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БІОХІМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ

УДК 661. 185.1: 599.323.4:612.35: 57.015.2

АКТИВНІСТЬ І ВМІСТ ІЗОЗИМІВ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ
В ТКАНИНАХ РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ КОРІВ
М. М. Акимишин, аспірант,
Н. В. Кузьміна, канд. біол. наук,
Д. Д. Остапів, д-р с.-г. наук
Інститут біології тварин НААН
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
Досліджували активність і вміст ізозимів супероксиддисмутази (СОД) в
репродуктивних органах корів, залежно від фізіологічного стану та за гіпофункції яєчників.
Встановлено, що активність СОД у тканині яєчника за «фолікулярного росту» становить
18,5±0,95 MО/ мг протеїну, вища на 21,0 % (р<0,05) за «пізнього жовтого тіла» і найвища за
«раннього жовтого тіла» (25,6±1,25 МО/ мг протеїну). У тканині яєчника за «гіпофункції»
активність СОД – 10,6±1,93 MО/ мг протеїну, що свідчить про порушення окисного
метаболізму і ймовірне гальмування активності чи понижений синтез ензиму. У тканинах
репродуктивних органів корів (статевої залози і ендометрію) та антральній рідині фолікулів
виявлено 5 ізозимів СОД: Cu,Zn-СОД (СОД1, СОД2, СОД3) – цитозольні, Mn-СОД (МСОД) –
мітохондрійний і ЕСОД – позаклітинний. У корів за гіпофункції яєчника, порівняно з
фізіологічними станами, тканини репродуктивних органів (статевої залози і ендометрію)
характеризуються низьким вмістом СОД2 і підвищеним СОД3, МСОД і ЕСОД, що може
характеризувати процеси інтенсивного утворення О2•- у мітохондріях і позаклітинному
просторі та понижену здатність перетворювати їх у цитозолі клітин. Встановлена
неоднозначна за силою та напрямком кореляція між вмістом окремих ізозимів СОД у
антральній рідині та величиною фолікула і фізіологічним станом яєчника. При цьому, вищий
вміст МСОД в антральній рідині малих фолікулів яєчника за гіпофункції, порівняно з
аналогами за фізіологічних станів, може свідчити про активне утворення О2•- у мітохондріях
клітин гранульози й ооцита та зниження потенційної здатності до росту, дозрівання і
перетворення в домінуючий фолікул.
Ключові слова: СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА, ІЗОЗОМИ, ЯЄЧНИКИ, ФОЛІКУЛИ,
СЛИЗОВА ОБОЛОНКА МАТКИ, АНТРАЛЬНА РІДИНА.
Рівень утворення активних форм Оксигену (АФО) й активність системи
антиоксидантного захисту (АОЗ; ензиматичної та неензиматичної) впливає на
функціонування репродуктивних органів самок – яєчника, яйцепроводів, матки, дозрівання та
запліднення ооцитів і розвиток плода [1–3]. Серед компонентів ензиматичної ланки
антиоксидантоного захисту, які знижують негативний вплив і регулюють нагромадження
АФО в організмі є супероксиддисмутаза (СОД). Відомо, що в клітинах СОД перетворює
супероксиданіон у Гідроген пероксид та кисень. Ензим, залежно від місця локалізації в клітині,
існує в трьох формах: Cu,Zn-СОД – цитозольній, Mn-СОД - мітохондріальній і позаклітинній
СОД (ЕСОД) [4, 5]. Активність та ізозими ензиму виявляються в репродуктивних органах
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самок, а величини значень їх залежать від численних факторів. Зокрема, встановлено, що
активність СОД у фолікулярній рідині свиноматок знижується зі збільшенням розміру
фолікула [6], а у жінок – підвищення активності ензиму корелює з низьким рівнем запліднення
[7]. При дослідженні впливу ізозимів СОД на відтворну функцію самок виявлено, що за
відсутності цитозольної СОД миші субфертильні, у яєчниках зменшується кількість
передовуляторних фолікулів і жовтих тіл. За відсутності мітохондріальної СОД самки
втрачають здатність до статевого дозрівання [8]. При дослідженні вмісту ізозимів і активності
СОД у фолікулах яєчників корів встановлено вищі величини значень досліджуваних
показників у фолікулярній рідині з малих фолікулів. Проте, вміст позаклітинного ізозиму СОД
був підвищений в ооцитах і клітинах гранульози з великих фолікулів, порівняно з малими [9].
Метою досліджень було вивчити активність і вміст ізозимів супероксиддисмутази в
репродуктивних органах корів залежно від фізіологічного стану та за гіпофункції яєчників.
Матеріали і методи. Для досліджень підібрані клінічно здорові корови-аналоги
української чорно-рябої молочної породи, віком 4–8 років, живою масою 450–550 кг. Після
забою корів відбирали яєчники різного фізіологічного стану [10]: фолікулярного росту (без
жовтого тіла); з раннім жовтим тілом (червоного або брунатного кольору, діаметром 1,0–
2,0 см); з пізнім жовтим тілом (жовтого кольору, діаметром 0,5–1,5 см). Крім того, відбирали
статеві залози від корів із відсутнім статевим циклом (гіпофункцією яєчників – на поверхні
виявляються поодинокі фолікули діаметром менше 4 мм, тканина пружна). Досліджували:
тканину яєчників, слизову матки з верхньої третини рогу, антральну рідину з фолікулів
діаметром до 4 мм (малі), 4–7 мм (середні) і більше 7 мм (великі). Зразки тканин готували:
яєчники промивали фізіологічним розчином за температури 0–2 ºС після аспірації антральної
рідини з фолікулів; слизову матки відпрепаровували від міометрію; антральну рідину
аспірували залежно від розміру фолікулів. Тканини гомогенізували в гомогенізаторі Поттера.
Середовище гомогенізації тканини яєчників і слизової матки містило 250 мМ розчину
сахарози та 10 мМ буферу тріс-HCl (pH 7,4). Отриманий гомогенат центрифугували при 3000
об / хв. Визначали: вміст загального протеїну (мг/мл) методом Лоурі, активність
супероксиддисмутази (СОД) – за кількістю нітроформазану, що утворюється в реакції між
феназинметасульфатом та НАДH (MО/ мг протеїну). Ізозими СОД виявляли після
електрофорезу в 10 % поліакріламідному гелі (ПААГ) для чого зразки розбавляли 1:4 Трисгліциновим буфером (рН 8,5), додавали 0,05 мл 40 % сахарози. У лунки концентруючого гелю
вносили 0,04 мл проби (концентрація протеїну 50-100 мкг). Проводили електрофорез.
Фарбування пластин гелю для виявлення ізоформ СОД здійснювали методом Beauchamp C. та
Fridovich I. в нашій модифікації [11]. Аналіз отриманих результатів проведено за
М. О. Плохінським [12].
Результати й обговорення. Встановлено, що активність СОД у тканині яєчника
фізіологічного стану «фолікулярного росту» – 18,5±0,95 MО/ мг протеїну, вища на 21,0 %
(р<0,05) за «пізнього жовтого тіла» і найвища за «раннього жовтого тіла» (25,6±1,25 МО/ мг
протеїну; табл. 1).
Різниця між мінімальною та максимальною величинами значень становить 38,3 %
(р<0,001). Порівняно із вказаними фізіологічними станами яєчників за «гіпофункції» статевої
залози у тканині активність ензиму найнижча – 10,6±1,93 MО/ мг протеїну, що менше на
74,5 %, ніж за «фолікулярного росту» і в 2,2 та 2,5 рази, ніж за «пізнього і раннього жовтого
тіла». Кореляційне відношення за станом яєчника для активності СОД становить η = 0,767.
Таким чином, зі зміною фізіологічного стану яєчника у тканині з розвитком, інволюцією
жовтого тіла і виділенням домінуючого фолікула активність ензиму знижується. Поряд із цим,
найнижча активність ензиму в тканині яєчника за «гіпофункції» свідчить про ймовірне
гальмування активності чи понижений синтез ензиму.
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Таблиця 1
Активність супероксиддисмутази в тканинах репродуктивних органів корів
Тканина за фізіологічного стану статевої
залози:

СОД, МО/мг протеїну
M±m

n
Яєчника
15
7
17
7

Фолікулярного росту
Пізнього жовтого тіла
Раннього жовтого тіла
Гіпофункції
η

Слизової оболонки матки
4
4
3
5

Фолікулярного росту
Пізнього жовтого тіла
Раннього жовтого тіла
Гіпофункції
η

18,5±0,95**
22,4±1,36***
25,6±1,25***
10,6±1,93
0,767
16,3±1,03
19,8±2,18
15,2±1,34
16,2±1,84
0,438

Примітка: різниця статистично вірогідна порівняно з мінімальною величиною значення * – р < 0,05;
** – р < 0,01; *** – р < 0,001

Аналіз активності ензиму у слизовій матки свідчить про тенденційно нижчу величину
значення за «раннього жовтого тіла» (15,2±1,34 МО/мг протеїну) і вищу на 23,3 % за «пізнього
жовтого тіла» (19,8±2,18 МО/мг протеїну). За фізіологічного стану яєчника «фолікулярного
росту» та «гіпофункції» активність ензиму в ендометрії однакова і становить 16,2 МО/мг
протеїну. Кореляційна залежність активності СОД в ендометрії залежно від фізіологічного
стану яєчника середньої сили (η = 0, 438). Ймовірно, підвищення активності ензиму у слизовій
оболонці матки за фізіологічного стану яєчника «пізнього жовтого тіла» характеризує
процеси, які забезпечують інволюцію жовтого тіла і підготовку ендометрію до овуляції та
запліднення.
Активність СОД у антральній рідині, залежно від розміру фолікулів і фізіологічного
стану яєчника, найвища (20,1±4,72 МО/мг протеїну) з великих фолікулів за «фолікулярного
росту» і нижча майже у 2 рази (р<0,05) з менших (табл. 2).
Таблиця 2
Активність супероксиддисмутази в антральній рідині фолікулів яєчників

Фізіологічний стан яєчника
Фолікулярного росту
Пізнього жовтого тіла
Раннього жовтого тіла
Гіпофункції

n
7
4
3
3

<4
M±m
10,3±3,93
36,2±7,81
7,6±0,66
16,3±0,71

СОД, МО/мг протеїну
Діаметр фолікулів, мм
4-7
N
M±m
6
9,2±1,69
4
26,3±6,39
3
14,0±5,42
-

n
14
7
3
-

>7
M±m
20,1±4,72*
26,7±2,58
22,8±6,30
-

η
0,368
0,349
0,599
-

Примітка: різниця статистично вірогідна порівняно з мінімальною величиною значення * — р < 0,05

Подібний результат отримано за дослідження активності ензиму в антральній рідині з
фолікулів яєчника «раннього жовтого тіла»: висока (22,8±6,30 МО/мг протеїну) з великих, на
38,4 % нижча з середніх і найнижча (7,6±0,66 МО/мг протеїну) з малих. У антральній рідині з
фолікулів більше 4 мм яєчника «пізнього жовтого тіла» активність ензиму однакова (26,3–26,7
МО/мг протеїну) і на 27,4 % вища з малих. Кореляційне відношення за розміром фолікулів і
фізіологічним станом яєчника для активності СОД в антральній рідині середньої сили (η =
0,349 - 0,599).
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За гіпофункції яєчників, в зв’язку з присутністю фолікулів діаметром до 4 мм,
активність ензиму становить 16,3±0,71 МО/мг протеїну.
Отже, активність СОД в тканинах репродуктивних органів корів та антральній рідині
фолікулів залежить від фізіологічного стану яєчників.
Активність СОД в репродуктивних органах корів забезпечують її ізозими. Виявлено,
що в електричному полі ензим розділяється на 5 окремих протеїнів, які характеризуються
СОД-активністю. Ізозими СОД тканин репродуктивних органів з неоднаковою інтенсивністю
проявляються у ПААГ і відрізняються площею зафарбування (рис.). За електрофоретичною
рухливістю й, відповідно, величиною молекули, ізозими відповідають: позаклітиній,
мітохондріальній та цитозольній СОД.
ЕСОД

МСОД

СОД3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16
Рис. Ізозими СОД тканин яєчника і ендометрію корів: СОД1, СОД2, СОД3 – цитозольні;
МСОД – мітохондрійний; ЕСОД – позаклітинний; 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 – тканина яєчників;
3, 6, 8, 10, 12, 14 - ендометрій

Зокрема, СОД1, СОД2, СОД3 – розміщені в зоні рухливості цитозольної СОД, МСОД
– мітохондрійної і ЕСОД – позаклітинної супероксиддисмутази.
Встановлено, що, залежно від фізіологічного стану яєчників, вміст ізозимів в їх тканині
вірогідно не відрізняється. Так, за «фолікулярного росту» і «пізнього жовтого тіла» у тканині
статевих залоз вміст СОД1 високий (13,0–13,7 МО/мг протеїну), на 3,4 % (р>0,05) нижчий за
«гіпофункції» і низький у «ранньому жовтому тілі» (8,4±2,12 МО/мг протеїну; 5,3 %; табл. 3).
Таблиця 3
Вміст ізозимів супероксиддисмутази в тканинах репродуктивних органів, M±m
Тканина за фізіологічного
стану статевої залози:

n

Фолікулярного росту
Пізнього жовтого тіла
Раннього жовтого тіла
Гіпофункції
η

7
14
9
12

Фолікулярного росту
Пізнього жовтого тіла
Раннього жовтого тіла
Гіпофункції
η

30
17
35
15

Вміст ізозимів, %
СОД 2
СОД 3
Яєчника
13,7±3,59
58,4±7,78
2,3±0,45
13,0±2,12
55,6±5,58
3,6±0,88
8,4±2,12
58,3±5,46
3,3±0,89
9,6±1,48
51,8±5,02
4,0±2,04
0,294
0,144
0,137
Слизової оболонки матки
14,6±1,96
43,6±5,19
5,8±0,79
13,1±3,60
49,3±5,98
5,4±1,09
13,4±1,66
47,7±3,04
5,3±0,79
11,8±0,95
38,0±3,93
7,3±1,30
0,089
0,170
0,151
СОД 1

МСОД

ЕСОД

14,2±4,42
13,8±2,81
15,6±3,03
15,9±2,08
0,1

11,3±2,97
13,9±2,57
14,5±3,35
19,5±5,28
0,240

20,8±2,78
18,2±3,63
19,4±1,70
23,2±4,56
0,114

15,1±2,19
13,9±2,34
15,6±1,44
19,6±2,97
0,173

Аналогічно, не виявлено вірогідних змін вмісту інших ізозимів: СОД2 знаходиться в
межах 51,8–58,4 %, СОД3 – 2,3–4,0 %, МСОД – 13,8–15,9 % і ЕСОД – 11,3–19,5 %. Поряд з
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цим, у тканині яєчника за «гіпофункції» встановлено понижений вміст СОД2 і підвищений
СОД3, МСОД, ЕСОД.
Подібні результати отримані за аналізу ізозимів СОД в ендометрії: величина значення
СОД1 в межах 8,4–13,7 %, СОД2 – 51,8–58,4 %, СОД3 – 2,3–4,0 %, МСОД – 13,8–15,9 % і
ЕСОД – 11,3–19,5 %, різниця 1,7–8,2 % статистично не вірогідна (р>0,05). Однак, для слизової
матки, як і тканини яєчника за «гіпофункції» характерний понижений вміст СОД2 і
підвищений СОД3, МСОД і ЕСОД.
Отже, в корів, у яких діагностовано гіпофункцію яєчників, тканини репродуктивних
органів (статевої залози і ендометрію) характеризуються процесами підвищеного утворення
О2•- у мітохондріях і позаклітинному просторі та пониженою здатністю перетворювати їх у
цитозолі клітин.
Аналіз вмісту ізозимів у антральній рідині з фолікулів різного діаметру у зв’язку з
фізіологічним станом яєчника виявив, що за «фолікулярного росту», незалежно від розміру
фолікула, вміст СОД1 знаходиться в межах 7,6–9,7 %, СОД2 – 46,3–49,3 %, СОД3 – 4,8–6,9 %,
МСОД – 9,7–19,5 % і ЕСОД – 20,7–27,8 % (табл. 4).
Таблиця 4
Вміст ізозимів супероксиддисмутази в антральній рідині фолікулів яєчників, M±m
Діаметр
фолікулів, мм

n

СОД 1

>7
4-7
4<
η

7
7
7

9,3±2,21
7,6±1,21
9,7±1,48
0,2

>7
4-7
4<
η

6
6
6

11,4±2,43
11,7±1,92
14,3±3,34
0,189

>7
4-7
4<
η

3
3
4

14,1±3,05
11,9±1,94
10,6±1,79
0,333

4<

6

11,1±1,66

Вміст ізозимів, %
СОД 2
СОД 3
Фолікулярного росту
46,3±4,96
6,9±2,57
47,2±6,27
4,8±0,60
49,3±5,53
5,6±1,92
0,083
0,164
Пізнього жовтого тіла
57,8±6,98
4,6±2,20
54,7±2,98
5,3±2,08
47,0±2,75
8,1±2,02
0,370
0,284
Раннього жовтого тіла
38,3±0,36*
9,0±4,31
39,8±5,15*
11,5±5,42
51,2±5,85
6,9±2,80
0,558
0,246
Гіпофункції
46,1±2,30
4,0±0,99

МСОД

ЕСОД

9,7±1,80
19,5±4,66
13,9±3,65
0,392

27,8±6,04
20,7±5,12
21,0±5,40
0,216

16,0±5,21
12,6±2,07
11,8±1,43
0,216

10,1±0,94*
16,1±2,26
18,7±5,11
0,409

20,8±7,21
15,3±1,89
12,9±2,40
0,393

17,7±7,10
21,4±4,56
20,8±4,62
0,154

20,1±2,77

18,7±1,82

Примітка: різниця статистично вірогідна порівняно з мінімальною величиною значення * – р < 0,05

