus 32 °C)
for two and twenty years. On the example of porcine enterovirus of serogroup 8 (the causative agent
of viral gastroenteritis), it was proved that during long-term storage (20 years) at a temperature of –
32 °C, the virus did not lose its infectious properties, although a change in the cytopathogenic effect
in vitro during re-cultivation was found. The infectious properties of the porcine teshovirus of the
first serotype are also capable of long-term storage (2 years) under conditions of minus 32 °C
temperature.
Keywords: ENTEROVIRUS, SWINE, INFECTIOUS PROPERTIES, IN VITRO,
STORAGE.
Збільшення концентрації населення у великих містах, ведення тваринництва на
товарних фермах та прагнення підвищити їх продуктивність призводить до постійного
зростання біологічного забруднення довкілля. Створюються умови для збереження й
циркуляції вірусів в навколишньому середовищі, що, в свою чергу, сприяє поширенню
вірусних інфекцій серед людей і тварин. Патогенні для людини і тварин кишкові та
респіраторні віруси є одною з складових проблеми забруднення довкілля. Шляхи проникнення
цих патогенів в організм, їх тропізм і шляхи виділення з організму є різноманітними.
Однією із сучасних глобальних проблем людства є неналежний стан водних ресурсів та
навколишнього середовища, що головним чином впливає на здоров’я людини і тварин. На жаль,
активна антропогенна діяльність часто призводять до негативних наслідків в цьому сенсі. Так,
розвиток тваринницьких господарств, де на незначній площі утримується велика кількість
тварин призводить не лише до проблем швидкого поширення інфекційних захворювань (при
потраплянні небезпечного патогенну у стадо), а і до гострої необхідності створення заходів
запобігання забруднення водойм та навколишнього середовища відходами цих господарств та
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неочищеними стічними водами. Загрозу водним об'єктам складає забруднення промисловими
стоками та відходами сільськогосподарського виробництва.
Майже 25 % населення світу (1,8 млрд. людей за даними 2012 р.) споживає воду,
забруднену фекаліями. Ця вода може містити бактерії, найпростіші та віруси, які можуть
спричинити різноманітні захворювання у людей та тварин: гастроентерити, гепатити та інші.
Забруднена вода, недостатня санітарія та погана гігієна є причиною близько 90 % випадків
смертей від діарейних захворювань у всьому світі (Aimee et al., 2015). Не дивно, що діарея є
другою провідною причиною смерті дітей у віці до п'яти років (1,2 млн. смертей у 2012 році)
(UNICEF, 2012). За оцінками Світового банку, окрім людських втрат, відсутність доступу до
безпечної води та санітарії призводить до глобального економічного збитку у розмірі 260
мільярдів доларів щорічно.
Загальновідомо, що бактеріальна інфекція є основною причиною діареї, викликаної
споживанням небезпечної питної води. Але не менш значущими патогенами є віруси, які
також знаходяться в джерелах питної води та негативно впливають на здоров'я людини та
тварин, серед яких знаходяться і ентеровіруси.
Віруси можуть виділятись з фекаліями у дуже високих кількостях, навіть при
безсимптомному їх носійстві. Наприклад, в одному грамі фекалій може міститися до 10 11
вірусних часточок (Hall, 2012).
Крім того, безоболонкові віруси (до яких належать ентеровіруси) можуть зберігатися
у воді протягом тривалого періоду часу. Беручи до уваги ці характеристики, споживання
неналежно
очищеної питної води, може легко призвести до спалахів вірусного
гастроентериту тощо.
Ентеровіруси (від грецького слова «enteron» – кишка) – рід вірусів Enterovirus, що
входить до родини пікорнавірусів (Picornaviridae). Рід включає близько 100 серотипів вірусів.
Більшість з них виділені із шлунково-кишкового тракту людини, а також від тварин – великої
рогатої худоби, свиней, птахів, коней, собак, оленів, мишей, риб і комах. Ці дрібні (діаметром
22-30 нм) РНК-вмісні віруси не мають ліпідної оболонки, патогенні для людини і тварин, мають
кубічний тип симетрії і нуклеокапсид у формі ікосаедра, односпіральну РНК (Voroshilova, 1975;
Syurin, 1998; Zell et al., 2001; Vorobeva, & Byikova, 2003; Fauquet et al., 2005; Melnychenko et al.,
2014; Andriushkova et al., 2016).
Їх виділяють в усіх країнах світу як від хворих, так і від клінічно здорових особин, а
також з харчових продуктів, питної води і стічних вод (Shirobokov, 1974; Voroshilova, 1975;
Seidel et al., 1983; Rotbart, 1995; Syurin, 1998; Zell et. al., 2001; Ischanova, et al., 2006; Doan, 2010;
Xu et al., 2012).
Результати різноманітних досліджень з проблем ентеровірусних інфекцій містяться в
численних публікаціях вітчизняних та зарубіжних дослідників: (Romanenko, 1974; Shirobokov,
1974; Voroshilova, 1975; Seidel et al., 1983; Doan, 2006; Sereika et al., 2007; Doan, 2010).
Ентеровіруси небезпечні тим, що стійкі до дії природних факторів довкілля, добре
зберігаються у ґрунті, у ґрунтових водах на глибині 60-90 метрів. Стійкі до дії ефіру,
хлороформу, трипсину, жовчі й інших розчинників жирів. У замороженому стані вони
зберігаються впродовж багатьох років, за температури 4 °С – декілька місяців, а за кімнатної
температури - до 70 діб. Ентеровіруси витримують багатократне заморожування і відтаювання
без втрати активності. Найкраще зберігаються у замороженому стані. У водопровідній воді
виживають до 20 діб, у річковій – до 30 діб. Високі температури на ентеровіруси діють
негативно: за температури вище 50 °С ентеровіруси втрачають активність за 10 хвилин, при 100
°С – миттєво. Інфекційна активність не змінюється в широкому діапазоні рН (2,0–9,5).
Ентеровіруси швидко втрачають активність за умов впливу ультрафіолетового опромінення та
під дією прямих сонячних променів. Дуже чутливі до окиснювачів, інактивуються 0,3–0,5 %
розчином хлору, 0,15–0,3 % розчином формальдегіду. Швидко знешкоджує ентеровіруси розчин
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йоду, етиловий спирт (70 ° і вище) може знешкодити ентеровіруси за умови 3-годинної
експозиції (Sergeev, 1993; Romanenko et al., 1995; Syurin,1998).
Проблема ентеровірусних інфекцій вже досить давно привертає до себе увагу вчених
різних держав у медичній і ветеринарній практиці (Romanenko, 1974; Shirobokov, 1974;
Voroshilova, 1975; Sergeev, 1993; Rotbart, 1995; Pallansch et al., 2001; Klestova & Tatska, 2002;
Kehle et al., 2003; Bova et al., 2004; Sorokina et al., 2004; Bova et al., 2005; Fong et al., 2005; Doan,
2006; Ischanova, et al., 2006; Saeed et al., 2007; Kahn, 2010; Hall, 2012; Xu et al., 2012; Aimee et al.,
2015; Dayaram et al., 2017). Набуває вона особливої актуальності і в наш час, коли Україна
готується ввійти до складу Європейського регіону, як території вільної від "диких" поліовірусів.
Ентеровіруси мають важливе значення в патології людини, тварин, птахів. Існує значна
кількість серотипів ентеровірусів, які мають високу здатність до широкого діапазону
еволюційних перетворень.
Ентеровірусні інфекції (англ. Enteroviral Infections) – група гострих інфекційних
захворювань, які спричинюють віруси з роду Enterovirus, широко поширені у всіх країнах світу.
Перебіг ентеровірусних інфекцій проявляється у різноманітті клінічних форм. Відомо, що одні
і ті ж серотипи ентеровірусів можуть викликати різні клінічні форми захворювання. Це можуть
бути як поодинокі випадки, так і великі епідемічні спалахи хвороб. Характеризуються
поліморфізмом клінічних проявів від легких гарячкових форм і простого носійства до
менінгоенцефалітів, міокардитів та інших тяжких уражень. До цієї групи інфекцій не входить
поліомієліт, хоча його збудник належить до цієї родини вірусів. Поліомієліт через його велику
соціальну значимість виділено в окрему нозологічну форму.
Незважаючи на те, що в останні роки вивченню ентеровірусів приділяється велика увага,
причини формування високовірулентних варіантів ентеровірусів, закономірності їх циркуляції
залишаються недостатньо розкритими. Ентеровірусні інфекції, як і інші інфекції, протягом
певного відрізку часу зазнають змін внаслідок стимулюючої або пригнічуючої дії абіотичних,
біотичних та антропогенних факторів.
Географія ентеровірусних хвороб охоплює всі континенти та країни світу. Джерелом
інфекції є хворий або носій вірусу, у якого симптоми захворювання не проявлені. Вірус
виділяється з носоглотки і кишкового тракту. Механізм передачі – фекально-оральний,
аспіраційний (аерозольний). Шляхи передачі – водний, контактно-побутовий, харчовий,
повітряно-краплинний. Збудники ентеровірусної інфекції надзвичайно стійкі в навколишньому
середовищі та можуть протягом довгого часу зберігатись в стічних водах, відкритих водоймах,
на предметах побуту, продуктах харчування (молочні продукти, овочі, фрукти, ягоди). В
холодильнику вірус зберігається декілька тижнів, у замороженому вигляді – місяцями.
У 1948 р. Долдорф і Сайклс виділили перший ентеровірус – Коксакі з фекалій хворих
людей з містечка Коксакі в США. Надалі подібні штами ізольовано від хворих на серозний
менінгіт, епідемічну міальгію, міокардит, поліомієлітні захворювання.
Вперше ентеровіруси об’єднали в самостійну таксономічну одиницю у 1957 році, коли
було запропоновано включити до їх складу чотирьох великих груп ентеровірусів: вірусів
поліомієліту, Коксакі А, Коксакі В і ЕСНО.
Віруси ЕСНО ізольовано майже одночасно в різних лабораторіях протягом 1951-1953 рр.
з фекалій здорових дітей. Пізніше такі віруси почали виділяти від хворих на серозний менінгіт.
Спочатку, коли ще не було повідомлень про зв’язок цих вірусів із захворюваннями людини,
вони отримали назву вірусів-сиріт, яку потім було змінено на назву «віруси ЕСНО» (Enteris
Cytopathogenis Human Orphan) – кишкові цитопатогенні віруси людини, «сирітські». Пізніше
з’ясувалося, що віруси ЕСНО можуть бути причиною важких захворювань. У 1969-1972 рр.
ізольовано ще 2 віруси, яким присвоєно порядкові номери 70 та 71 (Pallansch et al., 2001; Kahn,
2010). На сьогодні процес визначення типів ентеровірусів триває.
Ентеровіруси − одні з найпоширеніших збудників, які здатні викликати ряд клінічних
симптомів різного ступеня тяжкості у людей − від легких лихоманкових форм до тяжких
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захворювань, таких як ураження центральної нервової системи (Rotbart, 1995; Pallansch et al.,
2001; Sorokina, 2004; Doan, 2006; Ischanova, et al., 2006; Demina et al., 2009; Doan, 2010;
Martynova, 2014). Точна кількість випадків ентеровірусних інфекцій невідома. Восени 2004 року
в США відбулася епідемія з тисячами хворих дітей, при якій спостерігалися численні смерті
внаслідок поліомієлітоподібних паралічів і респіраторного дистрес-синдрому (Khetsuriani et al.,
2006).
У багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні, відмічається чітка тенденція до росту
числа дітей з захворюваннями ентеровірусної етіології. Це надає велике значення
ентеровірусним інфекціям як в структурі дитячих інфекційних захворювань, так і для клінічної
медицини загалом (Rotbart, 1995; Bottner et al., 2002; Sorokina, 2004; Ischanova, et al., 2006; Xu
et al., 2012; Martynova, 2014; Dayaram et al., 2017). В сучасних умовах особливе занепокоєння
викликає Ентеровірус 71, який розглядається як один з найзначніших патогенів із числа
ентеровірусів людини, що відрізняється високою нейропатогенністю та може викликати значні
спалахи (Pallansch et al., 2001). Серед клінічних форм ентеровірусних інфекцій важливе місце
займають форми з ураженням центральної нервової системи (серозні менінгіти), які є одними з
найтяжчих форм даної етіології хвороби (Sorokina, 2004).
На інтенсивність циркуляції ентеровірусів впливає загальний імунний стан людини і
тварин, що залежить від різного роду чинників – забруднення довкілля, міграційні процеси,
стреси, погіршення соціальних умов, особливо в зоні проведення військових дій. Також
відмічене підвищення вірулентності окремих штамів вірусу в результаті їх природної
циркуляції. Щороку в Україні збільшується частота виявлення ентеровірусів у відкритих
водоймах та стічних водах (Shirobokov, 1974; Doan, 2006).
Ентеровіруси тварин менш вивчені. Роль ентеровірусів у патології тварин (свиней)
інтенсивно почали вивчати з середини 60-х років минулого століття, хоча вірусна природа
деяких захворювань, викликаних ними була відома значно раніше. Перший випадок
ентеровірусної інфекції свиней, який був зареєстрований в Центральній Європі в 1929-1930 рр.
та опублікований, була хвороба Тешена - поліенцефаліт з високою летальністю серед свиней (у
1929 році у Чехословаччині, у містечку Ческі Тешін). L. Trefny вперше зареєстрував спалах цієї
хвороби, а її вірусну етіологію встановив A. Klobouk. Він описав хворобу Тешена, яка ще
отримала назву ензоотичний енцефаломієліт свиней, тешовірусний енцефаломієліт, хвороба
Тальфана. Збудником хвороби Тешена є вірус 1-го серотипу, який належить до родини
Picornaviridae, роду Teschovirus, виду Porcine teschovirus (Fauquet, 2005), відповідно до сучасної
таксономії - Teschovirus A, який до певного часу відносили до ентеровірусів, а тепер виділили в
окремий рід. Його вважають аналогом вірусу поліомієліту людини (Voroshilova, 1975; Rotbart,
1995).
Ензоотичний енцефаломієліт (хвороба Тешена) свиней – це контагіозне вірусне
захворювання, яке супроводжується негнійним запаленням мозку та його оболонок, паралічами
і парезами. До вірусу хвороби Тешена-Тальфана сприйнятливі тільки домашні та дикі свині.
Вірус призводить до високої захворюваності і смертності у всіх вікових категоріях свиней. Але
найбільш чутливі до тешовірусу поросята у 2-6-місячному віці, рідше свині 7-10-місячного віку.
Клінічні ознаки хвороби у тварин старшого віку реєструвались в поодиноких випадках. Залежно
від тривалості епізоотичного процесу, захворюваність свиней нервовою формою становила 14 –
90 %, а летальність – 75–90 % (Romanenko et al., 1995, 2007).
У період з 1929 р. по 1964 р. ензоотичний енцефаломієліт виявили у більшості країн
Європи. В 1937-1957 рр. її реєстрували в США, Канаді, Японії, Австралії, Новій Зеландії.
Пізніше повідомлялось про широке розповсюдження збудника серед свинопоголів’я в Кореї та
Китаї. За останні 25 років за даними Міжнародного епізоотичного бюро спалахи хвороби були
відмічені в Молдові (2002-2004 рр.), в Латвії (1997, 2000-2002 рр.), в Білорусії (1996, 1999, 2005
рр.), в Румунії (2002 р.), Японії (2002 р.), на о. Мадагаскар (1996-2000, 2002, 2004-2005 рр.) тощо
(Romanenko, 1984; Yamada et al., 2004).
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На території України ензоотичний енцефаломієліт свиней вперше у 1971 році
діагностував В.П. Романенко в Закарпатській області, а в 1978 році – також раніше невідому
хворобу свиней – ентеровірусний гастроентерит та ентеровірусну пневмонію свиней
(Romanenko, 1974; Babkin, 2006).
Серед інфекційних захворювань свиней вірусної етіології, що реєструвались в Україні,
частка хвороби Тешена становила 24 % (Romanenko et al., 2007). На даний час відомості відсутні.
Встановлено зв'язок між іншими ентеровірусами свиней з порушенням репродуктивних
функцій (синдрому СМЕДІ), респіраторними захворюваннями, міокардитами, перикардитами,
гастроентеритами у свиней, які спричинені представниками різних серогруп вірусу (Romanenko,
1974; Syurin, 1998; Zell et. al., 2001; Shevtsova et al., 2004; Sereika et al., 2007; Martynova, 2014).
Оскільки ентеровірусні інфекції завдають істотних економічних збитків свинарству за
рахунок високого рівня смертності, зниження приростів маси тіла, проведенням запобіжних
щеплень, дезінфекційних заходів тощо, питання їх профілактики є вкрай важливим та вимагає
недопущення потрапляння збудника до чутливих організмів, в тому числі – свиней. При цьому,
важливу роль відіграє вивчення властивостей збудника, в тому числі і його здатність до
тривалого зберігання за умов мінусових температур.
Профілактика та ліквідація ентеровірусних інфекцій залишаються як першочерговими
науковими завданнями, так і задачами практичної ветеринарної медицини.
Мета – з'ясувати зміни інфекційних властивостей ентеровірусів свиней in vitro за умов
довготривалого зберігання за температури мінус 32 °С.
Матеріали і методи. Віруси:
– тешовірус свиней першого серотипу, Teschovirus A, штам «Дніпровський 34», 3 пасаж
від 12.11.2018 року з титром 108,5 ТЦД50/см3, отриманий з колекції штамів ентеровірусів свиней
Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН (ІСМ НААН). Даний штам вірусу був
виділений на території України з головного мозку 2-місячного поросяти, хворого на
ензоотичний енцефаломієліт (хворобу Тешена) свиней. Задепонований в депозитарії
Національного центру штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ за № 486. Згідно з паспортними
даними штаму, вірус накопичували у перещеплюваних лініях культур клітин нирки ембріона
свині (СНЕВ) та нирки новонародженого сирійського хом’ячка BHK-21, клон 13 (ВНК-21/13);
– ентеровірус свиней 8 серогрупи (нині Porcine sapelovirus 1, вид Sapelovirus A) (Viruses
Master Species List 2019), референтний штам V-13, один із найбільш розповсюджених в
свиногосподаствах України, етіологічно пов’язаний з ентеровірусним гастроенеритом свиней,
культивований у перещеплюваній культурі клітин СНЕВ. Перед заморожуванням
вірусутримуючої суспензії останній раз пасажували та титрували у 2000 р.
Зразки штамів дослідних вірусів перевірені в тесті щодо стійкості до жиророзчинників
(10 % хлороформу) та методом електронної мікроскопії.
Культивування вірусів здійснювали інкубуванням за температури 37 °С з перевіркою
інфікованих культур клітин, у порівнянні з контролем (через кожні 24 год).
Середовища та розчини:
– поживне середовище «DMEM High Glucose», w/L – Glutamine, w/o Sodium Pyruvate,
Sterile Filtered; виробник Biowest, серія S17885L0102, придатне до 26.07.2019, для
культивування культури клітин;
– фетальна сироватка крові великої рогатої худоби «Fetal Bovine Serum Premium»,
виробник Biowest, серія S14317S181B, придатна до 28.01.2021;
– трипсин «Trypsin 0,25 %», w/o Calcium, w/o Magnesium, w/o Phenol Red, Sterile Filtered;
виробник Biowest серія S16067L0910, придатний до 27.04.2019.
– розчин версену 0,02 %, виробництва ДНКІБШМ, придатний до 27.05.2020;
– антибіотик «Гентаміцин», розчин для ін’єкцій 4 %; виробник ТОВ «Фармацевтична
компанія «Здоров’я», серія 10118, придатний до 01.2023.
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Культури клітин:
Перещеплювані культури клітин СНЕВ та ВНК-21 клон 13 (ВНК-21/13).
Пересіви культур клітин здійснювали з використанням: середовища DMEM, трипсину,
розчину Версену, 10 % фетальної сироватки крові ВРХ, з додаванням антибіотика. Для
отримання суспензії клітин та подальшого їх пересіву використовували суміш, що складалась з
0,02 % р-ну Версену та 0,25 % р-ну трипсину (1:5). Культури клітин були тестовані на
відсутність контамінації мікроорганізмами у тіогліколевому середовищі та МПБ. Моношар
клітин вирощували у скляних та пластикових культуральних флаконах, об’ємом 50 см3, у 96лункових культуральних планшетах та у скляних пробірках. В якості підтримуючого
середовища використовували аналогічне ростовому середовище, але без додавання сироватки
крові ВРХ. Титр вірусу – граничне його розведення, в якому спостерігали ураження моношару
клітин не менше, ніж на 50 % в 50 % лунок.
Інфекційну активність визначали титруванням вірусу у культурах клітин за
мікрометодом та розраховували за методикою Ріда та Менча, виражали в тканинних
цитопатогенних дозах в 1,0 см3 (ТЦД50/см3).
Результати й обговорення. Оскільки до родини вірусів Picornaviridae відносяться
багато вірусів, патогенних для людини і тварин, нами вирішено визначити вплив мінусових
температур за тривалого зберігання на інфекційні властивості ентеровірусів тварин, збудників
інфекційних захворювань свиней, які є апатогенними для людини. Тому, нами було проведено
процес рекультивування та подальше адаптування двох варіантів вищеозначених збудників до
культур клітин BHK-21/13 та до СНЕВ, у яких вони раніше і культивувались, з метою
визначення інфекційної активності після зберігання в умовах мінусових температур (за мінус
32 °С) протягом двох та двадцяти років.
Штам тешовірусу свиней «Дніпровський 34» після зберігання за мінус 32 °С протягом
двох років був знову культивований протягом шести послідовних пасажів у культурі клітин
BHK-21/13. Вірус реплікувався у чутливій культурі клітин з вираженим характерним
цитопатичним ефектом (рис. 1), починаючи з першого пасажу. Вигляд інтактної культури
клітин, неінфікованої вірусом наведено на рис. 2.

Рис. 1. Ураження моношару культури клітин BHK-21/13 тешовірусом, штам Teschovirus A «Дніпровський 34»
(ЦПД вірусу) через 48 год. (Carl Zeiss Axiovert 40 Inverted Microscope, збільшення х 100 )

129

Рис. 2. Контроль культури клітин BHK-21/13 через 48 год. (відсутність ЦПД).
(Carl Zeiss Axiovert 40 Inverted Microscope, збільшення х 100)

У першому пасажі при рекультивуванні цитопатична дія (ЦПД) вірусу проявлялась за 53
год культивування на 75 %, у другому – за 51 год – на 80 %, у третьому-шостому пасажі на 100
% за 48 год культивування (табл. 1). Отриману вірусовмісну рідину відокремлювали від
клітинного детриту шляхом центрифугування (3000 об/хв) протягом 15 хв., підготовлений
вірусний матеріал третього пасажу у культурі клітин BHK-21/13 титрували у 96-лункових
планшетах методом десятикратних розведень, по 0,1 см3/лунка. Ми констатували, що вірус,
після зберігання за мінус 32 °С за умов «освіження» протягом трьох пасажів у чутливій
біологічній системі, зберігав свої інфекційні властивості і титр вірусу був таким як і до
зберігання – 8,5 lg ТЦД50 /см3 (табл. 1).
Таблиця 1
Пасажування тешовірусу свиней першого серотипу штаму «Дніпровський 34»
у перещеплюваній культурі клітин ВHК-21/13 після зберігання за – 32 °С протягом 2 років
№ пасажу
1
2
3
6
Початковий титр
(до зберігання)

Культура
клітин
BHK-21/13

Наявність
ЦПД
+
+
+
+

ВHК-21

+

Час прояву
ЦПД, год
53
51
48
48
24-72

Ступінь цитопатичної дії,
%
75
80
100
100
100

Титр вірусу
lg ТЦД50 /см3
н/д
н/д
8,5
8,5
8,5

Примітка: н/д – не досліджували

Вихідний штам тешовірусу свиней тривало зберігався за мінусової температури (мінус
32 °С), що могло вплинути на його інфекційні властивості. Тому, процедура пасажування мала
на меті відновити інфекційні властивості вірусу, чого ми і досягли, отримавши вірус з високим
титром інфекційної активності – 108,5 ТЦД50/см3 .
Другий досліджуваний ентеровірус свиней 8-ї серогрупи, референтний штам V-13 після
20 років зберігання за мінус 32 °С, після «освіження» у чутливій культурі клітин СНЕВ викликав
ЦПД через 24 - 48 год (в залежності від пасажу), вигляд якої змінився в порівнянні з тим, який
був до зберігання 20 років тому. Характер ЦПД цього штаму ентеровірусу після тривалого
зберігання представлено на рис. 3, контроль культури клітин СНЕВ – на рис. 4. До зберігання –
вигляд ЦПД цього збудника представлено на рис. 5.
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Рис. 3. ЦПД ентеровірусу свиней 8-ї серогрупи референтного штаму V-13 в культурі клітин СНЕВ
після тривалого зберігання за мінус 32 °С через 24 год. культивування (ZEISS Primovert, збільшення х200)

Рис. 4. Контроль культури клітин СНЕВ 24 год. культивування (ZEISS Primovert, збільшення х200)

А
Б
Рис. 5. А - ЦПД ентеровірусу свиней 8 серотипу у культурі клітин СНЕВ через 18 год. після інфікування
(х 12,5 х 20). Б – контроль (через 18 год).

Також досліджували ентеровірус свиней 8-го серотипу з використанням
електронномікроскопічних досліджень. На рисунках 6, 7 представлені електронно
мікроскопічні зображення скупчення ентеровірусу свиней в інфікованій клітині.
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Рис. 6. «Кристалоїд» ентеровірусу свиней в інфікованій клітині (збільшення х 90000).

Рис. 7. Ентеровірус свиней референтного штаму V-13 при культивуванні в культурах клітин СНЕВ
(збільшення х 270000, негативне контрастування).

Найбільш характерною особливістю морфологічних змін клітин, інфікованих
ентеровірусом є досить виражена гіпертрофія рибосомального апарату. Спостерігалась
найбільша кількість як вільних, рибосом, що лежали в цитоплазматичному матриксі, так і тих,
що були зв’язаними з мембранами гранулярної ендоплазматичної сітки. Згадані зміни
ультраструктури клітин відмічались вже з 3–5 години після моменту зараження ентеровірусом
свиней. Паралельно з цим проходило накопичення в цитоплазмі ендоплазматичних цистерн чи
вакуолей завбільшки близько 300–600 нм. Ці цистерни вміщували гранулярний матеріал і дуже
тонкі мікротрубочки, діаметр яких становив близько 1,5 нм. Цистерни обмежені мембраною.
При збільшенні у 90000 разів і більше, чітко спостерігали фібрилярний компонент
цитоплазматичного матриксу. Цистерни ендоплазматичної сітки гранулярного типу не
виглядали гіпертрофованими і заповнені мікротрубочками діаметром близько 1,5 нм, але
меншої електронної густини, ніж у вже згаданих вакуолях. І ті, і інші утворення розміщувались
у зонах цитоплазми, де можна спостерігати так названі “кристалічні” скупчення, можливо
капсидного білка вірусу. Безсумнівно, ці “кристалоїдні скупчення” брали участь у формуванні
віріонів ентеровірусу. Це дозволило вважати, що вони безпосередньо зв’язані з морфогенезом
ентеровірусів.
В інфікованих клітинах часто зустрічались характерні структури, капсиди ентеровіріонів.
На ранніх стадіях збірки вірусних часточок ці утворення знаходились у тісному зв’язку з
мембранами ендоплазматичної сітки гранулярного типу. В подальшому такий зв’язок ставав
менш очевидним. На основі аналізу багаточисельних ультратонких зрізів, інфікованих
ентеровірусом клітин культури не виявили збільшення активності лізосомального апарату
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клітин. Знаходили поодинокі лізосоми. Вони практично відсутні в клітинах на всіх етапах
репродукції ентеровірусу. Заключні етапи взаємодії ентеровірусу з клітиною являли собою
картину деградації цитоплазми.
Дані щодо прояву ЦПД та титру інфекційної активності ентеровірусу свиней 8-го
серотипу референтного штаму V-13 представлено в таблиці 2.
Таблиця 2
Інфекційна активність, час прояву ЦПД ентеровірусу свиней 8-ї серогрупи,
референтного штаму V-13 у перещеплюваній культурі клітин СНЕВ
Умови
до зберігання
1-й пасаж після
зберігання за -32 оС
2-й пасаж після
зберігання за -32 оС
3-й пасаж після
зберігання за -32 оС

Час прояву ЦПД (год)
24

Ступінь прояву ЦПД (%)
100

Титр вірусу (lg ТЦД50/см3)
9,5

48

100

н/д

36-48

100

>7,5

24

100

7,25

Примітка: н/д –не досліджували

Рекультивування ентеровірусу за умов процесу “освіження” після тривалого зберігання,
здійсненого у перещеплюваній культурі клітин СНЕВ, виявило збереження його цитопатичних
властивостей протягом трьох послідовних пасажів, які проявлялись через 24-48 годин
культивування in vitro за 37 °С. Цікавим виявився факт зміни характеру цитопатичної дії після
тривалого зберігання. Крім того, виявили і збереження інфекційних властивостей, оскільки
вірус мав титр 7,25-7,5 lg ТЦД50/см3, що на два порядки нижче, ніж до зберігання. Але,
інфекційна здатність вірусу зберігалась.
Для підтвердження видової належності тешовірусу свиней (Teschovirus A) була
проведена полімеразна ланцюгова реакція з використанням двох груп специфічних
олігонуклеотидних праймерів :
pev−1a

= 316 п. н.;
pev−1e

pev−1c
pev−1d

= 158 п. н.

Для виділення РНК використовували набір «РИБО-сорб», для постановки реакції
зворотньої транскрипції застосовували комерційний набір «High Capacity cDNA Reverse
transcription kit», Applied Biosystems™ (США).
Таким чином, видова належність до Teschovirus A зразків 5-го та 6-го пасажу
рекультивування була підтверджена з обома групами вищевказаних праймерів.
Аналізуючи сьогоденну ситуацію, слід зазначити, що всередині родини пікорнавірусів
відбуваються зміни у класифікації не тільки з появою нових вірусів, але і при встановленні
нових характеристик у представників родини. Наприклад, деякі попередні представники родини
були перекласифіковані в межах роду Enterovirus, що і трапилось з ентеровірусами свиней, які
викликали хворобу Тешена та наразі віднесені до тешовірусів свиней першого серотипу.
Ентеровірусам, як і більшості кишкових вірусів, властива відносна стабільність до
несприятливих умов навколишнього середовища, включаючи термічну стійкість, кислотну
стійкість, стійкість до дії радіації, а також до окиснювачів та протеолітичних ферментів, що
дозволяє їм вижити в навколишньому середовищі та полегшує їх передачу різними
екологічними шляхами (наприклад, водою, продуктами харчування, аерозолями, і
забрудненими цими вірусами неживими предметами тощо). Тому, погано очищені стічні води,
становлять значну загрозу для чутливих до ентеровірусів тварин. Більш того, нами доведена
значна стійкість представників родини пікорновірусів до тривалих дій низьких температур, що
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необхідно враховувати практичним працівникам ветеринарної медицини при забезпеченні умов
біобезпеки на свинофермах.
ВИСНОВКИ
1. На прикладі ентеровірусу свиней 8 серогрупи, референтного штаму V-13 (збудника
вірусного гастроентериту) доведено, що впродовж тривалого зберігання (20 років) за
температури мінус 32 °С вірус не втратив інфекційних властивостей, хоча виявлена зміна
цитопатогенних особливостей in vitro при рекультивуванні. Інфекційні властивості тешовірусу
свиней першого серотипу теж здатні тривало зберігатись (2 роки) за витримування при
температурі мінус 32 °С.
2. Життєздатність пікорнавірусів, збудників інфекційних захворювань тварин (свиней),
за умов тривалого зберігання поза чутливим організмом необхідно враховувати, як при
дослідженні екології вірусів, так і спеціалістам ветеринарної медицини на практиці, для
попередження можливих спалахів інфекцій свиней ентеровірусної етіології із резервуарів
навколишнього середовища, що є важливою часткою проблеми охорони довкілля та біобезпеки.
Перспективи досліджень. Враховуючи складну епідеміологічну та епізоотичну
ситуацію в світі щодо вірусних інфекцій людини та тварин, поширення патогенів на нові
території та екологічні ніші залишається вкрай актуальним питанням щодо можливості
патогенних вірусів до довгострокового збереження своїх інфекційних властивостей за
різноманітних умов, в тому числі і за впливу різних температурних режимів. Подальші
дослідження біологічних властивостей вірусів щодо їх стійкості до фізичних чинників
сприятимуть поліпшенню стратегій превентивних заходів щодо поширення вірусних
інфекційних захворювань.
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У статті подано дані щодо встановлення можливості постійних ектопаразитів
великої рогатої худоби до перенесення збудників інфекційних захворювань. Тимчасові та
постійні ектопаразити є постійною загрозою у господарствах з вирощування великої рогатої
худоби. Незалежно від сезонної динаміки, постійні ектопаразити жуйних подекуди можуть
бути переносниками та резервантами збудників інфекційних захворювань як вірусної, так і
бактеріальної етіології, створюючи додаткові ризики та небезпеки, що перешкоджають
максимальній реалізації генетичного потенціалу продуктивних тварин. Роботу виконували
впродовж 2019-2020 років на базі скотарських господарств Сумської та Полтавської
областей, паразитологічного та бактеріологічного відділів Сумської регіональної державної
лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів. В умовах скотарських господарств проводили вибіркові паразитологічні
дослідження поголів’я на предмет зараження їх ектопаразитами. Виявлених ектопаразитів
поміщали в пробірки з 70 % етиловим спиртом, з метою подальшої їх видової ідентифікації.
Для вивчення контамінації ектопаразитів мікроорганізмами, з них на фізіологічному
розчині виготовляли гомогенат у співвідношенні 1:10. В подальшому, отриману суспензію
висівали на поживні середовища як щільні, так і рідкі, з метою виділення: Listeria spp.,
Salmonella spp., Streptococcus spp., Enterobacter spp. та Staphylococcus spp.
У ході проведення вибіркових паразитологічних досліджень різновікового поголів’я
великої рогатої худоби в господарствах Сумської та Полтавської областей нами було
встановлено різні інтенсивності інвазії поголів’я волосоїдами Bovicola bovis. Патогенні
властивості мікроорганізмів встановлювали методом проведення біопроби на мурчаках та
білих мишах. Патогенні властивості бактерій роду Listeria spp. перевіряли кон'юнктивальною
та дермо-некротичною пробами на мурчаках. Впродовж трьох діб спостереження відмічали
почервоніння на місці внутрішньошкірного введення, з вираженим підвищенням місцевої
температури. Також було встановлено гіперемію кон’юнктиви та виділення з ока.
Для визначення патогенності E. coli здійснювали зараження білих мишей
внутрішньочеревно. Загибель тварин реєстрували на третю добу, що свідчить про
патогенність виділеної E. coli.
У серіях мікробіологічних досліджень встановили, що волосоїди Bovicola bovis є
носіями патогенної кокової мікрофлори: S. aureus, E. coli та бактерій роду Listeria spp.
Ключові слова: ЕНТОМОЗИ, ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА, BOVICOLA BOVIS,
КОКОВА МІКРОФЛОРА.
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The article presents data on the establishment of the possibility of permanent ectoparasites of
cattle to transmit pathogens of infectious diseases. Temporary and permanent ectoparasites are a
constant threat in cattle farms. Permanent ectoparasites of ruminants can be carriers and reserves of
pathogens of infectious diseases, both viral and bacterial etiology. They create additional risks and
dangers that prevent the maximum realization of the genetic potential of productive animals. The
work was performed during 2019-2020 on the basis of livestock farms of Sumy and Poltava regions,
parasitological and bacteriological departments of the Sumy regional state laboratory of the State
Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection. In the conditions of cattle farms,
selective parasitological studies of animals for infection with ectoparasites were performed. Detected
ectoparasites were placed in test tubes with 70 % ethyl alcohol, in order to further their species
identification.
To study the contamination of ectoparasites with microorganisms, they were made of saline
in a ratio of 1:10. Then the resulting suspension was sown on nutrient media (dense and liquid) to
isolate: Listeria spp., Salmonella spp., Streptococcus spp., Enterobacter spp. and Staphylococcus spp.
In the course of selective parasitological studies of cattle of different ages in the farms of
Sumy and Poltava regions, we found different intensities of animal invasion by hair follicles Bovicola
bovis. Pathogenic properties of microorganisms were established by bioassay on guinea pigs and
white mice. Pathogenic properties of bacteria of the genus Listeria spp. checked by conjunctival and
dermo-necrotic tests on guinea pigs. During the three days of observation, redness was noted at the
site of intradermal injection, with a marked increase in local temperature. Conjunctival hyperemia
and eye discharge have also been reported.
To determine the pathogenicity of E. coli, white mice were infected intraperitoneally. The
death of animals was recorded on the third day, indicating the pathogenicity of the isolated E. coli.
In a series of microbiological studies, it was found that the hair follicles of Bovicola bovis are
carriers of pathogenic coccal microflora: S. aureus, E. coli and bacteria of the genus Listeria spp.
Keywords:
ENTOMOSES,
CATTLE,
BOVICOLA
BOVIS,
COCCAL
MICROORGANISMS.
Враховуючи прогнози експертів Міжнародної продовольчої організації ООН (FAO),
впродовж наступних декількох десятків років, відмічатиметься стрімке нарощування
населення у світі. Виходячи з цього, потреба у підтриманні продовольчої безпеки
залишатиметься актуальною й надалі. Оскільки Україна є одним із експортерів сировини та
продукції тваринного походження на світові ринки, сталий розвиток тваринництва нині є
надзвичайно важливим питанням, в тому числі, й з економічної точки зору. Нині у багатьох
країнах світу проблему продовольчого забезпечення вирішують через розвиток скотарства.
Скотарство є галуззю тваринництва, яка забезпечує населення незамінними тваринними
білками, що входять до складу м’ясних та молочних продуктів, а гній є надважливим
компонентом для підтримання родючості ґрунтів (Kernasiuk,, 2020). На превеликий жаль,
ситуація в скотарстві у нашій державі є критичною, оскільки протягом останніх років
відбувається стрімке зниження поголів’я великої рогатої худоби в господарствах різних форм
власності. Рекордно низькою є кількість лактуючих тварин. За десять місяців поточного року,
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згідно з даними Державної служби статистики, чисельність корів знизилася на 5,9 %, в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становить лише 1747,9 тис. голів
(http://www.ukrstat.gov.ua, 2020). Ця ситуація спонукає до збереження та підтримання
максимального епізоотичного благополуччя наявного поголів’я тварин.
Суттєву загрозу для всіх вікових категорій великої рогатої худоби, створюють постійні
та тимчасові ектопаразити, які є актуальними впродовж всього періоду вирощування (Meseret
et al., 2014; Adalberto et al., 2020).
Не дивлячись на постійне удосконалення існуючих та розробку докорінно нових схем
профілактики ектопаразитозів великої рогатої худоби, проблема інвазування поголів’я
ектопаразитами й нині не втрачає актуальності (Radostits et al., 2007). В усіх без виключення
країнах, де займаються розведенням великої рогатої худоби, ведеться активна профілактика
нападу літаючих кровосисних комах в пасовищний період та контроль щодо інвазування
худоби постійними ектопаразитами (бовіколами, сифункулятами) протягом року. Відповідно
до біологічних властивостей, інтенсивність та екстенсивність інвазій постійними
ектопаразитами, відрізняється в різні сезони (Kebede & Fetene, 2012; Eskadmas & Tekalign,
2019). Проте, незалежно від сезонної динаміки, постійні ектопаразити жуйних подекуди
можуть бути переносниками та резервантами збудників інфекційних захворювань, як вірусної
так і бактеріальної етіології, створюючи додаткові ризики та небезпеки, що перешкоджають
максимальній реалізації генетичного потенціалу продуктивних тварин (Byford et al., 1992).
Матеріали і методи. Роботу виконували впродовж 2019-2020 років на базі скотарських
господарств Сумської та Полтавської областей, паразитологічного та бактеріологічного
відділів Сумської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. В умовах скотарських господарств
проводили вибіркові паразитологічні дослідження поголів’я на предмет зараження їх
ектопаразитами. Виявлених ектопаразитів поміщали в пробірки з 70 % етиловим спиртом, з
метою подальшої їх видової ідентифікації. Видову ідентифікацію ектопаразитів проводили в
умовах паразитологічного відділу, а мікробіологічні дослідження зібраної ектопаразитофауни
здійснювали в умовах бактеріологічного відділу Сумської регіональної державної лабораторії
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Для вивчення контамінації ектопаразитів мікроорганізмами, з них на фізіологічному
розчині виготовляли гомогенат у співвідношенні 1:10. В подальшому, отриману суспензію
висівали на поживні середовища, як щільні, так і рідкі, з метою виділення: Listeria spp.,
Salmonella spp., Streptococcus spp., Enterobacter spp. та Staphylococcus spp. (Golovko et al.,
2007).
Бактеріологічні дослідження проводили на поживних середовищах, використовували
МПА та МПБ. Для культивування бактерій роду Listeria spp. застосовували середовище
Фрейзера та тверді поживні середовища Палкам і Оксфорд. Salmonella spp. культивували в
бульйонах Мюллера, Кауфмана та селенітовому, серед твердих поживних середовищ
використали диференційний агар з діамантовим зеленим, вісмут-сульфітний агар, агар КЛД
(ксилозолізиновий дезоксіхалатний агар) та диференційний агар Salmonella (DSTU 4769:2007,
2008; ISO 6579-1:2017, 2017.).
Streptococcus spp. культивували у стрептококовому бульйоні та на стрептококовому та
ескуліновому агарах. Для культивування бактерій роду Enterobacter spp. використовували
бульйон МакКонкі та середовище Ендо. Для ідентифікації E. coli застосовували ряд
середовищ: агари Сіммонса, Крістенсена, фенілаланіловий та трицукровий агари, лізиновий
бульйон та пептонову воду (Antonov et al., 1986).
Бактерії роду Staphylococcus spp. культивували в сольовому бульйоні з манітом, також
використовували жовтково-сольовий агар з манітом та середовище Бейт Паркера.
Ферментацію маніту і мальтози виявляли в бульйоні з феноловим червоним. Для реакції
плазмокоагуляції використовували плазму кроля. Кров у кроля відбирали з вушної вени у
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стерильну пробірку з 5 % лимоннокислим натрієм і центрифугували її при 1000-1500 об./хв
протягом 10 хвилин. Плазму відсмоктували, розводили фізіологічним розчином 1:4, розливали
по 0,5 мл в аглютинаційні пробірки, засівали в них бактеріологічною петлею добову дослідну
культуру стафілокока. Інкубацію в термостаті проводили за температури 37 ºС. Облік реакції
здійснювали через 1, 2, 3 та 24 години (Golovko et al., 2007).
Патогенні властивості бактерій роду Listeria spp. перевіряли кон’юнктивальною та
дермо-некротичною пробами на мурчаках. На кон’юнктиву ока мурчаків наносили 2 краплі
досліджуваної бульйонної культури, з наступним легким масажем повік, за використання
ватного тампону. Також у поголену бічну ділянку шкіри мурчаків внутрішньошкірно вводили
0,3-0,5 мл бульйонної культури (рис. 1).