Різниця між величинами значень вмісту вказаних ізозимів становить відповідно 3,1, 3,0,
2,1, 9,8 і 7,1 % і статистично не вірогідна (р>0,05). Подібні результати встановлені аналізом
вмісту ізозимів СОД у антральній рідині з фолікулів яєчників «пізнього і раннього жовтого
тіла».
Однак, незважаючи на відсутність вірогідної різниці між вмістом окремих ізозимів у
антральній рідині з фолікулів різного діаметру одного і того ж фізіологічного стану статевої
залози, МСОД проявляє криволінійну середньої сили залежність від розміру фолікула яєчника
«фолікулярного росту» (η = 0,392). Аналогічно, вміст СОД2 у антральній рідині проявляє
позитивну кореляцію від розміру фолікула яєчника «пізнього жовтого тіла» (η = 0,370), а
ЕСОД – негативну (η = 0,409). Також, існує позитивна залежність від розміру фолікула і вмісту
СОД1 та МСОД (η = 0,333 та 0,393) й негативна з СОД2 (η = 0,558) у антральній рідині з
яєчника «раннього жовтого тіла».
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Порівнянням величин значень ізозимів у антральній рідині з однакових за розміром
фолікулів але різних за фізіологічним станом статевих залоз виявлено вірогідну різницю
(р<0,05) між середніми і великими фолікулами яєчників «раннього та пізнього жовтого тіла»
за вмістом СОД2 та між великими фолікулами яєчників «фолікулярного росту» і «пізнього
жовтого тіла» за вмістом ЕСОД. Крім того, існує вірогідна різниця (р<0,05) між вмістом
МСОД у антральній рідині з малих фолікулів фізіологічного стану «раннього жовтого тіла» та
«гіпофункції». Підвищений вміст МСОД у антральній рідині малих фолікулів яєчника за
гіпофункції, порівняно з аналогами за фізіологічних станів, свідчить про активне утворення
О2•- у мітохондріях клітин гранульози й, можливо, ооцита. Вказані зміни окисного метаболізму
і нагромадження цитотоксичного продукту Оксигену у мітохондріях порушує
електронтранспортний ланцюг і, відповідно, знижує ресинтез АТФ, що характеризує
понижену якість як статевої клітини, так і генеративну функцію яєчника.
ВИСНОВКИ
1. Активність СОД у тканині яєчника залежить від фізіологічного стану і за
«фолікулярного росту» становить 18,5±0,95 MО/ мг протеїну, вища на 21,0 % (р<0,05) за
«пізнього жовтого тіла» і найвища за «раннього жовтого тіла» (25,6±1,25 МО/ мг протеїну).
2. У тканині яєчника за «гіпофункції» активність СОД – 10,6±1,93 MО/ мг протеїну,
що свідчить про ймовірне гальмування активності чи понижений синтез ензиму.
3. Зі зміною фізіологічного стану яєчника: «раннього жовтого тіла» → «пізнього
жовтого тіла» → «фолікулярного росту» у тканині статевих залоз знижується активність СОД
(р<0,001).
4. У тканинах репродуктивних органів корів (статевої залози і ендометрію) та
антральній рідині фолікулів виявлено 5 ізозимів СОД: СОД1, СОД2, СОД3 – цитозольні,
МСОД – мітохондрійний і ЕСОД – позаклітинний.
5. У корів за гіпофункції яєчників тканини репродуктивних органів (статевої залози і
ендометрію) характеризуються пониженим вмістом СОД2 і підвищеним СОД3, МСОД і
ЕСОД, що може характеризувати процеси підвищеного утворення О2•- у мітохондріях і
позаклітинному просторі та понижену здатність перетворювати їх у цитозолі клітин.
6. Установлена неоднозначна за силою та напрямком кореляція між вмістом окремих
ізозимів СОД у антральній рідині та величиною фолікула і фізіологічним станом яєчника.
7. В антральній рідині малих фолікулів яєчника за гіпофункції підвищений вміст
МСОД, порівняно з аналогами з фізіологічних станів, свідчить про активне утворення О2•- у
мітохондріях клітин гранульози й ооцита.
Перспективи досліджень. Вивчити активність і вміст ізозимів глутатіонпероксидази у
репродуктивних органах корів.
ACTIVITY AND CONTENT OF SUPEROXIDE DISMUTASE ISOZYMES IN TISSUES
OF COW REPRODUCTIVE ORGANS
M. M. Akymyshyn, N. V. Kuzmina, D. D. Ostapiv
Institute of Аnimal Biology of NAAS
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
Activity and content of superoxide dismutase (SOD) isozymes in tissues of cow reproductive
organs in connection with physiological state and at ovarian hypofunction were investigate. It was
found that SOD activity in ovary tissue at “follicle growth” is 18,5±0,95 UI/ mg of protein, higher on
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21,0 % (р<0,05) when state is “late corpus luteum”, and is the highest (25,6±1,25 UI/ mg of protein)
at “early corpus luteum”. When there is “hypofunction” in ovary tissue SOD activity is 10,6±1,93
UI/ mg of protein, which points on violation of oxidative metabolism and probable inhibition or
reduced enzyme synthesis. In tissues of cow reproductive organs (gonads and endometrium) and
antral follicular fluid we found 5 SOD isozymes Cu, Zn-SOD (SOD1, SOD2, SOD3) – cytosolic,
Mn-SOD (MSOD) – mitochondrial and ESOD – extracellular. Cow tissues of the reproductive organs
at ovarian hypofunction compared with physiological conditions (gonads and endometrium) are
characterize by low content of SOD2 and increased SOD3, MSOD and ESOD. The changes
characterize the process of intensive formation of O• in mitochondria and extracellular space and
lowered ability to destroy them in the cytosol. Correlation analysis showed ambiguous dependence
by strength and direction of certain SOD isozyme content in antral follicle fluid from the size and
physiological condition of the ovary. We registered a higher content of MSOD in antral follicle fluid
when there is hypo-function, comparing to analogues under physiological conditions. This may point
on active production of O• in mitochondria in oocytes and granulose and reduction of potential
growth capacity, maturation and transformation into a dominant follicle.
Keywords: SUPEROXIDE DISMUTASE, ISOZYMES, OVARIES, FOLLICLES,
ENDOMETRIUM, ANTRAL LIQUID.
АКТИВНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИЗОЗИМОВ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ
В ТКАНЯХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ КОРОВ
М. М. Акымышин, Н. В. Кузьмина, Д. Д. Остапив
Институт биологии животных НААН
ул. В.Стуса, 38, г. Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
Исследовали активность и содержание изозимов супероксиддисмутазы (СОД) в
репродуктивных органах коров в зависимости от физиологического состояния и при
гипофункции яичников. Установлено, что активность СОД в ткани яичника при
«фолликулярном росте» составляет 18,5 ± 0,95 МЕ / мг протеина, выше на 21,0 % (р <0,05) при
«позднем жёлтом теле» и самая высокая при «раннем жёлтом теле» (25,6 ± 1,25 МЕ / мг
протеина). В ткани яичника при «гипофункции» активность СОД – 10,6 ± 1,93 МЕ / мг
протеина, свидетельствует о нарушении окислительного метаболизма и вероятном
торможении активности или снижении синтеза энзима. В тканях репродуктивных органов
коров (половой железы и эндометрия) и антральной жидкости фолликулов выявлено 5
изозимов СОД: Cu, Zn-СОД (СОД1, СОД2, СОД3) – цитозольные, Mn-СОД (МСОД) –
митохондриальный и ЕСОД – внеклеточный. У коров при гипофункции яичников, по
сравнению с физиологическими состояниями, ткани репродуктивных органов (половой
железы и эндометрия) характеризуются низким содержанием СОД2 и повышенным СОД3,
МСОД и ЕСОД, что может характеризовать процессы интенсивного образования О2•- в
митохондриях и внеклеточном пространстве, а также пониженную способность превращать
их в цитозоле клеток. Установлена неоднозначная по силе и направлению корреляция между
содержанием отдельных изозимов СОД в антральной жидкости с величиной фолликула и
физиологическим состоянием яичника. При этом, в антральной жидкости малых фолликулов
яичника при гипофункции самое высокое содержание МСОД, по сравнению с аналогами
физиологических состояний, может свидетельствовать об интенсивном образовании О2•- в
митохондриях клеток гранулёзы и ооцита, снижении потенциальной способности к росту,
созреванию и превращению в доминирующий фолликул.
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ЗМІНИ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ
ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГІПОТИРЕОЗІ
Р. Р. Бокотько1, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Київ, 03041, Україна
Наводяться результати вивчення зміни окремих біохімічних показників, які
характеризують патогенез експериментального дифузного токсичного зоба в щурів, що
характеризує понижену функцію щитоподібної залози тварин, тобто гіпотиреоз. Після
застосування випоювання замість води 1 % розчину перхлорату калію для
експериментального моделювання гіпотиреозу у щурів, встановлено збільшення загального
кальцію, загального білка і альбумінів та лужної фосфатази, іонізованого кальцію, зменшення
магнію та фосфору. Були зафіксовані підвищення рівня холестерину, порівняно з вихідним
станом, що вказує на вагомі порушення ліпідного обміну.
Ключові слова: ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА, ГІПОТИРЕОЗ, ПЕРХЛОРАТ КАЛІЮ,
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ, ЩУРИ.
Проблема діагностики, профілактики та лікування гіпотиреозу у тварин залишається
актуальною як у науковій сфері, так і в практичній ветеринарній медицині, оскільки даний вид
патології в більшості випадків ускладнюється порушенням всіх обмінних процесів в організмі,
порушенням росту, роботи серця, печінки, нирок, порушенням здатності накопичувати кисень
у тканинах, порушенням репродуктивної функції, анемії [1]. Невміле застосування ліків,
годівля неякісними незбалансованими кормами, вірусна інфекція та інші етіопатогенетичні
чинники призводять до хронічного порушення паренхіми щитоподібної залози з усіма її
структурно-функціональними одиницями [2–4].
Як відомо, гіпотиреоз характеризується частковою або повною втратою функції
щитоподібної залози, що призводить до зміни показників кальцій – фосфорного обміну,
супроводжується зростанням вмісту неорганічного фосфору та альбумінів у сироватці крові,
на тлі підвищення мінеральної щільності кісткової тканини, також супроводжується
збільшенням холестерину, погіршується тиреоїдний стан, що проявляється підвищенням
вмісту тиреотропного гормону гіпофіза, зменшенням концентрації вільного тироксину і
тиреоїдного індексу, а також зростанням вмісту неорганічного фосфору та альбумінів у
сироватці крові [5–7].
Літературні дані свідчать про використання безлічі методів експериментального
моделювання різних форм гіпотиреозу з використанням ушкоджуючих факторів, що мають
різноманітні механізми токсичного ушкодження щитоподібної залози щурів [4, 5]. Однак
модель ураження щитоподібної залози з використанням перхлорату калію (KClO4) одна з
найбільш розповсюджених в експерименті [6, 7]. Характер змін у щитоподібній залозі
залежить від часу дії патологічного чинника на щитоподібну залозу [8].
Без проведення клінічних, морфологічних, гормональних та біохімічних досліджень
розробка ефективних засобів лікування тиреоїдної недостатності тварин та вивчення
механізмів розвитку хвороби неможлива. За змінами біохімічних показників крові можна
визначити відхилення у функціях щитоподібної залози при експериментальному гіпотиреозі,
наявність, ступінь та тяжкість розвитку тиреоїдної недостатності у тварин [4].
Науковий керівник – д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН А. Й. Мазуркевич
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Експерименти на тваринах були проведені з дотриманням вимог Закону України
«Про захист тварин від жорстокого поводження » (ст. 230 від 2006 року ), «Загальних
етичних принципів експериментів над тваринами», схвалених Національним конгресом з
біоетики (20.09.04 р., Київ , Україна) і узгоджених з положеннями « Європейської конвенції
щодо захисту хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших
наукових цілях» (Страсбург, 1986).
Метою нашої роботи було дослідити характер зміни деяких біохімічних показників
сироватки крові за експериментально змодельованої тиреоїдної недостатності у щурів після
застосування замість води 1 % розчину перхлорату калію, протягом 60 діб.
Матеріали і методи. Експериментальні дослідження проведені в умовах проблемної
науково-дослідної лабораторії фізіології та експериментальної патології тварин НУБіП
України.
У досліді використали 20 статевозрілих безпородних лабораторних щурів, масою тіла
145 ± 3 г. З них була сформована 1 група інтактних дослідних тварин (10 гол.), яка слугувала
контролем. Тварини контрольної групи отримували воду без вмісту перхлорату калію. З решти
тварин формували 2 дослідні групи по 10 щурів. Тваринам дослідної групи випоювали замість
води протягом 60 днів 1 % розчин перхлорату калію, також проводили зважування живої маси
раз у сім днів. В якості корму щури отримували збалансований повнораціонний комбікорм,
призначений для годівлі даного виду тварин.
Клінічний прояв тиреоїдної недостатності оцінювали за поведінкою тварин, їх
апетитом, масою тіла, станом шкіри та шерстного покриву. Тварин виводили з експерименту
на 60 добу після останнього давання 1 % перхлорату калію, згідно з літературними даними,
які опубліковані у фахових виданнях як гуманної, так і ветеринарної медицини [7]. Загальна
тривалість досліду становила 60 діб. При дослідженні макроскопічного стану щитоподібної
залози при модельованому експериментальному гіпотиреозі враховували її зміни, розміри та
вагу самої щитоподібної залози дослідних тварин.
Кров для лабораторних досліджень відбирали із серця на 60 добу після останнього
додавання замість води 1 % перхлорату калію. У сироватці крові визначали такі біохімічні
показники: концентрацію загального білка, альбуміну, сечовини, глюкози, холестеролу та
активність ферментів – аланін-амінотрансферази (АлАТ), аспартат-амінотрансферази (АсАТ)
та лужної фосфатази (ЛФ) на біохімічному аналізаторі Vitros-250. Підготовку проб і
визначення біохімічних показників проводили згідно з інструкцією до приладу. Одержані дані
опрацьовували статистично із використанням критерію tº Стьюдента.
Результати й обговорення. Результати досліджень свідчать про те, що змодельований
експериментально гіпотиреоз у щурів супроводжується вираженими клінічними ознаками. В
обох дослідних групах спостерігалося пригнічення загального стану, зменшення маси тіла,
скуйовдженість шерстного покриву, зменшення еластичності та блідість шкіри. У цих тварин
щитоподібна залоза збільшена, а вага зменшена, порівняно з контрольною групою. Дані
клінічного прояву тиреоїдної недостатності підтверджені результатами гістологічних
досліджень щитоподібної залози, відібраної від дослідних тварин [7]. Отримані результати
біохімічного дослідження крові свідчать, що у щурів дослідної групи змодельованого
гіпотиреозу спостерігалися суттєві зміни показників, порівняно з контролем (табл.).
Зокрема, на 60 добу експериментального змодельованого гіпотиреозу, що
характеризується тиреоїдною недостатністю, ми бачили суттєве зниження глюкози в
сироватці крові, що може свідчити про зниження рівня окиснювальних процесів, що
призводить до зниження активності глікогенезу та, як наслідок, до порушення участі печінки
в регуляції рівня глюкози в крові [8]. Таким чином, явно відображається вплив тиреоїдної
недостатності на окиснювальні процеси організму, порушується рівень глікогену та
відмічається вагоме порушення роботи печінки, яке тягне за собою порушення інших систем
та органів організму. Зниження заліза в крові свідчить про уповільнену регенеративну
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здатність кісткового мозку, послаблення імунітету та м'язову слабкість. Також є характерною
ознакою тиреоїдної недостатності тварин.
Таблиця
Біохімічні показники сироватки крові білих щурів при експериментальному гіпотиреозі, М±m (n = 3)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Показники
Глюкоза, ммоль/л.
Сечовина, мкмоль/л.
Креатинін, мкмоль/л.
Амілаза, Ед/л.
Кальцій, ммоль/л.
Фосфор, ммоль/л.
Загальний білок, г/л.
Альбумін, г/л.
АСТ, МЕ/л.
АЛТ, МЕ/л.
Лужна фосфатаза, МЕ/л.
Лактатдегідрогеназа(ЛДГ), МЕ/л.
Креатинфосфокіназа(КФК), МЕ/л.
Гамма- глутамілтрансфераза (ГГТ), МЕ/л.
Холестерин, ммоль/л.
Магній, ммоль/л.
Хлор, ммоль/л.
Залізо, ммоль/л.
Загальний білірубін, мкмоль/л.
Прямий білірубін, мкмоль/л.
Непрямий білірубін, мкмоль/л.

Контрольна група
13,4±0,81
8,36±0,15
63,66±2,12
811,33±7,35
2,22±0,03
2,06±0,038
54,7±1,74
28±0,58
68,33±0,38
78±0,58
188,33±0,96
906,33±1,54
265,33±0,96
58±0,58
1,31±0,00
0,95±0,00
86,66±0,96
23,5±0,29
0,80±0,00
0,5±0
0,17±0,00

Дослідна група
7,28±0,067 ⃰ ⃰
11,7±0,17 ⃰ ⃰ ⃰
44,66±1,35 ⃰ ⃰
958,33±19,36 ⃰ ⃰
2,81±0,00 ⃰ ⃰ ⃰
1,85±0,03 ⃰
72,26±0,89 ⃰ ⃰ ⃰
33±0 ⃰ ⃰
93±1,16 ⃰ ⃰ ⃰
58±0,58 ⃰ ⃰ ⃰
322,33±1,54 ⃰ ⃰ ⃰
1076,7±44,52 ⃰
387±4,06 ⃰ ⃰ ⃰
33,33±2,12 ⃰ ⃰ ⃰
2,83±0,01 ⃰ ⃰ ⃰
0,81±0,00 ⃰ ⃰ ⃰
92,33±0,38 ⃰ ⃰
20,26±0,73 ⃰
1±0 ⃰ ⃰ ⃰
0,71±0,00 ⃰ ⃰ ⃰
1±0 ⃰ ⃰ ⃰

Примітка: * р < 0,05; ** р < 0,01; ***р < 0,001, порівняно з контролем

Концентрація сечовини, як кінцевого продукту обміну білків та основної складової
частини залишкового азоту, залежить від інтенсивності її синтезу та виведення. Тому її
визначення є важливим діагностичним тестом як для визначення стану печінки, де вона
синтезується, так і для нирок, через які вона виводиться. Дані, наведені в таблиці, свідчать про
те, що на 60 добу після останнього введення 1 % р-ну перхлорату калію (KClO4) функція
печінки понижується, про що свідчить зменшення вмісту сечовини в крові тварин. Одночасно
такий показник слугує доказом можливого підвищенням, порівняно з нормою, активності
видільної функції нирок за цих умов.
Збільшення креатиніну свідчить про порушення метаболічних процесів,
супроводжуючи глибоким порушенням білкового обміну в організмі повністю. Може свідчити
про виснаження енергетичних запасів організму, схуднення, що і відображається на дослідній
групі щурів, де для їх погашення використовуються білкові ресурси, яких найбільше в м'язах.
Підвищення амілази в сироватці крові дослідної групи тварин свідчить про запальні
процеси в організмі. Так як амілаза виводиться через нирки і недостатня їх функція призводить
до затримки і підвищення даного ферменту в крові, цей показник може свідчити про порушену
роботу нирок у зв'язку із впливом токсичності перхлорату калію.
Гіперкальциємія може свідчити про зниження рівня ниркового кровоточу та зниження
клубочкової фільтрації, як окремо в нефроні, так і в цілому в нирці. Також збільшення кальцію
в крові свідчить про зменшення його в кістковій тканині, що характерно при гіпотиреозі
тварин. Відмічається значне порушення роботи нирок а також порушення, у свою чергу, і в
кістковому обміні. З часом можуть формуватися ниркові камені. Тобто, збільшення кальцію в
крові провокується зменшенням вмісту кальцію в кістках. Нестача фосфору (гіпофосфатемія)
характеризується розладами кислотно-лужного балансу, порушенням травної системи,
гіперкальціємією і порушеннями, що впливають на процеси виділення в нирках. Тому завжди
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при збільшенні кальцію буде зменшуватися фосфор, низький рівень фосфору характерний для
гіпотиреозу.
Збільшення рівня загального білка при гіпотиреозі, може свідчити про порушення
обміну речовин, запальні процеси печінки, збільшенням в'язкості крові в судинному руслі,
посилення синтезу білків і також є підозра на порушення роботи нирок, що може бути ще
пов'язано додаванням з водою 1 % р-ну перхлорату калію. Підвищена норма альбуміну може
свідчити про порушення роботи печінки, нирок, що також характерно при гіпотиреозі.
Підвищення рівня холестерину очевидно, пояснюється розладами в регуляторній
здатності печінки через її токсичне ураження [4]. Як відомо, печінка бере активну участь у всіх
етапах обміну жирів. У ній активно відбувається обмін стеринів, зокрема холестеролу,
переважна кількість якого синтезується в організмі з ацетилкоензиму. У тому числі 80 % його
утворюється в печінці [7]. Зниження у сироватці крові рівня альбуміну може характеризувати
запальні процеси [8].
ВИСНОВКИ
1. Випоювання щурам 1 %-го розчину перхлорату калію на 60 день досліду
призводить до порушення біохімічних показників крові щурів.
2. Збільшення холестерину, лактатдегідрогенази, креатинфосфоркінази, лужної
фосфатази, підтверджує діагностику гіпотиреозу з іншими дослідниками.
3. Підвищений холестерин в крові свідчить про вагоме порушення білкового обміну,
яке характерно при гіпотиреозі.
4. Відбувається порушення детоксикаційної роботи печінки та легень, видільної
функції нирок і серцевої діяльності.
Перспективи досліджень. Наведені дані біохімічних показників сироватки крові при
експериментальному гіпотиреозі у щурів використовуватимуться в подальших дослідженнях
з вивчення ефективності застосування мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) при
лікуванні тиреоїдної недостатності у тварин.
CHANGES OF BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD SERUM OF RATS
WITH EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM
R. R. Bokotko
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
16, Polkovnika Potehinа str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
The results of the study of changes in some biochemical parameters that characterize the
pathogenesis of experimental diffuse toxic goiter in rats that characterizes lowered thyroid function
animals is Hypothyroidism. After application of the watering water instead of 1% solution of
potassium perchlorate for experimental modeling of hypothyroidism in rats found: an increase in total
calcium, total protein and albumin and alkaline phosphatase, ionized calcium, magnesium and
phosphorus reduction. Were recorded higher levels of cholesterol compared to the initial state,
indicating a strong lipid metabolism.
Keywords: THYROID GLAND, HYPOTHYROIDISM, POTASSIUM PERCHLORATE,
BIOCHEMICAL INDEXES OF BLOOD SERUM, RATS.
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ КРЫС
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ
Р. Р. Бокотько
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
Приводятся результаты изучения изменения отдельных биохимических показателей,
характеризующих патогенез экспериментального диффузного токсического зоба у крыс,
характеризующий пониженную функцию щитовидной железы животных, то есть гипотиреоз.
После применения выпойки вместо воды 1 % раствора перхлората калия для
экспериментального моделирования гипотиреоза у крыс, установлено: увеличение общего
кальция, общего белка и альбумина и щелочной фосфатазы, ионизированного кальция,
уменьшение магния и фосфора. Были зафиксированы повышением уровня холестерина по
сравнению с исходным состоянием, указывает на значительные нарушения липидного обмена.
Ключевые слова: ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА, ГИПОТИРЕОЗ, ПЕРХЛОРАТ КАЛИЯ,
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИВОРОТКИ КРОВИ, КРЫСЫ.
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ІНДЕКСИ ІНТЕНСИВНОСТІ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ
У СВИНЕЙ РІЗНИХ ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗА ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТРЕСУ
О. В. Данчук, канд. вет. наук, доцент, докторант
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Київ, 03041, Україна
Показано інформативність інтегральних показників та індексів інтенсивності
пероксидного окиснення ліпідів у свиней різних типів вищої нервової діяльності за дії
технологічних стресів. Доведено доцільність розрахунку окремих індексів та інтегральних
показників для оцінки інтенсивності пероксидації ліпідів. Відлучення поросят
супроводжується зниженням індексу ДК/КД протягом 5 діб у 1,2-1,3 рази, що вказує на високу
інтенсивність знешкодження первинних продуктів ПОЛ у організмі поросят. Незалежно від
типологічних особливостей ВНД технологічний стрес супроводжується зростанням індексу
ТБК-АП/ДК. Однак, якщо у тварин сильних типів ВНД після відлучення протягом п’яти діб
даний показник знижується, то у тварин слабкого типу ВНД зростає у 1,5 рази, що свідчить
про зростання рівня вільнорадикальних реакцій із інтенсивним знешкодженням проміжних
продуктів пероксидації. Встановлено зростання ІШ у свиней сильних типів ВНД при
технологічному стресі у 1,2-1,4 рази не залежить від етіології стресу. Натомість у тварин
слабкого типу ВНД стрес-відлучення не супроводжувався зростанням ІШ, що вказує на
низьку інтенсивність знешкодження продуктів ПОЛ.
Ключові слова: ІНТЕГРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ, ІНДЕКС ШИФФОУТВОРЕННЯ,
ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ, СВИНІ, СТРЕС.
В адаптації організму до мінливих умов довкілля провідна роль належить основним
характеристикам коркових процесів, різне поєднання яких визначає типологічні особливості
вищої нервової діяльності (ВНД) [1, 2]. Незалежно від типу ВНД, дія стресового фактору
(відлучення, перегрупування тощо) супроводжується підвищенням вмісту продуктів ПОЛ в
організмі свиней. Однак, у тварин сильних типів ВНД встановлено врівноваженість процесів
утворення та знешкодження продуктів ПОЛ, тоді, як у тварин слабкого типу ВНД виявлена
низька адаптаційна здатність і стресостійкість [3, 4].
Для оцінки інтенсивності вільнорадикального окиснення, стану системи
антиоксидантної системи та збалансованість інтенсивності ПОЛ та активності системи АОЗ
визначають ряд розрахункових показників, зокрема, індекс шиффоутворення, індекси
окиснення та ряд інших [3-7]. Однак, їх інформативність у порівняльному аспекті практично
не висвітлена, а їх інтерпретація у різних авторів зачату різниться.
Мета роботи – дослідити індекси інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів у
свиней різних типів вищої нервової діяльності за технологічного стресу.
Матеріали і методи. Дослідження проводилися на свинофермі ТОВ СП «Нібулон»
філія «Мрія» с. Сокіл Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Для проведення
експерименту було підібрано 40 підсисних поросят великої білої породи. До двомісячного віку
поросята утримувались під свиноматками у типових приміщеннях. У 60-добовому віці
проводили відлучення, вакцинацію проти бешихи та формували групи на дорощування. У 90добовому віці проведено ревакцинацію тварин. На 180-ту добу досліджень тварин переводили
в літній табір та проводили перерозподіл груп. Тварин в сформованих групах утримували на
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сухому концентратному типі годівлі, доступ до води – вільний. Годівля свиней проводилась
вволю.
У 5-місячному віці у всіх тварин визначали силу, врівноваженість і рухливість нервових
процесів модифікованої методикою розробленою на кафедрі фізіології, патофізіології та
імунології тварин НУБіП України [8]. На підставі аналізу отриманого матеріалу було
сформовано 4 групи тварин, по 10 голів у кожній: І група – сильний врівноважений рухливий
тип (СВР); II група – сильний врівноважений інертний тип (СВІ); III група – сильний
неврівноважений тип ВНД (СН); IV група – слабкий тип вищої нервової діяльності (С).
У 60, 61, 65, 90, 180, 181, 185 та 210-добовому віці у всіх тварин брали кров шляхом
пункції передньої порожнистої вени (до 3-місячного віку) та вушної вени (після 6-місячного
віку). В еритроцитах крові визначали: вміст ТБК-активних продуктів спектрофотометричним
методом за реакцією з тіобарбітуровою кислотою; дієнових кон’югантів за принципом, що
процес пероксидного окиснення поліненасичених жирних кислот супроводжується
перегрупуванням подвійних зв’язків і виникненням системи сполучених дієнових структур,
що мають максимум поглинання при 232-234; вміст загальних ліпідів гравіметричним
методом. У плазмі крові визначали вміст основ Шиффа, що базується на вимірюванні
інтенсивності флуоресценції даних сполук, видобутих ліпідними розчинниками з біологічного
матеріалу [9]. Після тримання результатів досліджень проводили розрахунок індексів
інтенсивності ПОЛ: ШО/МДА – індекс Шиффоутворення (відношення основ Шиффа до
вмісту ТБК-АП; ТБК-АП/ДК – індекс накопичення кінцевих продуктів ПОЛ; ТБК-АП/ліпіди
– індекс (коефіцієнт) інтенсивності вільнорадикального окиснення ліпідів.
Результати й обговорення. Відомо, що дієнові кон'югати (ДК), які утворюються в
результаті міграції подвійного зв'язку в поліненасичених жирних кислотах є первинними
продуктами ПОЛ, і відносяться до токсичних метаболітів, що здатні пошкоджувати
ліпопротеїди, білки, ферменти і нуклеїнові кислоти [6]. Натомість вторинні продукти, такі, як
кетодієни та спряжені триєни є менш токсичними, тому індекс ДК/КД вказує на інтенсивність
метаболізму ДК-КД, тобто накопичення токсичних продуктів ПОЛ [4].
Відлучення поросят супроводжується зниженням індексу ДК/КД протягом 5 діб у 1,21,3 рази, що вказує на високу інтенсивність знешкодження первинних продуктів ПОЛ у
організмі поросят (рис. 1). Натомість, після переведення у літній табір протягом першої доби
індекс ДК/КД вірогідно не змінюється, що свідчить про врівноваженість в системі утворення
та знешкодження первинних продуктів ПОЛ, однак до 5-ї доби після дії стресового фактору
проходить значне зростання даного показника у 1,4 рази, що вказує на накопичення первинних
продуктів ПОЛ та зниження інтенсивності їх утилізації.
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Рис. 1. Індекс ДК/КД у свиней різних типів ВНД при технологічному стресі, ум. од. (M±m; n=5).

У тварин різних типів ВНД достовірні різниці показника ДК/КД встановлено лише
після переведення тварин у літній табір та переформування дослідних груп. Зокрема, у тварин
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СВР типу ВНД даний показник вище на 10-13 %, у порівнянні із показниками тварин СВІ та
слабкого типу ВНД. Однак. зростання показника проходить не за рахунок збільшення вмісту
токсичних сполук – ДК, а по причині меншого вмісту КД.
Альдегідам і кетони є субстратами багатьох цитозольних і мікросомальних ферментів і
можуть утворюватися не тільки в результаті розщеплення гiдропероксидів, але і при розпаді
деяких інших речовин [7]. Зростання індексу ТБК-АП/ДК у поросят після відлучення поряд
із зниження показника ДК/КД в першу чергу вказує на високу інтенсивність знешкодження
первинних продуктів ПОЛ здорових тварин, що підтверджується від’ємними кореляційними
зв’язками (r=-0,6).
Зниження індексу ТБК-АП /ДК свідчить про накопичення проміжних продуктів ПОЛ,
а значить незавершеність ПОЛ. Нами встановлено, що незалежно від типологічних
особливостей ВНД технологічний стрес супроводжується зростанням індексу ТБК-АП/ДК
(рис. 2). Однак, якщо у тварин сильних типів ВНД після відлучення протягом п’яти діб даний
показник знижується, то у тварин слабкого типу ВНД зростає ще у 1,5 рази, що свідчить про
зростання рівня вільнорадикальних реакцій із інтенсивним знешкодженням проміжних
продуктів пероксидації.
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Рис. 2. Індекс ТБК-АП/ДК у свиней різних типів ВНД при технологічному стресі (n=5, ум. од.).

Кінцеві продукти пероксидного окислення ліпідів, зокрема, малоновий діальдегід і ін,
взаємодіючі з N-кінцевими залишками амінокислот, білків і аміногрупами фосфоліпідів,
утворюють флуоресцентні з'єднання типу основ Шиффа [3]. Ці сполуки є більш стабільними
або "кінцевими" продуктами ПОЛ, так як утилізація їх в організмі відбувається з низькою
швидкістю і в результаті цього вони накопичуються в тканинах тварин. Очевидно тому індекс
Шиффоутворення визначає інтенсивність знешкодження токсичних продуктів ПОЛ в
організмі тварин. Встановлено, що зростання ІШ у свиней сильних типів ВНД при
технологічному стресі у 1,2-1,4 рази не залежить від етіології стресу (рис. 3). Очевидно, процес
знешкодження кінцевих продуктів ПОЛ у організмі в фізіологічних умовах є збалансованим і
проходить з однаковою інтенсивністю.
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Рис. 3. Індекс шиффоутворення у свиней різних типів ВНД при технологічному стресі (n=5, ум. од.).

Натомість у тварин слабкого типу ВНД стрес-відлучення не супроводжувався
зростанням ІШ, що очевидно вказує на низьку інтенсивність знешкодження продуктів ПОЛ.
ВИСНОВКИ
1. Відлучення поросят супроводжується зниженням індексу ДК/КД, що вказує на
високу інтенсивність знешкодження первинних продуктів ПОЛ у організмі поросят.
2. Незалежно від типологічних особливостей ВНД, технологічний стрес
супроводжується зростанням індексу ТБК-АП/ДК. У тварин сильних типів ВНД після
відлучення протягом п’яти діб показник ТБК-АП/ДК знижується, а у тварин слабкого типу
ВНД зростає.
3. Встановлено зростання ІШ у свиней сильних типів ВНД при технологічному стресі
у 1,2-1,4 рази. У тварин слабкого типу ВНД стрес-відлучення не супроводжувався зростанням
ІШ, що вказує на низьку інтенсивність знешкодження продуктів ПОЛ.
Перспективи досліджень полягають у встановленні індексів активності та
збалансованості системи антиоксидантного захисту у свиней різних типів ВНД.
THE INTENSITY OF LIPID PEROXIDATION INDICES IN PIGS OF DIFFERENT
TYPES OF HIGHER NERVOUS ACTIVITY IN THE TECHNOLOGICAL STRESS
О. Danchuk
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
16, Polkovnika Potehinа str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
Displaying the information content of the integral indicators and indices of intensity of lipid
peroxidation in pigs of different types of higher nervous activity in the period of technological
stresses. The expediency of the calculation of the individual indices and integral indicators for
assessing the intensity of lipid peroxidation. Weaning piglets accompanied by a decrease in the index
diene links / ketodiene for 5 days in 1.2-1.3 times, which indicates a high intensity of neutralization
of primary products of free radical oxidation of lipids in the body of pigs. Regardless of the
typological features of HNA technological stress accompanied by the growth of the index of
malondialdehyde / diene links. However, if the animal’s severe types of HNA after weaning for five
days, this indicator decreased, the animals of the weak type IRR increases by 1.5 times, indicating
that the increase in the level of free radical reactions with intense neutralization intermediates. Schiff
27

bases established in pig’s strong growth types HNA at technological stresses in 1,2-1,4 times is
independent of the etiology of stress. But in animals of the weak type HNA stress excommunication
was not accompanied by an increase of Schiff bases, which indicates the low intensity of
neutralization of lipid peroxidation products.
Keywords: INTEGRATED INDICATORS, SCHIFF BASES INDEX, LIPID
PEROXIDATION, PIGS, STRESS.
ИНДЕКСЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
У СВИНЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СТРЕССЕ
А. В. Данчук
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
Показано информативность интегральных показателей и индексов интенсивности
перекисного окисления липидов у свиней разных типов высшей нервной деятельности в
период технологических стрессов. Доказана целесообразность расчета отдельных индексов и
интегральных показателей для оценки интенсивности пероксидного окисления липидов.
Отъем поросят сопровождается снижением индекса диеновые конъюгаты/кетодиены в
течение 5 суток в 1,2-1,3 раза, что указывает на высокую интенсивность обезвреживания
первичных продуктов свободно радикального окисления липидов в организме поросят.
Независимо от типологических особенностей ВНД технологический стресс сопровождается
ростом индекса малоновый диальдегид/диеновые конъюгаты. Однако, если у животных
сильных типов ВНД после отлучения течение пяти суток данный показатель снижается, то у
животных слабого типа ВНД растет в 1,5 раза, что свидетельствует о росте уровня свободно
радикальных реакций с интенсивным обезвреживанием промежуточных продуктов.
Установлено рост оснований Шиффа у свиней сильных типов ВНД при технологическом
стрессе в 1,2-1,4 раза не зависит от этиологии стресса. Зато у животных слабого типа ВНД
стресс-отлучение не сопровождался ростом оснований Шиффа, что указывает на низкую
интенсивность обезвреживания продуктов ПОЛ.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ КОРМОВИХ ЕСЕНЦІАЛЬНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ
РОДИНИ -6 В ОРГАНІЗМІ МОЛОДНЯКУ ГУСЕЙ, ВИРОЩУВАНОГО
НА М’ЯСО ТА ЇХ НАКОПИЧЕННЯ В ПЕЧІНЦІ Й СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ
О. Б. Дяченко, канд. с.-г. наук,
Й. Ф. Рівіс, д-р с.-г. наук
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна
Досліджено вплив додавання соняшникової олії за 1 місяць до планового забою до
раціону молодняку гусаків, вирощуваних на м’ясо на показники вмісту біологічно активних
поліненасичених жирних кислот родини -6 у їх печінці й скелетних м’язах та прирости маси
тіла.
Встановлено, що введення соняшникової олії (як джерела лінолевої кислоти, яка є
попередником поліненасичених жирних кислот родини -6) до раціону вирощуваного на м’ясо
молодняку гусей, за рахунок інтенсивної трансформації, викликає вірогідне зростання вмісту
біологічно активних поліненасичених жирних кислот родини -6 в їх печінці та скелетних
м’язах. При цьому збільшення трансформації лінолевої кислоти із травного каналу
супроводжується підвищенням трансформації із травного каналу іншої поліненасиченої
жирної кислоти – ліноленової. Наведені зміни свідчать про те, що збільшення у травному
каналі трансформації жирних кислот родини -6 супроводжується зростанням
трансформації жирних кислот родини -3.
Водночас, зростання вмісту біологічно активних поліненасичених жирних кислот
родин -6 і -3 у вищевказаних тканинах, за рахунок стимулювання обмінних процесів в
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організмі, сприяє вірогідному збільшенню середньодобових приростів маси тіла гусей та
зумовлює підвищення біологічної цінності гусятини.
Ключові слова: МОЛОДНЯК ГУСЕЙ, СОНЯШНИКОВА ОЛІЯ, ПОЛІНЕНАСИЧЕНІ
ЖИРНІ КИСЛОТИ РОДИНИ -6, М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ.
Пошук засобів збільшення продуктивності вирощуваного молодняку гусей на м’ясо та
підвищення біологічної цінності м’яса ведуться в усьому світі [5, 8, 11]. Для цього
використовуються різноманітні біологічні засоби, в тому числі жири та жирні кислоти
рослинного походження [5, 7, 8]. Однак, до цього часу немає єдиної думки щодо оптимальних
кількостей рослинних жирів, які для тварин є джерелом вказаних жирних кислот. Це пов’язано
з тим, що до цього часу в світовій літературі немає кількісних даних щодо вмісту есенціальних
жирних кислот родин -3 і -6 у раціоні молодняку гусей. Недостатня або надмірна кількість
есенціальних жирних кислот родин -3 і -6 у раціоні негативно впливає на їх накопичення в
організмі молодняку гусей, вирощуваного на м’ясо, та біологічну цінність отриманої гусятини.
Аналіз даних літератури та попередні результати наших досліджень свідчать про те, що
основні корми, які використовуються для годівлі гусей, містять у своєму складі недостатню
кількість есенціальних жирних кислот родин -3 і -6. Крім того, у зв’язку з наявністю у гусей
вола, м’язового шлунку та сліпої кишки велика кількість есенціальних жирних кислот родин
-3 і -6 трансформується у менш цінні мононенасичені та насичені жирні кислоти [5]. Тому
в жирнокислотному складі гусятини міститься невелика кількість есенціальних жирних кислот
родин -3 і -6. Тим самим знижується біологічна цінність гусятини. Як відомо, есенціальні
жирні кислоти родин -3 і -6 в організмі людини і тварин є попередниками цілого ряду
біологічно активних речовин (простагландинів, тромбоксанів, лейкотриєнів) та основними
складовими цитоплазматичних і клітинних мембран [1, 3, 4, 8-13]. Крім того, есенціальні
жирні кислоти родин -3 і -6 в організмі здатні трансформувати атерогенний холестерол
ліпопротеїнів низької щільності у їх похідні, а саме: жовчні кислоти, 25-ОН вітамін D3, статеві
гормони та гормони кори наднирників [2]. Тим самим есенціальні жирні кислоти родин -3 і
-6 є біологічно цінними для організму людини і тварин.
Підвищити рівень есенціальних жирних кислот родин -3 і -6 у кінцевих продуктах
тваринництва, зокрема гусятині, можна шляхом додаткового введення до раціону
вирощуваного молодняку гусей на м’ясо джерел есенціальних жирних кислот родин -3 і 6. Збільшена кількість згадуваних есенціальних жирних кислот у раціоні вирощуваного
молодняку гусей на м’ясо може викликати накопичення їх вмісту в кінцевих продуктах
тваринництва. Таким чином можна підвищити біологічну цінність гусятини для організму
людини.
Враховуючи вищесказане, метою нашої роботи було встановити зв’язок вмісту
есенціальних жирних кислот родини -6 у кормах з продуктивністю молодняку гусей та
біологічною цінністю гусятини.
Матеріали і методи. Дослід проведено на 30-ти головах молодняку гусаків
оброшинської сірої породної групи, вирощуваних на м’ясо у ДП ДГ “Миклашів”. Гусаки
методом аналогів були поділені на дві групи. Контрольна група гусаків отримувала
господарський раціон. Дослідна група гусаків у складі господарського раціону, зокрема у
розсипному комбікормі, отримувала соняшникову олію “Майола” (виробник – ПП “Оліяр”,
с. Ставчани, Пустомитівський р-н, Львівська обл.), як джерела ессенціальних жирних кислот
родини -6, у кількості 3 мл/гол/добу.
Розсипний комбікорм разом із соняшниковою олією вводили до раціону гусаків за 1
місяць до планового забою. На початку та в кінці досліду визначали масу тіла відгодівельного
молодняку гусаків. У кінці досліду був проведений плановий забій по 5 гусаків із кожної групи
та для лабораторних досліджень були відібрані зразки печінки й скелетних м’язів у яких
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методом газорідинної хроматографії визначали вміст біологічно активних поліненасичених
жирних кислот родин -6 (лінолевої, ейкозадиєнової, ейкозатриєнової, ейкозатетраєновоїарахідонової, докозадиєнової та докозатетраєнової) і -3 (ліноленової, ейкозапентаєнової,
докозатриєнової, докозапентаєнової та докозагексаєнової). Тим самим була визначена
біологічна цінність гусятини.
Вміст жирних кислот у досліджуваних тканинах визначали за методом Й. Ф. Рівіса та
ін. [6] шляхом екстракції ліпідів хлороформ-метанольною сумішшю (2:1 за об’ємом).
Отримані ліпіди омиляли, а жирні кислоти метилювали за допомогою метанолу та хлористого
ацетилу. Одержані метилові ефіри жирних кислот вводили у випаровувач газо-рідинного
хроматографічного апарата. Для отримання кількісних даних користувалися методами
внутрішнього стандарту та нормування. Для досліджень метилових ефірів жирних кислот
використали газохроматографічний апарат «Chrom-5» (Чехія), який має колонку з
нержавіючої сталі довжиною 3,7 м, заповнену CHROMATON-N-AW з величиною частинок
0,120–0,160 мм, силізований гексаметилдисилізаном (HMDS) і покритий полідиетиленглікольсукцинатом у кількості 10 %.
Отриманий цифровий матеріал опрацьовано методом варіаційної статистики з
використанням критерію Стьюдента. Обчислювали середні арифметичні величини (М) та їх
похибки (±m). Зміни вважали вірогідними при Р<0,05, Р<0,01 і Р<0,001. Для розрахунків було
використано комп’ютерну програму MS-Excel-2003.
Результати й обговорення. У таблиці 1 показано жирнокислотний склад
соняшникової олії, яка була використана в дослідах вирощуваних на м’ясо молодняку гусаків.
З наведеної таблиці видно, що домінуючою в жирнокислотному складі соняшникової олії є
лінолева кислота, яка в організмі тварин є попередником більш довголанцюгових і більш
ненасичених жирних кислот родини ω-6 (ейкозадиєнової, ейкозатриєнової, ейкозатетраєновоїарахідонової, докозадиєнової та докозатетраєнової). Останні порівняно з лінолевою кислотою
в організмі тварин володіють вищою біологічною активністю.
Таблиця 1
Жирнокислотний склад соняшникової олії, %
Жирні кислоти та їх код
Лауринова, 12:0
Міристинова, 14:0
Пентадеканова, 15:0
Пальмітинова, 16:0
Пальмітоолеїнова, 16:1
Стеаринова, 18:0
Олеїнова, 18:1
Лінолева, 18:2
Ліноленова, 18:3
Ейкозаєнова, 20:1
ω-3/ω-6

Склад досліджуваної олії, %
0,1
0,2
0,5
4,4
0,5
3,6
25,9
62,2
2,3
0,3
0,04

У таблиці 2 показаний вміст попередників поліненасичених жирних кислот родин -6
і -3, зокрема лінолевої та ліноленової кислот, у раціоні вирощуваних на м’ясо гусаків
контрольної та дослідної груп.
Присутність соняшникової олії в раціоні (як джерела попередника поліненасичених
жирних кислот родини -6) сприяє зростанню вмісту біологічно активних поліненасичених
жирних кислот родини -6 у печінці та скелетних м’язах гусаків дослідної групи (табл. 3). На
нашу думку, це відбувається за рахунок інтенсивнішої трансформації лінолевої кислоти із
травного каналу у досліджувані тканини вирощуваних на м’ясо гусаків. Зростання вмісту
поліненасичених жирних кислот родини -6 у печінці та скелетних м’язах вирощуваних на
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м’ясо гусаків сприяє підвищенню біологічної цінності гусятини за наведеним вище
показником.
Таблиця 2
Вміст лінолевої та ліноленової кислот у раціоні піддослідних гусаків, г
Групи гусаків

Жирні кислоти

Контрольна
5,14
0,29

Лінолева
Ліноленова

Дослідна
6,45
0,32
Таблиця 3

Вміст біологічно активних поліненасичених жирних кислот родини -6 у печінці
та скелетних м’язах вирощуваних на м’ясо гусаків, г/кг сирої маси (M ± m, n = 5)
Групи гусаків

Досліджувані
тканини

контрольна
0,75±0,02
0,39±0,01

Печінка
Скелетні м’язи

Дослідна
0,87±0,02**
0,50±0,02**

Примітка: у цій і наступних таблицях статистично вірогідні різниці по відношенню до гусаків
контрольної групи: * – P<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001.

Збільшення трансформації лінолевої кислоти із травного каналу та зростання вмісту
біологічно активних поліненасичених жирних кислот родини -6 у печінці та скелетних
м’язах вирощуваних на м’ясо гусаків за наведеного вище раціону супроводжується
підвищенням трансформації іншої поліненасиченої жирної кислоти – ліноленової, із травного
каналу та збільшенням концентрації поліненасичених жирних кислот родини -3 у згадуваних
тканинах (табл. 4). Видно, це зумовлено тим, що збільшення у травному каналі трансформації
однієї кислоти супроводжується зростанням трансформації інших кислот.
Таблиця 4
Вміст біологічно активних поліненасичених жирних кислот родини -3 у печінці
та скелетних м’язах вирощуваних на м’ясо гусаків, г/кг сирої маси (M ± m, n = 5)
Досліджувані
Тканини

Групи гусаків
контрольна
0,59±0,01
0,29±0,01

Печінка
Скелетні м’язи

Дослідна
0,62±0,01
0,31±0,00

Вищий рівень біологічно активних поліненасичених жирних кислот родин -3 і -6 у
тканинах вирощуваних на м’ясо гусаків, видно, інтенсифікує обмінні процеси у цілому
організмі, які супроводжуються підвищенням інтенсивності росту птиці. У таблиці 5 показано
масу тіла вирощуваних на м’ясо гусаків на початку та в кінці досліду.
Таблиця 5
Маса тіла піддослідних гусаків (М ± m, n = 15)
Групи гусаків

Досліджувані показники
Жива маса, кг:
початок досліду
кінець досліду
Приріст:
загальний, кг
середньодобовий, г