Рис. 1. Постановка біопроби на мурчаках

Також визначали патогенні властивості E. coli шляхом постановки біопроби на білих
мишах (рис. 2).

Рис. 2. Постановка біопроби на білих мишах

У кожній серії експериментів заражали трьох білих мишей внутрішньочеревно
сумішшю суспензій агарових культур. Маса особин відібраних для визначення патогенних
властивостей E. coli становила 14-16 г.
Результати й обговорення. За проведення вибіркових паразитологічних обстежень
різновікового поголів’я великої рогатої худоби в господарствах Сумської та Полтавської
областей нами було встановлено різні інтенсивності інвазії волосоїдами Bovicola bovis.
Подальші дослідження були спрямовані на вивчення контамінації волосоїдів Bovicola bovis
мікроорганізмами та встановлення їх патогенності. Бактерії роду Listeria spp. культивували
шляхом посіву на середовище Фрейзера (спочатку первинно збагачене за температури 30 ºС,
після цього – вторинно збагачене за температури 37 ºС). З обох середовищ робили пересів на
агари Палкам і Оксфорд. На оксфордському агарі спостерігали ріст дрібних (близько 1 мм в
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діаметрі) сірих колоній з чорним ореолом навколо них. На Палкам агарі відбувався ріст у
вигляді дрібних сіро-зелених колоній з чорним ореолом навколо, які на другу добу
збільшувалися до 2 мм в діаметрі, з’являвся запалий центр з чорним ореолом навколо (рис. 3).

Рис. 3. Ріст Listeria spp. на агарах Палкам і Оксфорд.

Після пересіву на МПА, добовою культурою заражали мурчаків, наносячи культуру
внутрішньошкірно та на кон’юнктиву. Впродовж трьох діб спостереження відмічали
почервоніння на місці внутрішньошкірного введення, з вираженим підвищенням місцевої
температури. Також було встановлено гіперемію кон’юнктиви та виділення з ока. Паралельно
робили біохімічний аналіз на бульйоні з феноловим червоним, при цьому відмічали зміну
кольору бульйону, що є свідченням ферментації ксилози та рамнози. За отриманими
результатами можемо стверджувати про патогенність ідентифікованих Listeria spp.
Для виділення бактерій роду Salmonella spp. здійснювали посів на бульйон МюллераКауфмана та селенітовий бульйон. Культивували впродовж 18-20 годин за температури 37 ºС.
Потім пересівали з бульйонів на диференційний агар з діамантовим зеленим, вісмут
сульфітний агар, агар КЛД (ксилозолізиновий дезоксихалатний агар) та диференційний агар
Salmonella (рис. 4).

Рис. 4. Виділення бактерій роду Salmonella spp

На стрептококовому бульйоні за температури 37 ºС культивували бактерії роду
Streptococcus spp. Через 24 год робили пересів на стрептококовий агар та ескуліновий агар.
Відмічали почорніння середовища та ріст колоній ентерококів.
Бактерії роду Enterobacter spp. культивували на бульйоні МакКонкі за температури
37 ºС впродовж 24 год. Після цього пересівали на середовище Ендо, де відмічали ріст колоній
з металевим блиском. Для ідентифікації E. coli здійснювали пересів з середовища Ендо на
МПА, а з МПА на ряд середовищ (косяків). На агарах Сіммонса та Крістенсена перевіряли
утилізацію цитрату. Колір середовищ не змінився – реакція негативна. До фенілаланінового
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агару додавали FeCl3 для реакції на розщеплення фенілаланіну. Колір середовища не змінився
– реакція негативна. На трицукровому агарі перевіряли ферментацію глюкози, лактози і
сахарози. Колір середовища змінився на жовтий, утворюється газ – реакція позитивна. На
лізиновому бульйоні з’явилося світле помутніння – реакція позитивна. До пептонової води
додавали реактив Ковача, поверхня бульйону набувала рожевого кольору, що свідчить про
позитивну реакцію. Для визначення патогенності E. coli здійснили зараження білих мишей
внутрішньочеревно. Загибель тварин реєстрували на третю добу, що свідчить про патогенність
виділеної E. coli.
Бактерії роду Staphylococcus spp. культивували в сольовому бульйоні з манітом за
температури 37 ºС впродовж 24 год. Після цього, здійснювали пересів на сольовий агар з
манітом. Відмічали ріст жовтих колоній Staphylococcus spp., середовище змінювало колір на
жовтий. Також пересівали з бульйону на середовище Бейт-Паркера. Відмічали ріст сірочорних колоній Staphylococcus spp. (ліцитиназна активність). Ідентифікацію Staphylococcus
spp., здійснювали шляхом пересіву культури з сольового агару з манітом та середовища БейтПаркера на МПА. Потім проводили біохімічні дослідження. Реакція плазмокоагуляції
виявилася позитивною (рис. 5).

Рис. 5. Реакція плазмокоагуляції

У бульйоні з феноловим червоним спостерігали ферментацію маніта та мальтози в
анаеробних умовах. Середовище змінило колір.
Варто вказати, що встановлення контамінації ектопаразитів Bovicola bovis
мікроорганізмами, проводили індивідуально з кожного господарства, де на поголів’ї їх
ідентифікували. Тобто, гомогенат виготовляли з особин, відібраних з тварин в межах одного
господарства. В наступній серії дослідів використовували гомогенат, виготовлений з комах,
відібраних в іншому господарстві. Всього вибірково дослідили тварин з шести господарств. В
різних господарствах гомогенат комах містив подібну мікробіологічну картину.
В И СН О В К И
1. Отже, за проведення вибіркових паразитологічних обстежень різновікового поголів’я
великої рогатої худоби в господарствах Сумської та Полтавської областей нами було
встановлено різні інтенсивності інвазії волосоїдами Bovicola bovis.
2. В серіях мікробіологічних досліджень встановили, що волосоїди Bovicola bovis є
носіями патогенної кокової мікрофлори: S. aureus, E. coli та бактерій роду Listeria spp.
Перспективи досліджень. Полягають у розробці індивідуального алгоритму боротьби
з ентомозами великої рогатої худоби в обстежених господарствах.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ pH РОЗЧИННИКА НА КОРОТКОТРИВАЛУ
СТАБІЛЬНІСТЬ ВОДОРОЗЧИННИХ ВІТАМІНІВ У РОЗЧИНІ
Р. Д. Остапів, канд. біол. наук,
В. І. Ткаченко, канд. біол. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
romostapiv@scivp.lviv.ua
Метою роботи було дослідити вплив рН на короткочасну стабільність як окремих
водорозчинних вітамінів, так і їх сумішей, характеризуючи тим самим робасність методу
відносно рН розчинника, як одного з параметрів валідації методу. Визначання концентрації
вітамінів проводили рідинно-хроматографічним методом безпосередньо після їх розчинення,
а також після витримки впродовж 1, 2 та 3 годин за температури 20 ºС. Аналіз виконано на
рідинному хроматографі фірми Waters, оснащеному сепараційним модулем Alliance 2690 з
діодноматричним детектором PAD 996. Умови розділення зразків: хроматографічна колонка
Luna Omega Polar C18 250 × 4,6 мм, 5 μм. Рухома фаза: суміш ацетонітрилу з 0,05 M
фосфатним буферним розчином, pH 3,0. Для розділення тіаміну гідрохлориду, нікотинаміду,
піридоксину гідрохлориду та кислоти аскорбінової (І група вітамінів) співвідношення
компонентів становило 3:97, для розділення аскорбінової кислоти, рибофлавіну та
ціанокобаламіну (ІІ група вітамінів) – 15:85. Об’єм інжекції складав 0,01 мл, швидкість
потоку рухомої фази – 1,0 мл/хв, температура колонки становила 25 ºС, час одного
розділення – 10 хвилин. Довжина хвилі детекції – 265 нм.
Виявлено, що зменшення концентрації вітамінів В1, В2, В6, В12 та нікотинаміду у
сумішах з кислотою аскорбіновою знаходиться в межах 10% за усіх значень рН, крім 9,0. За
цього рН концентрація вітаміну В1 у сумішах з вітамінами В6, С та нікотинамідом
зменшується на 38 %. Найчутливішим до pH виявився вітамін С. Так, найбільше зниження
концентрації кислоти аскорбінової було зареєстроване за використання фосфатного буферу
з рН 5,0 та 7.0, як у І групі вітамінів, так і коли вітамін С був наявний у розчині без інших
вітамінів. За рН 9,0 концентрація кислоти аскорбінової зменшувалась в межах 50-80 %.
Найстабільнішою кислота аскорбінова була за використання розчиннику з рН 3,0, який і
пропонується використовувати для подальшої валідації методики визначання водорозчинних
вітамінів у преміксах та кормових добавках.
Ключові
слова:
ВИСОКОЕФЕКТИВНА
РІДИННА
ХРОМАТОГРАФІЯ,
ВОДОРОЗЧИННІ ВІТАМІНИ, СТАБІЛЬНІСТЬ У РОЗЧИНАХ, ВПЛИВ pH.
INVESTIGATION OF THE SOLVENT pH EFFECT ON SHORT-TERM STABILITY
OF WATER-SOLUBLE VITAMINS IN SOLUTION
R. D. Ostapiv, V. І. Tkachenko
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
romostapiv@scivp.lviv.ua
The aim of this work was to investigate the effect of pH on the short-term stability of both
individual water-soluble vitamins and their mixtures, thus characterizing the robustness of the method
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in relation to the pH of the solvent as one of the validation method parameters. Determination of
vitamin concentration was performed by liquid chromatographic method immediately after their
dissolution, as well as after exposure for 1, 2 and 3 hours at a temperature of 20ºC. The analysis was
performed on a Waters liquid chromatograph equipped with an Alliance 2690 separation module with
a PAD 996 diode array detector. Sample separation conditions: Luna Omega Polar C18 250 × 4.6
mm, 5 μm chromatographic column. Mobile phase: a mixture of acetonitrile with 0.05 M phosphate
buffer solution, pH 3.0. For the separation of thiamine hydrochloride, nicotinamide, pyridoxine
hydrochloride and ascorbic acid (vitamin group I), the ratio of components was 3:97, for the
separation of ascorbic acid, riboflavin and cyanocobalamin (vitamin group II) - 15:85. The injection
volume was 0.01 ml, the mobile phase flow rate was 1.0 ml/min, the column temperature was 25ºC,
and the separation time was 10 minutes. The detection wavelength is 265 nm.
It was found that the decrease in the concentration of vitamins B1, B2, B6, B12 and nicotinamide
in mixtures with ascorbic acid was within 10% at all pH values except 9.0. When buffer with this pH
was used, the concentration of vitamin B1 decreased by 38 % in mixtures with vitamins B6, C and
nicotinamide. Vitamin C was the most sensitive to pH. Thus, the greatest decrease in the
concentration of ascorbic acid was recorded with the use of phosphate buffer with pH 5.0 and 7.0,
both in group I vitamins and when vitamin C was present in solution without other vitamins. At pH
9.0, the concentration of ascorbic acid decreased in the range of 50-80 %. Ascorbic acid was stable
when solvent with a pH of 3.0 was used. This solvent is proposed to be used for further validation of
methods for determining water-soluble vitamins in premixes and feed additives.
Keywords: HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY, WATERSOLUBLE VITAMINS, STABILITY IN SOLUTIONS, pH EFFECT.
Валідація аналітичних методів випробувань – експериментальний доказ того, що метод
придатний для кількісного та якісного аналізу певних речовин, які визначаються у
досліджуваній матриці (Derzhavna farmakopeia Ukrainy 2.0., 2015). Однією з процедур валідації
є визначення робасності, тобто дослідження впливу різних факторів на результат
випробування. Одним з таких факторів є стабільність речовини, що визначається, у розчинах
(Derzhavna farmakopeia Ukrainy 2.0., 2015). При проведенні аналізу вітамінів, стабільність у
розчинах є надзвичайно важливим параметром валідації, оскільки для кожного вітаміну є своє
оптимальне значення рН розчинника,за якого речовина є стабільною (Park et al., 2016). У
лабораторії високоефективної рідинної хроматографії ДНДКІ ветеринарних препаратів та
кормових добавок розроблено метод розділення одинадцяти водорозчинних вітамінів (Ostapiv
& Tkachenko, 2020). Однак, в ході експериментів було виявлено, що площа хроматографічного
піку вітаміну С з часом зменшується за використання води як розчинника. Окрім цього,
відомо, що концентрація ціанокобаламіну в розчині зменшується за наявності аскорбінової
кислоти (Bajaj & Singhal, 2020), що ускладнює їх одночасне визначання у розчинах та
преміксах. Тому метою даної роботи було дослідити вплив рН на короткочасну стабільність
як окремих водорозчинних вітамінів, так і їх суміші, характеризуючи тим самим робасність
методу відносно рН розчинника, як одного з параметрів валідації методу.
Матеріали і методи. У роботі використовували сертифіковані стандартні зразки
вітамінів (тіаміну гідрохлориду, нікотинаміду, піридоксину гідрохлориду, кислоти
аскорбінової, рибофлавіну та ціанокобаламіну) виробництва Sigma-Aldrich. Основні розчини
кожного вітаміну з концентрацією 100 мкг/мл готували з урахуванням чистоти зразка,
зазначеній у сертифікаті якості, шляхом розчинення у 0,05 М фосфатних буферних розчинах,
до титрованих до різного значення рН (3,0; 5,0; 7,0; 9,0) 1 М гідроксидом натрію. Після цього
основні розчини вітамінів розводили тими самими розчинниками до потрібних концентрацій
робочих розчинів (10–20 мкг/мл).
Визначення концентрації вітамінів проводили рідинно-хроматографічним методом
безпосередньо після їх розчинення, а також після витримки впродовж 1, 2 та 3 годин за
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температури 20 ºС. Аналіз виконано на рідинному хроматографі фірми Waters, оснащеному
сепараційним модулем Alliance 2690 з діодноматричним детектором PAD 996. Умови
розділення зразків: хроматографічна колонка Luna Omega Polar C18 250 × 4,6 мм, 5 μм. Рухома
фаза: суміш ацетонітрилу з 0,05 M фосфатним буферним розчином, pH 3,0. Для розділення
тіаміну гідрохлориду, нікотинаміду, піридоксину гідрохлориду та кислоти аскорбінової (І
група вітамінів) співвідношення компонентів становило 3:97, для розділення аскорбінової
кислоти, рибофлавіну та ціанокобаламіну (ІІ група вітамінів) – 15:85. Об’єм інжекції складав
0,01 мл, швидкість потоку рухомої фази – 1,0 мл/хв, температура колонки становила 25 ºС, час
одного розділення – 10 хвилин. Довжина хвилі детекції – 265 нм (Ostapiv R.D., Tkachenko V.I.,
2020).
Статистичний аналіз проводили за допомогою програмного забезпечення Microsoft
Excel (Derzhavna farmakopeia Ukrainy, 2004).
Результати й обговорення. Хроматограми розчинів суміші стандартних зразків
вітамінів групи І та ІІ представлені на рисунку.
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Рис. Хроматограми стандартних розчинів вітамінів групи І (А) та ІІ (Б)

В результаті дослідження короткочасної стабільності вітамінів І групи, яку розчиняли
у 0,05 М фосфатному буфері з рН 3,0 виявлено, що усі вітаміни стабільні впродовж години
(табл. 1). За 3 години спостерігається зменшення концентрації вітаміну С на 11,5 %. При цьому
вітаміни В1, В6 та нікотинамід були стабільними і через три години експерименту.
За використання розчинника з рН 5,0 кількість вітаміну С у розчині зменшувалась
вдвічі вже після першої години експерименту. За три години експерименту вітаміну С
залишалось менше 5 % від початкової концентрації. Вміст інших вітамінів у досліджуваному
розчині незначно знижувався (до 3 %) за три години експерименту.
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Таблиця 1
Стабільність суміші вітамінів В1, В6, С та нікотинаміду у розчині за різного рН розчинника
Час після
розчинення, год

Вітамін В1

0
1
2
3

100,00±0,63
100,39±0,77
99,98±0,78
100,09±87

0
1
2
3

100,00±1,14
100,28±0,82
98,88±0,94
97,55±1,21

0
1
2
3

100,00±0,47
101,74±0,38
102,47±0,47
101,85±0,47

0
1
2
3

100,00±0,82
83,72±0,86
68,17±0,91
61,99±0,93

Виявлена концентрація вітамінів, % від початкової
Вітамін В6
Вітамін С
Нікотинамід
рН 3,0
100,00±0,45
100,00±0,65
100,00±0,26
100,93±0,46
97,24±0,90
100,16±0,32
101,43±0,92
93,91±0,34
99,81±0,40
101,44±1,08
88,53±0,50
99,79±0,53
рН 5,0
100,00±1,79
100,00±1,81
100,00±1,38
96,77±0,94
44,01±2,91
100,21±0,53
95,33±1,56
17,31±1,21
99,14±1,47
94,19±1,70
4,78±0,68
97,36±1,53
рН 7,0
100,00±1,46
100,00±4,82
100,00±0,59
99,90±1,15
38,79±0,59
100,26±0,27
97,47±0,81
13,47±0,62
99,69±0,19
94,79±2,15
5,12±0,22
99,37±0,37
рН 9,0
100,00±0,26
100,00±4,68
100,00±0,51
101,23±0,21
64,04±1,05
99,86±0,70
99,21±0,19
48,03±0,39
100,52±0,77
99,01±0,40
16,05±0,23
99,03±0,89

Коли суміш вітамінів розчиняли 0,05 М буферним розчином з рН 7,0
концентрація вітаміну С зменшувалась на 61,21 % вже після першої години витримки. При
цьому, концентрація вітаміну В1 та нікотинаміду залишалась незмінною впродовж 3-х годин,
а вітаміну В6 незначно зменшувалась (менше 6 %).
За використання розчинника з рН 9,0 вміст вітаміну С зменшувався на 35,96 %, а
вітаміну В1 – на 16,28 % після першої години експерименту. Після третьої години вміст
вітаміну С був на 83,95 % меншим, порівняно з першими ін’єкціями, а вітаміну В1– на 38,01 %.
Нікотинамід та вітамін В6 за рН 9,0 були стабільними.
Під час досліджень стабільності вітамінів ІІ групи, які розчиняли за рН 3,0,
зареєстровано, що вміст цих вітамінів залишається незмінним впродовж години (табл. 2).
Через дві години вміст вітаміну С у розчині зменшувався на 5 %, через 3 години – на 11,65 %.
Отже, як в І, так і в ІІ групі вітамінів, концентрація аскорбінової кислоти за рН 3,0
зменшувалась на приблизно однакову величину через три години експерименту.
За значення рН 5,0 вітаміни В2 та В12 були стабільними впродовж усього експерименту.
Концентрація вітаміну С зменшувалась на 12 % вже через годину експерименту і досягала
найнижчого значення – 60,27 % від початкового значення за три години експерименту.
Вітаміни В2 та В12 є стабільними впродовж трьох годин за рН 7,0 та 9,0. Концентрація
вітаміну С зменшується до 80,61% та до 26,36 % за рН 7,0 і рН 9,0, відповідно. Зменшення
вмісту аскорбінової кислоти у розчині з рН 7,0 є суттєвішим у суміші з вітамінами В 1, В6, та
нікотинамідом, ніж у суміші з В2, та В12, що може бути пояснене антиоксидантними
властивостями ціанокобаламіну та рибофлавіну (Asplund, 2002).
Оскільки є різниця між інтенсивністю зменшення концентрації аскорбінової кислоти у
сумішах з різними вітамінами групи В, то імовірно, що вони по різному можуть впливати на
стабільність вітаміну С у розчині. Тому було досліджено вплив рН на стабільність вітаміну С
у розчинах за відсутності інших вітамінів. Виявлено, що за рН 3,0 аскорбінова кислота
стабільна впродовж трьох годин, і її вміст через три години експерименту складав 97,8 % від
початкового (табл. 3).
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Таблиця 2
Стабільність вітамінів В2, В12 та С у суміші за різного значення рН розчинника
Час після
розчинення, год
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

Виявлена концентрація вітамінів, % від початкової
Вітамін В2
Вітамін В12
Вітамін С
рН 3,0
100,00±0,22
100,00±0,63
100,00±0,65
100,07±0,58
99,61±0,14
97,89±0,40
100,18±1,53
99,66±0,80
94,94±0,94
96,97±1,25
96,31±0,75
89,35±0,55
рН 5,0
100,00±0,47
100,00±0,85
100,00±2,57
99,52±1,05
100,22±0,43
87,83±0,64
99,80±2,59
100,48±0,88
73,57±1,45
97,06±2,20
99,63±1,45
60,27±1,02
рН 7,0
100,00±0,68
100,00±0,30
100,00±0,48
100,15±1,79
99,16±0,50
94,09±0,10
98,73±1,21
99,13±0,60
87,30±0,26
98,54±1,54
99,02±0,90
80,61±0,68
рН 9,0
100,00±0,57
100,00±0,76
100,00±6,67
99,74±1,01
99,55±0,50
64,69±1,51
99,31±0,94
99,32±0,65
40,89±1,10
98,37±0,38
100,21±0,26
26,35±0,86
Таблиця 3
Стабільність вітаміну С у розчинах з різним значенням pH

Час після
розчинення, год
0
1
2
3

Виявлена концентрація вітаміну С, % від початкової
рН 3,0
рН 5,0
рН 7,0
рН 9,0
100,00±0,43
100,00±0,31
100,00±1,76
100,00±10,67
100,93±1,04
45,50±0,42
65,93±2,47
76,15±8,90
99,52±0,46
33,99±1,42
47,88±5,43
71,77±1,86
97,08±0,24
6,18±0,25
33,09±5,45
62,76±4,85

За показника рН 5,0, вміст аскорбінової кислоти за годину зменшувався на 54,5%,
порівняно з початком експерименту, а за три години вміст становив 6,18 %, від початкового.
Менш стрімке падіння концентрації вітаміну С виявлено за рН 7,0 у порівнянні із розчином
аскорбінової кислоти із рН 5,0, де через три години експерименту залишалось 33,09%.За рН
9,0 на кінець експерименту залишилось 62,8 % вітаміну С від початкової кількості.
Серія досліджень залежності зміни концентрації вітамінів у часі від різних значень рН
дозволяє зробити висновки, що за рН 3,0 досліджувані вітаміни стабільні впродовж трьох
годин. При цьому, аскорбінова кислота стабільніша в розчині без інших вітамінів, як за рН 3.0
так і за pH 9.0. У суміші з вітамінами групи B, аскорбінова кислота може діяти як
антиоксидант, стабілізуючи їх у розчині (Asplund, 2002). За рН 5,0 концентрація вітаміну С
зменшується до приблизно 5 % впродовж трьох годин досліду, як в суміші з вітамінами В1, В6
та нікотинамідом, так і за відсутності у розчині інших вітамінів. Однак, у суміші з вітамінами
В2 та В12 за рН 5,0 вміст аскорбінової кислоти зменшується всього на 40 % впродовж трьох
годин, що може свідчити про антиоксидантний вплив на вітамін С, або рибофлавіну, або
ціанокобаламіну (Asplund, 2002). Тому, серед досліджених розчинів оптимальним можна
вважати розчин із рН 3,0, у якому концентрація усіх доданих вітамінів впродовж експерименту
зберігалась на досить високому рівні (більше 89 %).
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ВИСНОВКИ
Визначено оптимальне рН розчинника, за якого вміст водорозчинних вітамінів
змінюється найменше. Встановлено, що вітаміни В1, В6 та нікотинамід у суміші з
аскорбіновою кислотою стабільні впродовж трьох годин за рН 3,0–7,0. Вітаміни В2 та В12 у
суміші з вітаміном С стабільні впродовж трьох годин за всіх значень рН. Аскорбінова кислота
стабільна тільки за значення рН 3,0. Виявлено, що присутність вітамінів В2 та В12 підтримує
стабільність аскорбінової кислоти за рН 5,0 та 7,0, а наявність вітамінів В1, В6 та нікотинаміду,
навпаки зменшують її за рН 7,0 та 9,0.
Перспективи досліджень. Продовження валідації методики визначання
водорозчинних вітамінів у різних матрицях, зокрема у пероральних та ін’єкційних розчинах,
преміксах та кормах.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ
У ЖИВЛЕННІ КОРІВ
Т. Я. Прудиус, канд. с.-г. наук,
Я. І. Кирилів, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна
kyryliv@ukr.net
Для підвищення інтенсивності розвитку скотарства та отримання безпечної
продукції у вигляді м’яса і молока необхідно забезпечити корів якісними кормами та
оптимальними умовами утримання. Важливу роль в даному процесі відіграє показник здоров’я
тварини, оскільки він безпосередньо впливає на продуктивність. Використання неякісного
корму призводить до порушення мікробіоти в шлунково-кишковому тракті, поганого
поїдання корму, проявів клінічних захворювань та погіршення здоров’я і внаслідок цього
зниження продуктивності.
З метою підвищення ефективності споживання корму та продуктивних показників
застосовували екстракти ефірних олій, що містяться в кормовій добавці «Активо». Ця
добавка своїми властивостями стимулює поїдання, перетравлення та засвоєння корму,
володіє бактерицидними і антистресовими властивостями, що позитивно впливає на
здоров’я тварин та її продуктивність.
У проведеному досліді встановлено позитивний вплив кормової добавки «Активо» на
організм корів після розтелу та на роздої. Вивчено вплив екстрактів ефірних олій на
споживання та засвоєння корму, продукування молока, показники білку та жиру.
Встановлена системна залежність щодо збільшення споживання корму та надою молока.
При цьому також дещо мінялися якісні показники зокрема вміст жиру та білку.
За результатами досліду можна рекомендувати виробникам молока використовувати
кормову добавку «Активо» в складі кормів для корів з метою покращення здоров’я та
продуктивності.
Ключові слова: МОЛОКО, НАДІЙ, ЖИР, БІЛОК, СПОЖИВАННЯ КОРМУ,
«АКТИВО», ЕФІРНІ ОЛІЇ, ОРЕГАНО, РОЗМАРИН, КОРИЦЯ, ПЕРЕЦЬ ЧІЛІ, ЕКОНОМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ.
PHYTОPREPARATIONS EFFICIENCY IN THE COWS NUTRITION
Т. Prudyus, Ya. Kyryliv
Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS
5, Hrushevskyi str., Obroshyno, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine
kyryliv@ukr.net
In order to increase the intensity of livestock development and obtain safe products such as
meat and milk, it is of great importance to provide cows with qualitative feed and optimal
maintenance. An important role is devoted to the animal health because it directly affects
productivity. The use of poor quality feeds leads to animal health deteriorating, reduced productivity.
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Dis-balance of the gastrointestinal microbiota leads to poor food intake and clinical manifestations of
disease.
In order to increase feed efficiency and productivity indexes, were used extracts of essential
oils contained in the feed additive "Activo". This supplement with its properties stimulates feed
intake, digestion, has bactericidal and anti-stress properties with positive effect on animal health and
productivity.
The experiment revealed a positive effect of feed additive "Activo" on cows’ organism after
calving and at the beginning of lactating. The influence of essential oils extracts contained in the feed
additive "Activo" on the feed intake and digestion, milk production, protein and fat levels has been
studied. There is a systematic dependence on feed intake increasing to milk yield. At the same time,
indexes of quality such as fat and protein content were almost stable. According to the experimental
results, it is possible to recommend milk producers to use "Activo" as part of cow feed with the aim
to improve health and productivity.
Keywords: MILK, MILK YIELD, FAT, PROTEIN, FEED INTAKE, «ACTIVO»,
ESSENTIAL OILS, OREGANO, ROSEMARY, CINNAMON, CHILLI PEPPER, ECONOMIC
INDEXES.
Виробництво молока на сьогоднішній день вимагає значних капіталовкладень при
тому, що їх окупність починається через три роки. Тому більш привабливим є вкладання
коштів у розвиток птахівництва та свинарства, де окупність значно швидша. Проте дефіцит
вітчизняного виробництва молока спонукає до розвитку молочного скотарства, що
спостерігається останнім часом. Це пов’язано, в тому числі, насиченням ринку продукцією
птахівництва і свинарства.
Важливим фактором конкурентної спроможності виробництва молока є досконала
складова технології, зокрема, годівля, оптимальні умови утримання тварин та підвищення їх
генетичного потенціалу. Найкращого результату можна досягнути при одночасному
покращенні цих факторів. Їх покращення паралельно впливає поряд з ростом продуктивності
на якість молока, зокрема вміст білка та жиру.
На конкурентоспроможність молочної продукції в значній мірі впливає коефіцієнт
конверсії корму. Він залежить від двох основних факторів, зокрема перетравності та
засвоюваності поживних речовин (Lopatko, 2019).
Молочні корови, у великих та малих господарствах, продукують молоко, згідно
технології 305 днів, що викликає значне навантаження на їх організм. Часто через скупченість
тварин та тісноту, виникають різні інфекції і тварини хворіють, а щоб їх вилікувати,
застосовуються ті ж препарати, що використовують для людей. Ці захворювання лікують
чисельними антибіотиками (Cimanga et al., 2002; Prabuseenivasan et al., 2006; Oussalah et al.,
2007). Особливо часто хворіють високопродуктивні тварини, тому що в них висока
інтенсивність обміну речовин і це призводить до зниження резистентності і відповідно
імунітету. Такі тварини часто проявляють клінічні ознаки різних, як бактеріальних так і
вірусних захворювань. На захворювання корів впливає ряд факторів, основними з яких є
людський, неякісне обладнання, корми, та наявність патогенів. Наприклад, при наявності
умовно патогенної мікрофлори в організмі, стресових ситуаціях та пониженні імунітету
виникає здуття, ураження кінцівок, прояв кульгавості, зниження та відсутність сального
рефлексу у телят. Як наслідок цього, тварина споживає менше корму, знижується надій,
змінюються показники жиру та білку, а також спостерігається збільшення соматичних та
бактеріальних клітин в молоці. Усе це призводить до зниження якості молока (Bogdanov et al.,
2012; Lopatko, 2019; Obuhovskiy et al., 2019).
Після лікування залишки лікарських препаратів знаходять в молоці, отриманому на
спеціалізованих фермах та малих тваринницьких підприємствах, а особливо при домашньому
утриманні.
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Антибіотики використовують у тваринництві повсюдно – кури, корови, навіть риба хворіли б набагато частіше, якби їх не "підгодовували" препаратами. Але разом з їх м'ясом,
яйцями і молоком, антибіотики потрапляють і до нас на стіл. Чим це може загрожувати вже
відомо (Cimanga et al., 2002; Prabuseenivasan et al., 2006; Oussalah et al., 2007). Тому вчені і
практики інтенсивно працюють над пошуком препаратів, які здатні їх замінити (Antoniv, 1997;
Baraboi. & Homcyk,, 1998; Skandamis et al., 2000; Becerril, 2007; Reichling et al., 2009).
За останні роки багато лікарських рослин та їх екстрактів були протестовані на
антимікробну дію. Серед цих рослин екстракти ефірних олій м’яти перцевої, чебрецю та інші
є сумішшю різних ліпофільних і летких речовин, зокрема, монотерпенів, сесквітерпенів і
фенілпропаноїдів. Ефірні олії об’єднують в собі ефекти антибіотиків і пробіотиків. Виходячи
із цього можна припускати, що їх застосування може знизити захворювання діареєю (Bracey
et al., 1998; Gzegotsky & Zajchkivska, 2004; Villanova, 2006; Mayaud et al., 2008).
Екстракти ефірних олій активні проти Heliсobacter pylori, грам позитивної бактерії, яка
заселяє поверхню епітелію слизової оболонки шлунку (Koutsoumanis et al., 1988; Pandly et al.,
1988 Folin & Wu, 1999; Hernandez et al., 2005). Механізм їх дії полягає у зміні проникності
клітинних мембран, в наслідок чого порушуються процеси іонного транспорту, таким чином
проявляючи дію антибіотиків пеніцилінового типу (Jzeng Ren-vu, 1981; Fukumoto et al., 2000;
Bagamboula et al.,2004; Burt, 2004; Hernandez et al., 2005; Bakkali et al., 2005; Banes-Marshall et
al., 2005; Giske et al., 2008).
Молочне тваринництво сьогодні є галуззю, якій менше приділяють уваги, порівняно із
птахівництвом та свинарством. Тому, потрібно раціонально підходити до вирішення питання
збереження корів, підвищувати рентабельність шляхом отримання більшої кількості молока із
високими показниками білку і жиру, а також пропозиції безпечнішого молока із низькими
показниками бактеріального забруднення та відсутності мікотоксинів у ньому.
З метою досягнення цих цілей нами вивчено дію натуральної кормової добавки в склад
якої входять стандартизовані і стабілізовані ефірні компоненти, які володіють перетравною,
бактерицидною та антиоксидантною функціями (Curtis et al., 1986; Paster et al., 1990; Lo´pez
et al., 2005; Kwiatek, 2007; Lo´pez et al., 2007; Tunc et al.,2007; Upadhyay, 2010).
Препарат «Активо» - це вибрана комбінація природних стандартизованих біологічно
активних речовин, виділених із ароматичних трав і спецій, зосереджених в одній мікро
інкапсульованій частці. В своєму складі вона містить:
- ефірну олію кориці, яка є смаковим стимулятором та антиоксидантом. Вона посилює
сприйняття запаху та смаку корму, знижує наслідки стресу та захворювань (Bracey et al., 1998;
Mayaud et al., 2008; Paster et al., 2006; Reichling et al., 2009);
- ефірну олію розмарину, яка володіє антиоксидантними і протизапальними
властивостями, регулює температуру тіла та знижує біль при запальних процесах (Halle et al.,
1987; Bagamboula et al., 2004; Lo´pez et al., 2007);
- екстракт перцю чілі покращує травлення, оптимізує конверсію корму, посилює
секрецію шлункового соку і виділення травних ферментів, а також підвищує засвоєння
поживних речовин (Mayaud et al., 2008; Reichling et al., 2009);
- ефірну олію орегано, яка проявляє бактерицидні та антиоксидантні
властивості, сприяє зниженню росту грибків, бактерій та патогенних паразитів в шлунковокишковому тракті. Під її впливом підвищується проникна здатність мембран бактерій завдяки
чому змінюється кислотність внутріклітинного середовища бактеріальних клітин, пригнічує
енергію синтезу бактеріальних клітини та інгібує вільні радикали (Curtis et al., 1986; Paster et
al., 1990; Kwiatek, 2007; Tunc et al.,2007).
Метою застосування даного препарату було підвищити поїдання коровами кормів,
надій молока, економічну ефективність виробництва молока.
Матеріали і методи. В умовах тваринницького підприємства було сформовано дві
групи тварин, контрольна 52 корови, з яких 7 високопродуктивні та 45 корів на роздої. В
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дослідній групі було 51 корова, з яких 3 високопродуктивні та 48 корів на роздої. Порода корів
чорно-ряба.
Для покращення даних показників застосовували кормову добавку «Активо» в дозі
5 г\гол\добу до концентрованих кормів. Дослід тривав 90 днів. Обидві групи тварин
отримували однаковий набір кормів збалансованих за поживними та біологічно активними
речовинами. Склад раціону вказаний в таблиці 1.
Таблиця 1
Склад раціону годівлі корів
Склад раціону, кг
Контрольна група
Силос
24 кг
Сінаж
6.5 кг
Солома
1,4 кг
Меляса
1,4 кг
Жом
10 кг
Комбікорм
8 кг
«Активо»
-