контрольна

Дослідна

1,57±0,01
4,36±0,03

1,56±0,01
4,47±0,03

2,79±0,03
90,1±1,02

2,90±0,02**
93,7±0,68**

З наведеної таблиці видно, що відгодівельні гусаки дослідної групи, порівняно з
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гусаками контрольної групи, у кінці досліду мають вищі загальний та середньодобовий
прирости маси тіла.
Отже, спостерігається тісний зв’язок між вмістом лінолевої кислоти в раціоні та
поліненасичених жирних кислот родини -6 у тканинах вирощуваних на м’ясо гусей з їх
продуктивними ознаками.
ВИСНОВКИ
1. Введення соняшникової олії сприяє збільшенню у раціоні вирощуваного на м’ясо
молодняку гусей лінолевої кислоти, яка в їх організмі є попередником біологічно-активних
поліненасичених жирних кислот родини -6.
2. Додавання соняшникової олії до раціону вирощуваного на м’ясо молодняку гусей, за
рахунок інтенсивної трансформації, викликає вірогідне зростання вмісту есенціальних
поліненасичених жирних кислот родини -6 в їх печінці та скелетних м’язах. При цьому в
згадуваних тканинах гусей неістотно збільшується концентрація есенціальних
поліненасичених жирних кислот родини -3.
3. Зростання вмісту біологічно-активних поліненасичених жирних кислот родин -3 і
особливо -6 у тканинах, за рахунок стимулювання обмінних процесів в організмі
інтенсифікує загальний та середньодобовий прирости маси тіла вирощуваного на м’ясо
молодняку гусей.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення
впливу льняної олії, як джерела есенціальних жирних кислот родини -3 на продуктивність
молодняка гусей та біологічну цінність гусятини.
TRANSFORMATION OF FODDER ESSENTIAL FATTY ACIDS OF THE FAMILY -6
IN THE BODY OF YOUNG GEESE GROWN FOR MEAT AND THEIR
ACCUMULATION IN THE LIVER AND SKELETAL MUSCLES
A. В. Dyachenko, Y. F. Rivis
Institute of Agriculture of the Carpathian region of NAAS
5, Grushevskogo str., Obroshyno village, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine
SUMMARY
It has been reseached the influence of addition of sunflower oil for of 1-month before planned
slaughter to the diet of young geese grown on meat on the indices of the content of biologically active
polyunsaturated fatty acids of the family -6 in their liver and skeletal muscles and body weight gain.
It has been established that the introduction of sunflower oil (as a source of linoleic acid,
which is a precursor of polyunsaturated fatty acids of the family -6) into the diet of geese grown for
meat, due to intensive transformation, causes a significant increase in the content of biologically
active polyunsaturated fatty acids of the family -6 in their liver and skeletal muscles. At the same
time, an increase in the transformation of linoleic acid in the digestive tract is accompanied by an
increase in the transformation from the digestive canal of other polyunsaturated fatty acids, linolenic.
These changes indicate that an increase in the digestive channel of the transformation of fatty acids
of the family -6 is accompanied by an increase of the transformation of fatty acids of the family 3.
At the same time, an increase in the content of biologically active polyunsaturated fatty acids
of the family -6 and -3 in the above tissues, due to stimulation of metabolic processes in the body,
contributes to a significant increase in the average daily gain of geese body weight and leads to an
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increase of the biological value of goose.
Keywords: YOUNG GEESE, SUNFLOWER OIL, POLYUNSATURATED FATTY ACIDS
OF THE FAMILY -6, MEAT PRODUCTION.
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРМОВЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
СЕМЕЙСТВА -6 В ОРГАНИЗМЕ МОЛОДНЯКА ГУСЕЙ ВЫРАЩИВАЕМЫХ
НА МЯСО И ИХ НАКОПЛЕНИЕ В ПЕЧЕНИ И СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ
А. Б. Дьяченко, Й. Ф. Ривис
Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН
ул. Грушевского, 5, с. Оброшино Пустомытовского р-на Львовской обл., 81115, Украина
АННОТАЦИЯ
Исследовано влияние добавления подсолнечного масла за 1 месяц до планового убоя в
рацион молодняка гусей выращиваемых на мясо на показатели содержания биологически
активных полиненасыщенных жирных кислот семейства -6 в их печени и скелетных мышцах
и приросты массы тела.
Установлено, что введение подсолнечного масла (как источника линолевой кислоты,
которая является предшественником полиненасыщенных жирных кислот семейства -6) в
рацион выращиваемого на мясо молодняка гусей, за счет интенсивной трансформации,
вызывает достоверное увеличение содержания биологически активных полиненасыщенных
жирных кислот семейства -6 в их печени и скелетных мышцах. При этом увеличение
трансформации линолевой кислоты в пищеварительном тракте сопровождается повышением
трансформации из пищеварительного канала другой полиненасыщенные жирные кислоты линоленовой. Приведенные изменения свидетельствуют о том, что увеличение в
пищеварительном канале трансформации жирных кислот семейства -6 сопровождается
увеличением трансформации жирных кислот семейства -3.
В то же время увеличение содержания биологически активных полиненасыщенных
жирных кислот семейства -6 и -3 в вышеуказанных тканях, за счет стимулирования
обменных процессов в организме, способствует достоверному увеличению среднесуточных
приростов массы тела гусей и приводит к повышению биологической ценности гусятины.
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БІОХІМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ М’ЯСА СВИНЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ
ГМ-СОЇ У ЇХ РАЦІОНАХ
С. Г. Зінов’єв, канд. с.-г. наук
А. М. Шостя, д-р с.-г. наук
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН
вул. Шведська Могила, 1, м. Полтава, 36013, Україна
У статті наведені результати досліджень окремих біохімічних показників м’яса
свиней що протягом двох поколінь споживали корми з генетично модифікованою соєю. Були
досліджені зразки найдовшого м’яза спини 6 голів свиней полтавської м’ясної породи.
Встановлено, що фракційний склад білків м’яса свиней (білки саркоплазми, строми та
міофібрилярні білки), вміст креатиніну, гістидин-вмісних дипептидів та активність
цитохромоксидази за використання ГМ-сої не зазнали суттєвих змін. Однак, у м’ясі свиней
дослідної групи вірогідно зросла концентрація холестеролу на 27,03 % (р = 0,017), малонового
діальдегіду на 35,27 % (р = 0,032) та окислювальна модифікація білків на 21,42 % (р=0,013),
порівняно з контрольними тваринами, що отримували корми зі звичайною соєю. Такі зміни
біохімічного складу найдовшого м’язу свиней, що отримували сою лінії GTS 40.3.2 свідчать
про можливий вплив раціонів, що містять генетично модифіковану сою на певні ланки обміну
речовин у свиней.
Ключові слова: СВИНІ, М’ЯСО, СОЯ, ГМО, ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД БІЛКІВ,
КРЕАТИНІН,
ГІСТИДИН-ВМІСНІ
ДИПЕПТИДИ,
ХОЛЕСТЕРОЛ,
ЦИТОХРОМОКСИДАЗА,
МАЛОНОВИЙ
ДІАЛЬДЕГІД,
ОКИСНЮВАЛЬНА
МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ.
У зв’язку зі значним збільшенням масштабів застосування генної інженерії в сфері
створення нових сортів сільськогосподарських рослин, створюються нові лінії рослин, що
мають ознаки, які відсутні в існуючих традиційних. Біотехнологічні методи сьогодення
дозволяють проводити маніпуляції з генетичним кодом на рівні окремих генів чи їх блоків.
Загальна посівна площа зайнята ГМ культурами становить понад 20 % сільськогосподарських
угідь. У США і Бразилії понад 85 % від загального врожаю становить кукурудза трансгенної
природи. У 2011 році 32 % від загального обсягу посівних площ кукурудзи, 75 % сої і 82 %
бавовни були зайняті ГМ сортами цих рослин. На кінець 2016 р. у світі зареєстровано 404 лінії
ГМ-рослин [12].
Чисельні дослідження щодо їх впливу на організм тварин досить суперечливі та
неоднозначні [5, 11, 13–15]. Вченими M.-G. Javier A., C. de la Barca A.M. було проаналізовано
40 експериментальних досліджень різних науковців, присвячених оцінці ризику різних ліній
ГМ рослин на параметри організму тварин, і в 20 з них виявлені статистично значимі
несприятливі показники в дослідних групах тварин, які одержували корм із ГМО [13]. Також,
були виявлені патологічні зміни в печінці та підшлунковій залозі піддослідних мишей, яким
згодовували ГМ-сою, стійку до гербіциду Раундап [14].
Проте, є наукові дані, які не підтверджують негативний вплив ГМО на здоров’я та
фізіологічний стан лабораторних тварин. У щурів, що протягом трьох поколінь отримували
ГМ-сою, не виявлено вираженого негативного чи позитивного впливу ГМ компонентів сої на
їх фізіологічний стан, порівняно з тваринами, яким згодовували натуральну сою [5]. Оглядові
дані [15] щодо 12 довготривалих досліджень (тривалістю від 90 днів до 2 років), в яких було
отримано від 2 до 5 поколінь піддослідних тварин, не виявили статистично вірогідного впливу
ГМО на піддослідних тварин. Спостерігали лише деякі незначні відхилення досліджуваних
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показників, проте вони не виходили за межі фізіологічної норми і не мали біологічного та
токсикологічного значення.
Таким чином, існує безліч протиріч, відносно оцінки ризиків застосування кормів з
наявністю ГМО. Саме з цієї причини при оцінці ризиків, що можуть виникнути при
згодовуванні ГМ-кормів, і, зокрема, сої, як основного білкового корму, слід брати до уваги
індивідуальні особливості ведення сільського господарства в кожній країні, де існують
чинники, що відіграють свою роль у конкретному середовищі, з різним рівнем впливу [11].
У доступних нам наукових працях досить мало даних щодо впливу генетично
модифікованих рослинних організмів на біохімічні показники м’язової тканини
сільськогосподарських тварин, а оскільки м’ясо є одним з основних продуктів свинарства, то
дослідження змін його складу за використання ГМ-сої є досить актуальним.
Саме тому метою нашої роботи було дослідити пролонгований вплив ідентифікованих
ліній екструдованої ГМ-сої у складі раціонів годівлі на біохімічний склад м’яса свиней.
Матеріали і методи. Дослідження проводили в умовах ДП «Експериментальна база
«Надія» Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН. Дослідження на
свинях здійснювали відповідно до Міжнародних принципів Європейської конвенції про
захист хребетних тварин, яких використовують для експериментів над ними та в інших
наукових цілях.
Для проведення науково-господарського досліду, згідно з існуючою методикою [9],
було сформовано дві групи свиней полтавської м’ясної породи, по 20 голів у кожній, до складу
яких входили свинки, кабанчики та кнурці – аналоги за живою масою.
Свиням контрольної групи, як і їх батькам, протягом періоду вирощування згодовували
повноцінний комбікорм, одним з інгредієнтів якого була соя повножирова екструдована сорту
«Ворскла» (без ГМО) (5 % за масою), а дослідної – екструдована ГМ-соя (RR, GTS 40.3.2).
Свинки та кабанчики утримувались у групових станках по 6 – 8 голів, а кнурці – по 4 – 5 голів,
з вільним доступом до кормів та води. Протягом періоду вирощування свиней здійснювався
контроль за станом їх здоров’я, інтенсивністю росту та розвитку шляхом періодичного
зважування.
По досягненню тваринами забійної живої маси (90-100 кг), з кожної групи було
відібрано і забито по 3 голови та здійснено оцінку розвитку внутрішніх органів і визначено
якість продуктів забою. У зразках найдовшого м’язу спини визначали такі показники:
водорозчинні білки, г%; солерозчинні білки, г%; лугорозчинні білки, г%; креатинін,
мкмоль/кг; гістидин-вмісні дипептиди (ГВД), мкмоль/г; холестерол, ммоль/кг;
цитохромоксидазу, індоф. одиниці; малоновий діальдегід (МДА), мкмоль/кг; окиснювальну
модифікацію білків (ОМБ), мкмоль/л за методиками, викладеними у джерелах [1, 4, 6, 10, 17].
Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням програм Microsoft
Excel 2012 і Statistica 10.0. Вірогідність різниці (р) розраховували з використанням t-тесту для
незалежних вибірок [16].
Результати й обговорення. У свиней, що протягом двох поколінь отримували
генетично-модифіковану сою, виявлено певні зміни біохімічних показників м’яса (табл.).
Фракційний склад білків найдовшого м’язу спини не зазнав суттєвих змін. Вміст
водорозчинних (білки саркоплазми) та лугорозчинних (фракція стоми) білків знизився,
відповідно, на 2,56 % та 1,70 %, а солерозчинних (міофибрилярних) зріс на 9,26 %. При цьому,
якщо варіативність концентрації водорозчинних білків майже не змінилась, то соле- та
лугорозчинних – зросла 7,6 % та 7,2 %.
Креатинін входить до числа речовин, які обумовлюють аромат та смак м’ясних
продуктів, він надає м’ясу гіркого смаку. Окрім того, креатинін та креатин є попередниками
гетероциклічних амінів у м’ясі, які можуть утворюватися на поверхні м’яса під час варіння та
за дії високих температур із застосуванням сухого тепла, наприклад, при жаренні або грилі.
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Так, уміст креатиніну у м’ясі тварин дослідної групи зріс на 6,75 %, а варіативність показнику
зросла з 13,2 % до 15,8 %.
Таблиця
Деякі біохімічні показники м’яса свиней за умов згодовування ГМ-сої, (Х̅ ± Ѕx, n=6)
Показники
Водорозчинні білки, г%
95% ДІ
Cv
Солерозчинні білки, г%
95% ДІ
Cv
Лугорозчинні білки, г%
95% ДІ
Cv
Креатинін, мкмоль/кг
95% ДІ
Cv
ГВД, мкмоль/г
95% ДІ
Cv
Холестерол, ммоль/кг
95% ДІ
Cv
Цитохромоксидаза, індоф. од.
95% ДІ
Cv
МДА, мкмоль/кг
95% ДІ
Cv
ОМБ, мкмоль/л
95% ДІ
Cv

Групи
Контроль без ГМО
0,80±0,059
0,55; 1,05
12,7
0,54±0,022
0,44; 0,63
7,1
2,39±0,045
2,19; 2,58
3,2
3673,89±278,940
2473,71; 4874,07
13,2
663,20±6,740
634,20; 692,20
1,8
1,11±0,064
0,84; 1,39
9,9
0,10±0,008
0,07; 0,13
13,2
27,25±2,120
18,12; 36,37
13,5
35,57±1,266
30,13; 41,02
6,2

Дослід ГМО
0,78±0,059
0,53; 1,03
13,1
0,59±0,050
0,37; 0,80
14,7
2,35±0,141
1,75; 2,96
10,4
3921,88±357,217
2384,90; 5458,86
15,8
650,96±8,683
613,60; 688,32
2,3
1,41±0,042*
1,23; 1,59
5,2
0,10±0,003
0,09; 0,11
5,1
36,86±2,120*
27,74; 45,98
10,0
43,19±1,314*
37,54; 48,84
5,3

± до
контролю
-2,56

+9,26

-1,70

+6,75

-1,88

+27,03

0

+35,27

+21,42

Примітка: * – р≤0,05 вірогідність відносно контролю.

Серед азот-вмісних компонентів, що визначаються в мʼязових екстрактах, виділяють
комплекс гістидин-вмісних дипептидів. У найбільшій кількості в м'язовій тканині
сільськогосподарських тварин зазначені сполуки представлені карнозином (ß-аланіл-Lгістидином) і анзерином (Р-аланілметилгістидином) [8]. Карнозин здатний взаємодіяти з
проміжними продуктами перекисного окиснення ліпідів, знижуючи утворення перекисів;
анзерин гальмує накопичення кінцевого продукту перекисного окиснення ліпідів –
малонового діальдегіду [3]. За використання раціонів зі звичайною та ГМ-соєю, їх вміст
суттєво не відрізнявся. У м’ясі тварин контрольної групи їх було 663,20 мкмоль/г, а дослідної
– 650,96 мкмоль/г, або на 1,88 % менше.
Холестерол забезпечує стабільність клітинних мембран. У печінці ефіри холестеролу з
поліненасиченими жирними кислотами перетворюються в жовчні кислоти. З холестеролу
утворюються вітамін D, стероїдні гормони (кортизол, альдостерон, естрогени і прогестерон,
тестостерон) [3]. Проте, за надмірного його вмісту надлишок холестеролу накопичується на
стінках артерій, утворюючи бляшки, що звужують судини. У м’ясі свиней дослідної групи, що
отримували раціон з ГМ-соєю вміст холестеролу вірогідно вищий на 27,03 % (р = 0,017).
Однак, варіативність була дещо нижчою, 9,9 % – у контрольній та 5,2 % – у дослідній групі.
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Цитохромоксидаза відноситься до класу оксидоредуктаз, каталізує реакції відновлення
кисню до води, здійснюючи 4 одноелектронних переноси від цитохрому С на молекулярний
кисень. Рівень активності цитохромоксидази дає можливість визначати максимальні
енергетичні можливості досліджуваного органу, в даному випадку м'язів [3]. За використання
раціонів зі звичайною та ГМ-соєю її рівень не відрізнявся і становив 0,10 індоф. одиниці, як у
контролі так і у досліді.
Малоновий діальдегід є кінцевим продуктом перекисного окиснення ліпідів та одним
із найхарактерніших продуктів перекисного окиснення ліпідів. МДА – продукт розщеплення
жирних кислот під дією вільних радикалів та подальшого пошкодження полієнових кислот. За
швидкістю його утворення можливо оцінювати активацію перекисного окиснення ліпідів [3].
Його вміст у м’ясі свиней дослідної групи був вірогідно вищим на 35,27 % (р = 0,032).
Окиснювальна модифікація білків викликає як мінімум три типи змін фізико-хімічних
властивостей білкової молекули – фрагментацію, агрегацію і схильність до протеолізу. В
результаті відбувається або утворення продуктів з високою функціональною активністю, або
інактивація активних центрів ферментів, або модифікація білкових молекул, що може
спричинити певні порушення в обміні речовин [7]. У найдовшому м’язі спини свиней
дослідної групи рівень ОМБ був вірогідно вищим на 21,42 % (р=0,013), порівняно з
контрольними тваринами.
Такі зміни біохімічного складу м’яса свиней, що отримували ГМ-сою протягом двох
поколінь, можуть свідчити про певний вплив генетично модифікованої сої на окремі біохімічні
показники м’язової тканини свиней, особливо прооксидантно-антиоксидантної системи.
ВИСНОВКИ
1. Фракційний склад білків м’яса свиней, вміст креатиніну, гістидин-вмісних
дипептидів та активність цитохромоксидази за використання ГМ-сої не зазнали суттєвих змін.
2. За використання ГМ-сої лінії GTS 40.3.2 в складі комбікорму у м’ясі свиней
дослідної групи вірогідно зросла концентрація холестеролу – на 27,03 % (р = 0,017),
малонового діальдегіду – на 35,27 % (р = 0,032) та окислювальна модифікація білків – на
21,42 % (р=0,013), порівняно з контрольними тваринами, що отримували корми зі звичайною
соєю.
3. Встановлені зміни біохімічного складу найдовшого м’язу спини свиней, що
отримували GTS 40.3.2-сою, свідчать про можливий вплив раціонів, що містять генетично
модифіковану сою на обмін речовин у свиней.
Перспективи досліджень. Доцільно провести порівняльні дослідження з вивчення
впливу ГМ-сої та ГМ-кукурудзи найбільш поширених ліній та їх сумішей на організм тварин.
BIOCHEMICAL PROFILE OF PIGS MEAT AFTER USING GM SOYBEAN
IN THEIR DIET
S. G. Zinoviev, A. M. Shostia.
Institute of Pig Breeding and Agro-Industrial Production of NAАS
1, Shvedska Mogila str., Poltava, 36013, Ukraine
SUMMARY
The results of research in specific biochemical indexes of meat of pigs, those within two
generations consumed to be fed with genetically modified soy. We investigated samples of the longest
back muscles taken from 6 pigs of Poltava meat breed.
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It is established that the fractional composition of proteins in pork (sarcoplasmic, stromal and
myofibrillar proteins), creatinine, histidine-containing dipeptides and activity of cytochrome at the
use of GM soybeans have undergone significant changes. However, in experimental group in the
meat of pigs significantly concentration of cholesterol had increased in 27.03 % (p = 0.017),
malondialdehyde at 35.27% (p = 0.032) and oxidative modification of proteins to 21.42 % (p = 0.013)
comparing to control animals treated with conventional soy feed. The changes in biochemical
composition of longissimus muscle of pigs treated with GTS 40.3.2 soybeans indicate a possible
effect of diets containing genetically modified soy on metabolism in pigs.
Keywords: PIGS, MEAT, SOY, GMO, FRACTIONAL COMPOSITION OF PROTEINS,
CREATININE, HISTIDINE-CONTAINING DIPEPTIDE, CHOLESTEROL OXIDASE,
MALONDIALDEHYDE, PROTEIN OXIDATIVE MODIFICATION.
БИОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ МЯСА СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ГМ-СОИ В ИХ РАЦИОНАХ
С. Г. Зиновьев, А. М. Шостя
Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН
ул. Шведская Могила, 1, г. Полтава, 36013, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований отдельных биохимических показателей
мяса свиней, которые в течение двух поколений употребляли корма с генетически
модифицированной соей. Были исследованы образцы длиннейшей мышцы спины 6 голов
свиней полтавской мясной породы.
Установлено, что фракционный состав белков мяса свиней (белки саркоплазмы,
стромы и миофибриллярные белки), содержание креатинина, гистидин-содержащих
дипепnидов и активность цитохромоксидазы при использовании ГМ-сои не претерпели
существенных изменений. Однако, в мясе свиней опытной группы достоверно возросла
концентрация холестерина на 27,03 % (р = 0,017), малонового диальдегида на 35,27 % (р =
0,032) и окислительная модификация белков на 21,42 % (р = 0,013) по сравнению с
контрольными животными, которые получали корма с обычной соей. Такие изменения
биохимического состава длиннейшей мышцы свиней, получавших ГМ-сою линии GTS 40.3.2
свидетельствуют про возможное влияние рационов, содержащих генетически
модифицированную сою на обмен веществ у свиней.
Ключевые слова: СВИНЬИ, МЯСО, СОЯ, ГМО, ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ
БЕЛКОВ, КРЕАТИНИН, ГИСТИДИН-СОДЕРЖАЩИЕ ДИПЕПТИДЫ, ХОЛЕСТЕРОЛ,
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ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ ОРГАНІЗМУ
ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КРОЛІВ ЗА ВИПОЮВАННЯ
СПОЛУК СИЛІЦІЮ
А. І. Іваницька2, аспірант,
Я. В. Лесик, д-р вет. наук
Інститут біології тварин НААН
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79021, Україна
У статті наведено результати досліджень впливу застосування у раціоні кролів з 52
до 110-добового віку різних кількостей наноаквацитрату силіцію та метасилікату натрію на
вміст загального протеїну, активність ензимів переамінування у крові та інтенсивність
росту тварин після відлучення. Встановлено, що введення у раціон наноаквацитрату силіцію
підвищувало вміст загального протеїну і збільшувало активність ензимів переамінування у
крові кролів на 31 та 58 доби дослідження порівняно з контролем. Відзначено вищі показники
маси тіла та середньодобових приростів на 83 і 110 доби життя кролів дослідної групи
порівняно з контрольною групою, що більше було виражено у тварин, яким випоювали
наноаквацитрат силіцію впродовж 58 діб дослідження.
Ключові слова: КРОЛІ, КРОВ, НАНОАКВАЦИТРАТ СИЛІЦІЮ, МЕТАСИЛІКАТ
НАТРІЮ, ПРОТЕЇН, АМІНОТРАНСФЕРАЗИ, ПРОДУКТИВНІСТЬ.
У результаті вивчення багатьох чинників збалансованої годівлі кролів було
встановлено, що їхня потреба у поживних речовинах визначається рівнем мінерального
живлення, як одного з важливих елементів підвищення продуктивності [1, 2]. Оскільки кролі
є багатоплідними та скороспілими тваринами, їх потреба у збалансованому раціоні за
основними елементами живлення та достатній кількості у ньому макро- і мікроелементів є
особливо високою [2, 3]. Одним з найбільш важливих есенційних мікроелементів, що потребує
всебічного і більш глибокого дослідження його участі в метаболічних процесах організму
кролів є Силіцій [4]. З літературних джерел відомо, що Силіцій бере участь у активації
обмінних процесів організму тварин [2–4], потрапляючи в кров через всмоктування у
травному каналі є головним елементом зв’язку між всіма макро- і мікроелементами, а за
оптимальних концентрацій прискорює процеси формування кістяка і має суттєвий вплив на
оптимізацію розвитку тварин [5]. Крім цього, Силіцій активує процеси білкового обміну,
регенерацію сполучної тканини, дихальних шляхів, волосся, шкіри, копит та підвищує якість
продукції [6]. Організм тварин може використовувати Силіцій, який знаходиться в формі
кремнієвої кислоти або у вигляді інших біоорганічних сполук цього ультрамікроелементу [7].
Така форма присутня в оболонках зерна, яку технологічно у більшості випадків вилучають, за
умови виготовлення збалансованих раціонів для кролів та інших тварин, позбавлення цієї
оболонки призводить до зменшення доступного Силіцію, необхідного для нормального росту
та розвитку [4, 7]. Застосування кормових добавок з використання органічної форми
наноаквахелату силіцію та інших біогенних елементів є перспективним, оскільки вони
позитивно впливають на різні ланки метаболізму тваринного організму [8, 9]. Враховуючи
вищенаведене, метою дослідження було вивчити вплив випоювання наноаквацитрату силіцію,
отриманого методом нанотехнології та метасилікату натрію на фізіолого-біохімічні показники
та продуктивність кролів у період відгодівлі з 52 до 110 доби життя.
Науковий керівник – доктор ветеринарних наук Я. В. Лесик
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Матеріали і методи. Дослідження проводили на молодняку кролів породи Hyla у ТзОВ
«Горлиця» с. Добряни Городоцького району Львівської області, поділених на шість груп
(контрольну і п’ять дослідних), по 6 тварин у кожній, підібраних за принципом аналогів у віці
41 доби. Кролям контрольної групи згодовували без обмеження збалансований гранульований
комбікорм з вільним доступом до води. Тваринам І, ІІ і ІІІ дослідних груп згодовували корми
раціону контрольної групи і впродовж доби випоювали наноаквацитрат силіцію, з розрахунку
відповідно 25; 50 і 75 мкг Si/кг маси тіла, одержаного методом Косінова М. В., Каплуненка В.
Г. [10]. Молодняку ІV і V дослідних груп згодовували корми раціону контрольної групи і з
водою задавали метасилікат натрію (Na2SiO3H2O) в кількості відповідно 2,5 і 5,0 мг Si/кг маси
тіла. Дослід тривав 68 діб, в тому числі підготовчий період 10 діб, дослідний – 58 діб. У
підготовчому періоді – на 52 добу і в дослідному – на 83 та 110 доби життя (31 та 58 доби
випоювання сполук силіцію) відбирали зразки крові з крайової вушної вени кролів для
біохімічних досліджень. У крові визначали вміст загального протеїну та активність
амінотрансфераз. За періодами дослідження контролювали м’ясну продуктивність кролів
згідно методик, що описані в довіднику [11]. Цифрові дані опрацьовували статистично з
використанням t критерію Стьюдента.
Результати й обговорення. З таблиці 1 видно, що випоювання різних кількостей
наноаквацитрату силіцію та метасилікату натрію позитивно вплинуло на вміст протеїну та
активність амінотрансфераз у крові кролів дослідних груп порівняно з контролем, які
знаходились в межах фізіологічних величин впродовж усього періоду дослідження.
Таблиця 1
Фізіолого-біохімічні показники крові кролів за згодовування сполук силіцію (M±m, n=4)
Показники

Загальний протеїн,
г/л

АЛТ, мккат/л

АСТ, мккат/л

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

Періоди досліджень
дослідний (вік/доба згодовування добавок)
83/31
110/58
55,6±0,64
60,5±0,47
58,8±0,33**
63,6±0,78*
59,4±0,71**
63,7±1,03*
59,9±0,98**
64,4±0,98*
57,7±0,94
62,6±0,71*
56,8±0,78
61,1±1,02
0,438 ± 0,038
0,447 ± 0,032
0,625 ± 0,094
0,584 ± 0,035
0,754 ± 0,041**
0,665 ± 0,080*
0,666 ± 0,062**
0,654 ± 0,049*
0,674 ± 0,070*
0,602 ± 0,065
0,639 ± 0,073
0,643 ± 0,027
0,248 ± 0,024
0,229 ± 0,017
0,297 ± 0,021
0,257 ± 0,024
0,299 ± 0,028
0,287 ± 0,032
0,293 ± 0,047
0,348 ± 0,031*
0,305 ± 0,041
0,265 ± 0,013
0,271 ± 0,043
0,242 ± 0,085

підготовчий,
52 доба життя
55,4±1,26
56,3±0,57
60,0±1,47
58,2±1,51
57,1±1,38
59,5±0,35
0,424 ± 0,011
0,411 ± 0,021
0,419 ± 0,021
0,433 ± 0,016
0,422 ± 0,020
0,440 ± 0,016
0,233 ± 0,034
0,248 ± 0,033
0,249 ± 0,031
0,276 ± 0,019
0,241 ± 0,033
0,256 ± 0,029

Примітка: вірогідність різниць між контрольною і дослідними групами: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001

Так, вміст загального протеїну крові кролів І, ІІ і ІІІ дослідних груп був відповідно
вищим на 5,7; 6,8; і 7,7 % (р<0,01) на 31 добу дослідження та на 5,1; 5,2 і 6,4 % (р<0,05) на
завершальному етапі експерименту (58 доба дослідження) порівняно з контрольною групою.
Тоді як, застосування у раціоні кролів метасилікату натрію відзначено у крові тварин ІV
дослідної групи підвищенням цього показника на 3,4 % (р<0,05), порівняно з контролем. Це
може свідчити про вищу біологічну цінність органічної сполуки силіцію порівняно з
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неорганічною. Оскільки з літературних даних відомо, що раціони, збалансовані за макро- і
мікроелементами без урахування їх доступності, не дають бажаного ефекту на біохімічні та
продуктивні показники організму тварин [12].
Випоювання сполук силіцію у раціоні кролів на відгодівлі супроводжувалося змінами
активності АЛТ і АСТ у крові порівняно з контролем. Це позначилося вірогідним
підвищенням активності АЛТ у крові тварин ІІ; ІІІ і ІV дослідних груп відповідно на 72,1; 52,0
і 53,8 % (р<0,01) на першому етапі дослідження та її збільшення у ІІ і ІІІ групах (р<0,05) на
завершальному періоді випоювання добавок, порівняно з контрольною групою. Активність
АСТ була не суттєвою і вірогідно зростала на 51,9 % (р<0,05) лише на 58 добу дослідження у
крові кролів ІІІ групи, за тенденції до її збільшення у всіх дослідних групах порівняно з
контролем.
Таблиця 2
Показники інтенсивності росту кролів за періодами досліду (M±m, n=6)
Групи

Маса тіла, г
1 доба життя

К
%

60,3 ± 0,42
100

Д–І
%до К
Д–ІІ
% до К
Д–ІІІ
% до К
Д–ІV
% до К
Д–V
% до К
К
%
Д–І
%до К
Д–ІІ
% до К
Д–ІІІ
% до К
Д–ІV
% до К
Д–V
% до К
К
%
Д–І
%до К
Д–ІІ
% до К
Д–ІІІ
% до К
Д–ІV
% до К
Д–V
% до К

Маса тіла, г

Приріст маси тіла, г

52 доба життя (підготовчий період)
1631,6 ± 40,19
1571,3 ± 40,19
100
100
60,6 ± 0,33
1648,3 ± 47,09
1587,7 ± 47,09
100,4
101,0
101,0
60,5 ± 0,56
1637,0 ± 42,56
1576,5 ± 42,56
100,3
100,3
100,3
60,1 ± 0,30
1616,6 ± 35,26
1556,5 ± 35,26
99,6
99,0
99,0
60,0 ± 0,25
1618,3 ± 39,23
1558,3 ± 39,23
99,5
99,1
99,1
60,0 ± 0,36
1644,3 ± 42,33
1584,3 ± 42,33
99,5
100,7
100,8
83 доба життя / 31 доба дослідження (дослідний період)
2588,5 ± 52,89
956,8 ± 17,56
−
100
100
2671,0 ± 62,58
977,0 ± 20,03
−
103,1
102,1
2725,0 ± 55,36
1088,0 ± 30,74
−
105,2
113,7
2777,7 ± 53,41
1160,5 ± 28,18
−
107,3
121,2
2676,6 ± 38,69
1058,3 ± 29,09
−
103,4
110,6
2627,8 ± 42,63
983,5 ± 12,44
−
101,5
102,7
110 доба життя / 58 доба дослідження (дослідний період)
3216,6 ± 58,06
628,1 ± 12,33
−
100
100
3348,1 ± 41,53
687,1 ± 21,92
−
104,0
109,3
3542,0 ± 53,30
800,3 ± 18,34
−
110,1
127,4
3504,3 ± 37,08
727,1 ± 21,15
−
108,9
115,7
3319,3 ± 44,64
657,6 ± 15,50
−
103,1
104,6
3354,3 ± 48,95
726,5 ± 25,38
−
104,2
115,6
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СДП, г
30,2 ± 0,77
100
30,5 ± 0,90
100,9
30,3 ± 0,82
100,2
30,5 ± 0,65
99,5
29,9 ± 0,74
99,1
30,4 ± 0,81
100,6
30,8 ± 0,56
100
31,4 ± 0,64
101,9
35,0 ± 0,99
113,6
37,4 ± 0,91
121,4
34,0 ± 0,94
110,3
31,6 ± 0,39
102,5
23,2 ± 0,46
100
25,4 ± 0,81
109,4
29,5 ± 0,30
127,1
26,9 ± 0,78
115,9
24,3 ± 0,57
104,7
26,8 ± 0,93
115,5

З літературних джерел відомо, що фізіолого-біохімічні показники крові тварин
відображають інтенсивність перебігу обмінних процесів, які відбуваються в їхньому організмі
й характеризують фізіологічний стан тварин [2, 3]. Отримані результати дослідження свідчать
про активацію обміну протеїну в крові за випоювання цитрату силіцію та підтверджують
літературні дані про вищу активність АЛТ, порівняно з АСТ в організмі кролів.
За результатами, наведеними у таблиці 2 видно, що випоювання кролям після
відлучення як органічної, так і неорганічної сполук силіцію, позитивно вплинуло на показники
маси тіла та середньодобових приростів усіх дослідних груп.
Узагальнення результатів змін динаміки маси тіла показали, що у підготовчий період
дослідження (52 доба життя) суттєвих відмінностей між дослідними та контрольною групами
не було. Проте, на 31 добу випоювання добавок відзначено підвищення маси тіла у тварин І;
ІІ; ІІІ і ІV дослідних груп, відповідно, на 3,1; 5,2; 7,3 і 3,4 %, порівняно з контролем. Показники
загального приросту маси тіла і середньодобових приростів були найвищими у ІІ і ІІІ групах
та корелювали з масою тіла на першому етапі дослідження.
Результати проведеного дослідження свідчать, що введення до раціону кролів на
відгодівлі органічної сполуки силіцію сприяло підвищенню біодоступності активних
силіційвмісних сполук, що супроводжувалося зростанням ступеня засвоєння мінеральних
речовин і позначилося більшим продуктивним впливом на їх організм, особливо у тварин ІІ і
ІІІ дослідних груп порівняно з контролем.
На 58 добу випоювання добавок (110 доба життя) відзначено найвищі середньодобові
прирости у тварин ІІ дослідної групи – 29,5 г., що на 27,1 % вище, ніж у контрольній групі.
Дещо нижчим цей показник був у тварин ІІІ дослідної групи – 26,9 г., що на 15,6 % вище,
порівняно з тваринами контрольної групи. У раціоні кролям V дослідної групи впродовж
дослідження задавали більші кількості метасилікату натрію, це сприяло підвищенню
середньодобових приростів на 31,6 г., що на 15,3 % більше порівняно з контрольною групою.
Очевидно застосування неорганічної сполуки силіцію впродовж довшого часу позитивно
вплинуло на активацію обміну протеїну і позначилося вищими показниками росту кролів у
завершальний період.
Отже, отримані результати досліджень вказують на те, що випоювання різних
кількостей цитрату силіцію кролям як ІІ, так і ІІІ дослідних груп, особливо за тривалішого часу
їхнього застосування, мали позитивний вплив на процеси обміну протеїну і позначилися
вищими показниками маси тіла та середньодобових приростів тварин.
ВИСНОВКИ
1. Випоювання кролям після відлучення органічної сполуки наноаквацитрату силіцію
сприяло збільшенню вмісту загального протеїну у крові тварин І; ІІ і ІІІ дослідних груп на 5,7;
6,8; і 7,7 % (р<0,01) на 31 добу та на 5,1; 5,2 і 6,4 % (р<0,05) на 58 добу дослідження, а також
відзначилося підвищенням активності АЛТ впродовж експерименту порівняно з контрольною
групою.
2. Застосування сполук силіцію вплинуло на активацію білкового обміну в організмі
кролів дослідних груп і позначилося вищими показниками маси тіла та СДП, що більше було
виражено у кролів, яким випоювали цитрат силіцію впродовж 58 діб дослідження.
3. Біологічний вплив застосування сполук силіцію був більше виражений у кролів ІІ і
ІІІ дослідних груп, що може вказувати про стимулюючу дію наноаквацитрату силіцію на
корекцію мінерального обміну їхнього організму.
Перспективи досліджень. Наступні дослідження будуть спрямовані на вивчення
впливу сполук Силіцію на фізіологічний стан організму, репродуктивну здатність і молочність
кролематок та ріст і збереженість молодняку.
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PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROCESSES IN THE BODY
AND PRODUCTIVITY OF RABBITS RECEIVING SILICON COMPOUNDS
WITH WATER
A. I. Ivanytska, Ya. V. Lesyk
Institute of Animal Biology of NAAS
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
The impact of adding different amounts of nano forms of Si and sodium metasilicate to the
diet of rabbits aged from 52 to 110 days on total protein content transamination enzymes activity in
the blood and body weight gain after weaning are presented. It was found that the addition of silicon
nano forms to the rabbit diet increases the content of total protein and transaminase activity in the
blood of rabbits at 31 and 58-day studies as compared to the control group. In rabbits treated with
silicone citrate for 58 days a higher body weight and average daily gain at 83 and 110 days age,
compared with the rabbits of control group were found.
Keywords: RABBITS, BLOOD, NANO FORMS SILICON, SODIUM METASILICATE,
PROTEIN, AMINOTRANSFERASE, PRODUCTIVITY.
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗМА
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КРОЛИКОВ ПРИ ВЫПОЙКЕ
СОЕДИНЕНИЙ КРЕМНИЯ
А. И. Иваницкая, Я. В. Лесик
Институт биологии животных НААН
ул. В. Стуса, 38, г. Львов, 79021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований влияния применения в рационе кроликов
с 52 до 110-суточного возраста различных количеств наноаквацитрата кремния и метасиликата
натрия на содержание общего белка, активность ферментов переаминирования в крови и
интенсивность роста животных после отлучки. Установлено, что введение в рацион
наноаквацитрата кремния повышало содержание общего белка и увеличивало активность
ферментов переаминирования в крови кроликов на 31 и 58 сутки опыта по сравнению с
контролем. Отмечены высокие показатели массы тела и среднесуточных приростов на 83 и
110 сутки жизни кроликов опытной группы по сравнению с контрольной группой, что больше
было выражено у животных, которым выпаивали цитрат кремния в течение 58 суток
исследования.
Ключевые слова: КРОЛИКИ, КРОВЬ, НАНОАКВАЦИТРАТ КРЕМНИЯ,
МЕТАСИЛИКАТ
НАТРИЯ,
ПРОТЕИН,
АМИНОТРАНСФЕРАЗЫ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
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Досліджено експресію цитоплазматичних білків мезенхімальних стовбурових клітин із
жирової тканини собаки за різних пасажів культивування. Мезенхімальні стовбурові клітини
отримували з жирової тканини собаки методом культивування у СО2 інкубаторі за
температури 37 оС, 5 % вмісту СО2 у середовищі DMEM (Sigma) з додаванням 10–15 %
ембріональної сироватки бугайців, 1 % антибіотика-антимікотика (Sigma). Експресію
цитоплазматичних білків стовбурових клітин із жирової тканини собаки отриманих культур
ІV та Х-го пасажів досліджували імуноцитохімічним методом за допомогою моноклональних
антитіл.
Встановлено, що жирова тканина собаки містить мультипотентні стовбурові
клітини, які характеризуються експресією цитоплазматичних та мембранних білків,
характерних для проліферуючих клітин. Стовбурові клітини жирової тканини собаки ІV-го
пасажу характеризуються максимальними показниками рівня експресії панцитокератину –
299+0,6, актину – 299±0,58, віментину – 265,7±20,7, Е-кадгерину – 298,3±1, що засвідчує
високий рівень адгезивних властивостей, проліферації, клітинної сигналізації та взаємодії, а
також рухливості. Рівень експресії вказаних білків залишається високим у культурі
стовбурових клітин Х-го пасажу, хоча і є достовірно нижчим від таких ІV-го пасажу. За ІVго пасажу стовбурові клітини жирової тканини характеризувалися середнім значенням
показника експресії β-катеніну – 97,7±8,5, та низьким – CD44 – 26,3±3,1 бали з достовірним
зниженням їх на Х-му пасажі культивування. За результатами дисперсійного аналізу
встановлено достовірний вплив пасажування на рівень експресії цитоплазматичних білків
стовбурових клітин із жирової тканини собаки.
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Отримання біологічного матеріалу, зокрема стовбурових клітин, із метою застосування
для корекції стану організму за сучасних умов набуло актуальності у ветеринарній медицині.
У стромі жирової тканини було виявлено популяцію стовбурових прогеніторних клітин з
мультилінійним потенціалом диференціювання, подібних до мезенхімальних стовбурових
клітин (МСК), отриманих з кісткового мозку [1–3]. Враховуючи, що жирову тканину можна
отримати з найменшим навантаженням для організму донора, на противагу щодо кісткового
мозку, то її можна розглядати як альтернативне джерело МСК, що можуть бути застосовані
для трансплантації. Вивчення диференціювання стовбурових клітин дозволяє обґрунтувати
застосування і підтвердити клінічну ефективність нових розробок в напрямі ветеринарної
медицини. Характеристика культури клітин дає можливість оцінки її біологічних
властивостей. Серед сучасних методів дослідження диференціювання стовбурових клітин
широко застосовують методи імуноцитохімічного виявлення маркерних білків [4]. Кількість
маркерних білків, що використовують при цьому, постійно зростає, причому до цих пір
залишається не зрозумілою остаточно їх функціональна роль у клітині.
N-кадгерин чинить вплив на адгезивні контакти і регулює проліферацію і
диференціювання нервових клітин [5]. Сигнальний шлях віментин/B-катенін забезпечує
активацію самопідтримання клітин-попередників, та стовбурові властивості у клітинах різних
тканин. У нестимульованих білками віментину клітинах, більша частина ендогенного βкатеніну знаходиться у міжклітинних контактних з’єднаннях, де він взаємодіє з Е-кадгерином
і β-катеніном, забезпечуючи взаємодію сусідніх клітин [6]. Віментин – білок проміжних
філаментів цитоскелету, який експресується нервовими і гліальними клітинамипопередниками, а також нейронами, фібробластами і гладком'язовими клітинами. Цей білок
бере участь у процесах клітинної адгезії, проліферації, міграції та клітинній сигналізації.
Висока експресія віментина корелює з прогресією раку [7, 8].
Мета досліджень – дослідити експресію цитоплазматичних білків мезенхімальних
стовбурових клітин жирової тканини собаки на різних пасажах культивування.
Матеріали і методи. Робота виконувалась на кафедрі фізіології, патофізіології та
імунології Національного університету біоресурсів і природокористування України. Усі
дослідження на тваринах були проведені з дотриманням закону України «Про захист тварин
від жорстокого поводження» (від 21.02.2006 р.) та принципів «Міжнародної Європейської
конвенції по захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальною та іншою
науковою метою» (Страсбург, 1986). У стерильних умовах під час планових операцій
(оваріогістероектомія, ушивання грижі) у собак, віком до 12-ти місяців, відбирали 10-20 г
жирової тканини. Зі зразків жирової тканини шляхом культивування у СО 2 інкубаторі
отримували культуру стовбурових клітин [3, 9]. Клітини отриманої культури ІV та Х-го
пасажів висаджували на покривні скельця у чашках Петрі та культивували за стандартних
умов у СО2 інкубаторі за температури 37 оС, 5 % вмісту СО2 у середовищі DMEM (Sigma) з
додаванням 10-15 % ембріональної сироватки бугайців, 1 % антибіотика-антимікотика. За 2-3
доби конфлюєнтність моношару клітин на покривних скельцях сягала близько 70 %. Клітини
на скельцях фіксували розчином метанолу з ацетоном у співвідношенні 1:1 впродовж 2-ох
годин за температури -20 оС, промивали фосфатно-буферним розчином, після чого інкубували
20 хв. з 1% розчином бичачого сироваткового альбуміну (БСА). На зафіксовані клітини
наносили моноклональні антитіла anti: E-cadherin – EP700Y (REF-R4-2100-SO), Vimentin SP
20 (REF-RM-9120-SO), Beta-Catenin (REF-RB-9035-PO), Keratin, Pan Ab-1 (Clone AE1/AE3,
REF-MS-343-PO), Thermo-Sciеntific, USA, Mouse anti Actin Pan Anibody (REF-235-05),
Diagnostic Biosystems, Purified anti-human CD 325 N-cadherin (clone 8C11) Biolegend, USA,
Mouse anti CD 44 (clone REF-Mob-256-05), Diagnostic Biosystems), та витримували 1 годину.
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Після цього застосовували систему візуалізації Ultra Vision LPValue Detection system, яка
містить детекційні антитіла, кон’юговані з пероксидазою, активність якої виявляли за
допомогою субстрату діамінобензидину (DAB, Thermo-Sciеntific). Після проведення
імуноцитохімічної реакції препарати промивали проточною водою та дофарбовували
розчином гематоксилін-еозину (1-2 хвилини), після чого препарати заключали в Faramount
Aqueous Mounting Medium [10]. Аналіз результатів проводили за підрахунком клітин з
експресією (коричневе забарвлення клітин) за допомогою світлового мікроскопу та оцінювали
за допомогою класичного метода H-Score: S=1xA+ 2xB + 3xC, де S – показник «H-Score»,
значення якого знаходяться у межах від 0 (білок не експресується) до 300 (сильна експресія у
100 % клітин); А – відсоток слабко «зафарбованих» клітин, В – відсоток помірно
«зафарбованих» клітин, С – відсоток сильно «зафарбованих» клітин [11].
Статистичну обробку отриманих експериментальних результатів проводили за
Н. А. Плохинським та з використанням пакету аналізу даних Microsoft Excel. Визначали
середні арифметичні величини та їх похибки, встановлювали вірогідність різниці паралельних
масивів даних. Для визначення взаємозв’язків пасажування та експресії маркерів відповідних
білків проводили кореляційний аналіз, встановлювали вірогідність коефіцієнтів кореляції. Для
встановлення ступеня впливу (2х) пасажу на експресію маркерів відповідних білків та
вірогідності такого впливу був проведений однофакторний дисперсійний аналіз. В усіх
випадках різницю вважали достовірною при р≤0,05.
Результати й обговорення. Жирову тканину отримували при проведенні планових
оперативних втручань (ушивання грижі, оваріогістеректомія) у собак, віком до 12-ти місяців.
У процесі обробки та культивування первинного матеріалу – жирової тканини собаки було
отримано культуру мультипотентних стовбурових клітин за різних пасажів. Для проведення
імуноцитохімічного скринінгу було використано стовбурові клітини ІV та Х-го пасажів
(рис.1).

Рис. 1. Культура мультипотентних стовбурових клітин жирової тканини собаки ІV та Х-го пасажів, х 100

У ході імуноцитохімічних досліджень визначали рівень експресії цитоплазматичних
білків мультипотентних стовбурових клітин жирової тканини собаки. Результати досліджень
засвідчують достовірні зміни рівня експресії білків при культивуванні стовбурових клітин за
ІV та Х-го пасажів (табл. 1) .
Слід відмітити, що за ІV-го пасажу зафіксовано високий рівень експресії
цитоплазматичних, мембранних, цитоскелету і білків клітинної адгезії, показники яких
становлять 266,5-299 балів. Нами було встановлено, що експресія Е-кадгерину на четвертому
пасажі сягає максимальних значень і на десятому його кількість достовірно знижується, але
лишається на досить високому рівні, що засвідчує сталість трансмембранних зв’язків клітин
культури (рис. 2).
Е-кадгерин відноситься до сімейства трансмембранних глікопротеінів, що
забезпечують кальцій-залежне з’єднання клітин в тканинах. Прикріплення цитоплазматичного
домена Е-кадгерину до актинового цитоскелету клітини здійснюється білком β-катеніном
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через білок А-катенін. β –катенін, окрім адгезійної, виконує в клітині ще і важливу сигнальну
функцію, бере участь у процесах проліферації, диференціювання, міграції клітин, і є ключовим
білком Wnt-сигнального шляху – ланцюга сигнальних механізмів, який складається із
взаємодії лігандів Wnt. Що ж до показника експресії β-катеніну, то його значення достовірно
знижується на 35 % у процесі культивування клітин.
Таблиця 1
Експресія цитоплазматичних білків мультипотентних стовбурових клітин із жирової тканини собаки
ІV та Х-го пасажів, (M±m, n=3), у балах H-Score (від 0 до 300)
Антигени
Віментин
Актин
Е-кадгерин
N-кадгерин
CD44
Панцитокератин
β-катенін

Рівень експресії білків
ІV пасаж
265,7±20,7
299+0,58
298,3±0,97
0
26,3±3,1
299+0,6
97,7+8,5

Х пасаж
189±13,4*
261,3±10,8*
223±15,68**
0
15,3±1,9*
109±9,3***
63,7+3,7*

Примітка: у цій і наступній таблиці: * р < 0,05; ** р < 0,01; ***р < 0,001 (порівняно з рівнем експресії
ІV-го пасажу)

а
б
в
г
Рис. 2. Екпресія Е-кадгерину, актину, N-кадгерину мультипотентними стовбуровими клітинами жирової
тканини собаки: а – контроль, б – Е-кадгерин-позитивні клітини, в – актин-позитивні клітини,
г – N-кадгерин-негативні клітини, x 400

Характерним маркером мезенхімальних клітин є віментин – він є білком проміжних
філаментів цитоскелету клітини. Під час проведення імуноцитохімної реакції щодо активності
експресії віментину, нами було встановлено значну кількість позитивних клітин із високою
активністю експресії цього білку на четвертому пасажі та достовірне зниження його кількості
на 29 % впродовж культивування. Така зміна експресії віментина засвідчує, що зі збільшенням
кількості пасажів поступово знижується рівень клітинної адгезії, проліферації, клітинної
сигналізації і процесів міграції, що певним чином характеризує властивості стовбурових
клітин культури.
Нами встановлено максимальний рівень експресії актину на четвертому та досить
велику кількість актин-позитивних клітин – на десятому пасажі із зменшенням показника на
13 %. Актин є основою мікрофіламентів, що пронизують цитоплазму клітин і слугують
опорним скелетом. За збільшення кількості пасажів, експресія актину лишається на високому
рівні, хоча і достовірно знижується на 13 %, у порівнянні з експресією клітинами ІV-го пасажу,
що засвідчує збереження рухової та скорочувальної функції клітин на високому рівні.
Експресія CD44 у клітинах характеризується низьким показником, і, як ми бачимо з
таблиці 1, його кількість достовірно знижується у процесі культивування культури
стовбурових клітин на 42 %. Цей білок бере участь у процесах клітинної міграції та
міжклітинній взаємодії.