Дослідна група
Силос
Сінаж
Солома
Меляса
Жом
Комбікорм
«Активо»

24 кг
6.5 кг
1,4 кг
1,4 кг
10 кг
8 кг
5 г/голову/добу

Протягом досліду вели облік молочної продуктивності та кількості спожитих кормів. В
отриманому від корів молоці визначали вміст жиру і білку за методикою, описаною у
довіднику під редакцією академіка Влізла В.В. (Vlizlo et al., 2012).
Результати й обговорення. У результаті проведених досліджень на дійних коровах
чорно-рябої породи, встановлено, що додавання препарату «Активо» в кількості 5 г/гол/добу
підвищувало споживання корму в дослідній групі, по відношенню до контрольної на 5,25 %
відповідно, що відображено в таблиці 2.
Таблиця 2
Споживання корму коровами
Кількість корму/голову/добу, кг
Контрольна група
Дослідна група
49,2
52
51,2
54
51,2
54

Період
Листопад 2019
Грудень 2019
Січень 2020

Отже, з даних таблиці 2 ми бачимо, що рівень споживання корму за дослідний період
підвищувався на 2,8 кг або в середньому на 5,43 %. Чітка закономірність підвищення
споживання спостерігається на рисунку 1.
60

49,2

52

Споживання корму, кг
51,2 54
51,2 54

40
20

0

0

0

Лис.19

Гру.19

Січ.20

Контрольна група

Дослідна група

Рис. 1. Споживання корму в різні місяці

На наш погляд, це відбувається за рахунок додавання до раціону дослідної групи корів
кормової добавки «Активо».
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Відомо, що екстракти ефірних олій, наприклад отриманні з перцю чілі, містять
капсаїцин, що володіє фунгіцидною (протигрибковою) дією та проявляє антибактеріальні
властивості інтенсифікуючи процес травлення. Він може впливати на механізм зворотного
зв’язку шляхом десенсибілізації вагус нерва (блукаючого нерва) надсилаючи сигнал «Стоп!
Мені достатньо» дещо пізніше, таким чином збільшуючи споживання корму (Mayaud et al.,
2008; Reichling et al., 2009), а ефірна олія кориці сприяє нормалізації травлення шляхом
балансування кишкової мікрофлори та її стабілізації (Bracey et al., 1998; Villanova, 2006;
Mayaud et al., 2008). Корвакрол, який фахівці Британського університету виявили в олії
орегано проявляє сильні антибактеріальні і антигрибкові властивості, завдяки яким може бути
добрим антисептиком вбиваючи паразитів, що викликають порушення функції кишечника
(Curtis et al., 1986; Paster et al., 1995; Ultee et al., 2002; Lo´pez et al., 2005; Kwiatek, 2007;
Reichling et al., 2009; Upadhyay et al., 2010).
Таким чином, екстракти цих олій та їх складові сприяють кращому споживанню кормів,
перетравленню і засвоєнню. Завдяки збільшенню споживання корму та кращому його
засвоєнню підвищується молочна продуктивність, на що вказують дані надою, які приведенні
в таблиці 3.
Таблиця 3
Показники зростання надою
Період

Контрольна група
28,77
27,70
29,22
28,56

Листопад 2019
Грудень 2019
Січень 2020
В середньому

Середній надій молока на голову
Дослідна група
Різниця, л
30,10
1,33
29,64
1,94
32,61
3,39
30,78
2,22

Різниця, %
4,62
7,00
11,60
7,74

З даних таблиці видно, що надій динамічно зростав з початку листопада до кінця січня.
Найвищий рівень продуктивності був у січні і перевищував надій контрольної групи тварин
на 3,39 літри за добу або на 11,6 %. В середньому молочна продуктивність корів за період
досліду зросла на 2,22 літри за добу або на 7,7 %. При цьому змінився і показник середнього
надою на голову (рис. 2).
Середній надій молока, л
40
30

28,77

30,1

27,7

29,64

29,22

32,61

20
10

0

0

11,6

7

4,62
0

0

Лис.19

Гру.19

Контрольна група, л

Дослідна група, л

Січ.20
Різниця,%

Рис. 2. Показники середнього надою молока

Поряд із підвищенням споживання корму та надою молока також змінювалися і
показники жиру та білка, що показано в таблиці 4.
Зокрема, у грудні рівень жиру і білкa в обох групах був однаковий, а у січні у дослідній
групі ці показники були нижчі ніж у контрольній. Проте у листопаді вони перевищували
контрольну групу, особливо за вмістом білка.
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Таблиця 4
Показники зміни жиру та білку в молоці
Показники жиру та білку в молоці
Контрольна група
Жир
Білок
Жир
4,13
2,85
4,17
4,00
3,22
4,00
3,95
3,20
3,79

Період
Листопад 2019
Грудень 2019
Січень 2020

Дослідна група
Білок
3,22
3,21
3.16

Покращення процесів травлення сприяє кращому засвоєнню поживних та біологічно
активних речовин із кормів, що споживали корови дослідної групи, завдяки чому в деяких
випадках покращуються показники вмісту жиру та білку.
Протягом досліду обліковували кількість споживання корму, середньодобовий надій
молока на основі чого розраховували економічні показники, зокрема, вартість кормової
одиниці, вартість 1 літри молока та вартість препарату.
Економічні показники приведенні в таблиці 5 та на рисунку 3.
При розрахунку економічних показників було враховано такі показники:
 вартість кормового столу;
 вартість 1 корм одиниці;
 вартість 1 л молока;
 вартість препарату «Активо».
Таблиця 5
Економічні показники досліду
Показники
Додаткові витрати корму/гол/грн
Додаткові витрати «Активо» гол/грн
Додатково отримане молоко /гол/грн
Чистий прибуток
Додаткові витрати корму/гол/грн
Додаткові витрати «Активо» /гол/грн
Додатково отримане молоко /гол/грн
Чистий прибуток
Додаткові витрати корму/гол/грн
Додаткові витрати «Активо» /гол/грн
Додатково отримане молоко /гол/грн
Чистий прибуток

Економічні показники
37,29

40

27,81

30
20
10

Економічні показники
Показники за періодами
Листопад 2019
4,48
5
14,63
5,15
Грудень 2019
4,48
5
21,34
11,86
Січень 2020
4,48
5
37,29
27,81

21,34
14,63

11,86
5,15

0

0
Лис.19

Гру.19

Січ.20

Додатково отримане молоко, л

Чистий прибуток, грн

Рис. 3. Економічні показники
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ВИСНОВКИ
1. Виходячи з показників, які визначалися при застосуванні кормової
добавки «Активо» в умовах ферми із розрахунку 5 г/голову/добу, можна стверджувати, що
кормова добавка «Активо» була ефективна. Це проявилося у збільшенні споживання корму на
5,43 % та його засвоєння в дослідній групі. Поряд із збільшенням споживання корму
збільшився і надій молока в дослідній групі в середньому на 7,74 %. В свою чергу, це
позитивно вплинуло і на економічні показники зокрема чистий прибуток зріс на 200 %.
2. Щодо показників білка та жиру в молоці, то вони періодично змінювалися протягом
проведення досліду протягом 90 днів та не носили якогось закономірного характеру. Це можна
пояснити із отеленнями нетелів, які почалися вже із другого тижня проведення досліду і
тривали до його завершення, а також змінами деяких складників корму.
3. Отже, дані досліду вказують на економічну доцільність використання кормової
добавки «Активо» в складі комбікормів для дійних корів.
Перспективи досліджень. Буде вивчатись ефективність інших фітопрепаратів для
живлення корів.
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У статті подані результати досліджень стану еритроцитопоезу у коней за
герпесвірусної інфекції першого типу (ринопневмонії) і респіраторного прояву герпесвірусу
другого типу та за їх сумісної персистенції в організмі тварини. В загальній патології коней
герпесвірусні інфекції коней посідають провідне місце, а особливе занепокоєння викликають
хвороби змішаної етіології, що перебігають з нетиповими проявом клінічних ознак.
Роботу виконували впродовж 2018 року на базі лабораторії кафедри мікробіології,
фармакології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету
(нині Поліський національний університет) на породних конях, що належали Нагірянській
філії ПрАТ «Райз-Максимко» Тернопільської області. Кров для досліджень відбирали з
яремної вени (v. jugulares) вранці до годівлі Діагностичні дослідження на підтвердження
герпесвірусних інфекцій проводили у реакції затримки гемаглютинації (РЗГА), та реакції
дифузійної преципітації (РДП) – до герпесу першого типу та у РДП – до герпесвірусної
інфекції другого типу.
Оцінка еритроцитарних індексів дозволяє отримати дані про характеристики
еритроцитів, що дуже важливо у визначенні виду анемії. Еритроцитарні індекси часто
швидко реагують на лікування анемій і можуть використовуватися для оцінки ефективності
терапії. У ході проведення досліджень встановлено достовірне зниження (Р ≤ 0,05) кількості
лейкоцитів у тварин всіх дослідних груп. Щодо показників гематокритної величини та
кількості еритроцитів, то виявлено у коней, уражених ГВК-1 достовірне зниження (Р ≤ 0,05),
а за сумісного перебування двох типів збудників – достовірне зниження (Р ≤ 0,01) показників.
Показники еритроцитарних індексів за герпесвірусної інфекції першого типу у коней
характеризували достовірне збільшення (Р ≤ 0,05) показника середньої концентрації
гемоглобіну в еритроциті та достовірне зниження (Р ≤ 0,05) показника середнього об’єму
еритроцитів. За герпесвірусної інфекції другого типу коливання індексів знаходились на не
значному рівні. За сумісного перебігу двох типів вірусів у коней встановлено достовірне
збільшення (Р ≤ 0,05) вмісту гемоглобіну в одному еритроциті та достовірне збільшення (Р
≤ 0,05) показника середнього об’єму еритроцитів.
Ключові слова: ГЕРПЕСВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ КОНЕЙ, КРОВ, ЕРИТРОЦИТОПОЕЗ,
СТАБІЛІЗОВАНА КРОВ, СИРОВАТКА КРОВІ.
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The article presents the results of studies of erythrocytopoiesis in horses with herpesvirus
infection of the first type (rhinopneumonia) and respiratory manifestations of herpesvirus of the
second type and their coexistence in animals. In the general pathology of horses, herpesvirus
infections of horses occupy a leading place, and diseases of mixed etiology, which occur with atypical
manifestations of clinical signs, are of particular concern.
The work was performed in 2018 on the basis of the laboratory of the Department of
Microbiology, Pharmacology and Epizootology of Polissya National University on breeding horses
belonging to the Nahiryan branch of PJSC "Rise-Maximko" Ternopil region. Blood for the study was
taken from the jugular vein against Jugulares in the morning before feeding Diagnostic studies to
confirm herpesvirus infection were performed in the reaction of delayed hemagglutination, reaction
and diffusion deposition - for herpes of the first type and in the reaction and diffusion precipitation
to herpesvirus infection of the second type.
Evaluation of erythrocyte indices allows you to get an idea of the characteristics of
erythrocytes, which is very important in determining the type of anemia. Erythrocyte indices often
respond quickly to the treatment of anemia and can be used to assess the effectiveness of therapy.
The studies revealed a significant decrease in the number of leukocytes P ≤ 0.05 in animals of all
experimental groups. Regarding hematocrit and erythrocyte counts, a significant decrease in P ≤ 0.05
was found in horses affected by EHV-1, and in the case of coexistence of two types of pathogens - a
significant decrease in P ≤ 0.01. Erythrocyte index indices for herpesvirus infection of the first type
in horses were characterized by a significant P ≤ 0.05 increase in the mean hemoglobin concentration
in erythrocytes and a significant P ≤ 0.05 decrease in the mean erythrocyte volume. In herpesvirus
infection of the second type, the fluctuations of the indices were not significant. In the combined
course of the two types of viruses in horses, a significant increase in P ≤ 0.05 hemoglobin content in
one erythrocyte and a significant P ≤ 0.05 increase in the average volume of erythrocytes.
Keywords: EQUINE HERPESVIRUS, BLOOD, ERYTHROCYTOPOESIS, STABILIZED
BLOOD, BLOOD SERUM.
На відміну від інших сільськогосподарських тварин, коні володіють великою силою,
витривалістю, вони здатні до швидкого пересування і добре використовуються в якості тягової
сили. Коні зустрічаються у різних кліматичних зонах, і тільки в полярній тундрі вони
поступилися місцем північному оленю і їздовій собаці (Alekseyenkova, 2007).
Інфекційні хвороби коней, особливо вірусної етіології, приносять господарству
серйозний економічний збиток. Особливо небезпечною і досить поширеною хворобою коней
є герпесвірусні інфекції першого та другого типів. Несвоєчасне виявлення проблеми або
неправильне лікування можуть привести до серйозних ускладнень або навіть викликати
загибель тварини (Radzykhovskyy et al., 2017).
Герпесвірусні інфекції коней – це інфекційні хвороби, які клінічно характеризуються
різнотипним проявом від локального везикулярного висипу на епітеліальних покривах до
системного ураження тканин і органів, від легкого перебігу до гострого спалаху із масовими
абортами (Smith et al., 1999).
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Ситуація щодо вивчення еритроцитопоезу за герпесвірусних інфекцій у коней досить
напружена, оскільки вітчизняні досягнення минулих років частково або повністю втрачені, на
відміну від вивчення морфологічних показників крові інших видів тварин за перебігу вірусних
хвороб (Ukhovskiy & Rozumnyuk, 2014; Goralska, 2016).
Система червоної крові – складна функціональна структура, яка об'єднує сукупність
функціонуючих у судинному руслі еритроцитів, органів їх продукції і руйнування разом з
комплексом рецепторів, ефектора і регулятора, що забезпечують стаціонарний стан і
налаштування її відповідно з мінливими потребами організму. Залучаючись до патологічного
процесу, еритроцит змінює структуру і функцію, в залежності від генезу захворювання, що
обумовлено його участю у процесах, пов'язаних з підтриманням гомеостазу на рівні цілого
організму (Chernyhovskyy et al., 1967; Chernyhovskyy 1982; Kozyntsa et al., 1997).
Еритроцити складають основну масу формених елементів крові, найважливішою
функцією яких – транспортування кисню з органів дихання в тканини організму. Переносить
кисень гемоглобін – пігмент, що складається з заліза та білка. Крім того він грає роль “буфера”
у регуляції кислотно-основної рівноваги крові. Крім того еритроцити приймають участь у
процесі зсідання крові, мають здатність зв’язувати токсини і переносити на собі антитіла.
Знання еритропоезу та морфології еритроцитів у нормі і за патології дає змогу поставити
діагноз гематологічних та інших хвороб людського та тваринного організму (Vakhrushev &
Shkatova, 2007).
Зважаючи на те, що кров є діагностичним тестом захворювань різного ґенезу, а
кровотворні органи надзвичайно чутливі до впливу різноманітних фізіологічних чинників, а
особливо, за патологічного впливу на організм, актуальним залишається вивчення
морфологічного складу крові і показників еритроцитопоезу коней за герпесвірусних інфекцій
першого та другого типів (Sukmanskyy, 2009).
Метою роботи було вивчити та проаналізувати показники еритроцитопоезу за
герпесвірусних інфекцій першого та другого типів і їх асоціації у коней.
Матеріали і методи. Роботу виконували на факультеті ветеринарної медицини
Житомирського національного агроекологічного університету (нині Поліський національний
університет) на кафедрі мікробіології, фармакології та епізоотології на породних конях, що
належали Нагірянській філії ПрАТ «Райз-Максимко» Тернопільської області. Кров для
досліджень відбирали з яремної вени (v. jugulares) вранці до годівлі.
Діагностичні дослідження на підтвердження герпесвірусних інфекцій проводили у
РЗГА та РДП – до ГВК 1, та у РДП – до ГВК 2.
Загальноклінічний аналіз крові – кількість еритроцитів та лейкоцитів – визначали
меланжерним методом у камері Горяєва; вміст гемоглобіну в крові – геміглобінціанідним
методом; гематокритну величину – мікроцентрифугуванням за Шкляром. На підставі
одержаних результатів розраховували індекси червоної крові – вміст гемоглобіну в одному
еритроциті, більш об'єктивний параметр, ніж застарілий кольоровий показник який не
відображає синтез гемоглобіну та його вмісту в еритроциті. Вміст гемоглобіну в одному
еритроциті (MCH), середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC) та середній об’єм
еритроцитів (MCV) (Vlizlo et al., 2012).
Цифрові дані обробляли біометрично загальноприйнятими методами варіаційної
статистики з використанням комп’ютерних програм Statistika 6.0 та Microsoft Exсel 2007
(Kochetov et al., 2012).
Результати й обговорення. Нами було піддано дослідженню 67 проб крові
стабілізованої та сироваток коней, інфікованих герпесвірусними інфекціями першого та
другого типу, та з їх сумісною персистенцію. Встановлено, що температура тіла хворих тварин
була в межах норми. У коней були відібрані зразки крові для морфологічних досліджень.
Отримані результати досліджень показників «червоної» крові у коней за герпесвірусних
інфекції, у порівнянні з показниками серонегативних тварин, наведені в таблиці.
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Таблиця
Показники крові коней за прихованого перебігу герпесвірусної інфекції
першого типу, другого типу та сумісного перебігу

Показники
WBC, Г/л
HCT, %
RBC, Т/л
HGB, г/л
MCHC, г/дл
MCH, пг
MCV, fl

Показники
інфікованих
ГВК-1 (n=30)

Показники
інфікованих ГВК-2
(n=8)

6,45+0,44*
41,1+1,02*
7,7+0,33*
117,80±5,80
27,8*
14,5
49,6*

6,770,16*
43,31,69
7,610,46
98,60±9,66*
26,5
15,1
57

Показники
інфікованих ГВК-1
та ГВК-2
(n=11)
9,690,43*
39,61,2**
6,270,2 **
124,33±8,53
25,6
16,2*
63*

Показники
серонегативних
тварин
(n=18)
7,610,35
46,711,4
8,520,43
120,89±4,55
25,6
13,7
54,9

Примітка: * - Р ≤ 0,05; ** - Р ≤ 0,01; *** - Р ≤ 0,001.

При інтерпретації морфологічних показників крові, що наведено у таблиці, встановлено
у коней за герпесвірусних інфекцій першого та другого типів достовірне зниження, по
відношенню до серонегативних тварин, кількості лейкоцитів 6,45+0,44 і 6,770,16 Г/л,
відповідно. Водночас слід відмітити, що, за сумісного перебування двох типів герпесвірусу в
організмі коней, встановлено лейкоцитоз 9,690,43 Г/л. Визначено також, що герпесвірусні
інфекції у коней всіх дослідних груп викликають еритропенію, ймовірно це може свідчити про
наявність інфекційного агента у крові хворих, що викликав гемоліз червоних кров’яних
клітин.
Будь який живий організм має отримувати необхідну кількість кисню для свого
нормального функціонування. Саме еритроцити виконують важливу функцію у
транспортуванні кисню до внутрішніх органів і систем за рахунок залізовмісного білка
гемоглобіну. Так у результаті досліджень встановлено, що концентрація гемоглобіну у коней,
уражених герпесвірусом другого типу, достовірно нижче норми.
Наведені дані щодо гематокритної величини, де показник червоних кров’яних клітин
достовірно зменшений, що може свідчити про розвиток анемії, у тварин з сумісним перебігом
двох типів вірусу – P ≤ 0,01 (39,61,2 %) і на – P ≤ 0,05 (41,1+1,02 %) у коней, інфікованих
лише першим типом вірусу.
Враховуючи індекси «червоної крові», які свідчать про інтенсивність дозрівання
еритроцитів та насичення їх гемоглобіном у кістковому мозку, середній вміст гемоглобіну в
окремому еритроциті MCH у тварин всіх трьох груп був вищим, ніж у серонегативних коней,
що свідчить про зниження синтезу гемоглобіну та його вмісту в еритроциті і, як наслідок,
розвиток анемії.
Визначено також, що показники середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті у
коней за герпесвірусних інфекцій істотно не відрізнялись від фізіологічного ліміту. Адже слід
зазначити, що вищезгаданий показник дещо проявляв тенденцію до збільшення – це
характеризує глибину патології за даного захворювання.
Водночас слід відмітити, що середній об’єм еритроцитів у коней, інфікованих першим
типом герпесвірусу був нижче – 49,6 fl за даний показник у серонегативних тварин, а у коней
за персистенції двох типів цей показник становив 63,1 fl, що вище, ніж у клінічно здорових
тварин.
Проведені комплексні дослідження вказали, що у коней, хворих на герпесвірусні
інфекції, характерними є зміни морфологічного складу крові.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, проведені дослідження показують, що загальноприйняті показники
еритроцитопоезу (загальна кількість еритроцитів, уміст гемоглобіну, гематокритна величина,
індекси «червоної» крові) у коней за ринопневмонії, респіраторного герпесвірусу другого типу
і сумісного перебігу, вище зазначених хвороб, характеризується розвитком мікроцитарної
нормохромної анемії та сферацитозом за герпесвірусної інфекції першого типу. За
герпесвірусної інфекції другого типу реєстрували нормоцитарну гіпохромну анемію, а за
сумісного ураження коней двома типами збудника – макроцитарну гіперхромну анемію.
Перспективи досліджень. Подальші наукові дослідження будуть спрямовані на
вивчення показників ферумотрансферинового комплексу та метаболізму інших
мікроелементів за герпесвірусних інфекцій у коней.
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У статті поданий літературний огляд щодо необхідності балансування комбікормів
для сільськогосподарських тварин і птиці за вмістом повноцінного протеїну, в складі якого
міститься повний набір незамінних і замінних амінокислот, характеристику кормової
сировини тваринного походження стосовно її білкової цінності.
В розділі «Матеріали і методи» подано методики визначення: сирого протеїну
методом К’єльдаля, перетравного протеїну, за допомогою 0,2 % пепсину, та коефіцієнта
перетравності, і принципи проведення випробувань, а також характеристику методів
визначення вмісту замінних і незамінних амінокислот, в т.ч. сірковмісних, за допомогою
системи капілярного електрофорезу «Капель-105М».
В результаті проведених досліджень встановлено, що за показниками білкової
цінності (перетравного протеїну та коефіцієнту перетравності) найменш цінним є пір’яне
борошно, також воно бідне за вмістом лізину, метіоніну, триптофану і гістидину, порівняно
з іншими видами сировини, незважаючи на гідроліз і високу теплову обробку. М’ясо-кісткове
борошно також є менш цінними за вмістом перетравного протеїну та незамінними
амінокислотами.
Найкращі показники білкової цінності відмічено у плазмі крові сухій за вмістом
перетравного протеїну і коефіцієнту перетравності, який складає 89,9 %, що вказує на його
хорошу засвоюваність організмом тварин і птиці.
За вмістом перетравного протеїну, незамінних амінокислот та коефіцієнту
перетравності, найбільш цінними є м’ясне, кров’яне борошно і суха плазма крові. Завдяки
цьому, згадані продукти є ефективними в годівлі для здійснення синтезу білка продукції
тваринництва і птахівництва.
Ключові слова: ПРОТЕЇН, АМІНОКИСЛОТИ, КОРМОВА СИРОВИНА
ТВАРИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ,
ПЕРЕТРАВНИЙ
ПРОТЕЇН,
КОЕФІЦІЄНТ
ПЕРЕТРАВНОСТІ, БІЛКОВА ЦІННІСТЬ.

164
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Н. P. Ryvak, G. I. Boyko, R. O. Ryvak, S. V. Davydovych
State Scientific Research Control Institute of veterinary preparations and feed additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine,
hryvak@gmail.com
The article presents a literature review on the need to balance feed for farm animals and
poultry on the content of complete protein, which contains a complete set of essential and essential
amino acids, the characteristics of feed materials of animal origin in relation to its protein value.
The section "Materials and methods" presents methods for determining: crude protein by the
Kjeldahl method, digestible protein with 0,2 % pepsin, and the coefficient of digestibility, and the
principles of testing, as well as characteristics of methods for determining the content of essential and
non-essential amino acids. incl. sulfur-containing, using the system of capillary electrophoresis
"Kapel-105M".
As a result of the conducted researches it is established that in terms of protein value
(digestible protein and digestibility coefficient) feather flour is the least valuable, it is also poor in
lysine, methionine, tryptophan and histidine, compared to other types of raw materials, despite
hydrolysis and high heat treatment. Meat and bone meal are also less valuable in terms of digestible
protein and essential amino acids. The best indicators of protein value were observed in dry blood
plasma in terms of digestible protein content and digestibility coefficient, which is 89.9%, which
indicates its good digestibility by animals and poultry.
In terms of digestible protein, essential amino acids and digestibility, meat, blood meal and
dry blood plasma are the most valuable. Due to this, these products are effective in feeding for protein
synthesis of livestock and poultry products.
Keywords: PROTEIN, AMINO ACIDS, FEED RAW MATERIALS OF ANIMAL ORIGIN,
DIGESTIVE PROTEIN, DIGESTIVITY COEFFICIENT, PROTEIN VALUE.
Нормування рівня протеїну має важливе значення в годівлі сільськогосподарських
тварин і птиці, оскільки, їх м’ясна продуктивність і яйценосність, а також якість продукції,
залежать від наявності достатньої кількості повноцінного протеїну. Вважають, що
продуктивність птиці на 20-25 % визначається рівнем протеїнового забезпечення раціону.
Резерви білка в організмі продуктивних тварин і птиці обмежені, і тому дефіцит протеїну в
раціонах відображається на їх збереженні та продуктивності. Протеїнову поживність кормів
оцінюють перш за все за концентрацією сирого і перетравного протеїну (в процентах, грамах)
в 1 кг сухої речовини і в 1 енергетичній одиниці.
Кормова сировина тваринного походження вважається одним із ефективних
компонентів для балансування повнораціонних комбікормів для тварин і птиці за вмістом
протеїну, оскільки, її характерною особливістю є високий рівень білка і його біологічна
повноцінність за амінокислотним складом (Gladiy et al., 2016). Особливо важливо забезпечити
в раціоні тварин і птиці оптимальну кількість лімітуючих амінокислот, які визначають
використання інших амінокислот. За відсутності однієї з лімітуючих амінокислот
продуктивність дорослої птиці або швидкість росту молодняка визначатиметься лише цією
амінокислотою, а не загальним рівнем надходження протеїну (Ibatullin et al., 2013).
Сьогодні на ринку України реалізується широкий спектр кормової сировини
тваринного походження, отриманої різними технологічними шляхами, а саме: м’ясо-кісткове,
м’ясне, кров’яне, пір’яне борошно, тваринні кров’яні клітини тощо. Всі вони містять повний
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набір амінокислот у своєму складі в різних співвідношеннях, від чого залежить ступінь
перетравності протеїну та рівень засвоєння його організмом тварин і птиці.
До прикладу, кров’яне борошно – одне із найбагатших за вмістом протеїну ˗ 73-81 %,
перетравність якого в організмі становить 52-58 %, але воно бідне за вмістом метіоніну,
гліцину, ізолейцину. Пір’яне борошно відноситься до кератинової сировини і, залежно від
технології виробництва (гідроліз за тиску 4,0-4,8 бар і температури 145-150 °С впродовж
40 хв), також містить не менше 70 % протеїну, однак його перетравність менше 50 % за
рахунок нижчої засвоюваності організмом через наявність дисульфідних зв’язків між
поліпептидними ланцюгами, а за вмістом незамінних амінокислот воно поступається,
наприклад, соєвому шроту. З літературних джерел відомо, що перетравність протеїну м’ясного
борошна приблизно становить 50-52 %, м’ясо-кісткового – 34 %, сухої плазми крові – 85-87 %,
сухого гемоглобіну до 94 % (Busenko et al., 2005; Podobed, 2018).
Актуальним залишається вирішення комплексної оцінки білкової цінності кормової
сировини тваринного походження, яка характеризується коефіцієнтом використання
перетравного протеїну та доповнюється індексом перетравності. Крім того, в останні роки
виробництво і використання сировини тваринного походження в Україні різко знизилось, що
пояснюється скорченням в декілька разів поголів’я великої рогатої худоби, в той же час галузь
промислового птахівництва дає значну кількість нехарчових відходів птиці, зокрема, пера
курчат-бройлерів. Використання цих відходів на кормові цілі забезпечить вирішення
екологічної проблеми забруднення навколишнього середовища.
Матеріали і методи. Для досліджень було взято зразки кормової сировини тваринного
походження, а саме: борошно м’ясне, м’ясо-кісткове, кров’яне, пір’яне та плазму крові суху.
Визначення вмісту сирого протеїну проводили згідно з ДСТУ (ISO 5983:2003, 2005), методом
К’єльдаля, перетравність – за допомогою 0,2 % пепсину, та коефіцієнт перетравності сирого
протеїну визначали згідно з методичними рекомендаціями (Kotsiumbas et al., 2016; Kushnir et
al., 2017).
Визначення вмісту амінокислот проводили методом капілярного електрофорезу із
застосуванням трьох методик:
1) одночасне визначення 14 амінокислот, згідно з методичними рекомендаціями, яке
базується на розкладі проб кислотним гідролізом з переходом амінокислот у вільні форми
фенілізотиокарбамільних похідних (ФТК-похідних);
2) одночасне визначення амінокислот (цистин, аспарагінова кислота +аспарагін,
глутамінова кислота +глутамін) із полярними незарядженими бічними групами з додатковим
окисненням згідно з методичними рекомендаціями;
3) визначення триптофану, основаному на розкладі проб лужним гідролізом з
отримання ФТК-похідних або прямим визначенням, згідно з методичними рекомендаціями
(Kotsiumbas et al., 2013), у подальшому їх розділенні і кількісній ідентифікації за допомогою
програмного забезпечення на основі персонального комп’ютера і спеціалізованої програми.
Результати й обговорення. При проведенні досліджень білкової цінності кормової
сировини тваринного походження отримано результати, подані в таблиці 1.
Таблиця 1
Білкова цінність кормової сировини тваринного походження (n=3)
Назва сировини

Вміст сирого протеїну, %

М’ясо-кісткове борошно
Пір’яне борошно
М’ясне борошно
Кров’яне борошно
Плазма крові суха

60,7 ± 1,35
80,8 ± 2,16
67,5 ± 1,74
79,6 ± 2,02
78,2 ± 0,97

Вміст перетравного
протеїну, %
36,6 ± 0,85
28,9 ± 0,77
50,8 ± 1,09*
54,7 ± 1,23*
70,3 ± 1,26**

Примітка: у цій і наступній таблиці *р<0,05; **р<0,01
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Коефіцієнт
перетравності, %
60,3 ± 0,92
34,5 ± 1,53
75,3 ± 1,16*
68,7 ± 1,31*
89,9 ± 1,05**

З результатів досліджень видно, що пір’яне борошно містить найвищий вміст сирого
протеїну, проте кератинове походження протеїну негативно впливає на його засвоєння
організмом птиці, тому вміст перетраного протеїну і коефіцієнт перетравності є найнижчими
із досліджених зразків.
Отже, білкова цінність пір’яного борошна поступається іншим видам кормової
сировини тваринного походження. Вміст перетравного протеїну м’ясо-кісткового борошна є
нижчим за його вміст у м’ясному на 27,9 %, кров’яному – на 49,0 %, однак коефіцієнт
перетравності є вищим за цей показник у пір’яному борошні, при нижчому вмісті сирого
протеїну. Найкращі показники білкової цінності відмічено у плазмі крові сухій за вмістом
перетравного протеїну і коефіцієнту перетравності, який складає 89,9 %, що вказує на його
хорошу засвоюваність організмом тварин і птиці.
Результати досліджень амінокислотного складу кормової сировини тваринного
походження наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Амінокислотний склад кормової сировини тваринного походження, % (n=3)
Амінокислоти
Аргінін (Arg)
Лізин (Lys)
Тирозин (Tyr)
Фенілаланін (Phe)
Гістидин (His)
Лейцин (Leu)
Ізолейцин (Ile)
Метіонін (Met)
Валін (Val)
Пролін (Pro)
Треонін (Thr)
Аланін (Ala)
Серин (Ser)
Гліцин (Gly)
Аспарагінова кислота
+аспарагін (Asp+Asn)
Глутамінова кислота
+глутамін (Glu+Gln)
Цистин (Cys)
Триптофан (Trp)

М’ясо-кісткове
борошно
3,560 ±
0,4716
3,108 ±
0,2035*
1,086 ±
0,0983
1,903 ±
0,2260
0,845 ±
0,0587*
4,037 ±
0,3471
1,836 ±
0,1185
0,752 ±
0,0639
2,485 ±
0,2517
6,630 ±
0,8832
2,773 ±
0,1055
3,144 ±
0,4177
2,603 ±
0,3309
3,862 ±
0,6105
3,005 ±
0,2817
7,141 ±
0,5612
0,551 ±
0,0313
0,520 ±
0,0427