51

Відсутність експресії N-кадгерину підтверджує мезенхімальну природу стовбурових
клітин з жирової тканини, оскільки цей білок є маркером нейральних стовбурових клітин.
У ході досліджень встановлено достовірні обернені кореляційні зв’язки кількості
пасажів культури стовбурових клітин із експресією цитоплазматичних білків (r = - 0,95 - 0,27;
р<0,05-0,001). Для визначення причинно-наслідкової залежності було проведено
дисперсійний аналіз рівня експресії ядерних та цитоплазматичних білків стовбурових клітин
за різних пасажів культивування (табл. 2).
Таблиця 2
Вплив пасажування культури на імунофенотип стовбурових клітин із жирової тканини собаки (ղ²; n=3)
Досліджувані антигени
Віментин
Актин
Е-кадгерин
N-кадгерин
CD44
Панцитокератин
В-катенін

Сила впливу, ղ²
0,73*
0,79*
0,87**
0
0,74*
0,99***
0,70*

Як видно з даних таблиці 2, показники засвідчують сильний достовірний вплив
кількості пасажів на імунофенотип стовбурових клітин із жирової тканини собаки. На нашу
думку, такі зміни імунофенотипу клітин при культивуванні пов’язані з багаторазовим впливом
на них хімічних та фізичних факторів та біологічними віковими змінами самих клітин.
ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що жирова тканина собаки містить мультипотентні стовбурові
клітини, які характеризуються експресією цитоплазматичних білків, характерних для
проліферуючих клітин.
2. Стовбурові клітини жирової тканини собаки ІV-го пасажу характеризуються
максимальними показниками рівня експресії Панцитокератину – 299±0,6, Актину – 299±0,58,
Віментину – 265,7±20,7, Е-кадгерину – 298,3±1, що засвідчує відповідний рівень адгезивних
властивостей, проліферації, клітинної сигналізації та рухливості. Середніх значень сягав
показник експресії β-катеніну – 97,7±8,5, а низьких – CD44 – 26,3±3,1.
3. Рівень експресії вказаних білків залишається високим у культурі стовбурових клітин
Х-го пасажу, хоч і є достовірно нижчим від таких ІV-го пасажу.
4. За результатами дисперсійного аналізу встановлено достовірний вплив пасажування
культури клітин на імунофенотип стовбурових клітин із жирової тканини собаки.
Перспективи досліджень. З метою визначення зміни імуногенності стовбурових клітин
культури за різних пасажів планується у подальшому визначити імунофенотип клітин ще на
більш пізніх пасажах та за різних умов культивування.
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SUMMARY

The level of expression of cytoplasmic and nuclear proteins in dogs adipose-derived
mesenchymal stem cells in various passages cultivation are shown in the article. Mesenchymal stem
cells obtained from dogs adipose tissue by culturing in CO2 incubator at a temperature 37 oC, 5 %
CO2 in medium DMEM (Sigma) with the addition of 10-15 % fetal bovine serum, 1 % antibioticantimycotics (Sigma). Immunophenotype of dogs adipose-derived mesenchymal stem cells in various
passages (IV and X-th passages) studied using monoclonal antibodies. Established that dogs adipose
tissue contains multipotent stem cells that are characterized by the expression of cytoplasmic and
nuclear membrane proteins specific to proliferating cells. Dogs adipose-derived mesenchymal stem
cells IV-th passage characterized by a maximum performance level of expression of pantsytokeratyn
– 299±0,6, actin – 299+0,58, vimentin – 265,7±20,7, E-cadherin – 298,3±0,97, which confirms the
high level of adhesion properties, cell proliferation, cell signaling and motility. The level of
expression of these proteins remains high in the culture of stem cells X-th passage, although it is
significantly lower than the IV-th passage. Average values reached in the index β-catenin expression
– 97,7 ± 8,5, and low – CD44 – 26,3 ± 3,1. The results of variance analysis showed significant effect
cell cultivation on immunophenotype of dogs adipose-derived stem cells.
Keywords: MESENCHYMAL STEM CELL, DOGS ADIPOSE TISSUE,
IMMUNOCYTOCHEMISRY, CYTOPLASMIC PROTEINS.
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АННОТАЦИЯ

Определен уровень экспрессии цитоплазматических и ядерных белков
мезенхимальных стволовых клеток с жировой ткани собаки на разных пассажах
культивирования. Мезенхимальные стволовые клетки получали из жировой ткани собаки
методом культивирования в CO2 инкубаторе при температуре 37 oC, 5 % содержание СО2 в
среде DMEM (Sigma) с добавлением 10-15 % эмбриональной сыворотки бычков, 1 %
антибиотика-антимикотика (Sigma). Иммунофенотип стволовых клеток жировой ткани,
полученных культур ІV– и Х–го пассажей, исследовали иммуноцитохимическим методом с
помощью моноклональных антител.
Установлено, что жировая ткань собаки содержит мультипотентные стволовые клетки,
которые характеризуются экспрессией ядерных, цитоплазматических и мембранных белков,
характерных для пролиферирующих клеток. Стволовые клетки жировой ткани собаки ІV–го
пассажа характеризуются максимальными показателями экспрессии панцитокератина – 299 ±
0,6, актина – 299 ± 0,58, виментина – 265,7 ± 20,7, Е-кадгерина – 298,3±0,97, что
свидетельствует о соответствующем уровене адгезивных свойств, пролиферации, клеточной
сигнализации и подвижности клеток культуры. Уровень экспрессии указанных белков
остается высоким в культуре стволовых клеток Х-го пассажа, хотя и является достоверно
меньшим таких ІV-го пассажа. Средних значений достигал показатель экспрессии β-катенина
– 97,7 ± 8,5, а низких – CD44 – 26,3 ± 3,1 балов с достоверным снижением их на Х-ом пасаже
культивирования. По результатам дисперсионного анализа установлено достоверное влияние
количества пассажей культуры на иммунофенотип стволовых клеток из жировой ткани.
Ключевые слова: МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ, ЖИРОВАЯ
ТКАНЬ СОБАКИ, ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ
БЕЛКИ.
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ВМІСТ ЖИРНИХ КИСЛОТ І ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ПИЛКУ
З КУЛЬБАБИ ЛІКАРСЬКОЇ У РІЗНИХ ПРИРОДНО-ЕКОЛОГІЧНИХ
ЗОНАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
О. Я. Клим3, аспірант
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна
Мета роботи полягала у дослідженні інтенсивності нагромадження різних форм
жирних кислот і окремих важких металів у пилку з кульбаби лікарської, отриманого із вуликів,
розміщених у гірській, передгірній та низинній зонах Карпатського регіону. Бджолине
обніжжя (пилок з кульбаби лікарської) відбирали із трьох вуликів на трьох пасіках,
розміщених у гірській, передгірній та низинній зонах Карпатського регіону. Вміст різних форм
жирних кислот у досліджуваному біологічному матеріалі визначався методом газорідинної
хроматографії, а окремих важких металів – на атомно-абсорбційному спектрофотометрі.
Встановлено, що в пилку з кульбаби лікарської, отриманого із вуликів, розміщених у
передгірній та, особливо, низинній зонах Карпатського регіону є більший вміст Феруму,
Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму та Кадмію. У пилку з кульбаби лікарської,
отриманого із вуликів, розміщених у передгірній та, особливо, низинній зонах Карпатського
регіону є високий рівень аніонних форм жирних кислот, але низький − неестерифікованих
форм жирних кислот і жирних кислот загальних ліпідів. Рівень наведених вище форм жирних
кислот змінюється з боку насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот.
Низький рівень неестерифікованих форм жирних кислот і жирних кислот загальних ліпідів
та велика кількість аніонних форм жирних кислот і важких металів у пилку з кульбаби
лікарської, отриманого з вуликів, розміщених у передгірній та, особливо, низинній зонах
Карпатського регіону, є наслідком великої урбанізації та індустріалізації.
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук Й. Ф. Рівіс
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Ключові слова: ЖИРНІ КИСЛОТИ, ВАЖКІ МЕТАЛИ, КУЛЬБАБА ЛІКАРСЬКА,
ПРИРОДНО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗОНИ, КАРПАТСЬКИЙ РЕГІОН.
Джерела емісії важких металів і шляхи їх надходження в навколишнє середовище
відрізняються різноманітністю, але в основному вони мають техногенне походження як
наслідок урбанізації та індустріалізації [1, 3, 9, 12, 18]. Розвиток промисловості, сільського
господарства, енергетики та транспорту, інтенсивне видобування корисних копалин − все це
призвело до надходження в повітря, воду, ґрунт, рослини високотоксичних мінеральних
елементів [1, 3, 11, 18, 21].
Міграція важких металів в об’єктах зовнішнього середовища призвела до
нагромадження їх у ґрунтах, рослинах, тканинах медоносних бджіл і продуктах бджільництва
[2, 8, 10]. У результаті змінився характер (змінилися строки цвітіння) і розподіл (одні види
медоносних рослин уступили місце іншим) рослинності, що призвело до погіршення умов
медозбору [5, 14, 19]. Важкі метали причетні до обмінних процесів жирних кислот в організмі
бджіл [6, 13, 20]. Зокрема, важкі метали, насамперед двовалентні, впливають на інтенсивність
елонгації, десатурації та пероксидного окиснення жирних кислот в організмі бджіл [17]. Від
важких металів залежить кількість жирних кислот, які знаходяться в організмі бджіл у
аніонній формі та визначають біологічну цінність продукції бджільництва [7, 18]. У результаті
змінюється забезпеченість організму бджіл енергетичним, структурним і біологічно активним
матеріалом. Все це позначається на життєдіяльності медоносних бджіл і продуктивності
бджолиних сімей [4]. З огляду на наведене вище, науково-практичний інтерес становлять
дослідження вмісту жирних кислот і важких металів у бджолиному обніжжі, залежно від
природно-екологічних умов довкілля.
Мета роботи полягала у дослідженні інтенсивності нагромадження різних форм
жирних кислот і окремих важких металів у пилку з кульбаби лікарської, отриманого із вуликів,
розміщених у гірській, передгірній та низинній зонах Карпатського регіону.
Матеріали і методи. Бджолине обніжжя (пилок з кульбаби лікарської − Taraxacum
officinale Wigg.) відбирали з трьох вуликів на трьох пасіках, розміщених у гірській, передгірній
та низинній зонах Карпатського регіону. Зокрема, у приватних пасічних господарствах
гірської (с. Славське Сколівського району Львівської області), передгірної (с. Стинава
Стрийського району Львівської області) та низинної (с. Миклашів Пустомитівського району
Львівської області) зон Карпатського регіону. Для уточнення видової належності відібраного
пилку із кульбаби лікарської проводили ідентифікаційні дослідження за допомогою
комп’ютерних програм «LUCIA» (Laboratory Colour Image Analysis) i «Pollen Data Bank». Ці
програми дають можливість визначити основні параметри пилкового зерна, відзнятого
відеокамерою з мікроскопа, шляхом накладання зображень та порівняння з еталонними
зразками.
У відібраних зразках пилку з кульбаби лікарської визначали вміст важких металів,
аніонних жирних кислот, неестерифікованих жирних кислот і жирних кислот загальних
ліпідів.
Вміст важких металів (Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму та
Кадмію) у пилку з кульбаби лікарської визначали на атомно-абсорбційному спектрофотометрі
С–115 ПК [16, 18]. Концентрація аніонних жирних кислот, неестерифікованих жирних кислот
і жирних кислот загальних ліпідів у пилку з кульбаби лікарської визначали методами
газорідинної хроматографії [13, 16].
Розділення метилових естерів жирних кислот проводили на хроматографі „Chrom-5”
(“Laboratorni pristroje”, Praha). Для цього нержавіючу стальну колонку довжиною 3700 мм і
внутрішнім діаметром 3 мм заповнювали Chromaton-N-AW, розміром частинок 60–80 меш,
силанізованим HMDS (гексаметилдисилізаном) та покритим полідіетиленглікольадипінатом
(нерухомою рідкою фазою) у кількості 10 %. Витрати газу-носія, хімічно чистого та
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осушеного азоту (рухома фаза) через колонку при вхідному тиску 1,5 х 105 Па склав 65 мл/хв.
Горіння полум’я забезпечувалось воднем (25 мл/хв) і повітрям (380 мл/хв). Ізотермічний
режим роботи набивної колонки з полярною рідкою фазою утримувався на рівні 196 0С, а
випаровувача та детектора – 245 0С. Детектор − полум’яно-іонізаційний (FID) [13, 16]. За цих
умов колонка забезпечувала добре розділення метилових естерів жирних кислот.
Ефективність колонки визначена за Мак-Нейр і Бонеллі для загальноприйнятого середнього
піка на хроматограмі – метилового естеру пальмітинової кислоти – склала 1285±104
теоретичних тарілок .
Ідентифікацію піків на хроматограмі проводили методом розрахунку “вуглецевих
чисел”, а також шляхом використання хімічно чистих, стандартних розчинів метилових
естерів жирних кислот. Розрахунок вмісту окремих жирних кислот, за результатами
газохроматографічного аналізу – хроматограмах – проводився за формулою, яка містить
поправкові коефіцієнти для кожної із них. Поправкові коефіцієнти знаходились як відношення
площ піків (зокрема висот піків) гептадеканової (внутрішній стандарт) та досліджуваної
кислот за концентрації 1:1 та ізотермічному режимі роботи газорідинного хроматографа [6,
13, 16].
Отриманий цифровий матеріал опрацьовували методом варіаційної статистики з
використанням критерію Стьюдента. Зокрема, вираховували середні арифметичні величини
(M) та похибки середніх арифметичних (±m). Різниці між середніми величинами вважали
вірогідними за p0,05. Для розрахунків було використано комп’ютерну програму Origin 6.0,
Excel (Microsoft, USA).
Результати й обговорення. Констатовано, що в пилку з кульбаби лікарської,
отриманого з вуликів, розміщених у низинній та передгірній зонах Карпатського регіону,
порівняно з пилком із кульбаби лікарської, відібраного з вуликів, розміщених у гірській зоні,
є вірогідно більший вміст Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму та Кадмію
(табл. 1). Із наведених у таблиці даних видно також, що в пилку з кульбаби лікарської,
отриманого з вуликів, розміщених у низинній зоні Карпатського регіону, міститься найбільша
кількість згадуваних вище важких металів. Отримані дані характеризують рівень
техногенного забруднення територій у досліджуваних природно-екологічних зонах. Слід
відмітити наступне. Вміст досліджуваних важких металів у пилку з кульбаби лікарської,
отриманого з вуликів, розміщених у гірській, низинній та передгірній зонах Карпатського
регіону знаходиться у гранично-допустимих межах, визначених чинним на даний час ДСТУ.
Таблиця 1
Концентрація важких металів у пилку з кульбаби лікарської, мг/кг повітряно-сухої маси (М±m, n=3)
Важкі метали та їх
символи
Ферум, Fe
Цинк, Zn
Купрум, Cu
Хром, Cr
Нікель, Ni
Плюмбум, Pb
Кадмій, Cd

Природно-екологічні зони Карпатського регіону
Гірська
Передгірна
Низинна
32,04±1,101
40,27±1,010**
49,95±1,144***
43,54±0,773
52,70±1,169**
62,51±0,803***
3,34±0,181
4,80±0,307*
6,57±0,338**
2,99±0,124
5,20±0,171***
7,81±0,146***
0,46±0,029
0,62±0,029*
0,90±0,043**
1,05±0,083
1,87±0,047**
2,53±0,104***
0,04±0,006
0,08±0,008*
0,13±0,008**

Примітка: тут і далі  − p 0,05–0,02;  − p 0,01; *** − p 0,001.

Нами встановлено, що в пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених
у низинній та передгірній зонах Карпатського регіону, порівняно з пилком із кульбаби
лікарської, відібраного з вуликів, розміщених у гірській зоні, змінюється вміст аніонних і
неестерифікованих форм жирних кислот, а також жирних кислот загальних ліпідів. Це впливає
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на енергетичну, атрактивну, функціонально-метаболічну та біологічну цінність пилку з
наведеного вище виду рослин [2, 4, 5, 10].
Зокрема, нами встановлено, що загальна концентрація аніонних форм жирних кислот в
пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених у низинній та передгірній
зонах Карпатського регіону, порівняно з пилком із кульбаби лікарської, відібраного з вуликів,
розміщених у гірській зоні, є більшою (табл. 2). Збільшення концентрації аніонних форм
жирних кислот в пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених у низинній
та передгірній зонах Карпатського регіону, може свідчити про зменшення в ньому кількості
неестерифікованих форм жирних кислот. Зменшення кількості останніх може вказувати на
зниження енергетичної, атрактивної та функціонально-метаболічної цінності бджолиного
обніжжя. Це пов’язано з тим, що аніонні форми жирних кислот, на відміну від
неестерифікованих, є малодоступними для організму медоносних бджіл.
Вищий рівень аніонних форм жирних кислот у пилку з кульбаби лікарської, отриманого
з вуликів, розміщених у низинній та передгірній зонах Карпатського регіону, порівняно з
пилком із кульбаби лікарської, відібраного з вуликів, розміщених у гірській зоні, в основному
зумовлений більшим вмістом у їх складі насичених жирних кислот з парною (відповідно 450,6
і 467,3 проти 429,7 г∙10-3/кг повітряно-сухої маси) та непарною (0,4 і 0,5 проти 0,2) кількістю
вуглецевих атомів у ланцюгу, мононенасичених жирних кислот родин ω-7 (8,2 і 8,7 проти 7,6)
і ω -9 (164,9 і 171,7 проти 156,8) та поліненасичених жирних кислот родин ω-3 (1120,7 і 1129,8
проти 1103,0) і ω-6 (відповідно 518,4 і 525,5 проти 511,8 г∙10-3/кг повітряно-сухої маси).
Відношення аніонних поліненасичених жирних кислот родини ω-3 до аніонних
поліненасичених жирних кислот родини ω-6 при цьому становить відповідно 2,16 і 2,15 проти
2,16.
Таблиця 2
Вміст аніонних форм жирних кислот у пилку з кульбаби лікарської, г∙10 -3/кг повітряно-сухої маси
(М±m, n=3)
Жирні кислоти та їх коди
Капринова, 10:0
Лауринова, 12:0
Міристинова, 14:0
Пентадеканова, 15:0
Пальмітинова, 16:0
Пальмітоолеїнова, 16:1
Стеаринова, 18:0
Олеїнова, 18:1
Лінолева, 18:2
Ліноленова, 18:3
Загальний вміст жирних кислот
в т. ч.: насичені
мононенасичені
поліненасичені
Ω-3/ω -6

Природно-екологічні зони Карпатського регіону
Гірська
Передгірна
Низинна
23,4±0,52
26,2±0,52*
28,1±0,43**
88,3±1,91
94,7±1,30**
98,9±0,86**
6,6±0,20
7,6±0,23*
8,3±0,18**
0,2±0,03
0,4±0,03*
0,5±0,01**
216,9±1,58
222,5±1,27**
227,1±1,18**
7,6±0,11
8,2±0,14*
8,7±0,08**
94,5±1,30
99,6±1,49**
104,9±0,83**
156,8±2,89
164,9±1,41**
171,7±1,62*
511,8±2,02
518,4±1,01*
525,5±2,36*
1103,0±6,83
1120,7±2,47**
1129,8±2,00*
2209,1
2263,2
2303,5
429,9
451,0
467,8
164,4
173,1
180,4
1614,8
1639,1
1655,3
2,16
2,16
2,15

У пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених у низинній та
передгірній зонах Карпатського регіону, порівняно з пилком із кульбаби лікарської,
відібраного з вуликів, розміщених у гірській зоні, вірогідно збільшується концентрація таких
аніонних форм насичених жирних кислот, як капринова, лауринова, міристинова,
пентадеканова, пальмітинова та стеаринова; таких мононенасичених, як пальмітоолеїнова та
олеїнова; таких поліненасичених, як лінолева та ліноленова.
Неестерифіковані форми жирних кислот є найбільш активними. Нами встановлено, що
загальний вміст неестерифікованих форм жирних кислот у пилку з кульбаби лікарської,
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отриманого з вуликів, розміщених у низинній та передгірній зонах Карпатського регіону,
порівняно з пилком із кульбаби лікарської, відібраного з вуликів, розміщених у гірській зоні,
є менший (табл. 3). Найменший загальний вміст неестерифікованих форм жирних кислот
виявлено у пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених у низинній та
передгірній зонах Карпатського регіону.
Менша загальна кількість неестерифікованих форм жирних кислот у пилку з кульбаби
лікарської, отриманого з вуликів, розміщених у низинній та передгірній зонах Карпатського
регіону, порівняно з пилком із кульбаби лікарської, відібраного з вуликів, розміщених у
гірській зоні, зумовлена насиченими жирними кислотами з парною (відповідно, 486,7 і 447,1
проти 532,7 г∙10-3/кг повітряно-сухої маси) і непарною (0,3 і 0,1 проти 0,6) кількістю
вуглецевих атомів у ланцюгу, мононенасиченими жирними кислотами родин ω-7 (7,6 і 6,7
проти 8,7) і ω-9 (176,3 і 160,4 проти 201,8) та поліненасиченими жирними кислотами родин ω3 (1446,2 і 1426,7 проти 1468,4) і ω-6 (відповідно 608,2 і 590,2 проти 628,6 г∙10-3/кг повітряносухої маси). При цьому відношення неестерифікованих форм поліненасичених жирних кислот
родини ω-3 до неестерифікованих форм поліненасичених жирних кислот родини ω-6
становить відповідно 2,37 і 2,41 проти 2,33. Останнє вказує на те, що із зростанням
інтенсивності техногенного навантаження на довкілля знижується активність десатураз у
пилку з кульбаби лікарської.
Зменшення загального вмісту неестерифікованих форм жирних кислот у пилку з
кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених у низинній та передгірній зонах
Карпатського регіону, порівняно з пилком із кульбаби лікарської, відібраного з вуликів,
розміщених у гірській зоні, може вказувати на зниження енергетичної забезпеченості
організму медоносних бджіл. Як відомо, неестерифіковані форми жирних кислот є найбільш
доступним для них видом енергії [11, 14, 15, 22, 23].
Серед речовин пилку, що привертають увагу медоносних бджіл, є жирні кислоти.
Зокрема, коротколанцюгові (10 і менше вуглецевих атомів у ланцюгу) та довголанцюгові (18
і більше вуглецевих атомів у ланцюгу) жирні кислоти бджолиного обніжжя володіють
атрактантними властивостями [9, 15, 18, 21, 25, 26].
Нами встановлено, що загальний вміст неестерифікованих форм жирних кислот, які
володіють атрактантними властивостями, у пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів,
розміщених у низинній та передгірній зонах Карпатського регіону, порівняно з пилком із
кульбаби лікарської, відібраного з вуликів, розміщених у гірській зоні, є менший
(коротколанцюгових жирних кислот відповідно 26,0 і 24,7 проти 29,0 та довголанцюгових
жирних кислот, відповідно, 2355,7 і 2292,9 проти 2435,0 г∙10-3/кг повітряно-сухої маси).
Найбільше він зменшується у пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених
у низинній зоні Карпатського регіону. Таким чином, на територіях з високою інтенсивністю
техногенного навантаження зменшується атрактантні властивості пилку з кульбаби
лікарської.
Нами також встановлено, що загальний вміст неестерифікованих форм капринової,
лауринової, олеїнової, лінолевої та ліноленової кислот, які забезпечують антибактеріальний та
антигрибковий захист організму медоносних бджіл і вулика, у пилку з кульбаби лікарської,
отриманого з вуликів, розміщених у низинній та передгірній зонах Карпатського регіону,
порівняно з пилком із кульбаби лікарської, відібраного з вуликів, розміщених у гірській зоні,
є менший (відповідно, 2355,1 і 2293,6 проти 2438,2 г∙10-3/кг повітряно-сухої маси). Найбільше
він зменшується у пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених у низинній
зоні Карпатського регіону.
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Таблиця 3
Рівень неестерифікованих форм жирних кислот у пилку з кульбаби лікарської, г -3/кг повітряно-сухої
маси (М±m, n=3)
Жирні кислоти
та їх коди
Капринова, 10:0
Лауринова, 12:0
Міристинова, 14:0
Пентадеканова, 15:0
Пальмітинова, 16:0
Пальмітоолеїнова, 16:1
Стеаринова, 18:0
Олеїнова, 18:1
Лінолева, 18:2
Ліноленова, 18:3
Загальний рівень жирних кислот
в т. ч. насичених
мононенасичених
поліненасичених
ω-3/ω-6