Пір’яне
борошно
5,640 ±
0,3695
1,630 ±
0,0992
2,509 ±
0,4708
4,183 ±
0,6517
0,676 ±
0,0740
7,264 ±
0,3011
3,740 ±
0,2242
0,687 ±
0,0510
7,235 ±
0,4028
8,414 ±
0,5703
4,515 ±
0,1229
4,437 ±
0,3625
8,868 ±
1,0060
6,554 ±
0,7237
3,763 ±
0,6018
6,270 ±
0,4870
3,712 ±
0,5503
0,508 ±
0,0396

167

М’ясне
борошно
3,903 ±
0,2513
3,190 ±
0,1058*
1,323 ±
0,1023
2,411 ±
0,1392
1,072 ±
0,0661*
3,985 ±
0,5802
1,726 ±
0,3055
1,204 ±
0,0820
3,201 ±
0,0643
7,310 ±
0,2942
1,715 ±
0,0730
3,192 ±
0,1860
6,177 ±
0,5103
8,048 ±
1,0056
4,215 ±
0,3118
7,638 ±
0,2936
0,511 ±
0,0105
0,476 ±
0,0098

Кров’яне
борошно
3,811 ±
0,3310
6,427 ±
0,2660*
2,019 ±
0,1025
4,965 ±
0,3626
3,538 ±
0,1560**
9,007 ±
1,0115
2,993 ±
0,0972
1,189 ±
0,0631
6,320 ±
0,4232
8,981 ±
0,7513
3,388 ±
0,2810
4,260 ±
0,2245
5,371 ±
0,6100
3,052 ±
0,1620
3,186 ±
0,0805
6,552 ±
0,3110
1,095 ±
0,0112
1,007 ±
0,0045**

Плазма крові
суха
4,205 ±
0,3472
6,353 ±
0,5011*
2,509 ±
0,0805
4,160 ±
0,1202
2,196 ±
0,0980**
6,857 ±
0,3184
2,278 ±
0,1105
0,802 ±
0,0660
4,510 ±
0,1870
9,279 ±
1,1445
4,660 ±
0,2002
4,563 ±
0,3325
4,887 ±
0,5731
3,471 ±
0,2406
3,860 ±
0,1162
7,035 ±
0,7020
0,436 ±
0,0335
1,151 ±
0,0866**

Результати амінокислотного складу, наведені в таблиці, свідчать, що найвищий вміст
амінокислот містить пір’яне борошно, однак, беручи до уваги подані вище результати його
перетравності, засвоюваність амінокислот буде доволі низькою, до 30,0 % приблизно. Крім
того, пір’яне борошно багате сірковмісними амінокислотами, однак бідне триптофаном і
гістидином, порівняно з іншими видами сировини. За отриманими результатами вміст
гістидину в пір’яному борошні є нижчий: на 25,0 %, порівняно з його вмістом у м’ясокістковому борошні, на 58,6 % – ніж у м’ясному, в 3-5 разів нижчий, ніж у кров’яному борошні
та сухій плазмі крові. Вміст триптофану у кров’яному борошні та в сухій плазмі крові є в два
рази вищим, порівняно з іншими видами сировини. За вмістом лізину пір’яне борошно
поступається усім досліджуваним зразкам у 3-5 разів приблизно.
Відмічено також найнижчий вміст метіоніну в пір’яному борошні, порівняно з іншими
видами сировини, а саме, з м’ясо-кістковим борошном – на 11,2 %, з сухою плазмою крові –
на 18,6 %, з м’ясним і кров’яним борошном – у два рази.
Отже, досліджувані зразки кормової сировини тваринного походження містять в
своєму складі повний набір незамінних і замінних амінокислот, однак пір’яне та м’ясокісткове борошно є менш цінними за незамінними амінокислотами.
ВИСНОВКИ
1. Таким чином, за вмістом незамінних амінокислот найбільш цінними є м’ясне,
кров’яне борошно і суха плазма крові. Завдяки цьому, згадані продукти є ефективними в
годівлі для здійснення синтезу білка продукції тваринництва і птахівництва.
2. Враховуючи той факт, що продукти переробки відходів тваринного походження
займають незначну частку 3-5 % у структурі раціону, через їх високу вартість, слід
всесторонньо оцінювати їх якість за показниками перетравності та амінокислотного складу.
Це дозволить виробникам раціонально проводити деталізацію раціонів з метою реалізації
ефективної конверсії кормів.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на порівняльну
оцінку білкової цінності сировини рослинного походження.
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У статті представлено результати розробки та впровадження підтверджуючого
УЕРХ-МС/МС методу для визначення залишків сульфаніламідів та триметоприму у зразках
цільного та сухого коров’ячого молока. Пробопідготовка зразків включає відновлення водою
(у випадку сухого молока), відокремлення молочного жиру, шляхом центрифугування при 4 °С,
осадження білків ацетонітрилом, з використанням ультразвукової інтенсифікації,
екстракцію аналітів двокомпонентною сумішшю органічних розчинників із слабокислого
фосфатного буферного розчину, концентрування отриманих екстрактів, знежирення та
відновлення мобільною фазою. Режим роботи тандем-мас-спектрометричного детектора,
а саме – режим моніторингу множинних реакцій, забезпечив високу специфічність стосовно
усіх десяти сульфаніламідів, молекули яких містять однакові структурні елементи, та
триметоприму, оскільки для визначення кожного цільового аналіту використовували по три
іонних переходи. Зразки для побудови калібрувальних графіків готували на матриці молока,
що дозволило знехтувати врахуванням абсолютного витягу аналітів під час пробопідготовки,
а також зменшити вплив матричних компонентів зразка на іонізацію аналітів. Основними
перевагами розробленої методики є простота, експресність та економічна ефективність
пробопідготовки, швидка процедура аналізу зразка (час хроматографічного розділення –
2,0 хв), висока селективність та чутливість – на рівні ≤ 0,5 мкг/кг, яка значно перевершує
вимоги до методів контролю залишків сульфаніламідів у молоці на рівні МДР (100 мкг/кг).
Згідно з Рішенням Європейської Комісії 2002/657/ЕС, розраховано значення CCα та ССβ
сульфаніламідів та триметоприму в молоці. Придатність розробленої методики
підтверджено на основні встановлених валідаційних параметрів за використання збагачених
зразків молока та оцінки «введено – знайдено». Методику апробовано при аналізі
навантажених зразків цільного та сухого коров’ячого молока (CV ~ 20 %). Розроблену
методику верифіковано шляхом міжлабораторних порівняльних випробувань зразків сухого
молока на вміст сульфаніламідів. Розроблений УЕРХ-МС/МС метод визначення залишків
сульфаніламідів та триметоприму у зразках цільного та сухого молока можна
використовувати як для рутинного лабораторного аналізу молочних продуктів, так і для
експертизи сумнівних чи підозрілих зразків.
Ключові слова: СУЛЬФАНІЛАМІДИ, ЗАЛИШКОВІ КІЛЬКОСТІ, МОЛОКО,
УЕРХ-МС/МС, МІЖЛАБОРАТОРНІ ВИПРОБУВАННЯ.
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This manuscript presents the results of development and adoption of the confirmatory UPLCMS/MS method for determination of sulfonamides and trimethoprim residues in whole and powdered
cow's milk samples. Sample preparation includes a recovery with water (in the case of milk powder),
separation of milk fat by centrifugation at 4 °C, proteins precipitation with acetonitrile using
ultrasonic intensification, extraction of analytes with a two-component mixture of organic solvents
from weak acidic phosphate buffer solution, concentration of obtained extracts, degreasing and
reconstitution with the mobile phase. The use of tandem-mass spectrometric detector in multiple
reaction monitoring mode provides high specificity for all ten sulfonamides, which molecules contain
the same structural elements, and trimethoprim, as three ion transitions were used for each of the
target analytes. The approach of matrix matched calibration on the milk matrix was applied, and it
allowed us to disregard taking into consideration the absolute extraction of analytes during sample
preparation, as well as the influence of sample matrix components on analytes ionization. The main
advantages of the developed technique are simplicity, rapidity and cost effective sample preparation,
fast procedure of sample analysis (the time of chromatographic separation is 2.0 min), high
selectivity, and sensitivity at the level of ≤ 0.5 μg/kg (as compared with the maximum residues level
of sulfonamides in dairy products, viz. 100 μg/kg). According to the European Commission Decision
2002/657/EC, the values of CCα and CCβ for sulfonamides and trimethoprim in milk were calculated.
The capability of the method was confirmed on the basis of the established validation parameters,
using spiked milk samples and "added – found" approach. The method was tested during the analysis
of spiked samples of whole and powdered cow's milk (CV ~ 20%). The developed technique was
verified by interlaboratory comparative testing of milk powder samples for sulfonamides content. The
UPLC-MS/MS method for the determination of sulfonamides and trimethoprim residues in whole
and milk powder samples can be used both for routine laboratory analysis of dairy products and for
the examination of suspicious or questionable samples.
Keywords: SULFONAMIDES, RESIDUES, MILK, UPLC-MS/MS, INTERLABORATORY TESTING.
Сульфаніламіди – це синтетичні протимікробні препарати, похідні сульфанілової
кислоти, що за спектром дії активні проти більшості грампозитивних та багатьох
грамнегативних мікроорганізмів (стрептококів, стафілококів, пневмококів, кишкової палички,
сальмонели, холерного вібріона), а також деяких найпростіших, (малярійного плазмодія,
токсоплазми) (Campbell, 2002; Reeves, 2012). Узагальнена хімічна структура сульфаніламідів
наведена на рис. 1, де R1 і R4 – це різні функціональні групи, додавання або заміщення яких
веде до отримання сполук з різними фізичними, хімічними, фармакологічними та
антибактеріальними властивостями.

Рис. 1. Хімічна структура препаратів групи сульфаніламідів.
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Дія сульфаніламідів ілюструє принцип селективної токсичності, який базується на
різниці перебігу метаболічних процесів у одноклітинних мікроорганізмів та вищих тварин,
зокрема ссавців. Фолієва кислота критично важлива для розвитку клітин. Сульфаніламіди, як
антиметаболіти, конкурують з пара-амінобензойною кислотою, що зупиняє синтез фолієвої
кислоти. Вищі тварини мають декілька джерел постачання організму фолієвою кислотою –
аліментарний та шляхом біосинтезу мікрофлорою кишечнику. Одноклітинні організми, при
потраплянні в клітину сульфаніламідів, втрачають єдину можливість забезпечення
есенціальною фолієвою кислотою, що зупиняє їх розвиток та репродукцію (United States
Pharmacopeia, 2007). Для підсилення дії сульфаніламідів їх часто поєднують з триметопримом,
інгібітором ферменту дигідрофолат-редуктази, яка перетворює дигідрофолієву кислоту в
активну кофермент-форму – тетрагідрофолієву кислоту, і таким чином, виникає подвійне
метаболічне інгібування (Brogden et al., 1982).
Ці препарати були першими ефективними та доступними антибактеріальними
засобами, які систематично застосовували у ветеринарній медицині для профілактики та
лікування бактеріальних інфекцій для різних видів тварин у різних лікарських формах. Їх
використовують для лікування продуктивних тварин, зокрема великої рогатої худоби, свиней,
овець, коней, птиці, риби. Однак, неконтрольоване використання антимікробних речовин, у
тому числі сульфаніламідів, не тільки призводить до зростання антибіотикорезистентності,
але й може бути причиною потрапляння на споживчий ринок продукції, яка містить залишки
цих препаратів, що є причиною алергічних реакцій або навіть небезпечних для життя проявів
гіперчутливості (синдром Стівенса – Джонсона, токсичний епідермальний некроліз,
агранулоцитоз, гемолітичну анемію, тромбоцитопенію, фульмінантний некроз печінки,
гострий панкреатит) (Brumfitt et al., 1993; Isselbacher, 1994; United States Pharmacopeia, 2007;
Podolsky, 2018).
Відповідно до Кодексу Аліментаріус (Codex Alimentarius, 2012) та Регламентом
37/2010/ЕС Європейського Союзу (European Council, 2010), затверджено біологічно
обґрунтовані максимально допустимі рівні (МДР) вмісту залишкових кількостей
сульфаніламідів на рівні 100 мкг/кг та для триметоприму – 50 мкг/кг у різних видах молока
(коров’ячому, овечому, козячому) та тканинах продуктивних тварин (м’язи, жир, печінка,
нирки). Урахування вищезгаданих нормативних актів, а також Рішення Європейської Комісії
2002/657/ЕС (Commission Regulation, 2002) щодо основних критеріїв оцінки аналітичних
методів та результатів, одержаних з їх використанням, є обов’язковим при розробці методик
контролю, для забезпечення надійного захисту споживачів від надходження через продукти
харчування тваринного походження залишків сульфаніламідів, які перевищуватимуть
встановлені безпечні рівні. Методики повинні відповідати встановленим вимогам щодо
чутливості, специфічності, експресності та ефективності, а також пройти усі етапи оцінки
придатності для вищезазначених цілей.
Для визначення залишкових кількостей сульфаніламідів та триметоприму у продуктах
харчування використовують скринінгові методи, зокрема, імуноферментний аналіз, та методи
підтвердження: переважно – хроматографічні РХ-МС/МС або ВЕРХ-УФ/ФЛД (Gentili et al.,
2005; Wang et al., 2006; Bayer et al., 2017). Метод ультрависокоефективної рідинної
хроматографії у поєднанні з тандемною мас-спектрометрією (УЕРХ-МС/МС) найбільш
ефективний для контролю вмісту залишків як заборонених речовин, так і зареєстрованих
речовин при перевищенні максимального рівня їх у продуктах харчування тваринного
походження, оскільки дає можливість одночасного виявлення цільових аналітів у найменших
концентраціях з високою специфічністю та максимально задовольняє вимогам Рішення
Європейської Комісії 2002/657/ЕС до підтверджуючих методів щодо кількості
ідентифікаційних критеріїв (identification points) (Commission Decision, 2002).
Метою нашого дослідження була розробка, апробація та впровадження надійного,
високочутливого та простого у виконанні УЕРХ-МС/МС методу для одночасного кількісного
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визначення вмісту залишків сульфаніламідів та триметоприму у зразках цільного та сухого
молока, а також перевірка придатності цього методу шляхом участі у міжлабораторних
випробуваннях.
Матеріали і методи. Реактиви. Метанол (for HPLC, Sigma-Aldrich), вода
високоочищена бідистильована (система Milli-Q, Millipore), форміатна кислота (Riedel-deHaën), ацетонітрил (for HPLC, Sigma-Aldrich), етилацетат (for HPLC, Sigma-Aldrich), амоній
гідрофосфат (Sigma-Aldrich), аміак (Riedel-de-Haën), гексан (for HPLC, Lab-Scan),
тетрахлорметан (Pestiscan, Lab-scan).
Стандарти. Стандарти сульфагуанідину (SGD), сульфаніламіду (SAD), сульфадіазину
(SDZ), сульфаметоксазолу (SMX), сульфатіазолу (STZ), сульфамеразину (SMR),
сульфаметазину (SMZ), сульфаметоксипіридазину (SMP), сульфахлоропіридазину (SCP),
сульфадиметоксину (SDM), триметоприму (TMP) (Sigma-Aldrich, Vetranal analytical standart).
Основні стандартні розчини кожного аналіту індивідуально готували з первинною
концентрацією 1,0 мг/мл у метанолі. Наступні розчини індивідуальних стандартів
сульфаніламідів та триметоприму з концентрацією 100, 10, та 1,0 мкг/мл готували
послідовними розведеннями у метанолі, а 100 нг/мл та нижчі концентрації – у 0,1 %
форміатній кислоті в 30 % розчині метанолу. Розчини стандартів зберігали впродовж двох
місяців у щільно закритому посуді у холодильнику за температури 2-8 °С.
Обладнання. Рідинний хроматограф Waters ACQUITY UPLC H-Сlass з тандемним
квадрупольним мас-спектрометричним детектором Waters Xevo TQ-S Micro, обладнаний
колонкою AСQUITY UPLC BEH С18 (1,7 µm, 50 mm х 2,1 mm) із передколонкою AСQUITY
UPLC BEH С18 VanGuard (1,7 µm, 5 mm х 2,1 mm) фірми Waters (США).
Приготування зразків. Цільне молоко попередньо знежирювали: центрифугували
впродовж 10 хв за швидкості 4700 rpm і температури 4 °C. Сухе молоко попередньо
відновлювали: у поліпропіленову пробірку для центрифугування, об’ємом 15 мл зважували 1 г
сухого молока, додавали 4 мл води і перемішували на вортексі до повного розчинення. У
поліпропіленову пробірку для центрифугування об’ємом 15 мл вносили 2 мл молока, додавали
0,5 мл ацетонітрилу і 10 с струшували на вортексі. Пробірки витримували в ультразвуковій
бані за кімнатної температури впродовж 10 хв, потім центрифугували впродовж 10 хв за
швидкості 4700 rpm і температури 4 °C. Надосадову рідину переносили у поліпропіленову
пробірку для центрифугування об’ємом 50 мл, додавали 10 мл 0,1 М буферного розчину з рН
4 та перемішували на вортексі впродовж 1 хв. У пробірку додавали 12 мл етилацетату,
струшували на роторному шейкері за швидкості 60 rpm впродовж 20 хв і центрифугували
впродовж 10 хв за швидкості 4700 rpm і температури 4 °C. Відбирали 12 мл верхньої
органічної фази та переносили у скляну пробірку для випаровування. Екстракти висушували
до сухого залишку за температури 40 °C у роторному випарювачі, а сухий залишок
перерозчиняли у 500 мкл 0,1 % розчину форміатної кислоти в 30 % метанолі і струшували на
вортексі впродовж 20 с. Для знежирення додавали 1,5 мл суміші гексану з тетрахлорметаном
(1:1) і струшували на вортексі впродовж 20 с. Далі зразки переносили у мікропробірки типу
«епендорф» і центрифугували впродовж 5 хв за 21000 g і температури 4 °C. У віали для
хроматографічного аналізу переносили 200 мкл нижньої фракції. Фактор концентрування – 3.
Параметри роботи хроматографічної системи: мобільна фаза А – 0,1 % розчин
форміатної кислоти у воді; мобільна фаза В – 0,1 % розчин форміатної кислоти у метанолі.
Швидкість потоку – 0,6 мл/хв. Об’єм інжекції – 10 мкл. Температура колонки 40 °С. Час
розділення – 2,5 хв.

173

Розділення проводили за таким градієнтом:
Час (хв)
0:00
0:09
0:10
0:75
0:80
2:00

Мобільна фаза A (% об./об.)
75,0
75,0
5,0
5,0
75,0
75,0

Мобільна фаза В (% об./об.)
25,0
25,0
95,0
95,0
25,0
25,0

Параметри роботи мас-спекрометричного детектора: іонне джерело – електророзпилювач (ESI); режим іонізації – ES+; температура джерела (Source Temperature) – 150°C;
температура висушування (Desolvation Temperature) – 600 °C; газ зіткнення (Collision Gas) –
аргон; тиск аргону:4.0×10-3 mbar; газ висушування (Desolvation Gas) – азот; потік газу
висушування – 1000 L/hr; газ розпилення (Nebulisation Gas) – азот; потік газу розпилення –
50 L/hr; час сканування (Dwell) – 0.025 s; режим сканування мас – MRM (режим моніторингу
множинних реакцій).
Параметри сканування мас аналітів наведено у табл. 1.
Визначення вмісту сульфаніламідів та триметоприму в зразках молока (мкг/кг)
проводили згідно з калібрувальними графіками, побудованими на матриці зразка чистого
контрольного молока, який за попередніми дослідженнями не містив цільових аналітів,
використовуючи програмне забезпечення MassLynx V4.1.
Результати й обговорення. Оптимізація умов роботи хроматографічної системи та
МС/МС детектора. Складність одночасного кількісного ВЕРХ-МС/МС визначення залишків
сульфаніламідів зумовлена схожими елементами їх хімічної структури, і, як наслідок, тим, що
при фрагментації молекулярного іона кожного з аналітів групи сульфаніламідів утворюються
продукт-іони з однаковими значеннями m/z (92, 108 та 156 m/z) (Martins et al., 2015; Varenina
et al., 2016). Тому при налаштуванні параметрів тандем-мас-спектрометричного детектора
особливу увагу було приділено встановленню оптимальних умов отримання прекурсор-іонів
сульфаніламідів – напруги на конусі (Сone Voltage) та точного значення m/z відповідно до
молекулярної маси кожного аналіту. Також було прийнято рішення для кількісної оцінки
вмісту сульфаніламідів та триметоприму враховувати у розрахунках по три іонних переходи
(MRM) (табл. 1), що також відповідає вимогам Рішення 2002/657/ЕС щодо методів
підтвердження (European Commission, 2002).
Щодо оптимальних умов хроматографічного розділення аналітів, то до складу
основних компонентів мобільної фази (води та метанолу) було введено 0,1 % форміатної
кислоти, оскільки ця сполука підсилює іонізацію речовин у режимі ES+ (Martins et al., 2015;
Tamošiūnas et al., 2007; Unsal et al., 2018), а сульфаніламіди та триметоприм іонізуються саме
в такому режимі. Присутність невеликої кількості форміатної кислоти також покращує форму
хроматографічних піків аналітів (Martins et al., 2015; Unsal et al., 2018), що позитивно впливає
на роздільну здатність хроматографічної системи, а отже, – і на селективність аналітичної
методики.
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Таблиця 1
Параметри сканування аналітів тандем-мас-спектрометричним детектором
Аналіт

Структура

Час
Напруга
Прекурсор- Продуктвиходу,
конуса
іон, m/z
іон, m/z
хв
(Cone), V
92,0

SGD

SDZ

SMX

0,23

0,31

0,67

215,2

251,3

254,1

108,0

22

SMR

SMZ

SMP

SCP

SDM

SAD

0,30

0,38

0,50

0,53

0,63

0,79

0,24

256,2

265,2

279,2

281,2

285,2

311,2

156,0

13

92,0

24

108,0

15

0,42

291,2

14

92,0

25

107,9

108,0

10

23
14
26

25

22

156,0

12

92,0

32

107,7

20

24

156,0

14

92,0

28

108,0

14

27

186,0

16

92,0

28

108,0

18

24

156,0

14

91,9

30

107,9

10

24

155,9

14

92,0

32

108,0

32

26

156,0

20

67,0

22

92,0
108,0

230,1
261,1
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22

156,0

52

123,0
TMP

21

156,0

155,9
92,0
STZ

Енергія
зіткнення
(Collision
Energy), V
24

10
8
22

48

22
22

Оптимізація процедури пробопідготовки зразків сухого та цільного молока. Для
розробки підтверджуючого методу визначення залишків сульфаніламідів та триметоприму у
молоці, ми взяли за основу одну з розроблених нами схем пробопідготовки продуктів
тваринного походження для УЕРХ-МС/МС визначення залишкових кількостей антибіотиків,
а саме – м’яса (Yanovych et al., 2019), оскільки матриця молочних продуктів, як і м’яса, містить
велику кількість білків та значний відсоток жиру. Присутність білків і пептидів різної природи
потребує особливого підходу до пробопідготовки, зокрема, їх ефективного осадження,
оскільки розчинні білки в екстракті проби можуть викликати суттєвий матричний ефект,
погіршувати розділення фаз при екстракції аналітів органічними розчинниками та очистці
проби, спотворювати аналітичний сигнал, а також спричиняти негативний вплив на
хроматографічну колонку і, як наслідок, підвищувати загальний тиск у хроматографічній
системі. Переважно при визначенні залишків ветеринарних препаратів у продуктах
харчування хроматографічними методами необхідним та ефективним етапом очистки зразків
є твердофазна екстракція (Gentili et al., 2005; Wang et al., 2006), як правило, – складна та
ресурсозатратна процедура. Тому ми прийняли рішення застосовувати екстракцію в системі
«рідина – рідина» як для очистки екстрактів зразків, так і для вилучення та концентрування
аналітів, оскільки економічна ефективність є однією з критично важливих характеристик
методики, призначеної для рутинного аналізу продуктів харчування тваринного походження
на показники якості та безпеки.
Зважаючи на природу досліджуваних зразків, ми застосували попереднє осадження
ацетонітрилом речовин білкової природи (Martins et al., 2015), а також ультразвукову
інтенсифікацію для руйнування можливих сполук цільових аналітів з протеїнами молока
(Gentili et al., 2005; Wang et al., 2006). Також слід зазначити, що відділення молочного жиру
центрифугуванням при 4 °C перед відбором аліквоти зразка для аналізу теж дещо знижує
вплив молочної матриці на абсолютний витяг аналітів і на матричні сигнали на хроматограмах
підготовлених екстрактів зразків молока. Проте цей крок не є критично необхідним, і тому за
потреби ним можна знехтувати, і таким чином, знизити затрати часу на пробопідготовку.
Наступним етапом процедури підготовки зразків молока, зазвичай, є переведення
сульфаніламідів та триметоприму у середовище фосфатного буферного розчину з рН,
близьким до нейтрального, оскільки це значення кислотності водного середовища є
компромісним у мультианалітних ВЕРХ-МС/МС методах для наступної ефективної екстракції
органічними розчинниками переважної більшості антибактеріальних препаратів, зокрема
сульфаніламідів, згідно з їх рKa (Unsal et al., 2018). Водночас, саме рН ~ 7 є близьким до
ізоелектричної точки більшості протеїнів (Kramarenko, 1995), що також сприяє переходу
білків та пептидів в органічну фазу і, як наслідок, в екстракт зразка, який безпосередньо буде
проходити процедуру хроматографічного аналізу. Натомість ми застосували фосфатну
буферну суміш з рН ~ 4, оскільки наші дослідження показали, що за такого підходу краще
відбувається розділення водної та органічної фаз, менша кількість білків переходить у
цільовий екстракт, відповідно знижується матричний вплив на аналітичний сигнал, а також
покращується загальний вигляд хроматограм зразків молока, форма піків аналітів,
підвищується співвідношення «сигнал / шум».
Хоча за такого значення рН ступені вилучення екстракційною сумішшю аналітів,
зокрема, триметоприму (Baere et al., 2000), із буферного розчину можуть бути дещо нижчими,
ніж із нейтрального середовища, проте висока екстракційна здатність етилацетату з
ацетонітрилом як допоміжним екстрагентом (Unsal et al., 2018), а також використання тандеммас-спектрометричного детектора, забезпечують відмінний рівень чутливості визначення як
досліджуваних сульфаніламідів, так і триметоприму в молоці.
Таким чином, нам вдалося покращити аналітичні характеристики мультианалітної
методики практично без додаткових затрат часу та ресурсів на етапі пробопідготовки.
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Валідаційні параметри розробленої методики. Для оцінки придатності розробленої
УЕРХ-МС/МС методики одночасного кількісного визначення залишків сульфаніламідів та
триметоприму в зразках сухого та цільного молока, нами було проведено роботу щодо
встановлення основних валідаційних параметрів методики, зокрема: межі детектування
(LOD), межі кількісного визначення (LOQ), точності, відтворюваності, відсотка витягу (RP),
межі прийняття рішення (ССα) та здатності виявлення (ССβ), межі лінійності калібрувальних
графіків на матриці, коефіцієнтів кореляції отриманих лінійних залежностей (R2).
Дослідження було проведено з використанням калібрувальних графіків, побудованих на
матриці молока, що дозволяє компенсувати ефекти підсилення чи пригнічення іонізації
аналітів, як результати впливу матричних компонентів молока на аналітичний сигнал, а також
чистих (контрольних) зразках коров’ячого молока, навантажених стандартним розчином
суміші сульфаніламідів і триметоприму, для проведення досліджень за критерієм «введено –
знайдено». Так, на рис. 2 наведено репрезентативні хроматограми підготованих екстрактів
чистих зразків сухого молока, навантажених сульфаніламідами та триметопримом на рівні
5 мкг/кг, а на рис. 3 – приклади калібрувальних графіків, побудованих на матриці сухого
молока в діапазоні концентрацій цільових аналітів від 0 до 10 мкг/кг.
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Рис. 2. Хроматограми екстрактів сухого молока, навантажених сульфаніламідами та триметопримом
на рівні 5 мкг/кг.
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Compound name: SGD
Correlation coefficient: r = 0.999280, r^2 = 0.998560
Calibration curve: 48228.9 * x + -6581.88
Response type: External Std, Area
Curve type: Linear, Origin: Exclude, Weighting: Null, Axis trans: None

Compound name: SMR
Correlation coefficient: r = 0.998135, r^2 = 0.996274
Calibration curve: 339604 * x + -35311
Response type: External Std, Area
Curve type: Linear, Origin: Exclude, Weighting: Null, Axis trans: None
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Compound name: SDZ
Correlation coefficient: r = 0.999669, r^2 = 0.999337
Calibration curve: 147482 * x + -13136.2
Response type: External Std, Area
Curve type: Linear, Origin: Exclude, Weighting: Null, Axis trans: None
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Compound name: SMP
Correlation coefficient: r = 0.999651, r^2 = 0.999303
Calibration curve: 631569 * x + -57491.6
Response type: External Std, Area
Curve type: Linear, Origin: Exclude, Weighting: Null, Axis trans: None
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Compound name: SMX
Correlation coefficient: r = 0.999505, r^2 = 0.999011
Calibration curve: 141648 * x + -16422.7
Response type: External Std, Area
Curve type: Linear, Origin: Exclude, Weighting: Null, Axis trans: None
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Compound name: SCP
Correlation coefficient: r = 0.999876, r^2 = 0.999752
Calibration curve: 128947 * x + -11772.2
Response type: External Std, Area
Curve type: Linear, Origin: Exclude, Weighting: Null, Axis trans: None
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Correlation coefficient: r = 0.999718, r^2 = 0.999435
Calibration curve: 226753 * x + -25037.2
Response type: External Std, Area
Curve type: Linear, Origin: Exclude, Weighting: Null, Axis trans: None
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Compound name: SDM
Correlation coefficient: r = 0.999171, r^2 = 0.998342
Calibration curve: 301999 * x + -18039.3
Response type: External Std, Area
Curve type: Linear, Origin: Exclude, Weighting: Null, Axis trans: None
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Calibration curve: 395623 * x + -39102.6
Response type: External Std, Area
Curve type: Linear, Origin: Exclude, Weighting: Null, Axis trans: None
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Compound name: TMP
Correlation coefficient: r = 0.999418, r^2 = 0.998837
Calibration curve: 32973.1 * x + -276.759
Response type: External Std, Area
Curve type: Linear, Origin: Exclude, Weighting: Null, Axis trans: None
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Рис. 3. Калібрувальні графіки для визначення сульфаніламідів та триметоприму
в діапазоні концентрацій 0-10,0 мкг/кг, побудовані на матриці сухого молока.
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Результати проведення валідації розробленої методики наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Валідаційні параметри розробленої УЕРХ-МС/МС методики визначення
залишкових кількостей сульфаніламідів та триметоприму у молоці
Аналіт

LOD,
мкг/кг

LOQ,
мкг/кг

SGD
SDZ
SMX
STZ
SMR
SMZ
SMP
SCP
SDM
SAD
TMP

0,25
0,25
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,25
0,1

0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25

R2
0,9986
0,9993
0,9990
0,9994
0,9963
0,9956
0,9993
0,9998
0,9983
0,9980
0,9988

Введено 0,5 мкг/кг (n=6) Введено 1,0 мкг/кг (n=6)
CCα, CCβ,
Знайдено, RSD, RP, Знайдено, RSD,
мкг/кг мкг/кг
RP, %
мкг/кг
%
%
мкг/кг
%
109,6 121,0
0,535
8,1
102,1
0,982
9,8
101,9
107,7 124,0
0,482
8,8
101,4
1,074
6,8
99,8
111,5 127,7
0,485
7,5
98,6
1,082
7,5
101,5
102,6 115,9
0,504
7,0
100,8
1,044
7,0
101,0
110,1 122,8
0,465
7,8
97,7
1,045
8,9
104,0
105,9 115,2
0,487
9,0
100,1
0,994
7,5
101,0
104,6 117,1
0,493
6,7
99,0
1,003
6,9
100,4
106,8 116,2
0,493
6,1
99,0
1,003
6,5
99,0
103,7 121,3
0,496
6,7
99,2
1,004
6,5
102,6
104,6 113,9
0,482
8,8
100,1
0,915
14,8
95,6
51,4
56,7
0,492
5,6
93,2
1,019
7,0
98,7

Як видно з представлених даних, розроблена нами методика УЕРХ-МС/МС визначення
залишків сульфаніламідів та триметоприму в молоці ,за чутливістю суттєво перевищує вимоги
встановлених МДР за достатнього рівня прецизійності методики та відсотку витягу, що цілком
узгоджується з вимогами Рішення 2002/657/ЕС (European Commission, 2002) щодо
підтверджуючих методів. Одержані результати підтверджують придатність цієї методики для
визначення вмісту залишків сульфаніламідів та триметоприму в сухому та цільному молоці
при рутинному аналізі виробничими та контрольними лабораторіями.
Аналіз реальних зразків. Розроблену методику УЕРХ-МС/МС визначення залишків
сульфаніламідів та триметоприму апробовано при аналізі реальних та навантажених зразків
сухого, знежиреного та цільного коров’ячого молока, причому у жодному з проаналізованих
зразків не виявилось цільових аналітів.
Методику було верифіковано під час участі нашої лабораторії у раунді
міжлабораторних випробувань «Визначення сульфаніламідних препаратів у сухому молоці»,
який проводила акредитована уповноважена національна референсна установа. Згідно з
отриманими результатами, дослідний зразок містив залишки сульфадіазину на рівні, вищому,
ніж встановлений МДР для молока, та ніж ССβ розробленої методики (табл. 3). Триметоприму
та інших сульфаніламідів, що входять до переліку цільових аналітів, у зразку не було
виявлено.
Таблиця 3
Результати участі Національної референс-лабораторії з контролю залишкових кількостей діючих
речовин ветеринарних препаратів та кормових добавок у раунді міжлабораторних випробувань
«Визначення сульфаніламідних препаратів у сухому молоці»
Зразки
Х1
Х2
Х3
Σ
SD
RSD
Вміст SDZ, визначений акредитованою установою

Вміст SDZ, мкг/кг
127,6
131,1
137,5
132,1
5,0
3,8 %
147,7

Хроматограми екстрактів досліджуваного зразка молока та контрольного молока по
загальному іонному струму (TIC) SDZ наведено на рисунку 4, а калібрувальний графік,
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побудований на матриці сухого молока, який було використано для встановлення вмісту
сульфадіазину в досліджуваному зразку, представлено на рисунку 5.
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Рис. 4. Хроматограми екстрактів досліджуваного зразка молока та контрольного молока по загальному іонному
струму (TIC) сульфадіазину.
Com pound nam e: SDZ
Correlation coefficient: r = 0.998736, r^2 = 0.997473
Calibration curve: 204778 * x + 25051.4
Res pons e type: External Std, Area
Curve type: Linear, Origin: Exclude, Weighting: Null, Axis trans : None
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Рис. 5. Калібрувальний графік для визначення сульфадіазину, побудований на матриці сухого молока.

Згідно з висновками, зазначеними у звіті акредитованої установи, абсолютна різниця
між двома результатами випробувань не перевищує межу збіжності, тому результати
вважаються прийнятними. Міжлабораторна відтворюваність не перевищує нормативного
значення (< 23 %), відповідно до Рішення Комісії 2002/657/ЕС.
Таким чином, розроблена методика УЕРХ-МС/МС визначення залишків
сульфаніламідів та триметоприму в молоці пройшла успішну верифікацію, що підтверджує її
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придатність для контролю як молочної сировини, так і готової продукції виробничими та
контрольними лабораторіями.
ВИСНОВКИ
Розроблено та впроваджено методику одночасного визначення залишків десяти
сульфаніламідних препаратів та триметоприму у сухому та цільному молоці високочутливим
та високоселективним методом УЕРХ-МС/МС. Запропонована методика експресна і точна,
причому не вимагає складної процедури пробопідготовки та дозволяє на належному рівні
проводити контроль безпечності зразків молока. Результати валідації добре узгоджуються з
вимогами Рішення 2002/657/ЕС щодо методів підтвердження. Методику було верифіковано за
участі у відповідному раунді міжлабораторних випробувань.
Перспективи досліджень. Доповнення переліку аналітів, залишки яких можна
визначати за допомогою розробленої УЕРХ-МС/МС методики в сухому та цільному молоці,
іншими сульфаніламідними препаратами, які використовують у ветеринарії, без суттєвої
модифікації процедури пробопідготовки та параметрів роботи хроматографічної системи.
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У роботі розглядається вплив на організм щурів довготривалого випоювання водного
розчину лимонної кислоти (С6Н12О6 х Н2О, «хч») у кількості 8 мг/л. Дослідження проведено на
10 лабораторних щурах-самицях F1 лінії Wistar, отриманих від самиць F0. Сформовано дві
групи: контрольну і дослідну, по 5 тварин у кожній. Тварини перебували в стандартних умовах
з природним світловим режимом день / ніч, водні розчини цитрату, воду і корм отримували ad
libitum. Визначали морфологічний склад та біохімічні показники крові щурів-самиць F1.
Результати дослідження вказують на відсутність негативного впливу лимонної кислоти на
червоні кров'яні клітини. Щодо білої крові, то відзначено зниження кількості лейкоцитів, що
може бути зумовлено виробленням адаптивної реакції організму на лимонну кислоту, або про
інгібування лимонною кислотою імунної його відповіді за тривалої адаптивної дії. У самиць
F1 зберігається суттєве зростання відносного вмісту еозинофілів, що у нашому випадку,
можливо, спричинено дією лимонної кислоти. Аналіз отриманих результатів біохімічних
показників крові вказує на певну тенденцію до зменшення, щодо контролю, вмісту
сироваткового Феруму, а також загальної і ненасиченої Fe-зв'язувальної її здатності.
Насичення Ферумом сироваткового трансферину зберігалося на рівні тварин контрольної
групи. Аналіз результатів досліджень вказує на відсутність змін щодо контролю в
активності ензимів: Лужна фосфатаза АлАТ та АсАТ, також не мають статистично
вірогідного підтвердження відмінностей щодо контролю. Відзначено статистично не
вірогідно вищий, щодо контролю, рівень сечовини. Отже, довготривале випоювання з водою
лимонної кислоти самицям щурів у поколінні F0 та F1 у період фізіологічного і статевого їх
дозрівання та вагітності вказує на відсутність у самиць щурів F1 негативного її впливу.
Однак, відзначено адаптивну імунобіологічну реакцію організму зі зниженням кількості
лейкоцитів та суттєве зростання відносного вмісту еозинофілів. Результати біохімічних
досліджень сироватки крові вказують на відсутність статистично вірогідних різниць щодо
тварин контрольної групи.
Ключові слова: МОРФОЛОГІЯ КРОВІ, БІОХІМІЯ СИРОВАТКИ КРОВІ, ЛИМОННА
КИСЛОТА, САМИЦІ, ЩУРИ.
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The paper considers the effect on rats of long-term feeding of an aqueous solution of citric
acid (C6H12O6 x H2O, "chemically pure.") in the amount of 8 mg/l. The study was performed on 10
laboratory female rats F1 of the Wistar line, obtained from F0 females. Two groups were set up: control
and experimental, 5 animals in each. Animals were under standard conditions with natural light
regime day/night, aqueous solutions of citrate, water, and feed received ad libitum. Were determined
the morphological composition and biochemical parameters of the blood of female F1 rats. The results
of the study indicate the absence of an unfavorable effect of citric acid on red blood cells. Concerning
white blood, there is a decrease in the number of leukocytes, which may be due to the development
of an adaptive response of the body to citric acid or the inhibition of citric acid's immune response to
long-term adaptive action. There is a significant increase in the relative content of eosinophils in
females F1, which probably may be due to the action of citric acid. The analysis of the obtained results
of blood biochemical parameters indicates a certain tendency to decrease, in terms of control, the
content of serum iron, as well as its total and unsaturated Fe-binding capacity. Ferrum saturation of
serum transferrin was present at the level of animals in the control group. Analysis of the study results
indicates no changes in control in the activity of enzymes: Alkaline phosphatase ALT and AST, also
have no statistically significant confirmation of differences in the control group. The level of urea
was statistically not significantly higher in terms of control. Thus, long-term watering of citric acid
to female rats in the generation F0 and F1 during their physiological and sexual gestation and
pregnancy reveal un-favorable effects in female rats F1. However, there was distinguished the
adaptive immune-biological response of the animals organism. The immunological response was
supported by a decrease in the number of leukocytes and a significant increase in the relative content
of eosinophils. The results of biochemical studies of serum indicate the absence of statistically
significant differences in animals of the control group.
Keywords: BLOOD MORPHOLOGY, BLOOD SERUM BIOCHEMISTRY, CITRIC ACID,
FEMALES, RATS.
Лимонна кислота, яка широко використовується у харчовій і фармацевтичній
промисловості (Fales et al., 2009; Novinyuk, 2009), має своє застосування також у ветеринарії
та тваринництві (Dmytruk, 2008; Nagoba et al., 2011; European Food Safety Authority, 2015).
Відомо, що вона позитивно впливає на функціонування різних фізіологічних систем
сільськогосподарських тварин, а саме: стимулює обмін речовин в організмі, підвищує апетит,
сприяє кращому засвоєнню їжі (Kostenko et al., 2004; Kostenko et al., 2008; Egorov et al., 2013).
Застосування органічних кислот з низькою молекулярною масою є одним із
запропонованих сьогодні способів розв’язання проблеми підвищеного залуження травної
системи тварин та птиці. Такі кислоти поліпшують контактну дію корму зі шлунковокишковим трактом, створюючи кисле середовище. Вказаний вплив є найбільш сприятливим
для розвитку корисної мікрофлори, водночас пригнічуючи активність шкідливої мікрофлори
(Camhbell & Bedford, 2012). Застосування лимонної кислоти у годівлі тварин зумовлює також
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стимулюючий вплив на їх репродуктивну здатність (Tesarivska et al., 2016).
У багатьох ветеринарних препаратах, біологічно активних добавках і засобах, основним
діючим компонентом є цитрати (Matjushkina et al., 2014, Derzhprodspozhyvsluzhba Ukrajiny,
Rejestracija veterynarnykh preparativ, 2020). Набувають поширення солі лимонної кислоти на
основі макро- і мікроелементів та їх наночастинок (Kovalchuk, 2014, Kovalchuk et al., 2018). Це
зумовлює зацікавлення в проведенні фізіологічних досліджень щодо впливу лимонної кислоти
та її сполук на організм тварин.
Попри значний вплив лимонної кислоти на функціонування окремих систем та органів
живих організмів, нами виявлено лише окремі дослідження з цього напряму. Тому метою
досліджень було з’ясувати вплив тривалого випоювання лимонної кислоти на морфологічний
склад і біохімічні показники крові самиць щурів F1.
Матеріали і методи. Досліди проведені у віварії ДНДКІ ветпрепаратів та кормових
добавок на самицях білих лабораторних щурів, лінії Wistar, які отримані від самиць F0.
Тварини поділені на контрольну і дослідну групи по 5 тварин у кожній. Утримання і годівля
тварин відповідали зооветеринарним вимогам. Самицям в поколіннях F0, F1, протягом
фізіологічного і статевого дозрівання, запліднення, вагітності та вигодовування потомства
випоювали з водою розчин 8 мг/л лимонної кислоти (С6Н12О6 хН2О, «хч»). Водні розчини
цитрату, воду і корм отримували ad libitum.
Самицям покоління F1 на 21-у добу вагітності проводили евтаназію методом миттєвої
декапітації і відбирали кров для подальших досліджень. Показники червоної крові визначали
загальноприйнятими методами: підрахунок еритроцитів і кількість лейкоцитів – на сітці
Горяєва, концентрацію гемоглобіну – гемоглобін-ціанідним методом, гематокрит – за
допомогою гематокритної центрифуги, лейкоцитарну формулу – шляхом мікроскопії мазків
крові, забарвлених барвником Романовського-Гімза і підрахунку клітин (Kondrakhyn et al.,
1985). З відповідних формул вираховували такі величини індексів: середню концентрацію
гемоглобіну в еритроциті, середній вміст гемоглобіну в еритроциті, середній об'єм еритроцита.
Для цього використовували величини показників кількості еритроцитів, рівня гемоглобіну
крові і гематокриту.
Біохімічні показники в сироватці крові самиць щурів F1, визначали за допомогою
напівавтоматичного біохімічного аналізатора HumaLyzer 3000 з використанням
стандартизованих наборів «Human Diagnostics Worldwide» (Німеччина). Досліджували
активність АлАТ, АсАТ, ЛФ, вміст креатиніну, сечовину, сироваткове заліза, загальну
залізозв’язувальну здатність сироватки крові (ТІВС). Вивчаючи характер обміну Феруму, за
величиною сироваткового Феруму і ТІВС, нами також визначені розрахунковим методом
показники: ненасичена ферумзв’язувальна здатність сироватки крові (UIBS) і відсоток
насичення трансферину. Визначали сироватковий рівень молекул середньої маси (МСМ) за
методикою Н. І. Габріелян (Gabrielyan et al., 1985). Дослідження з вивчення дії лимонної
кислоти на потомство виконані за методиками, які викладені в довіднику «Доклінічні
дослідження ветеринарних лікарських засобів» (Kotsjumbas et al., 2006).
При проведенні експериментів дотримувались загальних етичних принципів згідно з
«Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, яких використовують для
експериментальних та наукових цілей» та ухвалою Першого національного конгресу України
з біоетики (European convention, 1986, Reznikov et al., 2006).
Отриманий цифровий матеріал опрацьовано методом варіаційної статистики з
використанням критерію Стьюдента. Розраховували середні арифметичні величини (М) та
похибки середніх арифметичних величин (±m). Зміни вважали вірогідними за Р ≤ 0,05. Для
розрахунків використано комп’ютерну програму Excel.
Результати й обговорення. Дослідження тривалого, протягом двох поколінь,
щоденного випоювання лимонної кислоти вказують на відсутність негативного її впливу на
червоні кров'яні клітини крові (табл. 1). У тварин дослідної групи показники числа
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еритроцитів, вмісту гемоглобіну та величина гематокриту порівняно з тваринами контрольної
групи не мають значної різниці. Також відсутня тенденція до змін між контрольною і
дослідною групами усіх еритроцитарних індексів, що вказує на не токсичність застосованої
дози лимонної кислоти на клітини червоної крові.
Таблиця 1
Гематологічні показники самиць щурів F1 (M ± m, n= 5)
Групи

Показники
Еритроцити, Т/л
Гемоглобін, г/л
Гематокрит, л/л
Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, %
Середній вміст гемоглобіну в еритроциті, пг
Середній об'єм еритроцита, мкм3
Лейкоцити, Г/л
Нейтрофіли сегментоядерні, %
Лімфоцити, %
Моноцити, %
Еозинофіли, %
Базофіли, %

контрольна

дослідна

18,60±1,40
25,25±1,50
68,25±1,80
6,70±0,67
1,25±0,75
-

10,70±1,60*
21,00±2,89
70,30±4,30
5,00±1,50
3,60±0,30
-

Примітка: в цій і наступній таблиці вірогідність результатів стосовно контрольної групи: * - р < 0,05

Щодо білої крові, то відзначено зниження кількості лейкоцитів на 42,5 % (p<0,05), що
може бути зумовлено виробленням адаптивної реакції організму на лимонну кислоту, як на
хімічну речовину впродовж тривалого (F0 і F1) її випоювання. Разом з тим це може свідчити і
про інгібування лимонною кислотою імунної відповіді у самок F1 за тривалої адаптивної дії.
Водночас, у самиць F1 аналогічно як і F0 (Tesarivska, 2019) зберігається суттєве (в 2,9 раза)
зростання відносного вмісту еозинофілів.
Еозинофіли відповідають на хемотоксичні чинники, що виділяються гладкими
клітинами і базофілами, а також на комплекс антиген – антитіло. Дія еозинофілів активно
виявляється в сенсибілізованих тканинах. Вони залучаються до реакції гіперчутливості
негайного та уповільненого типу. В літературі зазначено, що гіпереозинофілія в поєднанні з
іншими проявами алергії або без них може виникнути при прийомі лікарських препаратів
(антибіотиків, сульфаніламідів, ацетилсаліцилової кислоти) – так звана медикаментозна
еозинофілія (Ponochevna & Okhotnikova, 2018). У нашому випадку, це можливо, спричинено
дією лимонної кислоти.
Аналіз отриманих результатів, вказує на відсутність статистично вірогідних змін у
біохімічних показниках крові (табл. 2).
Таблиця 2
Біохімічні показники сироватки крові самиць щурів F1 (M ± m, n= 5)
Групи

Показники

контрольна
48,00±4,6
132,20±13,00
84,20±14,04
37,60±5,10
69,10±6,80
149,70±16,90
394,50±65,80
6,80±0,66
1,045±0,02

Сироватковий Ферум, мкмоль/л
ТІВС, мкмоль/л
UIBS, мкмоль/л
Насичення трансферину, %
АлАТ, Од/л
АсАТ, Од/л
ЛФ, Од/л
Сечовина, ммоль/л
МСМ, ум.од
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дослідна
41,00±9,30
109,10±13,00
67,80±4,20
36,30±4,30
67,00±8,90
152,20±36,60
309,00±78,90
7,80±1,1
1,09±0,035

У крові тварин дослідної групи простежується певна тенденція до зменшення, щодо
контролю, вмісту сироваткового Феруму на 14,6 %, а також загальної і ненасиченої
ферумзв'язувальної здатності крові, відповідно, на 17,5 і 7,6 %. Насичення Ферумом
сироваткового трансферину, основними функціями якого є транспорт вищеназваного
мікроелементу від місця всмоктування до органів його використання або кумулювання, в
самиць дослідної групи зберігалось на рівні тварин контрольної групи.
Аналіз результатів досліджень активності амінотрансфераз у самок F1 за дії лимонної
кислоти вказує на відсутність змін щодо контролю в активності АлАТ та АсАТ. Значна
відмінність щодо контролю, показника активності лужної фосфатази, яка у тварин дослідної
групи є нижчою на 21,7 %, не має статистично вірогідного підтвердження. В крові самиць
щурів дослідної групи відзначено статистично не вірогідне збільшення, щодо контролю, рівня
сечовини на 14,7 % та вмісту речовин середньої молекулярної маси на 4,3 % за впливу
лимонної кислоти.
ВИСНОВКИ
1. Довготривале випоювання з водою лимонної кислоти самицям щурів у поколінні F0
та F1 в період фізіологічного і статевого їх дозрівання та вагітності вказує на відсутність у
самок щурів F1 негативного її впливу на червоні кров'яні клітини крові, однак щодо білої крові:
відзначено зниження кількості лейкоцитів та суттєве зростання відносного вмісту еозинофілів.
2. Результати біохімічних досліджень сироватки крові вказують на тенденцію до
зменшення рівня Феруму в сироватці крові та можливі зміни у його метаболізмі. Тенденція до
вищого рівня сечовини в крові може вказувати про зміну метаболізму азотистих сполук в
організмі самиць за активного впливу лимонної кислоти.
Перспективи досліджень. Враховуючи отримані результати, нами будуть проводитись
подальші дослідження щодо з'ясування впливу тривалого випоювання лимонної кислоти на
організм щуренят F2.
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Запропоновано аналітичну методику кількісного визначення антиоксиданта натрій
метабісульфіту у ветеринарних препаратах спектрофотометричним методом. На основі
даних літератури експериментальним шляхом підібрано оптимальні умови аналітичної
реакції. Для встановлення оптимальних умов аналітичної реакції та отримання стабільного
аналітичного сигналу досліджено залежність величини аналітичного сигналу від
температури реакційного середовища, від концентрації п-розаніліну та від тривалості
реакції. Також перевірено стійкість забарвленої аналітичної форми в часі та досліджено
лінійну залежність величини аналітичного сигналу від концентрації натрій метабісульфіту.
Оптимальним є проведення аналітичної реакції за кімнатної температури. Максимальний
аналітичний сигнал досягається при проведенні аналітичної реакції впродовж 10 хв і потім
практично не змінюється впродовж години. Для досягнення максимального аналітичного
сигналу необхідно використовувати 20-кратний надлишок барвника відносно натрій
метабісульфіту. Аналітичний сигнал залишається стабільним лише впродовж першої
години, потім поступово починає зменшуватись. Обчислено метрологічні характеристики
методики
визначення
метабісульфіту
у
ветеринарних
препаратах,
межі
спектрофотометричного визначення становлять 0,33 – 2,50 мкг/мл. Правильність
розробленої методики перевіряли на модельних розчинах методом "введено-знайдено"
способом порівняння в присутності різних біологічно-активних речовин, що входять до складу
лікарських засобів разом з натрій метабісульфітом. Встановлено вміст натрій
метабісульфіту у ветеринарних препаратах вітчизняного та закордонного виробництва на
різних проміжках часу їх зберігання. Показано, що вміст натрій метабісульфіту у
препаратах зменшується впродовж їх часу зберігання, аж до повного зникнення, що прямо
впливає на вміст діючої речовини, оскільки за відсутності антиоксиданта починають
проходити окисні процеси з біологічно активними речовинами препаратів.
Ключові слова: АНТИОКСИДАНТ, НАТРІЙ МЕТАБІСУЛЬФІТ, П-РОЗАНІЛІН,
СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ, ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ, ВАЛІДАЦІЯ.
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An analytical method for the quantitative determination of antioxidant sodium metabisulphite
in veterinary drugs has been proposed by spectrophotometric method. Based on the literature data,
the optimal conditions of the analytical reaction were selected experimentally. The dependence of the
value of the analytical signal on the temperature of the reaction medium, concentration of p-rosaniline
and duration of the reaction was investigated to establish the optimal conditions of the analytical
reaction and obtain a stable analytical signal. The stability of the colored analytical form in time was
also checked and the linear dependence of the value of the analytical signal on the concentration of
sodium metabisulphite was investigated. The analytical reaction at room temperature is optimal. The
maximum analaytical signal is achieved by carrying out the analytical reaction for 10 minutes and
then practically does not change for an hour. To achieve the maximum analytical signal, it is necessary
to use a 20-fold excess of dye relative to sodium metabisulphite. The analytical signal remains stable
only for the first hour, then gradually begins to decrease. Metrological characteristics of the method
of determination of metabisulphite in veterinary drugs are calculated, the limits of spectrophotometric
determination are 0.33 – 2.50 μg/ml. The correctness of the developed method was checked on model
solutions by the method of "introduced-found" method of comparison in the presence of various
biologically active substances that are part of drugs together with sodium metabisulphite. The content
of sodium metabisulphite in veterinary drugs of domestic and foreign production at different intervals
of their storage time was established. It is shown that the content of sodium metabisulphite in drugs
decreases during their storage time, until complete disappearance, which directly affects the content
of the active substance, because in the absence of antioxidant oxidative processes with biologically
active substances begin to take place.
Keywords: ANTIOXIDANT, SODIUM METABISULPHITE, P-ROSANILINE,
SPECTROPHOTOMETRY, VETERINARY DRUGS, VALIDATION.
Створення ефективних ветеринарних препаратів пов’язане з використанням великої
кількості допоміжних речовин. Серед них особливо важлива роль належить так званим
«активним» допоміжним речовинам, тому що саме вони зумовлюють фізико-хімічні
характеристики та фармакокінетику лікарських форм ветеринарних препаратів (ВП), а також
забезпечують незмінність структури і функції активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ)
лікарських засобів упродовж визначеного терміну придатності. До таких допоміжних речовин
належить ряд стабілізуючих речовин, зокрема, антиоксиданти різної хімічної природи. У
виробництві водних ін’єкційних розчинів використовують антиоксиданти, що мають високу
хімічну активність. Відомо, що у водному середовищі ін’єкційних розчинів можуть доволі
активно відбуватися різні хімічні процеси. Серед них найбільш поширеними є окиснювальновідновні реакції, що часто призводять до прямого окиснення молекул АФІ або їх
окиснювального гідроксилювання тощо.
Антиоксиданти, легко взаємодіючи з вільними радикалами, атомарним та розчиненим
молекулярним киснем – основними чинниками окиснювальних процесів, позбавляють їх
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здатності до окиснення АФІ, забезпечуючи тим самим заявлену виробником ефективність
ветеринарних препаратів, при дотриманні споживачем умов зберігання та застосування ВП.
Для виготовлення готових лікарських форм цілого ряду ін’єкційних ВП, до складу яких
входять антибіотики лінкоміцин, спектиноміцин, канаміцин, гентаміцин, левамізол, тилозин
та ін., як антиоксидант використовують натрій метабісульфіт – відносно дешеву, ефективну та
малотоксичну речовину (рис. 1). Вміст цієї допоміжної речовини в ін’єкційних ВП у процесі
зберігання зменшується, часто до повного зникнення, через взаємодію натрій метабісульфіту
з киснем, присутнім у розчині та в повітрі над поверхнею розчину препарату у флаконі. Це
призводить до зменшення концентрації АФІ та утворення неактивних, здебільшого токсичних
продуктів його окиснення, що призводить до негативних наслідків лікування при вживанні
таких ВП [Salem et al., 2007].

Рис. 1. Структурна формула натрій метабісульфіту

Відповідно до вимог Європейської Фармакопеї (Eur. Ph., 2016) та Державної
Фармакопеї України (ДФУ) (ДФУ, 2014) кількісне визначення основної речовини у субстанції
натрій метабісульфіту виконують методом йодометричного титрування. Кількісне визначення
натрій метабісульфіту, як антиоксиданта, у складі ін’єкційного препарату фенолдопаму
месилату, згідно з вимогами Американської Фармакопеї (USP 40-NF 35, 2016) проводять
також методом йодометричного титрування.
Більшість даних літератури стосується визначення сульфітів в їжі та напоях, а також
підземних водах, ґрунтах та промислових відходах. У періодичній науковій літературі для
визначення натрій метабісульфіту пропонують титриметричні (Yogendra Kumar et al., 2006),
спектрофотометричні (Fatibello-Filho & Da Cruz Vieira, 1997; Silva et al., 1998; Geetha &
Balasubramanian, 2000; Marczenko & Balcerzak, 2000; Yang et al., 2002; Hassan et al., 2006; Li &
Zhao, 2006; Abdul Galil et al., 2008; Ma et al., 2013; Saleem & Shekho, 2018), різні варіації
електрохімічних методів – потенціометричні (Hassan et al., 2001), амперометричні (Hart et al.,
2002; Pournaghi-Azar et al., 2003; Quinto et al., 2006) та вольтамперометричні (Manihar et al.,
1999) методики. Також досить поширеним є метод високоефективної рідинної хроматографії
з різними детекторами – спектрофотометричними (Rethmeier et al., 1997; Pizzoferrato et al.,
1998; Zuo & Chen, 2003), флуориметричними (Miura et al., 2002) чи кондуктометричними
(Hissner et al., 1999; Ubuka et al., 2001).
Однією з перших розроблених спектрофотометричних методик визначення сульфітів є
методика з використанням п-розаніліну (рис. 2) (West & Gaeke, 1956; King & Pruden, 1969;
Blacker et al., 1973). Існує багато її модифікацій (Li & Zhao, 2006; Almeida et al., 2018).

Рис. 2. Структурна формула п-розанілін гідрохлориду

Саме один з таких варіантів методики ЄФ пропонує для визначення сульфітів у
субстанції глюкози (Eur. Ph., 2016). Одним з вразливих місць аналітичної реакції цієї методики
є те, що залежно від умов, як продукт реакції, утворюється сульфіт-п-розінілін різного складу,
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оскільки з однією молекулою барвника може взаємодіяти або одна, або дві, або й три молекули
сульфіту (Robins et al., 1980).
За використаних умов утворюється найбільш ймовірний продукт реакції пурпурового
кольору – п-розанілінхлоридметиленсульфонова кислота (рис. 3).

Рис. 3. Структурна формула пурпурового продукту реакції

Використання пропонованої методики вимагає додаткових досліджень. Тому, метою
нашої роботи було встановлення умов кількісного визначення натрій метабісульфіту з прозаніліном у готових лікарських формах ветеринарних препаратів спектрофотометричним
методом, розробка альтернативної методики та обчислення її метрологічних характеристик.
Матеріали і методи. Об'єкт дослідження: ветеринарні препарати вітчизняного
виробництва, що, згідно з реєстраційним посвідченням, містять натрій метабісульфіт.
У роботі використовували стандартні зразки діючих та допоміжних речовин
фармакопейної чистоти, виробництва фірми Sigma-Aldrich (Німеччина).
СФ-вимірювання проводили на скануючому спектрофотометрі UV-2600, (Shimadzu,
Японія) у кварцових кюветах з товщиною поглинаючого шару l = 1 см.
У роботі використовували посуд лабораторний мірний клас А ("Simax", Чехія),
електронну вагу ("Аxis", Чехія).
Готування реактивів
Готування 18,5 % розчину хлоридної кислоти
Змішують однакові об’єми (по 40 см3) 37 % хлоридної кислоти і води у мірному
циліндрі з притертим корком, ємністю 100 см3.
Готування розчину п-розаніліну
100 мг п-розаніліну розчиняють в хімічному стакані, ємністю 500 см3, додають 300 см3
води, 80 см3 розчину 18,5 % хлоридної кислоти. Перемішують упродовж 1 год за допомогою
магнітної мішалки, кількісно переносять до мірної колби, ємністю 500 см3 і доводять до мірної
риски водою. Розчин готують за 12 год до визначення.
Готування розчину натрій тетрахлормеркурату (Na ТХМ)
4,7 г натрій хлориду та 10,9 г гідраргірум (ІІ) хлориду розчиняють у 1900 см3 води
в хімічному стакані, ємністю 2000 см3. Перемішують за допомогою магнітної мішалки
приблизно 1 год, кількісно переносять до мірної колби, ємністю 2000 см3 та доводять до мірної
риски тим самим розчинником.
Готування розчину формаліну
2 см3 37 % формаліну розчиняють в мірній колбі, ємністю 100 см3 водою, доводять до
мірної риски тим самим розчинником та ретельно перемішують. Відбирають 2 см3 в мірну
колбу, ємністю 100 см3, доводять тим самим розчинником до мірної риски та ретельно
перемішують.
Готування розчинів робочих зразків
Готування холостого розчину
Змішують 1 см3 розчину Na ТХМ, додають 5 см3 розчину п-розаніліну, 10 см3
формаліну, струшують і залишають на 3 хв у темному місці.
Готування розчину робочого стандартного зразка натрій метабісульфіту чи натрій
сульфіту (РСЗ)
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300 мг (точна наважка) стандартного зразка натрій метабісульфіту, у мірній колбі,
ємністю 100 см3, доводять до мірної риски розчином Na ТХМ та ретельно перемішують.
Відбирають 1 см3 розчину в мірну колбу, ємністю 100 см3, додають 50 см3 розчину Na ТХМ
і доводять до мірної риски водою. Відбирають 1 см3 розчину в пробірку, ємністю 20 см3
з корком, додають 5 см3 розчину п-розаніліну, 10 см3 розчину формаліну, збовтують
і залишають на 15 хв (ТРСЗ=1,856 мкг/мл)
Готування розчину робочого досліджуваного зразка препарата (РДЗ)
10,0 г (точна наважка) препарату, у мірній колбі, ємністю 5 см3, доводять до мірної
риски розчином Na ТХМ та ретельно перемішують. Відбирають 1 см3 розчину в мірну колбу,
ємністю 100 см3, додають 50 см3 розчину Na ТХМ і доводять до мірної риски водою.
Відбирають 1 см3 розчину в пробірку, ємністю 20 см3 з корком, додають 5 см3 розчину
п-розаніліну, 10 см3 розчину формаліну, збовтують і залишають на 15 хв.
Проведення випробування
Вимірюють інтенсивність світлопоглинання спектрофотометрично за довжини хвилі
λmax = 579±2 нм у кюветі з довжиною оптичного шляху 1 см, проти холостого розчину.
Обчислення результатів випробування
Вміст натрій метабісульфіту, вираженого в мг/мл, обчислюють за формулою:
mст. Wст.  Aпр.  Р  
C

mпр.  Aст.  Рст.

де: mст. – маса наважки стандартного зразка натрій метабісульфіту, використана для
аналізу, мг;
Wcт. – масова частка натрій метабісульфіту, %;
Aст. – значення інтенсивності світлопоглинання РСЗ;
Р. – розведення стандарту;
mпр. – маса наважки препарату, використана для аналізу, г;
 – густина препарату, г/мл;
Aпр. – значення інтенсивності світлопоглинання РДЗ;
Рпр. – розведення препарату.
Результати й обговорення. При взаємодії натрій метабісульфіту з п-розаніліном на
електронних спектрах світлопоглинання продукту (рис. 4) спостерігається поява нового
максимуму при λmax = 579±2 нм, оптична густина якого пропорційна концентрації натрій
метабісульфіту у розчині.
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Рис. 4. Електронні спектри світлопоглинання забарвленої аналітичної форми
натрій метабісульфіту з п-розаніліном
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Для встановлення оптимальних умов аналітичної реакції та отримання стабільного
аналітичного сигналу було досліджено залежність величини аналітичного сигналу від
температури реакційного середовища, від концентрації п-розаніліну та від тривалості реакції.
Також перевірено стійкість забарвленої аналітичної форми у часі та досліджено лінійну
залежність величини аналітичного сигналу від концентрації натрій метабісульфіту.
Встановлено, що оптимальним є проведення аналітичної реакції за кімнатної
температури, оскільки зниження температури реакційного середовища вимагає додаткових
маніпуляцій, а аналітичний сигнал зростає лише на 0,03 (рис. 5).
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Рис. 5. Залежність величини аналітичного сигналу від температури реакційного середовища

Максимальний аналітичний сигнал досягається при проведенні аналітичної реакції
впродовж 10 хв і потім практично не змінюється впродовж 1 години (рис. 6).
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Рис. 6. Залежність величини аналітичного сигналу від тривалості реакції

Методом насичення встановлено необхідну концентрацію п-розаніліну для досягнення
максимального аналітичного сигналу (рис. 7), яка рівна 20-кратному надлишку барвника
відносно натрій метабісульфіту.
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Рис. 7. Залежність величини аналітичного сигналу від концентрації п-розаніліну
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Дослідження стійкості забарвленої аналітичної форми впродовж доби показало, що
аналітичний сигнал залишається стабільним лише впродовж першої години, потім поступово
починає зменшуватись (рис. 8).
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Рис. 8. Стійкість забарвленої аналітичної форми в часі

Проведеними дослідженнями було встановлено умови взаємодії натрій метабісульфіту
з п-розаніліном і розроблено нову методику визначення концентрації цього відновника у
розчинах лікарських засобів. На рис. 9 наведена крива залежності величини аналітичного
сигналу від концентрації аналіту і, як видно з рис. 9, ця залежність є лінійною. У табл. 1
наведені метрологічні характеристики спектрофотометричного визначання натрій
метабісульфіту з п-розаніліном.
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Рис. 9. Лінійна залежність величини аналітичного сигналу від концентрації аналіту.

Результати, наведені у табл. 1, є свідченням того, що розроблена методика
характеризується широкими межами лінійності, доволі високою чутливістю, співмірною
з відомими спектрофотометричними методиками визначання натрій метабісульфіту.
Таблиця 1
Характеристики спектрофотометричного визначення натрій мета бісульфіту
Параметри
Межі спектрофотометричного визначення, мкг/мл
Рівняння графіка
Межа виявлення, мкг/мл
Межа визначення, мкг/мл
Коефіцієнт кореляції

Отримані значення
0,33 – 2,50
А=-0,107+0,442∙С
0,11
0,33
0,9993

Правильність розробленої методики перевіряли на модельних розчинах методом
"уведено-знайдено" способом порівняння за присутності різних біологічно активних речовин,
що входять до складу лікарських засобів, разом з натрій метабісульфітом. Результати, наведені
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у табл. 2, є підтвердженням того, що методики є селективними стосовно вибраних сполук,
характеризуються високою відтворюваністю, понад те, похибка визначення натрій
метабісульфіту не перевищує похибки спектрофотометричного методу.
Таблиця 2
Результати спектрофотометричного визначення натрій метабісульфіту у модельних розчинах
Знайдено
Субстанція

Введено,
мкг

Назва додаткової
субстанції

Введено, мг

Натрій
метабісульфіт

100

–
Тилозин тартрат
Левамізол

–
20
10

S  t , мкг
x
n

Sr

100 ± 2
101 ± 2
101 ± 2

0,025
0,031
0,030

Розроблену методику використовували для визначення натрій метабісульфіту
у готових лікарських формах ветеринарних препаратів (табл. 3).
Таблиця 3
Результати визначення натрій метабісульфіту у ветеринарних препаратах
№
п/п

Назва препарату,
серія

1

Левамізол 10 %

2

Бровалевамізол 8 %

3

Гентавет 10 %

4

Декавіт

Термін придатності

Фірмавиробник,
країна
«O.L.KAR»,
Україна
«Бровафарма»,
Україна
«Ветсинтез»,
Україна
«Ветсинтез»,
Україна

Вміст Na2S2O5, мг/мл
Внесено при
Виявлено
виготов2017 2018 2019
ленні

Виготовлено

Придатний
до

12.2015 р.

12.2018 р.

1,6

1,37

1,04

0,23

12.2015 р.

12.2018 р.

1,6

0,45

0,09

0,004

03.2016 р.

03.2018 р.

3,2

2,12

1,56

0,43

03.2016 р.

03.2018 р.