Природно-екологічні зони Карпатського регіону
Гірська
Передгірна
Низинна
29,0±0,60
26,0±0,46*
24,7±0,40**
110,4±2,19
98,4±2,15*
91,6±1,56**
8,7±0,26
7,2±0,34*
6,4±0,34**
0,6±0,05
0,3±0,03*
0,1±0,03**
247,8±3,12
229,8±2,46*
208,7±5,05**
8,7±0,26
7,6±0,23*
6,7±0,20**
136,2±1,47
125,0±2,95*
115,6±2,22**
201,8±5,69
176,3±3,52*
160,4±4,53**
628,6±5,02
608,2±5,36*
590,2±4,56**
1468,4±5,40
1446,2±5,08*
1426,7±4,53**
2840,2
2725,0
2633,1
532,7
486,7
447,0
210,5
183,9
167,1
2097,0
2054,4
2016,9
2,33
2,37
2,41

У бджолиному обніжжі є дуже високий загальний вміст легкодоступних
неестерифікованих форм ненасичених жирних кислот — пальмітоолеїнової, олеїнової,
лінолевої та ліноленової. Дуже високий вміст ненасичених жирних кислот у бджолиному
обніжжі може сприяти зростанню проникливості його структурних складових для води та
водорозчинних речовин [7, 8, 16, 24]. Він може сприяти зростанню проникливості для
наведених вище речовин також тканин організму медоносних бджіл [5, 9, 24].
Нами встановлено, що загальний вміст неестерифікованих форм ненасичених жирних
кислот у пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених у низинній та
передгірній зонах Карпатського регіону, порівняно з пилком із кульбаби лікарської,
відібраного з вуликів, розміщених у гірській зоні, є менший (відповідно 2238,3 і 2184,0 проти
2307,5 г∙10-3/кг повітряно-сухої маси). Найбільше він зменшується у пилку з кульбаби
лікарської, отриманого з вуликів, розміщених у низинній зоні Карпатського регіону.
З таблиці 3 видно, що у пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених
у низинній та передгірній зонах Карпатського регіону, порівняно з пилком із кульбаби
лікарської, відібраного з вуликів, розміщених у гірській зоні, вірогідно зменшується вміст
таких неестерифікованих форм насичених жирних кислот, як капринова, лауринова,
міристинова, пентадеканова, пальмітинова та стеаринова, таких мононенасичених жирних
кислот, як пальмітоолеїнова та олеїнова, і таких поліненасичених жирних кислот, як лінолева
та ліноленова.
Нами встановлено, що в пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених
у низинній та передгірній зонах Карпатського регіону, порівняно з пилком із кульбаби
лікарської, відібраного з вуликів, розміщених у гірській зоні, змінюється вміст жирних кислот
загальних ліпідів. Це впливає на енергетичну, атрактивну, функціонально-метаболічну та
біологічну цінність пилку з наведеного вище виду рослини [1, 14].
В енергетичному відношенні ліпіди є набагато ціннішими за білки та вуглеводи [12].
Вважається, що чим більша кількість жирних кислот загальних ліпідів (насичених,
мононенасичених і поліненасичених) є в пилку, тим більша його енергетична цінність для
організму медоносних бджіл [9, 10].
Нами встановлено, що вміст насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних
кислот загальних ліпідів у пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених у
низинній та передгірній зонах Карпатського регіону, порівняно з пилком із кульбаби
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лікарської, відібраного з вуликів, розміщених у гірській зоні, є менший, (табл. 4). Найменший
вміст жирних кислот загальних ліпідів виявлено у пилку з кульбаби лікарської, отриманого з
вуликів, розміщених у низинній зоні Карпатського регіону.
Менша кількість насичених жирних кислот загальних ліпідів у пилку з кульбаби
лікарської, отриманого з вуликів, розміщених у низинній та передгірній зонах Карпатського
регіону, порівняно з пилком із кульбаби лікарської, відібраного з вуликів, розміщених у
гірській зоні, зумовлена нижчим рівнем в їх складі жирних кислот з парною (відповідно 11,09
і 10,27 проти 12,09 г/кг повітряно-сухої маси) та непарною (0,01 і сліди проти 0,02) кількістю
вуглецевих атомів у ланцюгу. Менша кількість мононенасичених жирних кислот загальних
ліпідів у пилку з кульбаби лікарської, яка росте на наведених вище територіях, зумовлена
жирними кислотами родин ω-7 (відповідно, 0,14 і 0,12 проти 0,18 г/кг повітряно-сухої маси) і
ω-9 (4,38 і 4,14 проти 4,66), а поліненасичених жирних кислот – жирних кислот родин ω-3
(28,41 і 27,86 проти 29,57) і ω-6 (відповідно, 13,29 і 12,88 проти 13,72 г/кг повітряно-сухої
маси). Відношення поліненасичених жирних кислот родини ω-3 до поліненасичених жирних
кислот родини ω-6 при цьому становить, відповідно, 2,13 і 2,16 проти 2,15. Це призводить до
зміни енергетичної, атрактивної та біологічної цінності пилку з кульбаби лікарської для
організму медоносних бджіл.
Загальний вміст коротколанцюгових (10 і менше вуглецевих атомів у ланцюгу) і
довголанцюгових (18 і більше вуглецевих атомів у ланцюгу) жирних кислот загальних ліпідів,
які виконують атрактивну функцію, у пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів,
розміщених у низинній та передгірній зонах Карпатського регіону, порівняно з пилком із
кульбаби лікарської, відібраного з вуликів, розміщених у гірській зоні, є менший. Зокрема,
вміст коротколанцюгових жирних кислот загальних ліпідів у них становить відповідно 0,63 і
0,55 проти 0,73 г/кг повітряно-сухої маси, а довголанцюгових – 48,98 і 47,53 проти 54,08 г/кг
повітряно-сухої маси. Найбільше зменшується їх вміст у пилку з кульбаби лікарської,
отриманого з вуликів, розміщених у низинній зоні Карпатського регіону.
Таблиця 4
Кількість жирних кислот загальних ліпідів у пилку з кульбаби лікарської, г/кг повітряно-сухої маси
(М±m, n=3)
Жирні кислоти
та їх коди
Капринова, 10:0
Лауринова, 12:0
Міристинова, 14:0
Пентадеканова, 15:0
Пальмітинова, 16:0
Пальмітоолеїнова, 16:1
Стеаринова, 18:0
Олеїнова, 18:1
Лінолева, 18:2
Ліноленова, 18:3
Загальна кількість жирних кислот
в т. ч. насичені
мононенасичені
поліненасичені
n-3/n-6

Природно-екологічні зони Карпатського регіону
Гірська
Передгірна
Низинна
0,73±0,024
0,63±0,020*
0,55±0,012**
2,42±0,082
2,14±0,052*
1,97±0,040**
0,16±0,008
0,12±0,008*
0,09±0,005**
0,02±0,003
0,01±0,000*
Сліди
5,63±0,098
5,29±0,086*
5,01±0,057**
0,18±0,01
0,14±0,006*
0,12±0,006**
3,13±0,043
2,9±0,069*
2,65±0,055**
4,66±0,063
4,38±0,059*
4,14±0,073**
13,72±0,080
13,29±0,139
12,88±0,063**
29,57±0,540
28,41±0,208
27,86±0,124*
60,22
57,31
55,27
12,09
11,09
10,27
4,84
4,52
4,26
43,29
41,70
40,74
2,15
2,13
2,16

Виявлено, що вміст капринової, лауринової, олеїнової, лінолевої та ліноленової кислот
загальних ліпідів, які забезпечують антибактеріальний та антигрибковий захист організму
медоносних бджіл і вулика, у пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених
у низинній та передгірній зонах Карпатського регіону, порівняно з пилком із кульбаби
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лікарської, відібраного з вуликів, розміщених у гірській зоні, є менший (відповідно, 48,85 і
47,40 проти 51,10 г/кг повітряно-сухої маси). Найбільше зменшується їх вміст у пилку з
кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених у низинній зоні Карпатського регіону.
Встановлено, що вміст ненасичених жирних кислот загальних ліпідів
(пальмітоолеїнової, олеїнової, лінолевої та ліноленової) у пилку з кульбаби лікарської,
отриманого з вуликів, розміщених у низинній та передгірній зонах Карпатського регіону,
порівняно з пилком із кульбаби лікарської, відібраного з вуликів, розміщених у гірській зоні,
є менший (відповідно, 46,22 і 45,00 проти 48,13 г/кг повітряно-сухої маси). Найбільше
зменшується їх вміст у пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених у
низинній зоні Карпатського регіону. Дуже високий вміст ненасичених жирних кислот
загальних ліпідів у пилку з кульбаби лікарської може сприяти зростанню проникливості його
структурних складових для води та водорозчинних речовин [14]. Він також може сприяти
зростанню проникливості наведених вище речовин тканин організму медоносних бджіл [24].
З таблиці 4 видно, що в пилку з кульбаби лікарської, отриманого з вуликів, розміщених
у низинній та передгірній зонах Карпатського регіону, порівняно з пилком із кульбаби
лікарської, відібраного з вуликів, розміщених у гірській зоні, вірогідно зменшується
концентрація таких насичених жирних кислот загальних ліпідів, як капринова, лауринова,
міристинова, пентадеканова, пальмітинова та стеаринова, таких мононенасичених жирних
кислот, як пальмітоолеїнова та олеїнова, і таких поліненасичених жирних кислот, як лінолева
та ліноленова.
Наведене вище вказує на те, що в результаті зменшення техногенного навантаження на
довкілля зростає енергетична, атрактивна, функціонально-метаболічна та біологічна цінність
жирних кислот пилку з кульбаби лікарської для організму медоносних бджіл.
Високий рівень досліджуваних важких металів і аніонних форм жирних кислот, але
низький неестерифікованих форм жирних кислот і жирних кислот загальних ліпідів у пилку з
кульбаби лікарської, отриманого із вуликів, розміщених у низинній та передгірській зоні
Карпатського регіону, видно, є наслідком великої урбанізації та індустріалізації.
ВИСНОВКИ
1. У пилку з кульбаби лікарської, отриманого із вуликів, розміщених у передгірній та,
особливо, низинній зонах Карпатського регіону є більший вміст Феруму, Цинку, Купруму,
Хрому, Нікелю, Плюмбуму та Кадмію.
2. У пилку з кульбаби лікарської, отриманого із вуликів, розміщених у передгірній та,
особливо, низинній зонах Карпатського регіону є високий рівень аніонних форм жирних
кислот, але низький – неестерифікованих форм жирних кислот і жирних кислот загальних
ліпідів. Рівень наведених вище форм жирних кислот змінюється з боку насичених,
мононенасичених і поліненасичених жирних кислот.
3. Низький рівень неестерифікованих форм жирних кислот і жирних кислот загальних
ліпідів та велика кількість аніонних форм жирних кислот і важких металів у пилку з кульбаби
лікарської, отриманого із вуликів, розміщених у передгірній та, особливо, низинній зонах
Карпатського регіону, є наслідком великої урбанізації та індустріалізації.
Перспективи досліджень. Будуть вивчатися аніонні жирні кислоти, неестерифіковані
жирні кислоти та жирні кислоти загальних ліпідів у тканинах голови, черевця і грудей
медоносних бджіл.
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FATTY ACIDS AND HEAVY METALS IN THE DANDELION POLLEN IN DIFFERENT
NATURAL ENVIRONMENTAL AREAS OF THE CARPATHIAN REGION
O. Ya. Klym
Institute of Agriculture of the Carpathian region of NAAS
5, Grushevskogo str., Obroshyno village, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine
SUMMARY
The aim of this study was to research the intensity of accumulation of different fatty acids and
some specific heavy metals in the dandelion pollen, taken from the beehives located in the mountain,
foothill and lowland areas of the Carpathian region. Pollen basket (dandelion pollen) was taken from
three beehives in three apiaries located in the mountain, foothill and lowland areas of the Carpathian
region. Fatty acids, in the studied biological material, were determined with the help of the gas-liquid
chromatography, and some specific heavy metals were determine by the atomic absorption
spectrophotometer. It is state that the dandelion pollen, taken from beehives located in the foothills,
and especially in the lowlands of the Carpathian region, contains more iron, zinc, copper, chromium,
nickel, lead and cadmium. The dandelion pollen, taken from beehives located in the foothills, and
especially in the lowlands of the Carpathian region, contains a high level of anionic forms of fatty
acids but a low level of non-esterified forms of fatty acids and fatty acids of lipids. The level of the
given forms of fatty acids changes from the side of saturated, monounsaturated and polyunsaturated
fatty acids. Low level of non-esterified forms of fatty acids, fatty acids of lipids, and a great amount
of anionic forms of fatty acids and heavy metals in the dandelion pollen, taken from the beehives
located in the foothill, and especially in the lowland areas of the Carpathian region, is the result of
great urbanization and industrialization.
Keywords: FATTY ACIDS, HEAVY METALS, DANDELION, NATURAL
ENVIRONMENTAL AREAS, CARPATHIAN REGION.
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПЫЛЬЦЕ ИЗ
ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО В РАЗНЫХ ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗОНАХ КАРПАТСКОГО РЕГИОНА
O. Я. Клим
Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН
ул. Грушевского, 5, с. Оброшино Пустомытовского р-на Львовской обл., 81115, Украина
АННОТАЦИЯ
Целью работы являлось исследование интенсивности накопления разных форм жирных
кислот и отдельных тяжелых металлов в пыльце из одуванчика лекарственного, полученной
из ульев, размещенных в горной, предгорной и низинной зонах Карпатского региона.
Пчелиная обножка (пыльца из одуванчика лекарственного) отбиралась из трех ульев на трех
пасеках, размещенных в горной, предгорной и низинной зонах Карпатского региона.
Содержание разных форм жирных кислот в исследованном биологическом материале
определяли методом газожидкостной хроматографии, а отдельных тяжелых металлов − на
атомно-абсорбционном спектрофотометре. Установлено, что в пыльце из одуванчика
лекарственного, полученной из ульев, размещенных в предгорной и, особенно, низинной
зонах Карпатского региона, имеется большое содержание Железа, Цинка, Меди, Хрома,
Никеля, Свинца и Кадмия. В пыльце из одуванчика лекарственного, полученной из ульев,
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размещенных в предгорной и, особенно, низинной зонах Карпатского региона, содержится
высокий уровень анионных форм жирных кислот, но низкий – неэстерифицированных кислот
и жирных кислот общих липидов. Уровень приведенных выше форм жирных кислот
изменяется со стороны насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных
кислот. Низкий уровень неэстерифицированных форм жирных кислот и тяжелых металлов в
пыльце из одуванчика лекарственного, полученной из ульев, размещенных в предгорной и,
особенно, низинной зонах Карпатского региона, является следствием большой урбанизации и
индустриализации.
Ключевые слова: ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, ОДУВАНЧИК
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ, ЕСТЕСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ, КАРПАТСКИЙ РЕГИОН.
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ВПЛИВ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ
НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ КРОЛІВ
Н. В. Роль, аспірант,
С. І. Цехмістренко, д-р с.-г. наук
Білоцерківський національний аграрний університет
площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., 09117, Україна
Досліджено активність ензимів антиоксидантної системи супероксиддисмутази та
каталази, а також вміст церулоплазміну в серці, мозку та найдовшому м’язі спини кролів
новозеландської породи за згодовування вітамінно-мінеральної добавки. Встановлено, що у
найдовшому
м’язі
спини
тварин
дослідної
групи
знижується
активність
супероксиддисмутази у 1,9 рази порівняно з контролем. Відмічено зростання активності
супероксиддисмутази у серці дослідних кролів на 45- та 60-ту добу життя на 56% та 25%
відповідно. Встановлено, що в тканинах серця кролів дослідної групи з 45-ї по 90-ту добу
життя вміст церулоплазміну суттєво не відрізнявся і коливався в межах 0,27–0,41 мг/г
тканини. Коефіцієнт лінійної кореляції активності СОД та каталази у найдовшому м’язі
спини дослідних тварин був зворотно від’ємним і становив r=-0,85; було відмічено сильний
позитивний зв'язок між активністю каталази та вмістом церулоплазміну r=0,79.
Ключові слова: КРОЛІ, СИСТЕМА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ, СЕРЦЕ,
МОЗОК, НАЙДОВШИЙ М'ЯЗ СПИНИ.
Ефективне використання тварин в умовах інтенсифікації тваринництва вимагає
глибокого розуміння особливостей фізіологічних процесів у тварин та птиці, а також змін, що
виникають в організмі під впливом різних факторів зовнішнього середовища та виробничих
умов [1]. Пероксидне окиснення ліпідів (ПОЛ) відіграє важливу роль у функціонуванні всіх
живих організмів. За сучасними уявленнями ПОЛ – показник стійкості організму та його
адаптивного потенціалу. У фізіологічних умовах існує динамічна рівновага між виробленням
вільних радикалів та їх нейтралізацією. Регуляція надмірного утворення ліпопероксидів
здійснюється за допомогою антиоксидантної системи (АОС), яка складається з антиоксидантів
та основних груп ензимів: супероксиддисмутази (СОД), тканинної каталази (КАТ), а також
церулоплазміну (ЦП). АОС забезпечує нейтралізацію клітинами вільних радикалів та
підтримання клітинного гомеостазу. Однак в організмі тварин може розвиватися
оксидативний стрес, як наслідок впливу різноманітних ендогенних та екзогенних чинників на
баланс між АОС і ПОЛ [3, 4].
Підвищення інтенсивності процесів ПОЛ в організмі тварин розглядають як порушення
метаболізму, яке вимагає корекції і на котре можна впливати, використовуючи антиоксиданти.
З огляду на це актуальним є пошук кормових добавок, що позитивно впливають на
продуктивність тварин і якість одержуваної продукції [4].
Метою досліджень було вивчення активності функціонування антиоксидантної
системи в організмі кролів новозеландської породи у віковому аспекті та за згодовування
вітамінно-мінеральної добавки.
Матеріали і методи. Дослідження було проведене на кролях новозеландської породи
у ТОВ «Грегут» с. Кожанка, Фастівського району, Київської області. За принципом аналогів
(вік та вага) було сформовано дві групи тварин 45-добового віку, по 5 голів у кожній –
контрольну і дослідну. Тварин контрольної групи годували стандартним комбікормом,
збалансованим за всіма показниками живлення, з вільним доступом до корму та води.
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Тваринам дослідної групи додатково до основного раціону вводили вітамінно-мінеральну
добавку, яка містила Калій, Фосфор, Натрій, Кальцій, Мідь, Цинк, Марганець, Залізо, Йод,
Кобальт, Селен, вітаміни: А, D3, E, K3, B1, B2, B3, B4, B5, B12. Під час проведення досліджень
на тваринах дотримувалися принципів біоетики, законодавчих норм і вимог згідно з
положенням «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для
дослідних та наукових цілей» (Страсбург, 1986) і «Загальних етичних принципів
експериментів на тваринах», ухвалених Першим Національним конгресом з біоетики (Київ,
2001).
Матеріалами для досліджень були серце, мозок та найдовший м'яз спини, які
відбирались після забою тварин на 45-, 60-, 75- та 90-ту добу життя. Активність системи
антиоксидантного захисту визначали загальноприйнятими методиками за активністю
супероксиддисмутази, каталази та вмістом церулоплазміну [2, 5, 7]. Отримані цифрові дані
обробляли за допомогою програми Microsoft EXCEL з використанням t-критерію Стьюдента.
Результати й обговорення. Початкові стадії вільнорадикального окиснення
контролюються ензимом супероксиддисмутазою, яка нейтралізує супероксидний радикал і,
відповідно, зменшує загальний токсичний вплив активних форм кисню [1]. У таблиці наведено
активність СОД у серці, мозку та найдовшому м’язі спини кролів дослідної та контрольної
груп.
Таблиця
Активність ензимів антиоксидантної системи та вміст церулоплазміну в органах кролів
новозеландської породи (M±m, n=5)
Вік,
діб

СОД, ум. од./г
Контрольна
Дослідна
група
група

45
60
75
90

2,79±0,56
2,83±0,14
3,73±0,35*
3,61±0,98

4,35±0,97
3,53±0,74
3,47±0,36
1,72±0,19**

45
60
75
90

1,12±0,48
0,81±0,14
1,83±0,75
1,11±0,46

1,44±0,45
0,81±0,32
0,42±0,12
0,24±0,03

45
60
75
90

1,14±0,38
1,29±0,28
0,83±0,24
1,15±0,36

0,84±0,32
0,69±0,29
0,64±0,44
0,62±0,08

Каталаза, кат/г
Контрольна
Дослідна
група
група
Серце
5,84±0,26***
4,89±0,57
5,13±0,15
3,85±0,49^
4,05±0,93*
4,75±0,15
3,57±0,81
3,19±0,54*
Мозок
2,79±0,57*
2,90±0,64
4,44±0,25*
4,76±0,18*
3,94±0,44
5,14±0,07^
*
2,15±0,45
2,43±0,16***
Найдовший м’яз спини
16,12±0,08**
16,82±0,25^
16,88±0,61
17,88±0,68
18,83±0,38*
18,87±0,09
17,91±0,55
17,94±0,31*

Церулоплазмін, мг/г
Контрольна
Дослідна
група
група
0,26±0,07
0,29±0,05
0,36±0,15
0,44±0,07

0,27±0,06
0,32±0,06
0,35±0,03
0,41±0,02

0,21±0,03
0,26±0,08
0,29±0,08
0,67±0,09*

0,17±0,04
0,15±0,03
0,17±0,05
0,76±0,08***

0,25±0,04**
0,51±0,11*
0,38±0,04
0,41±0,06

0,32±0,03
0,52±0,07*
0,59±0,06^
0,33±0,07*

Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – порівняно з попереднім віковим періодом; ^ – р<0,05; ^^
– р< 0,01; ^^^ – р<0,001 – порівняно з контрольною групою.