14,8

8,24

3,12

0,38

З результатів, наведених у табл. 3, можна стверджувати, що упродовж терміну
зберігання та після його завершення вміст натрій метабісульфіту зменшується у складі різних
препаратів з неоднаковою інтенсивністю, в окремих препаратах – практично до повного
зникнення.
ВИСНОВКИ
1. Досліджено оптимальні умови реакції натрій метабісульфіту з п-розаніліном –
залежність величини аналітичного сигналу від температури реакційного середовища, від
концентрації п-розаніліну та від тривалості реакції, а також стійкість забарвленої аналітичної
форми в часі. На основі цих даних розроблено методику спектрофотометричного визначення
натрій метабісульфіту.
2. Досліджено лінійну залежність величини аналітичного сигналу від концентрації
натрій метабісульфіту та обчислено метрологічні характеристики розробленої методики.
3. Правильність розробленої методики перевірено на модельних розчинах методом
"введено-знайдено" способом порівняння у присутності різних біологічно-активних речовин,
що входять до складу лікарських засобів разом з натрій метабісульфітом.
4. Визначено вміст натрій метабісульфіту у різних готових лікарських формах
ветеринарних препаратів на різних етапах терміну їх придатності та після нього. Показано, що
впродовж терміну зберігання вміст натрій метабісульфіту зменшується у різних препаратів з
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різною інтенсивністю аж до практично повного його зникнення до завершення цього терміну,
що, очевидно, призводить до втрати придатності лікарського засобу.
5. Зникнення натрій метабісульфіту у складі препарату до закінчення терміну його
придатності може бути наслідком різноманітних причин, зокрема: використання неякісного
натрій метабісульфіту; надто інтенсивне перемішування розчину препарату в процесі
приготування; використання підвищеної температури при розчиненні компонентів препарату;
забруднення повітря у виробничому приміщенні тощо.
6. Для запобігання повного зникнення, внесеного за технологічним розрахунком, натрій
метабісульфіту у складі виготовлюваного лікарського засобу, виробник повинен здійснювати
вхідний контроль цього відновника, а також контролювати його вміст у свіжовиготовленому
препараті ще до моменту його розливу у спожиткове паковання.
Перспективи досліджень. Буде проведено визначення вмісту АФІ та натрій
метабісульфіту, а також досліджено кореляцію їх вмісту у ветеринарних препаратах впродовж
часу їх зберігання та після завершення цього терміну.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА КОМПЛЕСНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ
ПІРАНТЕЛУ ПАМОАТУ, ФЕБАНТЕЛУ ТА ПРАЗИКВАНТЕЛУ
ЗА ГЕЛЬМІНТОЗІВ СОБАК І КОТІВ
О. Л. Тішин, д-р вет. наук, с. н. с.,
І. Д. Юськів, д-р вет. наук, професор,
Ж. М. Періг, канд. вет. наук, с. н. с.,
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
oleksandr.tishyn@gmail.com
У статті наведені дані щодо ефективності нового вітчизняного комплексного
протипаразитарного препарату «Анімал ВетЛайн ДеВорм плюс антигельмінтний препарат
для собак та котів (суспензія)» у порівнянні з референс-препаратами «Дронтал@ плюс зі
смаком м’яса» та «Дронтал@ для котів» при застосуванні з лікувальною та профілактичною
метою за гельмінтозів собак і котів різних порід.
За результатами проведених гельмінтокопрологічних досліджень фекалій
встановлено, що на 7 добу після застосування дослідного препарату «Анімал ВетЛайн
ДеВорм плюс антигельмінтний препарат для собак та котів (суспензія)» у одної собаки та у
одного цуценяти спостерігали (із 6 тварин) незначну інвазію (інтенсивність інвазії
Toxocara canis становила 1–2 яйця в 1 г фекалій), тобто за даної інвазії досліджуваний
препарат «Анімал ВетЛайн ДеВорм плюс антигельмінтний препарат для собак та котів
(суспензія)» на 7-у добу після застосування проявив 83,3 % ефективність. Разом з тим, у
дослідних тварин була відсутня інвазія збудником Toxocara canis на 14 добу при
гельмінтокопрологічних дослідженнях після обробки цим препаратом. У свою чергу у тварин
яким застосовували референс-препарати збудників ендопаразитів на 7 та 14 добу
досліджень не було виявлено.
Слід зазначити, що у котів вже на 7-у добу після обробки тварин, згідно
гельмінтокопрологічних досліджень, збудників нематодозів не було виявлено.
Екстенсефективність дослідного препарату та референс-препаратів за польових
(виробничих) випробувань за нематодозів (Toxocara canis, Toxascaris leoninа, Uncinaria
stenocephala, Trichuris vulpis) цуценят, собак та котів становила 100 %.
Встановлено, що переносимість протипаразитарного препарату тваринами була
доброю, він не чинив змін у клінічних ознаках і не викликав токсичного впливу. Препарат
проявив високу екстенсефективність за ендопаразитарних захворювань собак і котів при
застосуванні індивідуально з лікувальною і профілактичною метою та, може бути
рекомендований для використання у практиці ветеринарної медицини.
Ключові слова: СОБАКИ, КОТИ, АНІМАЛ ВЕТЛАЙН ДЕВОРМ ПЛЮС
АНТИГЕЛЬМІНТНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ СОБАК ТА КОТІВ (СУСПЕНЗІЯ), ДРОНТАЛ
ПЛЮС ЗІ СМАКОМ М’ЯСА, ДРОНТАЛ@ ДЛЯ КОТІВ, ЕКСТЕНСИВНІСТЬ ІНВАЗІЇ,
ІНТЕНСИВНІСТЬ ІНВАЗІЇ, ЕКСТЕНСЕФЕКТИВНІСТЬ.
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COMPARATIVE EVALUATION OF COMPLEX DRUGS BASED
ON PIRANTEL PAMOAT, FEBANTEL AND PRAZIKVANTEL
FOR HELMINTHOSIS OF DOGS AND CATS
O. L. Tishyn, I. D. Yuskiv, Zn. M. Perih
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11. Donetska str., Lviv. 79019, Ukraine
oleksandr.tishyn@gmail.com
The article presents data on the effectiveness of the new complex antiparasitic drug
«Animal VetLine DeVorm plus anthelmintic drug for dogs and cats (suspension)» in comparison
with the reference drugs «Drontal@ plus with meat taste» and «Drontal@ for cats» in use for
therapeutic and prophylactic purposes in helminthiasis of dogs and cats of different breeds.
According to the results of helminthocoprological studies of feces, it was found that on
the 7th day after the use of the experimental drug «Animal VetLine DeVorm plus anthelmintic
for dogs and cats (suspension)» in one dog and one puppy (from 6 animals) a slight invasion
(intensity of invasion of the pathogen Toxocara canis was 1–2 eggs in 1 g of feces) was observed,
ie during this invasion the studied drug «Animal VetLine DeVorm plus anthelmintic for dogs and
cats (suspension)» on the 7th day after application showed 83.3 % efficiency. However, the
experimental animals had no invasion in the helminthocoprologic studies of the pathogen
Toxocara canis on 14th day after treatment with this drug. In comparison, animals treated with
reference drugs of endoparasitic pathogens on the 7th and 14th day of the study was not detected.
It should be noted that in cats on the 7th day after treatment, according to
helminthocoprological studies, nematode pathogens were not detected.
The extensitivity of the experimental drug and reference drugs in field (production) trials
for nematodes (Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis )
of puppies, dogs and cats was 100 %.
It was found that the tolerability of the antiparasitic drug by animals was good, it did not
change the clinical signs and did not cause toxic effects. The drug has shown high extensibility
in endoparasitic diseases of dogs and cats when used individually for therapeutic and
prophylactic purposes and can be recommended for use in the practice of veterinary medicine.
Keywords: DOGS, CATS, ANIMAL VETLAYN DEVORM PLUS ANTHELMINTIC
PREPARATIONS FOR DOGS AND CATS (SUSPENSION), DRONTAL@ PLUS MEAT WITH
TASTE, DRONTAL@ FOR CATS, EXTENSIVENESS OF INVASION, THE INTENSITY OF
INFESTATION, EKSTENSEFEKTYVNIST.
В останні роки кількість домашніх тварин, зокрема собак і котів, значно збільшилась і
відповідно зросла захворюваність їх інвазійними хворобами. Особливо небезпечні гельмінтози
для безпритульних тварин, або тих тварин, що утримуються в вольєрних і подвірних умовах,
в розплідниках, притулках або інших місцях з високим скупченням. Зважаючи з
особливостями життєвого циклу гео- і біогельмінтів та епізоотології (хвороб, які вони
спричинюють) «безпечних» місць практично не залишається. Тому своєчасні профілактичні
заходи боротьби з ними у великих містах має актуальне значення, враховуючи такий важливий
фактор як забруднення навколишнього середовища зародками збудників гельмінтів і
поширення антропозоонозних захворювань (Galat et al., 2009).
Субклінічні форми багатьох гельмінтозів у собак і котів, як правило залишаються
нерозпізнаними, тому нерідко проти них не проводять цілеспрямовані заходи боротьби й
профілактики. Проте, паразити проходять стадії життя в організмі м’ясоїдних тварин,
пошкоджуючи внутрішні органи, а також тканини м’язів, підшкірну клітковину, очі (Perih et
al., 2014).
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Ефективна дегельмінтизація тварин в сучасних умовах досягається за наявності
високоефективних ветеринарних лікарських засобів. Забезпечення власників тварин
необхідним асортиментом ефективних недорогих засобів боротьби з гельмінтозами собак і
котів – шлях до благополуччя щодо профілактики та ліквідації гельмінтозів та інших
інвазійних захворювань. Досягти цього можна лише за умови розробки та виробництва
високоефективних дешевих вітчизняних лікарських засобів чи вдосконаленні вже відомих
(Kuzmin, 1998).
Метою нашої роботи було проведення порівняльних досліджень з встановлення
ефективності препарату «Анімал ВетЛайн ДеВорм плюс антигельмінтний препарат для собак
та котів (суспензія)» на основі пірантелу памоат, фебантелу, празиквантелу та референс–
препаратів «Дронтал@ Плюс зі смаком м’яса» і «Дронтал@ для котів» при застосуванні їх у
рекомендованих дозах за гельмінтозів собак і котів.
Матеріали і методи. Для досліджень були залучені собаки і коти різних порід та віку
спонтанно уражених ендопаразитами: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria
stenocephala, Trichuris vulpis. Робота проводилася у лікарнях ветеринарної медицини з
врахуванням тварин індивідуального сектору та з участю волонтерів притулку для утримання
собак м. Львова, а також у розплідниках військових частин.
Досліди проведені згідно з методиками, викладених у методичних вказівках
«Методичні вказівки з діагностики гельмінтозів тварин» (Galat et al., 2004) та за методом
Taylora (Taylor et al., 2016). Для досліджень індивідуально від кожної тварини відбирали проби
фекалій в кількості 3,0 г. Інтенсивність інвазії для виявлення кількості яєць гельмінтів в пробі
фекалій проводили із застосуванням модифікованого кількісного методу Мак-Мастера за
методикою Taylora, який полягає у гомогенізуванні 3 г фекалій з 42 мл флотаційного розчину
з використанням пробірок та підрахунком кількості яєць в 1 г фекалій за формулою: ЯГФ = y
× 15/x × 1,2 (y - кількість підрахованих яєць; x – місткість пробірки; 1,2 – коефіцієнт корекції).
Кількість яєць в 1 г фекалій визначали із трьох проб.
Під час проведення паразитологічних досліджень та аналізу отриманих результатів,
інвазованих тварин гельмінтами: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala,
Trichuris vulpis поділили на дослідну і контрольну групи по 12 собак (із яких 6 цуценят) і
10 котів у кожній групі. Тваринам (собакам та котам) дослідних груп задавали препарат
«Анімал ВетЛайн ДеВорм плюс антигельмінтний препарат для собак та котів (суспензія)»,
контрольній групі собак задавали референс-препарат «Дронтал@ плюс зі смаком м’яса», а
контрольній групі котів референс-препарат «Дронтал@ для котів». Дослідний препарат
задавали тваринам у дозі 1 мл суспензії на 2 кг маси тіла тварини, індивідуально, одноразово,
собакам в ранкове годування з невеликою кількістю корму, а цуценятам і котам вводили
примусово на корінь язика за допомогою шприца-дозатора. Референс препарати задавали
згідно листівки-вкладки для собак «Дронтал@ плюс зі смаком м’яса» з розрахунку 1 таблетка
на 10 кг маси тіла, а для котів препарат «Дронтал@ для котів» з розрахунку 1 таблетка на 4 кг
маси тіла.
До, під час і після дегельмінтизації проводили клінічне та паразитологічне обстеження
тварин.
Через 7 діб та через 14 діб після лікування, проводили перше і повторне
гельмінтокопрологічне дослідження. При цьому, встановлювали індекси паразитологічного
ураження (екстенсивність та інтенсивність інвазії) собак і котів ендопаразитами після
лікування та визначали екстенсефективність та інтенсефективність препаратів.
Спостереження за усіма дослідними групами тварин здійснювали щодобово. Екстенсивність
інвазії (ЕІ) визначали як відношення кількості заражених тварин до кількості відібраних,
виражене у відсотках. Інтенсивність інвазії (ІI) визначали за кількістю яєць гельмінтів в 1 грамі
фекалій (ЯГФ) у досліджуваної тварини. Екстенсефективність (ЕЕ) препарату визначали
шляхом порівняння середніх величин ураження тварин гельмінтами до та після
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дегельмінтизації, у відсотках.
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 (р<0,05,) оцінювали за критерієм Стьюдента.
Вираховували три ступені вірогідності * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,001
(CVMP/EWP/81976/20106).
Результати й обговорення. При клінічному огляді та паразитологічному дослідженні
25 собак віком від 1 до 5 років у ветеринарній клініці доктора Маркевича було встановлено
ураження 12 тварини збудником Toxascaris leonina при інтенсивності інвазії від 14 до 20 яєць
в 1 г фекалій (ЯГФ) та середній інтенсивності інвазії 16,7±0,88 ЯГФ.
За результатами проведених гельмінтокопрологічних досліджень 56 собак у
ветеринарних клініках «Прайд» та «Імпульс» було встановлено у 12 тварин ураження
збудником Uncinaria stenocephala при середній інтенсивності інвазії від 17,5±1,65 до
18,8±2,01 ЯГФ. При цьому, у 12 цуценят встановлене ураження збудником Toxocara canis при
середній інтенсивності інвазії від 7,7±1,86 до 8,3±1,80 ЯГФ.
У притулку для утримання собак «Милосердя» у 12 тварин із 54 досліджених, віком
від 1 до 5 років, було виявлено, згідно гельмінтокопрологічних досліджень, спонтанне
ураження збудником Trichuris vulpis при середній інтенсивності інвазії від 13,3±0,88
(10-16 ЯГФ) до 17,5±2,87 (10–28 ЯГФ) яєць в 1 г фекалій. Крім цього, у 6 собак притулку
встановили паразитування збудника Toxascaris leoninа при середній інтенсивності інвазії
17,0±0,73 ЯГФ (15–20 ЯГФ).
Дослідженнями встановлено, що в загальному у всіх дослідних цуценят інтенсивність
інвазії збудником Toxocara canis становила від 3 до 16 яєць в 1 г фекалій (табл. 1).
Таблиця 1
Терапевтична ефективність препарату «Анімал ВетЛайн ДеВорм плюс антигельмінтний препарат для
собак та котів (суспензія)» та референс-препарату «Дронтал@ плюс зі смаком м’яса» за ендопаразитів
собак на 14 добу після дегельмінтизації (М±m)
Тварини, інвазовані ендопаразитами
До дегельмінтизації
Після
Тварини
дегельмінтизації
Кількість ЕІ,
ІІ, ЯГФ
ЕЕ препарату (%)
тварин
%
Анімал ВетЛайн ДеВорм плюс антигельмінтний препарат для собак та котів (суспензія)
Цуценята
100
Toxocara canis
6
100
8,3±1,80 (3–16)
6–8-тижневого віку
(яєць не виявлено)
Toxascaris leonina
16,7±0,88 (14–20)
Собаки, віком
100
Uncinaria stenocephala
6
100 17,5±1,65 (12–24)
від 1 до 5 років
(яєць не виявлено)
Trichuris vulpis
17,5±2,87 (10–28)
Дронтал@ плюс зі смаком м’яса
Цуценята
100
Toxocara canis
6
100
7,7±1,86 (3–16)
6–8-тижневого віку
(яєць не виявлено)
Toxascaris leonina
17,0±0,73 (15–20)
Собаки віком
100
Uncinaria stenocephala
6
100 18,8±2,01 (14–28)
від 1 до 5 років
(яєць не виявлено)
Trichuris vulpis
13,3±0,88 (10–16)
Вид
збудника

В індивідуальному секторі у собаки за кличкою «Чері-Сімона» віком 10,5 років було
встановлено ураження збудником Toxascaris leoninа при середній інтенсивності
інвазії 24±0,2 ЯГФ. Дослідження показали, що після застосування даній тварині референспрепарату «Дронтал@ плюс зі смаком м’яса» у дозі, згідно листівки-вкладки, на 7 та 14 добу
після проведеної дегельмінтизації за гельмінтокопрологічних досліджень не було виявлено
яєць токсаскарисів.
При клінічному огляді та паразитологічному дослідженні 39 котів від 2 місяців
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до 5 років у ветеринарній клініці доктора Маркевича було встановлено ураження 21 тварини
збудником Toxascaris leonina при інтенсивності інвазії від 15 до 20 яєць в 1 г фекалій та
середній інтенсивності інвазії 16,96±0,5 ЯГФ.
У клініках підприємства «Ветсервіс» у кішки за кличкою «Мацик» віком 5 років
встановили ураження збудником Toxascaris leoninа із інтенсивністю інвазії від 15 до 20 ЯГФ, а
у собаки за кличкою «Теді» віком 13 місяці було встановлено ураження збудником
Toxascaris leoninа із інтенсивністю інвазії від 14 до 18 ЯГФ.
В загальному у всіх дослідних собак інтенсивність інвазії збудником Toxascaris leoninа
становила від 12 до 25 ЯГФ, а у котів від 15 до 20 ЯГФ, відповідно (табл. 1, 2).
В результаті проведеного клінічного огляду цуценят та котенят за нематодозів було
встановлено у них погіршення апетиту, пригнічений стан, блідість слизових оболонок. У
дорослих собак і котів клінічні ознаки захворювання були виражені меншою мірою, однак
спостерігали блідість слизових оболонок, проноси.
За результатами проведених гельмінтокопрологічних досліджень фекалій встановлено,
що на 7 добу після застосування дослідного препарату «Анімал ВетЛайн ДеВорм плюс
антигельмінтний препарат для собак та котів (суспензія)» у одної собаки та у одного цуценяти
спостерігали (із 6 тварин) незначну інвазію (інтенсивність інвазії Toxocara canis становила 1–
2 яйця в 1 г фекалій), тобто за даної інвазії досліджуваний препарат «Анімал ВетЛайн ДеВорм
плюс антигельмінтний препарат для собак та котів (суспензія)» на 7 добу після застосування
проявив 83,3 % ефективність. Разом з тим, у дослідних тварин була відсутня інвазія збудником
Toxocara canis на 14 добу при гельмінтокопрологічних дослідженнях після обробки цим
препаратом. У свою чергу у тварин, яким застосовували референс-препарати, збудників
ендопаразитів на 7 та 14 добу досліджень не було виявлено. Слід зазначити, що у котів вже
на 7 добу після обробки тварин, згідно гельмінтокопрологічних досліджень, збудників
нематодозів не було виявлено.
Слід відмітити, що після дегельмінтизації дослідною суспензією котів у кількості
20 тварин спостерігався разом з фекаліями значний вихід дорослих форм гельмінтів, також
дана картина спостерігалася у цуценят, що знаходилися у розплідниках військових частин. Це
вказувало про високу антигельмінтну ефективність даного препарату.
Екстенсефективність дослідного препарату та референс-препаратів за польових
(виробничих) випробувань за нематодозів (Toxocara canis, Toxascaris leoninа, Uncinaria
stenocephala, Trichuris vulpis) цуценят, собак та котів становила 100 % (табл. 1 і 2).
Таблиця 2
Терапевтична ефективність препарату «Анімал ВетЛайн ДеВорм плюс антигельмінтний препарат для
собак та котів (суспензія)» та референс-препарату «Дронтал@ для котів» за токсакарозу котів на 14 добу
після дегельмінтизації (М±m)
Тварини

Коти
Коти

Тварини, інвазовані токсаскарисами
До дегельмінтизації
Після дегельмінтизації
ЕЕ препарату (%)
Кількість тварин
ЕІ, %
ІІ, ЯГФ
Анімал ВетЛайн ДеВорм плюс антигельмінтний препарат для собак та котів (суспензія)
Toxascaris leonina
10
100
17,3±0,47 (15–20)
100 (яєць не виявлено)
Дронтал@ для котів
Toxascaris leonina
10
100
16,6±0,48 (15–20)
100 (яєць не виявлено)
Вид
збудника

У таблицях 1 та 2 подані проаналізовані результати терапевтичної ефективності
препарату «Анімал ВетЛайн ДеВорм плюс антигельмінтний препарат для собак та котів
(суспензія)» (зведена таблиця) та референс-препаратів «Дронтал@ плюс зі смаком м’яса» та
«Дронтал@ для котів» на 14 добу після їх застосування.
Під час лікування і протягом клінічного спостереження за тваринами дослідної та
контрольної груп після застосування антигельмінтиків жодних ускладнень у стані собак,
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цуценят та котів не спостерігалось.
ВИСНОВКИ
1. Протягом усього періоду дослідження при встановленні терапевтичної ефективності
антигельмінтика «Анімал ВетЛайн ДеВорм плюс антигельмінтний препарат для собак та котів
(суспензія)» нами не було встановлено змін клінічних ознак, він не чинив токсичного впливу і
добре переносився тваринами.
2. Паразитологічними дослідженнями встановлено високу екстенсефективність
препарату «Анімал ВетЛайн ДеВорм плюс антигельмінтний препарат для собак та котів
(суспензія)» при застосуванні індивідуально з лікувальною і профілактичною метою за
ендопаразитів: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis собак
і котів та, який може бути рекомендований для використання у практиці ветеринарної
медицини.
Перспективи досліджень. Планується дослідження проб підстилки з вольєрів, у яких
утримуються оброблені тварини на наявність личинок ендопаразитів.
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВІДГОДІВЕЛЬНИХ І М’ЯСНИХ ЯКОСТЕЙ
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Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
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2

Наведено результати досліджень відгодівельних та м’ясних якостей молодняку свиней
великої білої породи зарубіжного походження, деяких біохімічних показників сироватки крові
та результати розрахунку їх кореляційних зв’язків, а також розраховано економічну
ефективність результатів досліджень.
Встановлено, що біохімічні показники сироватки крові у тварин піддослідної групи
відповідають фізіологічній нормі клінічно здорових тварин, а їх коефіцієнт варіації
коливається у межах від 7,71 до 33,67 %. Молодняк свиней великої білої породи за основними
показниками відгодівельних та м’ясних якостей (вік досягнення живої маси 100 кг, днів,
товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм, довжина охолодженої туші, см) відповідає
класу «еліта», а ефективним методом оцінки свиноматок і кнурів-плідників за генотипом є
використання комплексного індексу відгодівельних та м’ясних якостей (індекс Б. Тайлера).
Максимальними показниками «середньодобовий приріст живої маси за період контрольної
відгодівлі, кг», «довжина охолодженої туші, см», «довжина беконної половини охолодженої
туші, см» та мінімальними значеннями «вік досягнення живої маси 100 кг, днів» і «товщина
шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм» характеризуються тварини, у яких комплексний
індекс відгодівельних та м’ясних якостей (індекс Б. Тайлера) коливається у межах від 160,14
до 174,04 балів. Достовірні кореляційні зв’язки встановлено між наступними парами ознак:
товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм × вміст загального білка, г/л (r=+0,375,
tr=2,14), довжина охолодженої туші, см × концентрація загальних ліпопротеїдів, мг%
(r=0,622, tr=4,20), довжина охолодженої туші, см × вміст сечовини, ммоль/л (r=-0,445,
tr=4,20), довжина беконної половини охолодженої туші, см × вміст загального білка, г/л (r=0,533, tr=3,33), товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм × концентрація загальних
ліпопротеїдів, мг% (r=-0,652, tr=4,55), середньодобовий приріст живої маси за період
контрольної відгодівлі, кг × концентрація загальних ліпопротеїдів, мг% (r=+0,492, tr=2,99).
Зазначене свідчить про перспективу використання деяких біохімічних показників сироватки
крові для раннього прогнозування відгодівельних та м’ясних якостей.
Встановлено, що максимальну прибавку продукції за показником «середньодобовий
приріст живої маси за період контрольної відгодівлі, г» (4,87 %) одержано від тварин, у яких
індекс Б.Тайлера коливається у межах від 160,14 до 174,04 балів.
Ключові слова: МОЛОДНЯК СВИНЕЙ, ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ,
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА, ІНДЕКС, МІНЛИВІСТЬ, КОРЕЛЯЦІЯ, ЕКОНОМІЧНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ.
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The results of studies of the fattening and meat qualities of young pigs of large white breed of
foreign origin, some biochemical parameters of blood serum and the results of calculating their
correlation relationships are presented, and the economic efficiency of the research results is
calculated.
It was found that the biochemical parameters of blood serum in animals of the experimental
group correspond to the physiological norm of clinically healthy animals, and their coefficient of
variation ranges from 7.71 to 33.67 %. According to the main indicators of fattening and meat
qualities (the age of reaching live weight of 100 kg, days, the thickness of the fat at the level of 6–
7 thoracic vertebrae, mm, the length of the chilled carcass, cm) corresponds to the “elite” class, and
an effective assessment method sows and boars-producers by genotype is the use of a comprehensive
index of feeding and meat qualities (B. Tyler index). The maximum indicators “average daily gain in
live weight for the period of control fattening, kg”, “the length of the chilled carcass, cm”, “the length
of the bacon half of the chilled carcass, cm” and the minimum values “age to reach live weight of 100
kg, days” and “bacon thickness the level of 6–7 thoracic vertebrae, mm ”is characterized by animals
in which the comprehensive index of feeding and meat qualities (B. Tyler index) ranges from 160.14
to 174.04 points. Reliable correlation was established between the following pairs of signs: fat
thickness at the level of 6–7 thoracic vertebrae, mm × total protein content, g / l (r=+ 0.375, tr=2.14),
length of chilled carcass, cm × concentration of total lipoproteins , mg% (r=–0.622, tr=4.20), length
of chilled carcass, cm × urea content, mmol/l (r=–0.445, tr=4.20), length of bacon half of chilled
carcass, cm × content total protein, g / l (r=–0.533, tr=3.33), fat thickness at the level of 6–7 thoracic
vertebrae, mm × concentration of total lipoproteins, mg% (r=–0.652, tr=4.55) the average daily gain
in live weight for the period of control feeding, kg × concentration of total lipoproteins, mg%
(r=+0.492, tr=2.99).
The above indicates the prospect of using some biochemical indicators of blood serum for
early prediction of fattening and meat qualities. It was established that the maximum increase in
production in terms of "average daily gain in live weight during the period of control fattening, g"
(4.87 %) was obtained from animals in which the B. Tyler index ranged from 160.14 to 174.04 points.
Keywords: YOUNG PIGS, FATTENING AND MEAT QUALITIES, A
COMPREHENSIVE ASSESSMENT, INDEX, VARIABILITY, CORRELATION, ECONOMIC
EFFICIENCY.
Дослідженнями встановлено, що основними критеріями ефективності виробництва
високоякісної свинини є збільшення показників відтворювальних якостей тварин основного
стада (свиноматок і кнурів-плідників), підвищення відгодівельних та м’ясних якостей їх
потомства (Bazhov & Komlackij, 1989; Cerenyuk, 2014; Susol, 2015; Voloshhuk et al., 2017;
Khalak et al., 2020a; Khalak et al., 2020b). Зазначені групи ознак успадковуються по-різному
(багатоплідність, h2=4–29; товщина шпику, h2=22–87 %) (Gerasymov et al., 1996), а тому для
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реалізації генетичного потенціалу продуктивності важливими факторами є дотримання
балансу «генотип : середовище» та пошук ефективних методів оцінки племінної цінності і
раннього прогнозування кількісних ознак (Rybalko, 2010; Kovalenko, 2011; Berezovskyj et al.,
2018).
Мета роботи – дослідити відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней великої білої
породи зарубіжного походження, а також деякі біохімічні показники сироватки крові,
визначити рівень кореляційних зв’язків між ознаками зазначених груп ознак та економічну
ефективність результатів досліджень.
Матеріали і методи. Експериментальну частину досліджень провели в умовах
племінного репродуктора з розведення свиней великої білої породи СТОВ «Дружба –
Казначеївка» Дніпропетровської області, у Науково-дослідному центрі біобезпеки та
екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського державного аграрно-економічного
університету (Атестат акредитації ДНДКІВПКД №027 виробничої лабораторії від
11.08.2017 р., Свідоцтво про атестацію ДНДІЛДВСЕ №45-432/2015 від 30.12.2015 р.,
Сертифікат визначення вимірювальних можливостей ОС «УБЦС» №LB/04/2016 від
08.11.2016 р.), м’ясокомбінаті «Джаз» та лабораторії тваринництва Державної установи
Інститут зернових культур НААН України.
Об’єктом дослідження був молодняк свиней великої білої породи. Оцінку тварин за
відгодівельними і м’ясними якостями проводили з урахуванням наступних показників:
середньодобовий приріст живої маси за період контрольної відгодівлі, г, вік досягнення живої
маси 100 кг, діб, товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм, довжина охолодженої туші
cм, площа «м’язового вічка», см2, маса задньої третини охолодженої півтуші, кг (Rybalko et
al., 2005). Комплексну оцінку тварин за відгодівельними і м’ясними якостями проводили за
формулою :
Ів=100+(242×К)-(4,13×L)
(1)
де: Ів — комплексний індекс відгодівельних і м’ясних якостей (індекс Б. Тайлера), бала;
К — середньодобовий приріст живої маси, кг; L — товщина шпику на рівні 6–7 грудних
хребців, мм; 242; 4,13 — постійні коефіцієнти (Berezovskyj, 1999).
Біохімічні показники сироватки крові у тварин 5-місячного віку (вміст загального білка,
г/л; концентрацію загальних ліпопротеїдів, мг%; активність лужної фосфатази, од/л; вміст
сечовини, ммоль/л) досліджували за (Vlizlo et al., 2012).
Умови годівлі та утримання молодняку свиней були ідентичними і відповідали
зоотехнічним нормам.
Економічну ефективність проведених досліджень розраховували за формулою:
СП
(2)
ЕЦ
Л К ,
100

де: Е — вартість додаткової продукції, грн.; Ц — закупівельна ціна одиниці продукції,
відповідно до існуючих цін в Україні; С — середня продуктивність тварин; П — середня
надбавка основної продукції (%) на 1 голову при застосуванні нового і поліпшеного
селекційного досягнення порівняно з продуктивністю тварин базового використання; Л —
постійний коефіцієнт зменшення результату, який пов’язаний з додатковими витратами на
прибуткову продукцію (0,75); К — чисельність поголів’я сільськогосподарських тварин
нового або поліпшеного селекційного досягнення, голів (Metodika, 1983).
Біометрична обробка одержаних результатів здійснили за (Lakin, 1990).
Результати й обговорення. Встановлено, що біохімічні показники сироватки крові у
тварин піддослідної групи відповідають фізіологічній нормі клінічно здорових тварин, а їх
коефіцієнт варіації коливається у межах від 7,71 до 33,67 % (табл. 1).
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Таблиця 1
Біохімічні показники сироватки крові у тварин піддослідної групи, n=10
Показники, одиниці виміру
Вміст загального білка, г/л
Концентрацію загальних ліпопротеїдів, мг%
Активність лужної фосфатази, од/л
Вміст сечовини, ммоль/л

Біометричні показники
σ±Sσ
Сv±SCv,%
  Sx
82,0±2,108
6,32±1,413
7,71±1,724
611,36±43,872
205,78±46,035
33,67±7,532
120,44±6,540
32,70±7,315
27,15±6,073
4,69±0,208
0,77±0,172
16,60±3,713

Дослідження відгодівельних і м’ясних якостей молодняку свиней великої білої породи
свідчать, що у тварин підконтрольного стада жива маса на початок контрольної відгодівлі
становить 35,4±0,65 кг (Сv=9,83 %), на кінець контрольної відгодівлі — 104,5±0,80 кг
(Сv=4,08 %) (табл. 2).
Таблиця 2
Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней великої білої породи, n=30
Показники, одиниці виміру
Жива маса на початку контрольної відгодівлі, кг
Жива маса в кінці контрольної відгодівлі, кг
Тривалість контрольної відгодівлі, діб
Середньодобовий приріст живої маси за період контрольної
відгодівлі, г
Вік досягнення живої маси 100 кг, днів
Товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм
Довжина охолодженої туші cм
Довжина беконної половини туші cм
Ів – комплексний індекс відгодівельних і м’ясних якостей
(індекс Б. Тайлера), бала

Біометричні показники
σ±Sσ
Сv±SCv,%
  Sx
35,3±0,65
3,47±0,448
9,83±1,270
104,5±0,80
4,26±0,550
4,08±0,527
88,2±0,63
3,35±0,432
3,80±0,490
784,0±11,34

60,01±7,753

7,65±0,988

171,4±1,20
20,9±0,36
96,5±0,85
84,7±1,91

6,39±0,825
1,93±0,249
2,55±0,329
5,74±0,741

3,73±0,481
9,22±1,191
2,64±0,341
6,77±0,874

152,64±2,115

11,19±1,445

7,33±0,947

Тривалість контрольної відгодівлі тварин дорівнює 88,2±0,63 діб (Сv=3,35 %).
З урахуванням зазначеного, середньодобовий приріст живої маси тварин за період
контрольної відгодівлі становить 784,0±11,34 г (Сv=7,65 %), вік досягнення живої маси 100 кг
— 171,4±1,20 діб (Сv=3,73 %), товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців — 20,9±0,36 мм
(Сv=9,22 %), комплексний індекс відгодівельних і м’ясних якостей — 152,64±2,115 бала
(Сv=7,33 %).
Результати досліджень біохімічних показників сироватки крові, відгодівельних та
м’ясних якостей молодняку свиней з урахуванням класу їх розподілу за комплексним індексом
відгодівельних і м’ясних якостей (індекс Б. Тайлера) наведено у таблиці 3.
Встановлено, що максимальними показниками продуктивності характеризувався
молодняк свиней, в яких комплексний індекс коливався в межах від 160,14 до 174,04 балів.
Так, тварини класу М+ переважали ровесників інших класів (М0, М-) за віком досягнення живої
маси 100 кг на 6,7 (td=3,85, P<0,01) і 8,2 доби (td=4,50, P<0,001), середньодобовим приростом
живої маси за період контрольної відгодівлі — на 40,4 (td=1,91, P>0,05) і 99,9 г (td=3,71,
P<0,01), товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців — на 1,9 (td=4,52, P<0,001) і 4,7 мм
(td=15,67, P<0,001), довжиною беконної половини охолодженої туші — 2,4 (td=1,05, P>0,05) і
5,3 см (td=2,46, P<0,05). Максимальний показник «довжина охолодженої туші, см»
встановлено у тварин І групи — 97,3±0,77 см, що на 1,6 (td=1,00, P>0,05) і 1,2 см (td=1,01,
P>0,05) більше, порівняно з ровесниками ІІ та ІІІ груп, відповідно.
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Показники, одиниці виміру

Вміст загального білка, г/л

Концентрація загальних ліпопротеїдів,
мг%

Активність лужної фосфатази, од/л

Вміст сечовини, ммоль/л

Жива маса на початку контрольної
відгодівлі, кг
Жива маса в кінці контрольної
відгодівлі, кг

Тривалість контрольної відгодівлі, діб

Середньодобовий приріст живої маси
за період контрольної відгодівлі, г

Вік досягнення живої маси 100 кг, діб
Товщина шпику на рівні 6-7 грудних
хребців, мм

Довжина охолодженої туші, см
Довжина беконної половини
охолодженої туші, см
Комплексний індекс відгодівельних та
м’ясних якостей (індекс Б. Тайлера),
бала

Біометричні
показники

Таблиця 3
Біохімічні показники сироватки крові, відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней
з урахуванням класу їх розподілу за індексом Б. Тайлера, n=10

  Sx
σ±Sσ
Сv±SCv,%

  Sx
σ±Sσ
Сv±SCv,%

  Sx
σ±Sσ
Сv±SCv,%

  Sx
σ±Sσ
Сv±SCv,%

  Sx
σ±Sσ
Сv±SCv,%

  Sx
σ±Sσ
Сv±SCv,%

  Sx
σ±Sσ
Сv±SCv,%

  Sx

Клас розподілу за індексом Б. Тайлера
Lim
160,14–174,04
144,41–157,68
129,27–140,59
Групи
І
ІІ
ІІІ
90,7±3,86
99,5±3,67
89,1±4,10
11,58±2,590
11,63±2,601
10,04±2,246
12,76±2,854
11,68±2,612
11,27±2,521
617,7±33,54
543,6±27,30
532,0±70,73
100,62±22,510
77,22±17,275
141,46±31,647
16,29±3,644
14,20±3,176
26,59±5,948
112,2±4,44
132,8±14,18
112,3±10,99
13,33±2,982
44,83±10,029
26,91±6,020
11,88±2,657
33,75±7,550
23,96±5,360
5,90±0,567
5,13±0,465
4,90±0,475
1,70±0,380
1,47±0,328
1,16±0,259
28,81±6,445
28,65±6,409
23,67±5,295
33,5±0,95
35,6±0,94
38,1±1,53
2,92±0,653
2,98±0,667
3,76±0,841
8,71±1,948
8,37±1,872
9,86±2,205
107,1±0,97
104,5±1,36
101,7±1,25
2,93±0,655
4,30±0,961
3,07±0,686
2,73±0,610
4,11±0,919
3,02±0,675
89,3±1,74
87,9±0,72
87,8±0,83
5,22±1,167
2,28±0,510
2,04±0,456
5,84±1,306
2,59±0,579
2,32±0,519

σ±Sσ
Сv±SCv,%

824,2±15,50
46,68±10,442
5,66±1,266
169,2±1,01
3,03±0,677
1,79±0,400
19,1±0,26
0,78±0,174
4,08±0,912
97,3±0,77
2,45±0,548
2,51±0,561
85,8±1,65
5,24±1,172
6,14±1,373

783,8±14,36
45,43±10,163
5,80±1,297
175,9±1,42
4,52±1,011
2,57±0,574
21,0±0,33
1,05±0,234
5,00±1,118
95,7±0,65
2,05±0,458
2,14±0,478
83,4±1,56
4,94±1,105
5,92±1,324

724,3±21,96
53,81±12,038
7,43±1,662
177,4±1,52
3,73±0,834
2,10±0,469
23,8±0,16
0,40±0,089
1,68±0,375
96,1±0,91
2,41±0,539
2,50±0,559
80,5±1,38
4,32±0,966
5,36±1,199

  Sx

163,62±1,506

152,14±1,378

136,16±1,765

σ±Sσ
Сv±SCv,%

4,52±1,011
2,76±0,617

4,35±0,973
2,86±0,639

4,32±0,967
3,17±0,709

σ±Sσ
Сv±SCv,%

  Sx
σ±Sσ
Сv±SCv,%

  Sx
σ±Sσ
Сv±SCv,%

  Sx
σ±Sσ
Сv±SCv,%

  Sx

Різниця між тваринами зазначених груп за комплексним індексом відгодівельних та
м’ясних якостей (індексом Б. Тайлера) становила 11,48 (td=5,62, P<0,001) і 27,46 балів
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(td=11,83, P<0,001), відповідно.
Коефіцієнт варіації відгодівельних та м’ясних якостей молодняку свиней піддослідних
груп коливається у межах від 1,68 до 9,86 %.
Результати розрахунку коефіцієнтів кореляції між біохімічними показниками
сироватки крові, відгодівельними та м’ясними якостями молодняку свиней піддослідної групи
наведено у таблиці 4.
Таблиця 4
Коефіцієнт парної кореляції між біохімічними показниками сироватки крові,
відгодівельними та м’ясними якостями молодняку свиней піддослідної групи, n=30
Ознаки
х

1

2

3

4

5

Біометричні показники
У
6
7
8
9
10
6
7
8
9
10
6
7
8
9
10
6
7
8
9
10
6
7
8
9
10

r±Sr
-0,209±0,1848
0,492±0,1645**
0,134±0,1873
0,277±0,1816
-0,052±0,1887
0,107±0,1879
0,075±0,1884
0,150±0,1868
0,024±0,1889
0,212±0,1847
0,375±0,1752*
-0,652±0,1433***
0,004±0,1890
0,007±0,1890
-0,176±0,1860
-0,321±0,1790
-0,622±0,1480***
-0,198±0,1852
-0,445±0,1692*
0,038±0,1888
-0,533±0,1599**
-0,008±0,1890
0,054±0,1887
0,019±0,1889
0,259±0,1825

Tr
1,13
2,99
0,72
1,53
0,52
0,57
0,40
0,80
0,13
1,15
2,14
4,55
0,02
0,04
0,95
1,79
4,20
1,07
2,63
0,20
3,33
0,04
0,29
0,10
1,42

Примітка: 1 — середньодобовий приріст живої маси за період контрольної відгодівлі, г; 2 — вік
досягнення живої маси 100 кг, днів; 3 — товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм; 4 — довжина
охолодженої туші, см; 5 — довжина беконної половини охолодженої туші, см; 6 — вміст загального білка, г/л; 7
— концентрація загальних ліпопротеїдів, мг%; 8 — активність лужної фосфатази, од/л; 9 — вміст сечовини,
ммоль/л; * — Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001

Цей біометричний показник коливається у межах від –0,652±0,1433 (товщина шпику на
рівні 6–7 грудних хребців, мм × концентрація загальних ліпопротеїдів, мг%) до
+0,492±0,11645 (середньодобовий приріст живої маси за період контрольної відгодівлі, кг ×
концентрація загальних ліпопротеїдів, мг%). Достовірні кореляційні зв’язки встановлено
також між наступними парами ознак: товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм × вміст
загального білка, г/л (+0,375±0,1752, tr=2,14 ), довжина охолодженої туші, см × концентрація
загальних ліпопротеїдів, мг% (–0,622±0,1480, tr=4,20), довжина охолодженої туші, см × вміст
сечовини, ммоль/л (–0,445±0,1692, tr=4,20), довжина беконної половини охолодженої туші, см
× вміст загального білка, г/л (–0,533±0,1599, tr=3,33).
Результати розрахунку економічної ефективності використання молодняку свиней
різної внутрішньо породної диференціації за комплексним індексом відгодівельних і м’ясних
якостей (індекс Б. Тайлера) наведено в таблиці 5.
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Таблиця 5
Економічна ефективність результатів досліджень
Групи

n

Загальна вибірка
ІІІ
ІІ
І

30
10
10
10

Градації
індексу
Б. Тайлера
129,27–174,04
129,27–140,59
144,41–157,68
160,14–174,04

Середньодобовий приріст
живої маси за період
контрольної відгодівлі, г
784,0±11,34
724,3±21,96
783,8±14,36
824,2±15,50

Прибавка
продукції,
%
-7,61
-0,02
+4,87

Вартість додаткової
продукції, грн./гол.*
-1901,74
-4,99
+1217,0

Примітка: * — ціна реалізації молодняку свиней на дату проведення досліджень дорівнювала 42,5 грн. за
1 кг живої маси

Встановлено, що максимальну прибавку продукції за показником «середньодобовий
приріст живої маси за період контрольної відгодівлі, г» одержано від тварин І групи – 4,87 %.
Вартість додаткової продукції, яку одержують від молодняку свиней зазначеної групи
дорівнює +1217,0 грн., за умови, що ціна реалізації молодняку свиней на переробні
підприємства регіону на час проведення досліджень становить 42,5 грн./кг.
ВИСНОВКИ
1. Біохімічні показники сироватки крові у тварин піддослідної групи відповідають
фізіологічній нормі клінічно здорових тварин, а їх коефіцієнт варіації коливається у межах від
7,71 до 33,67 %.
2. Молодняк свиней великої білої породи за основними показниками відгодівельних та
м’ясних якостей (вік досягнення живої маси 100 кг, днів, товщина шпику на рівні 6–7 грудних
хребців, мм, довжина охолодженої туші, см) відповідає класу «еліта», а ефективним методом
оцінки свиноматок і кнурів-плідників за генотипом є використання комплексного індексу
відгодівельних та м’ясних якостей (індекс Б.Тайлера).
3. Максимальними показниками «середньодобовий приріст живої маси за період
контрольної відгодівлі, кг», «довжина охолодженої туші, см», «довжина беконної половини
охолодженої туші, см» та мінімальними значеннями «вік досягнення живої маси 100 кг, днів»
і «товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців, мм» характеризуються тварини, у яких
комплексний індекс відгодівельних та м’ясних якостей (індекс Б.Тайлера) коливається у
межах від 160,14 до 174,04 балів.
4. Коефіцієнт кореляції між показниками інтер’єру, відгодівельними та м’ясними
якостями молодняку свиней великої білої породи коливається у межах від -0,321
(середньодобовий приріст живої маси за період контрольної відгодівлі × вміст загального
білка) до +0,329 (вік досягнення живої маси 100 кг × вміст загального білка) і є недостовірним.
5. Достовірні кореляційні зв’язки встановлено між наступними парами ознак: товщина
шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм × вміст загального білка, г/л (+0,375±0,1752, tr=2,14 ),
довжина охолодженої туші, см × концентрація загальних ліпопротеїдів, мг% (–0,622±0,1480,
tr=4,20), довжина охолодженої туші, см × вміст сечовини, ммоль/л (–0,445±0,1692, tr=4,20),
довжина беконної половини охолодженої туші, см × вміст загального білка, г/л (–0,533±0,1599,
tr=3,33), товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців, мм × концентрація загальних
ліпопротеїдів, мг% (–0,652±0,1433, tr=4,55), середньодобовий приріст живої маси за період
контрольної відгодівлі, кг × концентрація загальних ліпопротеїдів, мг% (+0,492±0,11645,
tr=2,99). Зазначене свідчить про перспективу використання деяких біохімічних показників
сироватки крові для раннього прогнозування відгодівельних та м’ясних якостей.
6. Вартість додаткової продукції, яку одержують від молодняку свиней І групи (індекс Б.
Тайлера коливається у межах від 160,14 до 174,04 балів) дорівнює +1,217 грн./гол.
Перспективи досліджень. У подальшому буде проведено дослідження відгодівельних
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та м’ясних якостей молодняку свиней великої білої породи з урахуванням їх походження та
генотипу за геном Мс4R.
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Останнім часом інтерес до застосування бактеріофагової терапії у птахівництві
виник у контексті зростання проблеми антибіотикорезистентних мікроорганізмів, оскільки
потреба пошуку альтернативних протибактеріальних засобів є невідкладною. Окрім того,
законодавство ЄС забороняє використовувати антибіотики у кормах для стимулювання
росту тварин і птиці. Бафасал – новий та інноваційний засіб, що базується на природних
компонентах екосистеми, має високу специфічність до сироварів Salmonella, зокрема,
S. enteritidis, S. typhimurium, S. mbandaka, S. gallinarum, S. infantis, які найчастіше
діагностують при вирощуванні птиці. Це перший бактеріофаговий продукт на ринку
птахівництва, який рекомендується як кормова добавка для відгодівлі курчат-бройлерів.
У статті викладено результати досліджень безпечності препарату Бафасал при його
застосуванні в якості кормової добавки для профілактики бактеріальних захворювань при
вирощуванні птиці. Курчатам дослідної групи випоювали з 1 по 14 добу експерименту, з
розрахунку на 10 курчат – 50 см3 кормової добавки, розчиненої до 0,5 % концентрації, а з 15
по 35 добу – 100 см3 препарату, розчиненого до 0,25 % концентрації. Годівля птиці
контрольної і дослідної групи здійснювалася ідентичними кормами, відповідно до
нормативних вимог, з урахуванням віку птиці. За клінічним станом птиці проводили щоденне
спостереження, на 35 добу досліду у десяти курчат з кожної групи відбирали зразки крові для
подальших лабораторних досліджень.
Визначали морфологічні та біохімічні показники крові курчат-бройлерів, за умов
застосування препарату Бафасал. Встановлено, що гематологічні і біохімічні параметри
курчат-бройлерів у дослідній групі знаходилися в межах фізіологічної норми для птиці цього
віку на відгодівлі та відповідали статусу здорового організму без ознак патофізіологічних
відхилень.
Виявлено вірогідне збільшення, в межах фізіологічної норми, відносної кількості
лімфоцитів на 11,9 % (р<0,05) та тенденцію до збільшення кількості лейкоцитів, що
засвідчило достатній імунний потенціал організму птиці і підвищення клітинних факторів
природної резистентності, у порівнянні з контрольними курчатами. За показниками
мінерального обміну відзначено вміст Кальцію і Фосфору в межах фізіологічної норми, що
вказувало на достатній рівень мінерального забезпечення організму дослідної птиці в цілому.
Окрім цього у птиці, якій застосовували кормову добавку Бафасал упродовж усього періоду
відгодівлі, активність ферментів переамінування і креатинкінази, вміст загального
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холестеролу у сироватці крові суттєво не відрізнялися від показників дослідної групи, що
свідчить про відсутність ознак гепатотоксичного впливу досліджуваної кормової добавки на
організм.
Ключові слова: КУРЧАТА-БРОЙЛЕРИ, КОРМОВА ДОБАВКА, БАКТЕРІОФАГ,
БАФАСАЛ, МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ, БЕЗПЕЧНІСТЬ.
INFLUENCE OF BAFASAL FEED ADDITIVE ON MORPHO-BIOCHEMICAL INDICES
OF CHICKENS-BROILER’S BLOOD
N. Shkodyak1, M. Zhyla1, O. Pyatnychko1, I. Avdosyeva1, V. Dmitrotsa2
1State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Product and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
nataly-shkodyak@ukr.net
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Proteon Pharmaceuticals
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Recently, interest in the use of bacteriophage therapy in poultry has arisen in the context of
the growing problem of antibiotic-resistant microorganisms, as the need to find alternative
antibacterial agents is urgent. In addition, EU legislation prohibits the use of antibiotics in feed to
stimulate the growth of animals and poultry. Bafasal – a new and innovative agent based on natural
components of the ecosystem, has a high specificity to Salmonella serovars, in particular,
S. enteritidis, S. typhimurium, S. mbandaka, S. gallinarum, S. іnfantis, which are most often
diagnosed in poultry farming. This is the first bacteriophage product on the poultry market, which is
recommended as a feed additive for broiler chickens.
The article presents the results of studies on the safety of Bafasal under the application as a
feed additive for the prevention of bacterial diseases in poultry breeding. Bafasal was used for
chickens of the experimental group according to the following scheme: from 1 to 14 days of the
experiment – per 10 chickens – 50 cm3 of feed additive dissolved to 0,5% concentration; and from
15 to 35 days – 100 cm3 of the drug dissolved to 0,25 % concentration. Feeding of poultry of the
control and experimental groups was carried out with identical feeds in accordance with regulatory
requirements, taking into account the age of the bird. The clinical condition of the bird’s body was
monitored daily, on the 35th day of the experiment; ten chickens from each group were taken blood
samples for further laboratory tests. The morphological and biochemical parameters of the broiler
chicken’s blood under the application of Bafasal feed additive were studied.
It was found that the hematological and biochemical parameters of broiler chickens in the
experimental group were within the physiological norm for poultry of this age on fattening, and
therefore corresponded to the status of a conditionally healthy organism without signs of
pathophysiological abnormalities. There was a reliable increase, within the physiological norm, in
the relative number of lymphocytes by 11, 9 % (p <0,05) and a tendency to increasing the number of
leukocytes, which showed a sufficient immune potential of the birds and an increase in cellular factors
of natural resistance, compared with control chickens. According to the parameters of mineral
metabolism, the serum content of Calcium and Phosphorus within the physiological norm was noted,
which indicated a sufficient level of mineral supply of the organism of the experimental birds as a
whole. In addition, in chicken fed Bafasal throughout the fattening period, the serum enzyme’s ALT,
AST and creatine kinase activities and the content of total cholesterol not differ significantly from
the control group, indicating the absence of signs of hepatotoxic effects of the studied feed additive.
Keywords: CHICKENS BROILERS, FEED ADDITIVE, BACTERIOPHAGE, BAFASAL,
MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICES, BLOOD, SAFETY.
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Інтерес до застосування бактеріофагової терапії у птахівництві виник у контексті
зростання проблеми антибіотикорезистентних мікроорганізмів, оскільки потреба пошуку
альтеративних протибактеріальних засобів є невідкладною (Skurniketal., 2006, Abedonetal.,
2011). Окрім того, законодавство ЄС забороняє використовувати антибіотики у кормах для
стимулювання росту тварин і птиці. Питання застосування бактеріофагів у лікуванні
бактеріальних інфекцій не є новим, проте все ще не вирішено через регуляторні основи та
технологічні проблеми (Dastyx, 2107, Avdosieva et al., 2019).
Бактеріофаги – це природні віруси, здатні контролювати популяції бактерій шляхом
бактеріального лізису. Фаги – найдавніші і найчисельніші організми на нашій планеті, які є
повсюдно і цілковито безпечні для людей, тварин і довкілля, вони здатні впізнавати всі
бактеріальні види, тому потенційно можуть застосовуватися проти бактеріальних інфекцій. На
відміну від антибіотиків, дія бактеріофагів вибірково скерована лише на конкретні бактерії, у
яких і відбувається їх реплікація. Вони не атакують корисну бактерійну мікрофлору
кишечнику, що робить їхнє застосування безпечним і гарантує відсутність побічних наслідків
(Akimkin et al, 2010, Ereshchenko et al., 2010).
Механізм дії бактеріофагів зовсім інший, ніж у широко застосованих антибіотиків.
Нападаючи лише на один вид бактерії, вони не мають негативного впливу на мікрофлору
вищих організмів і не ослаблюють їхньої захисної системи. Додатково діють навіть на штами
бактерій, які набули опірності до антибіотиків, що у час збільшення
антибіотикорезистентності може бути істотною терапевтичною перевагою. Крім того, навіть
однієї частки бактеріофага може бути достатньо для лісизу бактерійної клітини і вивільнення
назовні наступних поколінь фагових часток, кількість яких зростає у геометричній прогресії.
Тому навіть невеликі дози фагів здатні значною мірою обмежити бактерійну інфекцію.
Поєднуючи дію кількох фагів і створюючи бактеріофаговий коктейль, можна активно
протидіяти інфекційним захворюванням, що спричинені багатьма штамами бактерій,
патогенних для тварин чи людей (Akimkin, 2010, Shevchenko, 2014).
У результаті поєднання та впровадження інноваційних генетичних технологій,
молекулярної біології та мікробіології був створений бактеріофагів препарат Бафасал (Proteon
Рharmaceuticals SA, Польща). Він має високу специфічність до сироварів Salmonella, в тому
числі
S. enteritidis, S. typhimurium, S. mbandaka, S. gallinarum (при збільшенні дозування також
ефективний проти S. іnfantis), які найчастіше діагностують у вирощуванні птиці. Це перший
бактеріофаговий продукт на ринку птахівництва, який рекомендується як кормова добавка для
курчат-бройлерів (Avdosieva et al., 2019, Kushnir et al., 2020).
Враховуючи вищевикладене, метою нашої роботи було дослідження впливу кормової
добавки Бафасал на морфо-функціональний стан організму курчат-бройлерів за показниками
крові при її застосуванні на відгодівлі.
Матеріали і методи. З метою вивчення ефективності та безпечності кормової добавки
Бафасал, виробництва Proteon Pharmaceuticals SA, Польща, при вирощуванні птиці, було
сформовано дві групи курчат-бройлерів однодобового віку по 60 особин у кожній. Курчата
першої (І) групи слугували контролем, птиці другої (ІІ) дослідної групи застосовували Бафасал
за такою схемою: з 1 по 14 добу експерименту – з розрахунку на 10 курчат – 50 см3 кормової
добавки, розчиненої до 0,5 % концентрації, а з 15 до 35 доби – 100 см3 препарату, розчиненого
до 0,25 % концентрації. Годівля птиці обох груп здійснювалася ідентичними кормами
відповідно до нормативних вимог, з урахуванням віку птиці. За клінічним станом птиці
проводили щоденне спостереження, на 35 добу досліду у десяти курчат з кожної групи
відбирали зразки крові для подальших досліджень у лабораторії клініко-біологічних
досліджень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.
Вивчали вплив кормової добавки Бафасал на морфологічні та імунологічні показники
(кількість еритроцитів, лейкоцитів, концентрацію гемоглобіну, лейкоцитарну формулу
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(лейкограму), показник гематокриту, фагоцитарну активність псевдоеозинофілів,
фагоцитарний індекс за загальноприйнятими методиками (Kocyumbas et al., 2014) та біохімічні
(концентрацію загального білка сироватки крові, активність аланінамінотрансферази (АлАТ),
аспартатамінотрансферази (АсАТ), креатинкінази (КК), вміст Кальцію, неорганічного
Фосфору, концентрацію сечової кислоти, загального холестеролу, триацилгліцеролів (ТАГ))
показники крові птиці за допомогою біохімічного аналізатора Humalyzer 3000 із
використанням наборів реактивів і стандартів фірми Human. Для морфологічних та
імунологічних досліджень використовували стабілізовану гепарином кров, а для біохімічних
– сироватку крові курчат-бройлерів.
Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність показників за
критерієм Стьюдента.
Результати й обговорення. Упродовж усього періоду відгодівлі курчат-бройлерів
обох груп проводився їх клінічний огляд і не було виявлено порушень загального стану їх
організму. На 35 добу досліду встановлено підвищення середньодобового приросту маси тіла
у курей дослідної групи на 4,5 % (р<0,05) за застосування кормової добавки Бафасал,
порівняно з птицею контрольної групи. За цих умов конверсія корму складала, відповідно, 1,74
та 1,93 одиниці (Kushnir et al., 2020).
Отримані результати досліджуваних гематологічних показників представлені у таблиці
1. Аналізуючи дані таблиці 1, можна стверджувати, що гематологічні параметри курчатбройлерів у дослідній і контрольній групі знаходяться в межах фізіологічної норми для птиці
цього віку на відгодівлі та відповідають статусу здорового організму без ознак
патофізіологічних відхилень (Kocyumbas et al., 2020).
Таблиця 1
Гематологічні показники крові курчат-бройлерів за умов застосування кормової добавки Бафасал
(М±m, n=10)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Гематокрит, %
Лейкоцити, Г/л
Гранулоцити, %
Лімфоцити, %
Моноцити, %
Фагоцитарна активність
псевдоеозинофілів, %
Фагоцитарний індекс

І група – контроль
58,6±5,0
1,8±0,2
27,8±2,2
27,0±1,8
48,4±1,7
45,4±1,6
6,2±0,7

ІІ група - дослід
49,5±4,3
1,9±0,1
25,8±1,6
32,8±1,9
44,0±1,4
50,8±1,0*
5,2±0,5

Фізіологічні норми
45–110
1,2–2,5
18–31
5–34
35–48
45–65
4–7

20,2±0,8

20,1±1,2

10-30

11,9±0,8

9,7±0,8

7-20

Примітка: тут і надалі: * ― вірогідні різниці між показниками контрольної та дослідної групи, р<0,05.

У птиці ІІ групи, яким застосовували кормову добавку Бафасал, на 35 добу досліду
виявлено менший вміст гемоглобіну на 15,5 % і менший показник гематокриту на 7,2 %,
порівняно з показниками у курчат І групи, проте ці різниці були невірогідними. У крові
бройлерів ІІ групи виявлено тенденцію збільшення кількості лейкоцитів, що засвідчило
достатній імунний потенціал організму птиці і підвищення клітинних факторів природної
резистентності. Це опосередковано підтверджувалося даними лейкограми крові курчатбройлерів вказаної групи. Встановлено нормальний відносний вміст гранулоцитів та
збільшений на 11,9 % (р<0,05) відсоток лімфоцитів, у порівнянні з контролем, що вказувало
на підвищення рівня протибактеріального захисту організму птиці за застосування
досліджуваної кормової добавки (табл. 1).
Біохімічні показники, викладені в таблиці 2, засвідчили, що метаболічні процеси в
організмі курчат-бройлерів як в дослідній, так і в контрольній групі відбувалися в межах
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фізіологічної норми, притаманної для даної вікової групи цього виду птиці (Kocyumbas et al.,
2020).
За показниками мінерального обміну в організмі курчат-бройлерів обох груп на 35 добу
експерименту вміст Кальцію і Фосфору в крові був у межах фізіологічної норми, що вказувало
на нормальний баланс внутрішньо- та позаклітинних катіонів зокрема та достатній рівень
мінерального забезпечення організму птиці в цілому. Окрім цього, у птиці ІІ групи, якій
застосовували кормову добавку Бафасал впродовж усього періоду відгодівлі, активність
ферментів пере амінування і КК, вміст загального холестеролу у сироватці крові суттєво не
відрізнялись від показників І групи, що свідчить про відсутність ознак гепатотоксичного
впливу досліджуваної добавки. Одночасно у курчат дослідної групи виявлено тенденцію до
зниження вмісту ТАГ, порівняно з показником контрольної групи, який був на верхній межі
фізіологічної норми для птиці даного віку (табл. 2).
Таблиця 2
Біохімічні показники крові курчат-бройлерів за умов застосування кормової добавки Бафасал
(М±m, n=10)
Показники
Загальний білок, г/л
Кальцій, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Сечова кислота, мкмоль/л
АлАТ, Од/л
АсАТ, Од/л
КК, Од/л
Холестерол загальний, ммоль/л
ТАГ, ммоль/л

І група – контроль
28,4±3,1
2,5±0,04
2,6±0,2
408,9±46,8
9,0±0,5
246,9±16,7
4630,4±419,0
2,7±0,2
2,0±0,3

ІІ група - дослід
29,4±2,4
2,6±0,1
2,6±0,2
270,3±13,3*
10,6±0,6
249,9±4,7
4587,0±315,1
3,1±0,4
1,3±0,2

Фізіологічні норми
24–43
1,2–2,7
1,6–3,5
190–460
4–20
230–362
3155–9900
3,0–6,8
0,4–1,4

Окрім цього, в сироватці крові курчат-бройлерів дослідної групи встановлено вміст
сечової кислоти вірогідно менший на 33,9 % (р<0,05), ніж у птиці контрольної групи. Хоча,
вміст цього метаболіту білкового обміну у крові курчат обох груп був у межах фізіологічної
норми.
Отже, отримані результати досліджень вказують на відсутність побічних реакцій та
негативного впливу на досліджувані морфологічні, імунологічні та біохімічні показники крові
курчат-бройлерів за умов застосування кормової добавки Бафасал.
ВИСНОВКИ
Застосування кормової добавки Бафасал (виробник Proteon Pharmaceuticals SA,
Польща) при вирощуванні курчат-бройлерів у рекомендованому виробником дозуванні
упродовж 35 діб не викликало негативних змін щодо досліджуваних показників крові курчатбройлерів. Виявлено вірогідне збільшення, в межах фізіологічної норми, кількості лімфоцитів
та тенденцію до збільшення кількості лейкоцитів, що засвідчило достатній імунний потенціал
організму птиці і підвищення клітинних факторів природної резистентності, у порівнянні з
контрольними курчатами-бройлерами. За показниками мінерального обміну відзначено, що
вміст Кальцію і Фосфору був в межах фізіологічної норми, що вказувало на достатній рівень
мінерального забезпечення організму як дослідної, так і контрольної груп птиці. Активність
ферментів переамінування і креатинкінази, вміст загального холестеролу у сироватці крові
дослідної групи суттєво не відрізнялись від показників контрольної групи, що свідчить про
відсутність ознак гепатотоксичного впливу досліджуваної кормової добавки.
Перспективи досліджень. Дослідження мікроскопічної структури внутрішніх органів
курчат-бройлерів за умов застосування кормової добавки Бафасал.
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Подяка. Автори висловлюють подяку завідувачу лабораторії бактеріологічного
контролю якості та безпечності ветеринарних препаратів І. М. Кушніру
за організацію та проведення досліду, а співробітникам лабораторії
клініко-біологічних досліджень О. Й. Сободош, О. А. Максимович, О. В. Михалюк –
за визначення окремих біохімічних і морфологічних показників крові курчат-бройлерів.
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У статті висвітлено результати досліджень на спонтанних клінічних випадках
бактеріального увеїту у собак, за допомогою щілинної лампи, сонографічних та візуальних
методів дослідження та після введення мезенхімальних стовбурових клітин різними
способами. Ці результати досліджень дають можливість аналізувати та в подальшому
вивчати вплив мезенхімальних стовбурових клітин, при введенні різними способами при
тотальних увеїтах, та визначити найефективніший метод при клінічних випадках у собак.
Хронічний тотальний увеїт є вкрай важким пізнім ускладненням офтальмохірургії, і
призводить до повільної функціональної і анатомічної загибелі ока. Використання
антибактеріальних препаратів для профілактики інфекційних ускладнень часто згладжує
клінічну картину прогресуючого внутрішньо очного запалення, сприяючи збільшенню його
латентного періоду. Все це з особливою актуальністю вказує на необхідність дослідження в
максимально ранніх термінах, і специфіку використання стовбурових клітин при
захворюваннях очей у собак.
Проведені нами дослідження, з відновлення тканин ока, залежать від багатьох
факторів – від балансу між медіаторами запалення і їх антагоністами, які активують
синтез протизапальних медіаторів. Також від кількості введених мезенхімальних
стовбурових клітин, які діють як регулятор проліферації в пошкоджені тканини ока і
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викликають цитодиференціацію в процесі регенерації клітин та підсилюють власні
антиоксидантні властивості.
Встановлено, що мікробна контамінація значно поглиблює наслідки пошкодження
тканин і структур ока, які призводять до ацидозу тканин, що змінює мікроциркуляцію та
вихід і руйнування клітинних мембран і затягування фази запалення, а саме вона визначає
перебіг та результати репаративного процесу. В той час, можна говорити не тільки про
відновлювальну функцію ушкоджених тканинних структур за допомогою мезенхімальних
стовбурових клітин, але й про вплив на інтенсивність запального процесу, що значно зменшує
терміни репарації тканин ока на рівні клітин і тканин.
Отримані дані можуть бути використані для нових сучасних методів лікування
багатьох патологій, пов’язаних з ушкодженнями тканин ока та застосування
мезенхімальних стовбурових клітин у репаративній офтальмології.
Ключові слова: ТОТАЛЬНИЙ УВЕЇТ, СОБАКИ, МЕЗЕНХІМАЛЬНІ СТОВБУРОВІ
КЛІТИНИ, ОКО, ТЕНІТІЙОВИЙ ПРОСТІР, ПЕРЕДНЯ КАМЕРА ОКА, ЗАДНЯ КАМЕРА
ОКА, ТКАНИНА.
EFFECTIVENESS OF MESENCHYMAL STEM CELLS IN UVEITIS IN DOGS,
DEPENDING ON THE METHOD OF THEIR ADMINISTRATION
O. V. Shupyk1, R. R. Bokotko1, T. L. Savchuk1, V. B. Danilov1, L. V. Kladnytska1,
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The article highlights the results of studies on spontaneous clinical cases of bacterial uveitis
in dogs, using a slit lamp, sonographic and visual research methods, and after the introduction of
mesenchymal stem cells in various ways. These research results make it possible to analyze and
further study the effect of mesenchymal stem cells, when administered in various ways in total uveitis,
and determine the most effective method in clinical cases in dogs.
Chronic total uveitis is an extremely severe late complication of ophthalmic surgery, and leads
to slow functional and anatomical death of the eye. The use of antibacterial drugs for the Prevention
of infectious complications often smooths out the clinical picture of progressive intraocular
inflammation, contributing to an increase in its latent period. All this with particular relevance
indicates the need for research as early as possible, and the specifics of the use of stem cells in eye
diseases in dogs.
Our research on the restoration of eye tissues depends on many factors, on the balance between
inflammatory mediators and their antagonists, which activate the synthesis of anti-inflammatory
mediators. Also, it depends on the number of mesenchymal stem cells that act as a regulator of
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proliferation in damaged eye tissues and cause cyto-differentiation during cell regeneration and
enhance their own antioxidant properties.
It was found that microbial contamination significantly deepens the consequences of damage
to tissues and structures of the eye, which lead to acidosis of tissues, changes microcirculation and
exit and destruction of cell membranes and prolongation of the inflammatory phase, namely, it
determines the course and results of the reparative process. At the same time, we can talk not only
about the recovery function of damaged tissue structures with the help of mesenchymal stem cells,
but also the effect on the intensity of the inflammatory process, which significantly reduces the time
of repair of eye tissues at the level of cells and tissues.
The data obtained can be used for new modern methods of treating many pathologies
associated with eye tissue damage and the use of mesenchymal stem cells in reparative
ophthalmology.
Keywords: TOTAL UVEITIS, DOGS, MESENCHYMAL STEM CELLS, EYE,
TENITIUM SPACE, ANTERIOR CHAMBER OF THE EYE, POSTERIOR CHAMBER OF THE
EYE, TISSUE.
Хронічний тотальний увеїт – це рецидивуюче мляво-протікаюче інфекційне запалення
циліарного тіла і райдужки з утворенням преципітатів і спайок в передньому відрізку ока і
ексудативною реакцією в склоподібному тілі (Barry et al., 2009; Maalouf et al., 2012). Шляхи
проникнення інфекційного збудника різні – через операційну рану з контамінованих
інструментарієм, інтраокулярними лінзами, іригаційними розчинами (Astakhov &
Vokhmiakov, 2008).
При тривалій відсутності етіологічно обґрунтованої терапії можливе виникнення
гіпопіона і істотне зниження гостроти зору (Stebnev et al., 2008). Мікробна контамінація здатна
суттєво змінити перебіг ранового процесу. Поряд із механічним пошкодженням тканин,
продукти бактеріальної життєдіяльності можуть значно розширити ділянку альтерації та
внести специфіку в патогенезі первинних фаз загоєння (Meisler et al., 1986).
На перебіг післяопераційного періоду і результат видужування пацієнта після глибоких
травм ока, впливає внутрішньо очна інфекція (Koch et al., 2005). Особливо важке проявлення
інфекційних ускладнень в хірургії ока являється тотальний увеїт, ускладнений внутрішньо
очною інфекцією. Для антибіотикопрофілактики цих ускладнень переважна більшість
офтальмохірургів використовують традиційну неінвазивну методику, яка полягає в частих
інстиляціях антибіотика до і після операції. Застосування очних крапель має ряд недоліків і не
забезпечує повноцінної антибіотикопрофілактики очних інфекцій (Weyenberg & Vermeire,
2004; Stebnev et al., 2008; Maalouf et al., 2012). Анатомічні особливості розташування органу
зору створюють ілюзію простоти лікарської терапії офтальмологічних захворювань за
допомогою місцевого введення препаратів (Frolychev & Pozdeeva, 2017).
До обставин, що обмежує ефективність цього шляху введення, відносяться
прекорнеальні чинники, фізіологічні та біохімічні особливості будови рогівки, а також фізикохімічні властивості лікарської речовини і його розчинника (Barry et al., 2009).
Фізіологічні бар'єри очного яблука визначають низьку біодоступність
офтальмологічних препаратів. Унікальна структура рогівки, що складається з пов'язаних
щільними контактами епітеліальних клітин і гідрофільної строми, обмежує проникнення як
гідрофільних, так і ліпофільних лікарських засобів при традиційних шляхах введення (Maalouf
et al., 2012; Frolychev & Pozdeeva, 2017).
Крім того, слізна плівка, що включає білки і ферменти, також є бар'єр для
транскорнеального транспорту лікарських препаратів (Nesterov & Basynskyi, 1991).
Незважаючи на те, що в рогівці є різні транспортні системи, які беруть участь в доставці
деяких лікарських препаратів, проблеми підвищення біодоступності офтальмологічних
препаратів є актуальними. Однією з систем доставки репаративних речовин через рогівку, які
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будуть відновлювати пошкоджені тканини ока, можуть бути мезенхімальні стовбурові клітини
(Dimarino et al., 2013; Savchuk et al., 2018). Використання стовбурових клітин все більш
розширюються областями дослідження, з надією на успіх у лікуванні різних ран і травм, на які
неможливо ефективно впливати сучасними методами (Savchuk et al., 2020). Тому, дослідження
нових очних лікарських форм представляє великий науковий і практичний інтерес.
Мета роботи – провести аналіз динаміки результатів клінічного дослідження собак з
бактеріальним увеїтом і визначити найбільш інформативні ознаки, які можна використовувати
в диференціальній діагностики цих захворювань, в якому з періодів перебігу більш ефективне
застосування мезенхімальних стовбурових клітин, та який шлях їх введення найбільш
результативний.
Матеріали і методи. Експериментальне дослідження проводили на очах собак різних
порід, зі спонтанними випадками тотального увеїту. Контрольні дослідження проводили на 3,
7 та 14 дні експерименту, після введення їм мезенхімальних стовбурових клітин різними
шляхами. Оперативні втручання виконували на базі кафедри хірургії і патофізіології імені
акад. І.О. Поваженка. Всі процедури, передбачені протоколом дослідження, виконували у
відповідності до вимог Європейської конвенції про захист домашніх та лабораторних тварин,
(конвенцію ратифіковано Законом України, N 578-VII (578-18) від 18.09.2013).
Для оцінки ходу запального процесу і визначення масштабу ушкодження тканин ока
використовували такі дослідження (рис. 1):
1. Дослідження щілинни лампою, оцінювали у балах, де (рис. 1 а): обидві камери ока
видимі, прозорий хрусталик, дно ока без явних відхілень – 0 балів; обидві камери видимі, дно
ока без відхилень, хрусталик помутнівший або вивихнутий – 1 бал; передня камера має
невелику кількість прецепітатів, опалесційовану вологу передньої камери, хрусталик
помутнівший – 2 бали; передня камера непрозора заповнена гноєм і має значний крововилив
– 3 бали.
2. Тонометрія ока (рис. 1 б), досліджували безконтактним способом за допомогою
ветеринарного тонометра «Tonovet», за норму брали середній показник 15-23 мм.рт.ст., де: 0
балів – норма; 1 бал – гіпотонія; 2 бали – гіпертонія.
3. Оцінка ока оглядом за критеріями (використовували розроблену бальну шкалу)
(рис. 1 в):
I. Гіфема (наявність крововиливів): 0 – відсутній; 1 – незначні точкові; 2 – виражені
множинні; 3 – по всій камері ока.
II. Ступінь гіперемії кон'юнктиви очного яблука: 0 – блідо-рожева, відповідає
фізіологічній нормі; 1 – слабка гіперемія кон'юнктиви очного яблука; 2 – помірно-виражена
гіперемія кон'юнктиви очного яблука; 3 – виражена гіперемія кон'юнктиви очного яблука.
III. Палпебральний, корнеальний та зіничний рефлекси: 0 – всі рефлекси працюють,
швидкість реакції зіниці та повік вчасна; 1 – відсутній тільки палпебральний рефлекс; 2 –
середнього ступеня запалення, світлобоязнь, два рефлекси відсутні; 3 – всі рефлекси відсутні.
IV. Запальна інфільтрація: 0 – відсутня; 1 – точкові одиничні (не більше трьох)
субепітеліальні інфільтрати; 2 – точкові множинні (більше трьох) субепітеліальні інфільтрати;
3 – локальна зливна інфільтрація рогівки.
4. Сонографічний метод дослідження (рис. 1 г). При оцінці результатів за даними
ультразвукового сканування апарато (B-scan) та використовували бальну шкалу:
I. Визначалися виражені помутніння склоподібного тіла: 0 – відсутня; 1 – низначне
хмаровидне; 2 – добре виражена помутнівша; 3- непрозора по всій площині.
II. Формування внутрішнього ексудату: 0 – без ексудату; 1 – наявність синехій; 2 –
опалесценція вологи; 3 – наявність гнійного ексудату (гепопіон).
III. Потовщення судинної оболонки (що підтверджувало наявність запальної реакції): ≥
0.7–1 мм вважали нормою (0 балів); від 1 до 1.5 мм – помірний набряк (1 бал); від 1.5 до 2 мм
– виражений набряк оболонки (2 бали), від 2 до 3.5мм – патологічне потовщення з значною
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проліферацією оболонок (3 бали). Одержані результати (цифровий матеріал) опрацьовували
статистично із використанням критерію tº Стьюдента.
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Рис. 1. Методики дослідження та оцінки тотального увеїту у собак: а – дослідження лампою ока;
б – тонометрія ока; в – огляд ока; г – ультразвукова діагностика ока
При бактеріологічному аналізі зіскрібка з кон'юнктиви був виявлений S. aureus у
великій кількості. Всі дані свідчили про рецидив хронічного запального процесу в порожнині
ока. Враховуючи анамнез, об'єктивні та інструментальні дані, пацієнтам був поставлений
діагноз хронічного тотального увеїту в стадії загострення.
Оскільки традиційні неінвазивні методи вважаються мало дієвими, при внутрішньо
очних патологіях ми використали більш новітні шляхи введення, а саме (рис. 2):
1. Введення в тенетійовий простір (рис. 2 а). Вводиться через малий розріз кон'юнктиви
і капсули уздовж склери в нижньо-внутрішній області очного яблука, в трикутнику де склера
переходить у пухкий сполучнотканинний шар, що оточений щільною сполучнотканинною
фіброзною піхвовою і капсулою тенона (вводили 1 мл підготовлених мезенхімальних
стовбурових клітин, де містилось 1,5 млн клітин).
2. Субкон’юнктивальний шлях введення (рис. 2 б). Голкою, розміром 25-G, робили
ін’єкцію під дорсальну або скроневу зону кон’юнктиви очного яблука, попередньо
зафіксувавши її хірургічним пінцетом (вводили 1 мл підготовлених мезенхімальних
стовбурових клітин – де містилось 1,5 млн клітин).
3. Введення в задню камеру ока, або інтравітреальне (рис. 2 в). Ін’єкція в скловидне
тіло виконували через склеру на відстані 1.5мм позаду лімбу, щоб не травмувати хрусталик.
Спочатку відібрали скловидне тіло, в об’ємі 0.5 мм і потім через ту ж голку ввели
мезенхімальних стовбурових клітин таку ж кількість, де містилось 1 млн стовбурових клітин.
4. Введення в передню камеру ока (рис. 2 г). Голкою 27G, приєднаною до шприца,
вводили перпендикулярно лімбу під кутом 45 о, на відстані 1 мм позаду останнього,
прокручуючими рухами паралельно райдужці, об’ємом, рівним викачаному – 0.5 мл, що
містило 1 млн мезенхімальних стовбурових клітин.
Після введення мезенхімальних стовбурових клітин всім собакам робили
ретробульбарну ін’єкцію (1 г. цефтріаксону розведеного в 5 мл новокаїну), незалежно від
шляху попередньо введених стовбурових клітин.
Результати й обговорення. Всім тваринам при надходженні була зроблена комплексна
діагностика і встановлений клінічний діагноз. Клінічна картина очей тварин, мала типові
ознаки тотального увеїту у всіх чотирьох собак (рис. 3). Характерними ознаками тотального
увеїту у собак був: виражений набряк і гіперемією повік, гнійні виділення, хемоз і гнійна
інфільтрацієя рогівки, гіпопіон з різним рівнем, виражений набряк райдужки без візуалізації
зіниці, гнійний ексудат в склоподібному тілі, відсутність рефлексу ока.
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Рис. 2. Місце введення мезенхімальних стовбурових клітин: а – введення в тенетійовий простір;
б – субкон’юнктивальний шлях введення; в – введення в задню камеру ока, або інтравітреальне;
г – введення в передню камеру ока
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Рис. 3. Стан інтактного ока: а – собака 1; б – собака 2; в – собака 3; г – собака 4
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При сонографічному дослідженні, яке є найбільш інформативним при таких патологіях,
спостерігали наявність гіфеми, та ретробульбарні гематоми з переорбітальним набряком
тканинних структур, яка проявлялась яскравим гіперехогенним білим світлом (рис. 4).
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Рис. 4. Ультразвукова діагностика інтактного ока: а – собака 1; б – собака 2;
в – собака 3; г – собака 4

Як видно, за загальними критеріями оцінювання для всіх пацієнтів (табл.1), за сумою
показників при клінічному обстеженні і встановленні діагнозу, ступінь ушкодження очей
істотно не відрізняється, тому всім після введення мезенхімальних стовбурових клітин
різними шляхами, для пригнічення бактеріальної мікрофлори застосували ретробульбарну
блокаду з 1 г. цефтріаксону розведеного 0,5 % новокаїном.
На третю добу після введення мезенхімальних стовбурових клітин не залежно від
шляху введення, істотно змін не відбулося у всіх чотирьох собак, але видно що припинились
процеси інфільтрації, проліферації та ексудації, зменшилась гіперемія, що вплинуло на
зменшення гіфеми і вказує на припинення гострого запального процесу і вплив
мезенхімальних стовбурових клітин на цей процес (рис. 5).
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Таблиця 1
Оцінювання стану ушкодження за критеріями (бальною шкалою)
в інтактному оці, при надходженні в клініку
Собаки з клінічним діагнозом увеїт
Собака 1
Собака 2
Собака 3
Собака 4
Щілинна лампа (ЩЛ)
3
2
3
3
Тонометрія (Т)
2
2
2
2
Гіфема (Г)
3
3
2
3
Гіперемія конюктиви (ГК)
3
2
2
3
Рефлекси (Реф)
3
2
2
2
Запальна інфільтрація (ЗІ)
3
3
3
3
Ультразвукова діагностика (УЗД)
Помутніння склоподібного тіла (ПомСТ)
3
2
3
3
Внутрішня ексудація (ВЕкс)
3
3
3
3
Потовщення судинної оболонки (ПСО)
3
3
3
3
Сума критеріїв оцінювання
26
20
23
25
Критерії оцінювання за бальною шкалою
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Рис. 5. Стан ока на 3 добу експерименту: а – собака 1; б – собака 2; в – собака 3; г – собака 4

Про зміни в оці свідчить сонографічна картина обстеження кожного собаки, де видно
зменшення гіперехогенного світіння, що вказує на вплив мезенхімальних стовбурових клітин
на цей процес (рис. 6).
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Рис. 6. Ультразвукова діагностика ока на 3 добу експерименту: а – собака 1; б – собака 2; в – собака 3;
г – собака 4

Також, спостерігали що за введення мезенхімальних стовбурових клітин в тенетієвий
простір, інтраветріально і в передню камеру ока, тобто безпосередньо в зону запального
процесу краще і ефективніше впливає на процес відновлення (табл. 2).
На сьому добу після введення мезенхімальних стовбурових клітин при прямій
офтальмоскопії (рис. 7), дослідженнями щілинною лампою і підтвердженнями сонографічним
зображенням (рис. 8), показники всіх критеріїв оцінювання значно знизили свої показники, і
підтверджує що в трьох випадках з чотирьох зупинився запальний процес.
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Таблиця 2
Оцінювання стану ушкодження за критеріями (бальною шкалою) ока на 3 добу
після введення мезенхімальних стовбурових клітин
Собаки з клінічним діагнозом увеїт
Собака 1
Собака 2
Собака 3
Собака 4
Щілинна лампа (ЩЛ)
3
2
3
3
Тонометрія (Т)
2
2
2
2
Гіфема (Г)
2
3
1
2
Гіперемія конюктиви (ГК)
2
1
1
2
Рефлекси (Реф)
3
2
1
1
Запальна інфільтрація (ЗІ)
2
3
2
2
Ультразвукова діагностика (УЗД)
Помутніння склоподібного тіла (ПомСТ)
2
2
2
2
Внутрішня ексудація (ВЕкс)
2
3
2
2
Потовщення судинної оболонки (ПСО)
2
3
2
2
Сума критеріїв оцінювання
20
19
16
18
Критерії оцінювання за бальною шкалою
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Рис. 7. Стан ока на 7 добу експерименту: а – собака 1; б – собака 2; в – собака 3; г – собака 4
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Рис. 8. Ультразвукова діагностика ока на 7 добу експерименту: а – собака 1; б – собака 2; в – собака 3;
г – собака 4

У трьох дослідних собаках майже без затримки працюють пальпебральний,
корнеальний та зіничний рефлекси, є незначна опалесценція вологи передньої камери очей,
значне зменшення гіфеми і відсутність гіпопіону, але як наслідок його присутності вільні
преципітати в центральній зоні, що являються наслідком руйнування білкових структур.
Значно зменшилось світіння ехогенних структур, що вказують на зменшення внутрішньої
ексудації та зменшення товщини судинної оболонки. І майже без суттєвих змін у другої
собаки, при субкон’юнктивальному введенні, що вказує на не значну ефективність дії
мезенхімальних стовбурових клітин при даній патології (табл. 3).
На 14 добу експериментального дослідження чітко видно (табл. 4), що ефективність
застосування мезенхімальних стовбурових клітин чітко виражена при даній патології ока,
прозорість передньої камери ока відновилась у трьох собаках, а саме: перелімбальна
кон’юнктива без набряку та запальної інфільтрації, хемоз відсутній у всіх пацієнтів, кут
передньої камери ока вільний, чітко видно райдужну оболонку (рис. 9, 10)
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Таблиця 3
Оцінювання стану ушкодження за критеріями (бальною шкалою) ока на 7 добу
після введення мезенхімальних стовбурових клітин
Собаки з клінічним діагнозом увеїт
Собака 1
Собака 2
Собака 3
Собака 4
Щілинна лампа (ЩЛ)
2
2
2
2
Тонометрія (Т)
1
2
1
1
Гіфема (Г)
1
3
0
1
Гіперемія конюктиви (ГК)
1
1
0
1
Рефлекси (Реф)
2
2
0
0
Запальна інфільтрація (ЗІ)
1
2
1
1
Ультразвукова діагностика (УЗД)
Помутніння склоподібного тіла (ПомСТ)
1
2
1
1
Внутрішня ексудація (ВЕкс)
1
3
1
1
Потовщення судинної оболонки (ПСО)
1
3
1
1
Сума критеріїв оцінювання
11
18
7
9
Критерії оцінювання за бальною шкалою

Таблиця 4
Оцінювання стану ушкодження за критеріями (бальною шкалою) ока на 7 добу після введення
мезенхімальних стовбурових клітин
Критерії оцінювання за бальною шкалою

Собака 1
1
1
1
1
0
1

Щілинна лампа (ЩЛ)
Тонометрія (Т)
Гіфема (Г)
Гіперемія конюктиви (ГК)
Рефлекси (Реф)
Запальна інфільтрація (ЗІ)
Ультразвукова діагностика (УЗД)
Помутніння склоподібного тіла (ПомСТ)
Внутрішня ексудація (ВЕкс)
Потовщення судинної оболонки (ПСО)
Сума критеріїв оцінювання

а

0
0
1
6

Собаки з клінічним діагнозом увеїт
Собака 2
Собака 3
Собака 4
2
1
1
1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
2
2
2
14

0
0
1
2

1
0
1
4

в

б

г

а
б
в
г
Рис. 9. Стан ока на 14 добу експерименту: а – собака 1; б – собака 2; в – собака 3; г – собака 4

а

б

в

Рис. 10. Ультразвукова діагностика ока на 14 добу експерименту: а – собака 1; б – собака 2; в – собака 3;
г – собака 4

227

г

У першої собаки незначні пітехії по зоні лімбу та краю рогівки, що вказують на залишки
гіфеми, та відірваного хрусталика, який помутнів внаслідок агресивного запального процесу і
підвищеного внутрішньо очного тиску в період запальної реакції (рис. 10 а). У другої дослідної
собаки, який має най більшу суму за критеріями оцінювання (табл. 4) і як видно (рис. 9 б), має
значну опалесценцію вологи передньої камери, без зміни всіх показників, які вказують на
продовження запальної реакції в тканинах ока, що і підтверджується сонографічними
дослідженнями (рис. 10 б), де видно внутрішню ексудацію, помутніння склистого тіла і
потовщення судинної оболонки. У третього і четвертого піддослідного собаки, які мають най
меншу суму за критеріями оцінювання (рис. 10 в, 10 г), відбулося саме краще відновлення за
введення мезенхімальних стовбурових клітин.
Тобто, можна встановити неефективність введення мезенхімальних стовбурових клітин
субкон’юнктивально, що не є епіцентром запального процесу при тотальному увеїті і значний
вплив на запальний процес, при введенні мезенхімальних стовбурових клітин інтравітреально
(табл. 5).
Таблиця 5
Сума критерій оцінювання стану ушкодження ока (бальною шкалою)
після введення мезенхімальних стовбурових клітин

Собака 3
(інтравітреально)

Собака 4
(в передню камеру)

Сума критеріїв оцінювання при надходженні
Сума критеріїв оцінювання через 3 дні.
Сума критеріїв оцінювання через 7 днів.
Сума критеріїв оцінювання через 14 днів

Собака 2
(субконюктивально)

Критерії оцінювання
за бальною шкалою

Собака 1
(тенетівпростір)

Собаки з клінічним діагнозом увеїт

26
20
11
6

20
19
18
14

23
16
7
2

25
18
9
4

Шляхи введення хоч і вимагають певних клінічних умов та є більш інвазивними і
травматичними, але як видно з досліджень, є дуже ефективними при цих патологіях, що
допомагає не тільки швидкому закінченню процесу і репарації тканин ока, а й відновленню
основної функції органу зору і його важливих рефлексів, які відіграють важливу роль у
функціонуванні ока.
ВИСНОВКИ
1. Результати відновлення тканин ока залежать від багатьох факторів, від балансу між
медіаторами запалення і їх антагоністами, які активують синтез протизапальних медіаторів,
від кількості ведених мезенхімальних стовбурових клітин, які діють як регулятор проліферації
в пошкоджені тканини ока і викликають цитодиференціацію в процесі регенерації клітин та
підсилюють власні антиоксидантні властивості.
2. Мікробна контамінація значно поглиблює наслідки пошкодження тканин і
структур ока, які призводять до ацидозу тканин, що змінює мікроциркуляцію та вихід і
руйнування клітинних мембран і затягування фази запалення, а саме вона визначає перебіг та
результати репаративного процесу, тому можна говорити не тільки про відновлювальну
функцію ушкоджених тканинних структур за допомогою мезенхімальних стовбурових клітин,
але й вплив на інтенсивність запального процесу, що значно зменшує терміни репарації тканин
ока на рівні клітин і тканин.

228

3. Результати клінічних досліджень виявили фундаментальні закономірності
репаративних процесів тканин ока, а отримані дані можна використовувати для лікування та
аналізу процесів загоєння ока.
Перспективи досліджень. У подальших дослідженнях планується розробку нових
сучасних методів лікування багатьох патологій пов’язаних з ушкодженнями тканин ока та
застосування мезенхімальних стовбурових клітин в репаративній офтальмології.
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Метою досліджень було вивчити дію комплексів мікроелементів у складі N-похідної
ПЕГ400 у розрідженій спермі на фізіолого-біохімічні характеристики сперміїв розморожених
еякулятів бугаїв. Для оцінювання дії комплексів мікроелементів (Сu2+, Zn2+ та Mn2+) у складі
N-похідної ПЕГ400 відібрані еякуляти бугаїв об’ємом 2 – 5 мл, концентрацією - 0,7 - 1,2×109
клітин/мл та активністю сперміїв 7,0 − 8,0 балів. Сперму, розріджену лактозо-жовтковогліцериновим розріджувачем, ділили на частини: контрольну – без додавання та дослідні з
додаванням N-похідної ПЕГ400 (N-ПЕГ400) з вмістом в 1 мл розчину: Zn+2 - 0,0319 ммоль;
Сu+2 - 0,0222 ммоль; Mn+2- 0,0359 ммоль. У дослідні зразки сперми додавали 0,01 мл розчинів
мікроелементів у складі полімеру в мл розрідженого еякуляту. У зразках розрідженої сперми
визначали виживання сперміїв, динамічні показники, дихальну активність, активність
ензимів-маркерів запліднювальної здатності сперміїв – сукцинатдегідрогенази (СДГ) та
цитохромоксидази (ЦХО).
Встановлено, що оптимальним часом еквілібрації сперми за присутності в
розріджувачі мікроелементів у складі N-похідних ПЕГ400 є 2,5 год. При цьому, активність
сперміїв за присутності N-похідних ПЕГ400 залежить від експозиції спермодоз над парами
азоту і здатності мікроелементів впливати на обмінні процеси в сперміях. Найвищі величини
значень динамічних показників сперміїв характерні для деконсервованої сперми за додавання
у середовище розбавлення Zn+2 та Mn+2N-похідних ПЕГ400 і експозиції над парами азоту 8-10
хв. Встановлено, що додані Zn+2 та Mn+2N-похідні ПЕГ400 в розріджувач та охолоджені
впродовж 8-10 хв над парами азоту спермодози. характеризуються високим виживанням
сперміїв. Результати досліджень активності ензимів-маркерів запліднювальної здатності
сперміїв свідчать, що використання спермодоз з вмістом Zn+2 чи Mn+2N-похідних ПЕГ400 і 810 хв експозицією над парами азоту, забезпечить запліднення 65 % і більше телиць та корів
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після першого осіменіння. У дослідженій дозі (0,01 мл 0,0222 ммолярного розчину/мл
розрідженої сперми) Cu+2N-ПЕГ400 не доцільно використовувати у розріджувачі для
розбавлення і заморожування еякулятів бугаїв, оскільки порушується інтенсивність окисних
процесів, що проявляється зниженням фізіологічних характеристик статевих клітин.
Ключові слова: КРІОКОНСЕРВУВАННЯ, ЕКВІЛІБРАЦІЯ, СПЕРМІЇ, БУГАЙ,
МІКРОЕЛЕМЕНТИ, ПОЛІМЕРИ-ТРАНСПОРТЕРИ.
QUALITY OF DECONSERVED BULL SPERM AFTER ADDITION
OF MICROELEMENTS CONNECTED TO N-DERIVATIVE PEG400 TO DILUENT
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The aim of the work was to establish optimal regimes for sperm cryopreservation when using
nano-complexes in environments. The effect of micronutrients (Сu2+, Zn2+, Mn2+) in the polymertransporters on the survival and fertilization capacity of sperm bulls was investigated. To assess the
validity of the complexes N-derivative PEG400, ejaculates were chosen with volume – from 2 to 5
ml, concentration - 0,7 - 1,2×109 cells/ml and sperm activity 7.0 - 8.0 points. Sperm diluted with
lactose-yolk-glycerin diluent was divided into parts: control - without addition and experimental with
the addition of N-derivative PEG400 (N-PEG400) with a content of 1 ml of solution: Zn2+ - 0,0319
mmol; Cu2+ - 0.0222 mmol; Mn2+ – 0.0359 mmol. In the test sperm samples were added 0.01 ml of
solutions of microelements in the polymer composition in ml of diluted ejaculate. Sperm survival was
determined in sperm survival samples, motility, respiratory activity, activity of enzymes-markers of
sperm fertility - succinate dehydrogenase (SDG) and cytochrome oxidase (CHO).
It was found that the optimal equilibration time of sperm in the presence of microelements in
the diluent of N-derivatives of PEG400 is 2.5 hours. In this case, the activity of sperm in the presence
of N-derivatives of PEG400 depends on the exposure of spermatozoa over nitrogen vapor and the
ability of trace elements to affect metabolic processes in sperm. The highest values of the values of
the dynamic parameters of sperm characterized deconserved sperm with the addition to the dilution
medium of Zn2+ and Mn2+ N-derivatives of PEG400 and exposure to nitrogen vapors for 8-10
minutes. It was found that Zn2+ and Mn2+ N-derivatives of PEG400 that were added in the diluent
after cooled for 8-10 min over nitrogen vapor are characterized by high spermatozoa survival. The
results of enzymes-markers activity show that the use of spermatozoa containing PEG400 Zn2+ or
Mn2+ N-derivatives after 8-10 min exposure to nitrogen vapor, will ensure fertilization of 65% or
more heifers and cows after the first insemination. Studied dose (0.01 ml of 0.0222 mmol solution
/ ml of diluted semen) of Cu2+ N-PEG400 should not be used in the diluent, when freezing the
ejaculate of bulls, as the intensity of oxidative processes was elevated, which was manifested by a
decrease in physiological characteristics of germ cells.
Keywords:
CRYOCONSERVATION,
EQUILIBRATION,
SPERM,
BULLS,
MICROELEMENTS, POLYMERS-CONVEYORS.
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До мікроелементів, які відіграють важливу роль у забезпеченні енергетичних потреб і
утилізації цитотоксичних продуктів метаболізму сперміїв, належать Сu2+, Zn2+ та Mn2+ (Pal et
al., 2017). Доведено, що вміст вказаних мікроелементів у спермі позитивно корелює з
морфологією, активністю та тривалістю виживання сперміїв. Зокрема, Cu +2 і Mn+2 необхідні
для забезпечення активності супероксиддисмутази (Cu, Zn- і Mn-СОД), яка бере участь у
захисті клітин від вільних радикалів Оксигену. При цьому, виявлено позитивну кореляцію між
вмістом Cu+2 і рухливістю сперміїв у плазмі сперми буйволів (Eghbali et al., 2008). Своєю
чергою Zn+2 також проявляє антиоксидантні властивості (Gavella & Lipovac, 1998). і
вважається первинним фактором, відповідальним за антибактеріальну активність плазми
сперми. Крім того Zn+2 відіграє важливу роль у контролі моторики сперміїв шляхом
регулювання використання енергії за допомогою систем аденозинтрифосфатів та
фосфоліпідних запасів (Hidiroglou & Knipfel, 1984; Juyena & Stelletta, 2013).
Однак, за розрідження і технологічних процесів підготовки еякулятів до
кріоконсервування змінюється природний вміст мікроелементів, що впливає не тільки на
структурні компоненти статевих клітин, а й порушує перебіг використання субстратів і
ресинтез АТФ. Одним зі шляхів збереження високих фізіологічних характеристик і
запліднювальної здатності статевих клітин є балансування складу розріджувачів еякулятів
мікроелементами у вигляді органічних сполук (Yaremchuk et al., 2019). Встановлено, що
мікроелементи у складі N-похідної ПЕГ400 за додавання в свіжоотримані розріджені еякуляти
проявляють дозозалежний і неоднозначний вплив на активність ензиму-маркера
запліднювальної здатності і виживання сперміїв. Виявлено, що у низьких дозах їх дія
характеризуються слабким впливом на виживання сперміїв, а вищі дози вірогідно знижують
величину фізіологічного показника. Аналогічно, активність сукцинатдегідрогенази (СДГ)
залежить як від дози, так і від доданого в розріджену сперму мікроелемента, його ролі в
метаболізмі статевих клітин.
Мета досліджень – вивчити дію комплексів мікроелементів у складі N-похідної ПЕГ400
у розрідженій спермі на фізіолого-біохімічні характеристики сперміїв розморожених
еякулятів бугаїв.
Матеріали і методи. Дослідження проведені в Інституті біології тварин НААН та
ЛНВЦ «Західплемресурси». Для оцінювання дії комплексів мікроелементів у складі Nпохідної ПЕГ400 були відібрані еякуляти бугаїв, об’ємом 2 – 5 мл, концентрацією 0,7 1,2×109 клітин/мл та активністю сперміїв 7,0 − 8,0 балів. Сперму, розріджену лактозожовтково-гліцериновим розбавником, ділили на частини: контрольну – без додавання та
дослідні – з додаванням N-похідної ПЕГ400 (N-ПЕГ400) з вмістом в 1 мл розчину: Zn+2 –
0,0319 ммоль; Сu+2 – 0,0222 ммоль; Mn+2 – 0,0359 ммоль. У дослідні зразки сперми додавали
0,01 мл розчинів мікроелементів у складі полімеру в мл розрідженого еякуляту. Визначали:
оптимальний час еквілібрації розріджених еякулятів з тривалістю: контроль – 3,5 - 4 год та
дослід – 2, 2,5 та 3 год; охолодження від кімнатної температури до 4 ºС зі швидкістю: 0,5, 1,0
та 2,0 °C/хв, експозицію над парами азоту: контроль – 10 хв та дослід – 5, 8, 10 хв. На різних
етапах
технологічного
процесу
кріоконсервування:
розрідження,
еквілібрація,
розморожування визначали кількість живих (%), динамічні показники (CASA) і виживання
(год) сперміїв за температури 38 ºС, дихальну активність розмороженої сперми, активність
ензимів-маркерів запліднювальної здатності сперміїв – сукцинатдегідрогенази (СДГ, од) та
цитохромоксидази (ЦХО, од) (Chukhriy, & Klevets, 1978).
Синтез сполук мікроелементів у складі N-похідної ПЕГ400 (МЕ-N-ПЕГ400) здійснено
в університеті «Львівська політехніка». Статистичний аналіз отриманих результатів
проведено за Н. А. Плохинським (Plokhinskiy, 1969).
Результати й обговорення. Скорочення часу еквілібрації до двох годин
характеризувалось зниженням виживання та активності сперміїв розмороженої сперми у
дослідних зразках, порівняно до контролю (за 3,5–4-годин; табл. 1).
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Таблиця 1
Якість сперміїв розмороженої сперми бугаїв за додавання в розріджувач
мікроелементів у складі полімерів і різного часу еквілібрації, n = 10, M±m
Досліджувані показники
Активність сперміїв, %
Виживання, год
Активність сперміїв, %
Виживання, год
Активність сперміїв, %
Виживання, год
Активність сперміїв , %
Виживання, год

Час еквілібрації, год
2
2,5
3
Контроль
Zn+2N-похідна ПЕГ400
40,1±2,7
49,5±2,2
49,2±2,4
*
4,3±0,16
5,8±0,27
5,4±0,18
Mn +2N-похідна ПЕГ400
39,7±1,8*
42,5±2,4
43,2±1,9
4,0±0,45
4,7±0,28
4,6±0,17
+2
Cu N-похідна ПЕГ400
35,6±1,9***
38,2±2,7*
36,2±1,7***
3,7±0,25**
3,9±0,21*
3,6±0,18**

3,5 - 4
45,5±1,2
4,8±0,26
-

Примітка: У цій і наступних таблицях різниця статистично вірогідна порівняно до контролю: *р < 0,05;
**р < 0,01; ***р < 0,001

Зокрема, за 2 год еквілібрації у середовищі розрідження з мікроелементами у складі Nпохідних ПЕГ400 активність статевих клітин розмороженої сперми понижена: на 5,4 % за
Zn+2N-ПЕГ400, на 5,8 % (р < 0,05) Mn+2N-ПЕГ400 і на 9,6 % (р < 0,001) Cu +2N-ПЕГ400,
порівняно з контролем. Аналогічно, виживання сперміїв нижче на 21,6, 24,6 і 31,5 (р < 0,01%),
відповідно, за N-похідних ПЕГ400: Zn+2, Mn+2 і Cu +2, ніж в контролі. За збільшення
еквілібрації до 2,5 год підвищилась збереженість сперміїв після розморожування сперми, що
проявилось зростанням активності і виживання. Однак, активність статевих клітин вища на
8,1 % тільки за додавання в розріджувач Zn+2N-ПЕГ400 і нижча на 6,6 % за Mn+2N-ПЕГ400 і
16,1 % (р < 0,05) Cu+2N-ПЕГ400, порівняно з контролем. При цьому, виживання сперміїв вище
на 17,3 % за додавання в розріджувач Zn+2N-ПЕГ400, не відрізняється (4,7±0,28 год) за Mn+2NПЕГ400 і на 18,8 % нижче за Cu+2N-ПЕГ400. Подовження до 3 год еквілібрації еякулятів за
використання у розріджувачі МЕ-N-ПЕГ400 не призводило до вірогідних змін величин
досліджуваних показників якості сперміїв розмороженої сперми. Активність сперміїв за
додавання Zn+2 і Mn+2N-ПЕГ400 знаходилась в межах 43,2 – 49,2 % і виживання – 4,6 – 5,4 год,
та за Cu+2N-ПЕГ400, відповідно, 36,2 % і 3,6 год.
Отже, найкращий результат активності та виживання сперміїв у зразках розмороженої
сперми встановлено за додавання в розріджувач МЕ-N-ПЕГ400 і еквілібрації впродовж
2,5 години.
Прогресивна швидкість сперміїв у певному напрямку є надійним показником
відтворної здатності. Тому, вивчали кінетичні показники сперміїв розморожених еякулятів під
мікроскопом з використанням комплекту обладнання Sperm Vision (рис.).
За додавання у розріджувач МЕ-N-ПЕГ400 виявлено, що найвищі величини значень
динамічних характеристик сперміїв (р <0,05 - 0,01) проявляються за додавання Zn+2N-ПЕГ400
у розріджувач та експозиції 8-10 хв над парами азоту, менші за присутності Mn+2N-ПЕГ400, а
найнижчі за додавання Cu+2N-ПЕГ400 (табл. 2).
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Рис. 1. Динамічні показники сперміїв розморожених еякулятів бугаїв: VAP — швидкість просування голівки
спермія по середній траєкторії руху (мкм/с); VSL — швидкість прямолінійного руху голівки спермія уздовж
прямого відрізка між початковою і кінцевою точками траєкторії (мкм/с); VCL — швидкість при криволінійному
русі (мкм/с)
Таблиця 2
Якість сперміїв розмороженої сперми за додавання мікроелементів у складі полімерів у розріджувач і
різною експозицією над парами азоту еякулятів бугаїв, n = 10, M±m
Досліджувані показники

5

Експозиція над парами азоту, хв
8

10

Контроль
Активність живих сперміїв, %
Сперміїв з ППР, %
VAP, мкм/с
VSL, мкм/с
VCL, мкм/с
Активність живих сперміїв, %
Сперміїв з ППР, %
VAP, мкм/с
VSL, мкм/с
VCL, мкм/с
Активність живих сперміїв, %
Сперміїв з ППР, %
VAP, мкм/с
VSL, мкм/с
VCL, мкм/с
Активність живих сперміїв, %
Сперміїв з ППР, %
VAP, мкм/с
VSL, мкм/с
VCL, мкм/с

Zn+2N-похідна 400-ПЕГ
40,4±1,62*
33,6±2,03
90,7±9,25
81,3±6,33
100,2±10,91
Mn+2N-похідна 400-ПЕГ
38,1±1,83**
30,6±1,82
91,4±4,52
75,2±1,35
98,1±9,20
+2
Cu N-похідна 400-ПЕГ
35,3±2,12***
25,7±1,24**
83,6±1,08
67,6±3,33
90,7±6,52

-

45,5±1,23
39,6±4,27
93,2±5,84
83,7±6,99
102,3±9,99

45,8±2,27
39,2±3,46
118,0±9,41*
97,2±8,75
134,0±9,22*

48,2±2,42
38,8±2,15
121,6±10,37*
100,9±7,48
145,3±8,46**

45,6±2,12
37,6±1,02
93,1±2,14
77,4±2,71
108,6±8,93

43,2±1,92
35,3±2,06
93,5±2,37
74,6±3,77
100,6±7,81

36,6±3,53*
25,9±1,46**
83,4±1,47
66,5±2,60*
90,1±5,75

36,2±1,71***
24,2±1,18**
84,8±1,82
69,6±1,08
93,2±5,64

Примітка: VAP — швидкість просування голівки спермія по середній траєкторії руху (мкм/с); VSL —
швидкість прямолінійного руху голівки спермія уздовж прямого відрізка між початковою і кінцевою точками
траєкторії (мкм/с); VCL — швидкість при криволінійному русі (мкм/с).

При цьому, за додавання Zn+2N-ПЕГ400 у середовище швидкості просування голівки
спермія по середній траєкторії руху і за криволінійного руху та експозиції над парами азоту
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впродовж 10 хв вищі, відповідно, на 23,3 (р <0,05) і 29,6 % (р <0,01), порівняно до контролю.
Додавання Mn+2N-ПЕГ400 у розріджені еякуляти слабо впливало на величини значень
досліджуваних показників, які знаходились в межах контролю за експозиції в парах азоту 810 хв. Проте, додавання Cu+2N-ПЕГ400 негативно впливало на активність і кількість з
прямолінійним поступальним рухом сперміїв, величини значень яких, відповідно, на 19,4 %
(р <0,05 - 0,001) і 38,9 % (р <0,01) нижчі, ніж у контролі. Одночасно встановлені й понижені
величини значень динамічних показників сперміїв розморожених еякулятів бугаїв.
Отже, найвищі динамічні характеристики сперміїв деконсервованої сперми характерні
для розмороженої сперми за додавання у середовище розбавлення Zn+2 та Mn+2N-похідних
ПЕГ400 і експозиції над парами азоту 8-10 хв. .
Дихальна активність розмороженої сперми за додавання МЕ-N-ПЕГ400 у розріджену
сперму, в залежності від режиму заморожування змінюється (табл. 3).
Таблиця 3
Інтенсивність окисних процесів і виживання сперміїв розмороженої сперми бугаїв
за додавання полімерів з мікроелементами і різної експозиції в парах азоту, n = 10, M±m
Експозиція над парою азоту, хв
5
8
10

Досліджувані показники
Контроль

Дихальна активність, нг-атом О2/хв×0,1 мл С
Активність СДГ, од
Активність ЦХО, од
Виживання сперміїв, год
Zn+2N-похідна 400-ПЕГ
Дихальна активність, нг-атом О2/хв×0,1 мл С
0,72±0,17
Активність СДГ, од
44,6±2,07
Активність ЦХО, од
60,6±2,03
Виживання сперміїв, год
4,8±0,30
Mn+2N-похідна 400-ПЕГ
Дихальна активність, нг-атом О2/хв×0,1 мл С
0,73±0,15
Активність СДГ, од
45,6±2,08
Активність ЦХО, од
59,7±2,24
Виживання сперміїв, год
4,6±0,32
Cu+2N-похідна 400-ПЕГ
Дихальна активність, нг-атом О2/хв×0,1 мл С
0,60±0,31
Активність СДГ, од
42,6±2,14
Активність ЦХО, од
55,6±3,02*
Виживання сперміїв, год
3,8±0,32*

-

0,84±0,18
44,6±1,08
67,8±4,34
4,8±0,26

1,11±0,21
54,4±2,03***
69,2±5,46
5,2±0,27

1,04±0,20
52,6±3,08*
68,8±4,12
5,2±0,22

1,08±0,14
51,7±3,41
63,9±3,46
5,3±0,23

1,15±0,09
59,8±2,82***
62,6±3,18
5,0±0,12

0,61±0,16
41,2±2,17
54,6±2,06*
3,6±0,25**

0,56±0,14
39,8±1,65*
59,6±2,82
3,6±0,38*

При цьому, за 5 хв експозиції над парами азоту і присутності в розріджувачі
мікроелементів у комплексі з полімером дихальна активність 0,60 – 073 нг-атом О2/хв×0,1 мл
С, що менше від контролю на 13,1 – 28,6 %. Однак, за додавання Zn+2N-ПЕГ400 в розріджувач
і 8-10 хв експозиції над парами азоту величина значення зростає до 1,04 – 1,11 нг-атом
О2/хв×0,1 мл С, що вище на 18,5 – 24,4 % від контролю. Аналогічні зміни величини
досліджуваного показника встановлені за додавання в розріджувач Mn +2N-ПЕГ400:
максимальна дихальна активність (1,15±0,09 нг-атом О2/хв×0,1 мл С) характерна за 10 хв
експозиції спермодоз над парами азоту. За присутності в розріджувачі Cu +2N-ПЕГ400 і
збільшенні часу експозиції над парами азоту спермодоз призводило до зниження на 33,3 %
дихальної активності сперми.
Подібні зміни виявлені за дослідження активності СДГ і ЦХО. При цьому, за 5 хв
експозиції спермодоз над парами азоту активність СДГ знаходиться в межах контролю, а за
збільшення до 8-10 хв і доданих Zn+2 і Mn+2N-ПЕГ400 в розріджувач на 15,3 – 18,1 (р <0,05 -
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0,001) і 13,8 – 25,5 % (р <0,001) зростає, а за Cu+2N-ПЕГ400 – знижується на 7,7 – 10,8 % (р
<0,05), порівняно з контролем. Активність ЦХО за додавання Zn+2 та Mn+2N-похідних ПЕГ400
в розріджувач не залежала від тривалості експозиції спермодоз над парами азоту і знаходилась
в межах, відповідно, 60,6 - 69,2 і 59,7 – 63,9 од. Проте, додавання Cu+2N-ПЕГ400 у розріджувач
еякулятів і 5-8 хв експозиція спермодоз над парами азоту призводила до зниження активності
ензиму на 18,0 - 19,5 % (р <0,05), а за 10 хв – на 12,1 %, порівняно до контролю.
Виживання сперміїв залежало від МЕ-N-ПЕГ400 у розрідженій спермі та тривалості
експозиції спермодоз над парами азоту. Так, за 5 хв експозиції спермодоз над парами азоту і
додавання Zn+2 та Mn+2N-похідних ПЕГ400 в розріджувач виживання сперміїв у межах
контролю (4,6 – 4,8 год), а за 8-10 хв - на 4,0 - 9,5 % зростає. Проте, додавання в розріджувач
Cu+2N-ПЕГ400 і за 5 хв експозиції спермодоз над парами азоту характеризується зниженням
на 20,9 % (р <0,05) величини фізіологічного показника, значення якого на 25,0 % (р <0,05-0,01)
менше за 8-10 хв експозиції.
ВИСНОВКИ
1. Оптимальним періодом еквілібрації сперми за присутності в розріджувачі
мікроелементів у складі N-похідних 400-ПЕГ є 2,5 год.
2. Активність сперміїв у присутності N-похідних 400-ПЕГ залежить від експозиції
спермодоз над парами азоту і здатності мікроелементів впливати на обмінні процеси в
сперміях. Найвищі величини значень динамічних показників сперміїв характерні для
деконсервованої сперми за додавання у середовище розбавлення Zn+2 та Mn+2N-похідних
ПЕГ400 і експозиції над парами азоту 8-10 хв.
3. Інтенсивність окисних процесів у спермодозах і сперміях після розморожування
еякулятів бугаїв залежить від ролі мікроелементів в обмінних процесах статевих клітин та
тривалості експозиції над парами азоту. Оптимальна тривалість охолодження спермодоз 8-10
хв за використання в розріджувачі Zn+2 та Mn+2N-похідних ПЕГ400.
4. Для забезпечення високого виживання сперміїв доцільно в розріджувач додавати
Zn+2 та Mn+2N-похідні ПЕГ400 та охолоджувати спермодози впродовж 8-10 хв над парами
азоту.
5. Активність ензимів-маркерів запліднювальної здатності сперміїв свідчить, що
додані в розріджувач Zn+2 чи Mn+2N-похідні ПЕГ400 за 8-10 хв експозиції спермодоз над
парами азоту, за використання розмороженої сперми забезпечать запліднення 65 % і більше
телиць та корів після першого осіменіння.
6. У дослідженій дозі (0,01 мл 0,0222 ммолярного розчину/мл розрідженої сперми)
Cu+2N-ПЕГ400 не доцільно використовувати у розріджувачі для розбавлення і заморожування
еякулятів бугаїв, оскільки порушується інтенсивність окисних процесів, що проявляється
зниженням фізіологічних характеристик статевих клітин.
Перспективи досліджень. Вивчити дію мікроелементів у складі N-похідної ПЕГ400 на
запліднювальну здатність сперміїв розморожених еякулятів бугаїв.
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