Діапазон активності СОД в мозку та найдовшому м’язі спини тварин контрольної групи
коливався в межах 0,83–1,83 ум.од./г. Проте, у тварин дослідної групи відмічено поступове
зниження активності даного ензиму. Так, у мозку кролів на 90-ту добу життя активність СОД
була меншою в 4,6 рази, а найдовшому м’язі спини у 1,9 разів, порівняно з контролем. Слід
зазначити, що у серці кролів, яким додатково згодовували вітамінно-мінеральну добавку, на
45- та 60-ту добу життя активність СОД була вищою на 56 % та 25 %, відповідно.
Активність супероксиддисмутази тісно пов’язана з активністю каталази, яка захищає
організм від високотоксичних кисневих радикалів. Занадто різке підвищення активності СОД
без відповідної активації каталази само по собі цитотоксичне. Каталаза каталізує розщеплення
перекису водню з утворенням води та кисню. Встановлено, що у серці кролів дослідної групи
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на 60-ту добу життя активність каталази була вірогідно нижчою на 25 %. Натомість у мозку та
найдовшому м’язі спини тварин, які споживали вітамінно-кормову добавку активність
каталази була дещо вищою порівняно з контрольною групою та становила в межах 2,43–
5,14 кат/г та 16,82–18,87 кат/г, відповідно.
Відомо, що основна біохімічна роль церулоплазміну визначається його участю в
окисно-відновних реакціях, інактивацією вільних радикалів – високореактивних хімічних
агентів, що мають здатність викликати пошкодження клітин внаслідок інтенсифікації процесів
пероксидного окиснення ліпідів біологічних мембран [8, 9]. Встановлено, що в тканинах серця
кролів дослідної групи з 45-ї по 90-ту добу життя вміст церулоплазміну суттєво не відрізнявся
і коливався в межах 0,27–0,41 мг/г тканини.
У мозку кролів, яким згодовували кормову добавку з 45-ї по 75-ту добу досліду
спостерігали зниження вмісту церулоплазміну. Однак, у кролів 90-добового віку відмічено
достовірне підвищення вмісту церулоплазміну в 4,5 рази порівняно з початком досліду.
Ймовірно, таке суттєве підвищення показнику можна розглядати як компенсаторну реакцію
зумовлену активацією процесів ПОЛ та деструкцією клітинних мембран.
Слід зазначити, що у найдовшому м’язі спини тварин дослідної групи з 45-ї по 75-ту
добу досліду відмічено зростання вмісту церулоплазміну. Проте, на 90-ту добу показник
знизився до рівня 0,33±0,07 мг/г тканини.
Отже, проведені дослідження активності ензимів антиоксидантної системи та вмісту
церулоплазміну в органах кролів новозеландської породи, яким до основного раціону
додатково згодовували вітамінно-мінеральну добавку дозволили більш глибоко та повноцінно
оцінити перебіг пероксидаційних процесів.
ВИСНОВКИ
1. У найдовшому м’язі кролів дослідної групи на 90-ту добу життя відмічено зниження
активності СОД у 1,9 рази.
2. У серці кролів, яким додатково згодовували вітамінно-мінеральну добавку,
відмічено сильну позитивну залежність (r=0,85) між активністю супероксиддисмутази та
каталази. Також встановлено сильний від’ємний зв’язок між активністю цих ензимів та
вмістом церулоплазміну r=-0,97 та r=-0,77, відповідно.
3. Корелятивна залежність активності СОД та каталази у найдовшому м’язі спини
дослідних тварин була обернено протилежною та становила r=-0,85; було відмічено сильний
позитивний зв'язок між активністю каталази та вмістом церулоплазміну r=0,79.
Перспективи досліджень. Вивчити стан системи антиоксидантного захисту кролів
новозеландської породи у віковому аспекті, від народження до 90-добового віку. Дослідити
процеси ПОЛ та окисної модифікації білків у віковій динаміці та за згодовування вітамінномінеральної добавки.
THE EFFECT OF VITAMIN AND MINERAL SUPPLEMENTS ON THE STATE
OF THE ANTIOXIDANT SYSTEM IN RABBITS
N. Roll, S. Tsehmistrenko
Bila Tserkva National Agrarian University
Soborna Ploshcha, 8/1, Bila Tserkva 09100, Kyiv Region, Ukraine
SUMMARY
The activity of enzymes of antioxidant system superoxide dismutase and catalase and
ceruloplasmin content in the heart, brain and muscle longest back New Zealand rabbits breed by
feeding vitamin-mineral supplements. Found that in the back muscles longest animal experimental
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group reduced superoxide dismutase activity in 1,9 times compared with the control. Marked increase
in superoxide dismutase activity in the heart of experimental rabbits at 45- and 60-th day of life by
56 % and 25 % respectively. Found that in heart tissue of rabbits experimental group from 45-th to
90-th day life ceruloplasmin contents were not significantly different and ranged from 0,27-0,41 mg/g
tissue. Correlative dependence activity of SOD and catalase longest muscle in the back of
experimental animals was reversed and the opposite was r = -0,85; it was observed a strong positive
relationship between the activity of catalase and ceruloplasmin content r = 0,79.
Keywords: RABBITS, ANTIOXIDANT SYSTEM, HEART, BRAIN, LONGEST BACK
MUSCLES.
ВЛИЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ НА СОСТОЯНИЕ
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ КРОЛИКОВ
Н. В. Роль, С. И. Цехмистренко
Белоцерковский национальный аграрный университет
Площадь Соборная, 8/1, г. Белая Церковь. 09100, Киевская обл., Украина
АННОТАЦИЯ
Исследована активность энзимов антиоксидантной системы супероксиддисмутазы и
каталазы, а также содержание церулоплазмина в сердце, мозге и длиннейшей мышце спины
кроликов новозеландской породы при скармливании витаминно-минеральной добавки.
Установлено, что в длиннейшей мышце спины животных опытной группы снижается
активность супероксиддисмутазы в 1,9 раза по сравнению с контролем. Отмечен рост
активности супероксиддисмутазы в сердце подопытных кроликов на 45-и 60-е сутки жизни на
56 % и 25 %, соответственно. Установлено, что в тканях сердца кроликов опытной группы с
45-й по 90-е сутки жизни содержание церулоплазмина существенно не отличалось и
колебалось в пределах 0,27-0,41 мг/г ткани. Коррелятивная зависимость активности СОД и
каталазы в длиннейшей мышце спины подопытных животных была обратно противоположной
и составила r = -0,85; было отмечена сильная положительная связь между активностью
каталазы и содержанием церулоплазмина r = 0,79.
Ключевые слова: КРОЛИКИ, СИСТЕМА АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ,
СЕРДЦЕ, МОЗГ, ДЛИННЕЙШАЯ МЫШЦА СПИНЫ.
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ЗМІНА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ КРОЛІВ ПІСЛЯ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УШКОДЖЕННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
Т. Л. Савчук, аспірант4,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Київ, 03041, Україна
Досліджена динаміка біохімічних показників крові у кролів із нанесеною травмою
кісткової тканини. Аналіз динаміки вмісту лужної фосфатази, кальцію та фосфору крові в
різні терміни репаративного остеогенезу та одночасно виконаних рентгенівських знімків
ушкодженої кісткової тканини підтверджує закономірність і характер їх розвитку,
пов’язані із динамікою регенеративних процесів.
Встановлений характер динаміки кожного показника залежно від стадії загоєння
перелому. Динаміка вмісту кальцію, фосфору та активності лужної фосфатази може
слугувати прогностичним критерієм процесів остеорепарації травмованої кісткової
тканини. Отримані дані можуть бути використані для контролю відновлення кісткової
тканини після травми.
Ключові слова: РЕПАРАТИВНИЙ ОСТЕОГЕНЕЗ, КІСТКОВА МОЗОЛЬ, ПРОЦЕС
ОСТЕОРЕПАРАЦІЇ, БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, РЕНТГЕНІВСЬКИЙ ЗНІМОК, ЛУЖНА
ФОСФОТАЗА, КАЛЬЦІЙ, ФОСФОР, КРОВ, ТРАВМА.
Найбільш поширеними та складними наслідками травм є переломи, серед яких за
анатомо-топографічною локалізацією розрізняють переломи трубчастих кісток стегна, плеча,
Науковий керівник – д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН А. Й. Мазуркевич
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гомілки і передпліччя тощо, які складають близько 85 % від усіх травм організму [1].
Переломи чи будь-яка інша травма кісток, які призводять до порушення цілісності кісткової
тканини, супроводжується ушкодженням кровоносних судин, м’язів, сухожилків, нервовосудинних пучків, суглобово-зв’язкового апарату [1].
Загоєння переломів є особливою формою запально-репаративного процесу, який
характеризується диференціюванням клітин, їх проліферацією, ремоделюванням
новоутвореної кісткової тканини, формуванням органічного позаклітинного матриксу та його
мінералізацією [2].
Оптимізація регенерації кістки після перелому – ключова проблема травматології та
ортопедії. Водночас, науковці та практики значну увагу приділяють технічним питанням
забезпечення умов сприятливого перебігу репаративного остеогенезу [3], тоді як патохімічна
фаза цього процесу залишається недостатньо вивченою, що обмежує можливості об’єктивної
його корекції.
Метаболізм у кістковій тканині характеризується двома різнонаправленими процесами:
утворенням нової кісткової тканини та її резорбцією [4]. Фізіологічний баланс цих процесів
зумовлює нормальний перебіг репаративної регенерації кістки [5]. Переважання синтезу або
резорбції може призвести до розвитку дисрегенеративних процесів, що утруднює загоєння
дефекту та призводить до збільшення собівартості лікування тварин з переломами [6].
На даний час є безліч методів контролю процесів регенерації кістки, хоча перевагу
потрібно надавати неінвазивним методам [7]. Всі біохімічні реакції, які супроводжують
процеси загоєння кісткового дефекту, опосередковані відповідними ферментами та гормонами
і призводять до зсуву деяких констант крові. Тому біохімічні показники крові в комплексній
оцінці характеру репаративної регенерації можуть слугувати маркерами перебігу цього
патологічного процесу. Сучасні методи дослідження дозволяють одночасно контролювати до
10 біохімічних параметрів метаболізму кісткової тканини, які характеризують ступінь синтезу
та резорбції кісткової тканини [8]. Проте найбільш доступними і показовими є контроль
активності лужної фосфатази та вмісту кальцію і фосфору в крові тварин.
Мета роботи – провести комплексну оцінку змін вмісту кальцію і фосфору та
активності лужної фосфатази в крові за різних термінів репаративної регенерації кістки.
Матеріали і методи. Експеримент був проведений на 5 самках кролів породи шиншила
4-місячного віку, вагою 3 кг., у відповідності до вимог «Європейської конвенції щодо захисту
хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових цілях»
(Страсбург, 1986), Закон України «Про захист тварин від жорсткого поводження»
(15.12.2009. Відомості ВР, 2010, №9).
З метою мінімізації рівня загального травматизму, ушкодження кісткової тканини
моделювали в середній третині діафізу великогомілкових кісток, з медіальної поверхні
шляхом нанесення дірчастого дефекту. Дефект наносили хірургічним свердлом діаметром
2,5 мм під загальним наркозом («Золетил» з розрахунку 0,05 мг/кг ваги тварини). В місці
розрізу проводили анестезію 0,5 % розчином новокаїну. Оперативне поле розміром 2×2 см
вибривали та дворазово обробляли 5 % розчином йоду (метод Філончикова). Всі процедури з
операційного втручання проводили відповідно до вимог асептики та антисептики. Після
формування дефекту операційну рану зашивали, тварин виводили з наркозу та утримували в
стаціонарних умовах кафедри хірургії імені академіка І. О. Поваженка.
Кров для аналізів у кролів відбирали з яремної вени перед проведенням оперативного
втручання та через 3, 7, 14, 21, 28 діб після нанесення травми. Вміст кальцію і фосфору
визначали фотометричним методам з використанням комерційних наборів фірми «ФилиситДіагностика» (Україна). Активність лужної фосфатази (ЛФ) визначали кінетичним методом з
р-нітрофенолфосфатом на біохімічному аналізаторі RT-9600.
Для підтвердження біохімічних результатів під час регенерації кістки на 3, 7, 14, 21, 28
добу, після формування дефекту проводили рентгенологічні дослідження апаратом «Вател-1».
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Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично за допомогою комп’ютерної
програми Microsoft Excel 2007, із використанням критерію tº Стьюдента.
Результати й обговорення. У дослідних тварин у вихідному стані рівень біохімічних
показників крові не виходив за межі фізіологічних параметрів: активність лужної фосфатази
становила 90±6,52 МЕ/л; вміст кальцію - 2,87±0,04 ммоль/л, фосфору - 2,46±0,03 ммоль/л.
(табл.).
Таблиця
Біохімічні показники сироватки крові кролів при експериментальному травмуванні кістки (M±m, n=5)
Доби
Вихідний стан
3 доба
7 доба
14 доба
21 добу
28 добу

Кальцій, ммоль/л
2,87±0,04
2,46±0,05***
3,09±0,04**
3,64±0,03***
2,91±0,15
3,31±0,04***

Фосфор, ммоль/л
2,46±0,03
2,54±0,03
2,6±0,08
2,1±0,05***
2,4±0,13
2,0±0,08***

Лужна фосфатаза, МЕ/л
90±6,52
130±7,02**
105±6,52
331±25,06***
131±10,53*
138±1,01***

Примітка: * р < 0,05;** р < 0,01; ***р < 0,001

Експериментальне ушкодження кісткової тканини у вигляді нанесення дірчастого
дефекту великогомілкової кістки в середній третині діафізу супроводжується одночасним
розривом окістя, переломом кісткових пластинок, розривом судин і нервів, травмою
кісткового мозку. Меншого ступеню пошкодження зазнають м'язова та сполучна тканини із
своїм судинним та нервовим апаратом, які оточують кістку.
На 3 добу після нанесення травми динаміка біохімічних показників крові кролів
характеризується зменшенням вмісту кальцію до 2,46±0,05 ммоль/л порівняно з вихідним
станом, що, очевидно, є наслідком втрати основного елемента кістки після нанесення дефекту.
Одночасно зростає активність лужної фосфатази з 90±6,52 МЕ/л до 130±7,02 МЕ/л. Як відомо,
значна кількість ферменту зосереджена в цитоплазмі остеобластів та на їх поверхні, тому
вірогідне значне зростання його активності можна пояснити руйнуванням остеобластів в зоні
травми та елімінацією ферменту в кровоносне русло. Зареєстровано також вірогідне
збільшення вмісту фосфору, що також є наслідком руйнування неорганічної складової кістки.
Як видно на рентгенограмі із рис. 1, в зоні ушкодження кісткової тканини формується
регенеративна мозоль.

Рис. 1. Ділянка пошкодження кістки
А - 3 доба після нанесення травми; Б – 7 доба після нанесення травми
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Через 7 діб після моделювання дефекту у тварин знижується рівень лужної фосфатази,
до 105±6,52 МЕ/л порівняно з вихідним станом, що є показником зменшення ділянки
ушкодження і початком формування кісткового матриксу. Разом з тим вміст кальцію та
фосфору перевищує показники попереднього терміну та становить відповідно 3,09±0,04
ммоль/л і 2,6±0,08 ммоль/л, що можна пояснити початком процесів кальцифікації матриксу
регенерату та втратою даного елемента материнською кісткою (рис. 1).
На 14 добу відмічається максимальна активність лужної фосфатази у тварин, яка
становить 331±25,06 МЕ/л. Такі зміни свідчать про початок активного формування
періостальної та ендостальної мозолі. Збільшенням вмісту кальцію до 3,64±0,03 ммоль/л та
зменшення фосфору до 2,1±0,05 ммоль/л свідчить про активацію остеогенезу в травмованій
кістці (рис. 2).
На 21 добу експерименту відбувається закінчення первинного формування
новоутвореної кістки та формування проміжної і паросетальної мозолі (рис. 3).
Так, вміст фосфору приходить до норми і становить 2,4±0,13 ммоль/л, активність
лужної фосфатази різко знизився до 131±10,53 МЕ/л, що свідчити про початок ремоделювання
новоутвореного кісткового матриксу. Вміст кальцію знижується до 2,91±0,15 ммоль/л, що
пов’язано з перебудовою кісткової мозолі.

Рис. 2. Ділянка пошкодження кістки на 14 добу після нанесення травми
А – медіальний знімок; Б – латеральний знімок

Рис. 3. Ділянка пошкодження кістки
А - 21 доба після нанесення травми; Б – 28 доба після нанесення травми
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Біохімічні показники крові і рентгенівські знімки на 28 добу після травми свідчать про
припинення утворення органічного матриксу, відсутності резорбції кісткової тканини та
інтенсивні процеси кісткоутворення та ремоделювання регенерату (рис. 3). Як видно із табл.
1, вміст фосфору знизився і становить 2,0±0,08 ммоль/л, активність лужної фосфатази
становить138±1,01 МЕ/л. Вміст кальцію становить 3,31±0,04 ммоль/л, що свідчить про його
мобілізацію і залучення для осифікації новоутвореного матриксу.
ВИСНОВКИ
1. Механічна травма призводить до вираженої реакції кісткової системи та організму в
цілому, спрямованої на відновлення цілісності кісткової тканини.
2. Біохімічні показники метаболізму кісткової тканини – рівень кальцію, фосфору та
активність лужної фосфатази є характерними для стадій репаративного остеогенезу і можуть
бути прогностичними критеріями процесів остеорепарації травмованої кісткової тканини.
3. Отримані експериментальні дані можна використовувати для аналізу процесів
загоєння перелому в подальших експериментальних дослідженнях.
Перспективи досліджень, Планується дані біохімічних показників репаративного
остеогенезу підтвердити гістологічними дослідженнями. Проаналізувати зміну біохімічних
показників та гістологічних досліджень при ведені стовбурових клітин в травмовану кістку.
CHANGES IN BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD OF RABBITS AFTE
EXPERIMENTAL DAMAGE OF THE BONE TISSUE
T. L. Savchuk
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
16, Polkovnika Potehinа str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
The dynamics of blood biochemical parameters in rabbits with trauma caused by bone tissue.
Analysis of dynamics of the content of alkaline phosphatase, calcium and phosphorus of blood in
different terms of reparative osteogenesis and simultaneously made x-ray images of the damaged
bone tissue confirms the pattern and character of development associated with the dynamics of
regenerative processes.
The nature of the dynamics of each indicator depending on the stage of healing of the fracture.
Dynamics of the content of calcium, phosphorus and alkaline phosphatase activity can serve as a
prognostic criterion of the processes osteoreparative injured bone tissue. The obtained data can be
used to monitor the recovery of bone tissue after injury.
Keywords:
REPARATIVE
OSTEOGENESIS,
CALLUS,
PROCESS
OSTEOREPARATIVE,
BIOCHEMICAL
PARAMETERS,
X-RAY,
ALKALINE
PHOSPHATASE, CALCIUM, PHOSPHORUS, BLOOD, INJURY.
ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ КРОЛИКОВ
ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ
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АННОТАЦИЯ
Исследована динамика биохимических показателей крови у кроликов с нанесенной
травмой костной ткани. Анализ динамики содержания щелочной фосфатазы, кальция и
фосфора крови в разные сроки репаративного остеогенеза и одновременно выполненных
рентгеновских снимков поврежденной костной ткани подтверждает закономерность и
характер их развития, связанные с динамикой регенеративных процессов.
Установлен характер динамики каждого показателя в зависимости от стадии
заживления перелома. Динамика содержания кальция, фосфора и активности щелочной
фосфатазы может служить прогностическим критерием процессов остеорепарации
травмированной костной ткани. Полученные данные могут быть использованы для контроля
восстановления костной ткани после травмы.
Ключевые слова: РЕПАРАТИВНЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ, КОСТНАЯ МОЗОЛЬ,
ПРОЦЕСС ОСТЕОРЕПАРАЦИИ, БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, РЕНТГЕНОВСКИЙ
СНИМОК, ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА, КАЛЬЦИЙ, ФОСФОР, КРОВЬ, ТРАВМА.
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ЕРИТРОГРАМА КРОВІ ТІЛЬНИХ КОРІВ ТА ТЕЛЯТ РІЗНИХ
БІОГЕОХІМІЧНИХ ПРОВІНЦІЙ ЗА МІКРОЕЛЕМЕНТОЗІВ
В. В. Саулко5, аспірант,
Л. В. Довга6, аспірант
А. Й. Мазуркевич, д-р вет. наук, професор, член-кореспондент НААН
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Київ, 03041, Україна
У роботі представлені кількісні та якісні характеристики еритроцитів крові тільних
корів та отриманих від них новонароджених телят різних біогеохімічних провінцій за
мікроелементозів. Залежно від біогеохімічної провінції, кількість еритроцитів та вміст
гемоглобіну у крові корів з клінічними ознаками мікроелементозів та телят, отриманих від
них, нижче 2,7-41 % від показника здорових тварин. Встановлено нижчий середній об’єм
еритроцитів, вміст гемоглобіну в еритроциті при вищій середній концентрації гемоглобіну в
еритроцитах новонароджених клінічно здорових телят порівняно із їх матерями. Середній
об’єм еритроцитів корів із клінічними проявами мікроелементозів був на 16,4-41,1 % (р<0,050,001) вище відповідно до їх здорових аналогів, тоді, як у телят ця різниця сягала 21,6-56,4 %
(р<0,05-0,001). Середній вміст гемоглобіну в еритроцитах крові тільних корів і телят з
клінічними ознаками мікроелементозів більшості дослідних груп вище на 20,2-46,3 % (р<0,010,001) від показників здорових тварин.
Ключові слова: ЕРИТРОЦИТИ, ГЕМОГЛОБІН, ГЕМАТОКРИТ, ЕРИТРОГРАМА,
МІКРРОЕЛЕМЕНТОЗИ, БІОГЕОХІМІЧНІ ПРОВІНЦІЇ.
Визначення кількісних характеристик еритроцитів є невід'ємною частиною клінічних
досліджень, однак воно не достатньо інформаційне та не дає повної уяви про інтенсивність
еритропоезу і морфо-функціональний стані клітин крові [2]. Коливання кількості еритроцитів
в одиниці об'єму крові часто викликано не лише змінами інтенсивності еритропоезу, але і
перерозподілом еритроцитів між кров’яним руслом і депо або гідремією [3–5].
Мінеральні елементи, що надходять із кормами в організмі приймають участь у
метаболічних реакціях, входять до складу багатьох ензимів, тому відіграють важливу роль у
обміні речовин, зокрема і в гемопоезі [6]. В умовах сучасного ведення тваринництва
господарства в основному використовують корма власного виробництва, які залежно від
біогеохімічної провінції бідні на окремі макро- чи мікроелементи [7]. Більшість тварин
адаптується до недостачі або надлишку мікроелементів, однак у них спостерігається зниження
продуктивності [7, 8]. В інших тварин виникають клінічні прояви мікроелементозів, що має
своє відображення на інтенсивності гемопоезу [9]. Виходячи із вищенаведеного, наукову
актуальність становлять комплексні дослідження щодо визначення кількісного та якісного
складу червоних кров'яних клітин корів та отриманих від них телят різних біогеохімічних
провінцій за мікроелементозів.
Мета досліджень – дослідити кількісні та якісні характеристики еритроцитів крові
тільних корів та отриманих від них новонароджених телят різних біогеохімічних провінцій за
мікроелементозів.
Матеріали і методи. Робота виконувалась упродовж 2015–2016 рр. на кафедрі
фізіології, патофізіології та імунології Національного університету біоресурсів і
Науковий керівник – д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН А. Й. Мазуркевич
Науковий керівник – д. вет. н., професор В. І. Карповський
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природокористування України. Дослід проведено в господарствах п’яти областей України
різних біогеохімічних зон: західної зони – Тернопільська область (ТзОВ "Україна", с. Скорики
Підволочиського району); північно-східної – Сумська область (ТзОВ "Вітчизна", м. Конотоп);
південної – Миколаївська область (ТзОВ "Промінь", с. Воєводське, Арбузинського району);
Донецька область (ДП "Ілліч-Агро Донбас", м. Маріуполь, Маріупольського району) та
Дніпропетровська область (ТОВ "МВК "Єкатеринославський", с. Чумаки Дніпропетровського
району).
Дослід проведено на тільних коровах голштинської породи віком 5-6 років. У кожному
господарстві за результатами клінічного огляду тварин за 10 днів до отелення було
сформовано по дві дослідні групи тварин: по 5 голів в кожній: дослідна - тварини із клінічними
проявами мікроелементозів та контрольна – клінічно здорові тварини. Утримувались тварини
на прив’язі в типових корівниках. Годівля нормувалась відповідно до фізіологічного стану,
продуктивності та маси тіла тварин. Напування централізоване. Діагноз ставили на основі
даних клінічних та лабораторних досліджень. Матеріалом для досліджень біла кров 5 тварин
із кожної групи за 10 днів до отелення та новонароджених телят від цих тварин отримана із
яремної вени. У цільній кров визначали кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну та
гематокрит загальноприйнятими методами. Розрахунковим методом визначали індекси
червоної крові – середній об’єм еритроцита, середню концентрацію гемоглобіну в одному
еритроциті, середню масу гемоглобіну в еритроциті та колірний показник [2].
Результати й обговорення. У клінічно здорових тільних корів та отриманих від них
новонароджених телят різних біогеохімічних провінцій кількість еритроцитів та вміст
гемоглобіну в крові знаходиться у фізіологічних межах для даного фізіологічного стану та віку
тварин. Так, кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну крові тільних корів становила
відповідно 6,25-7,04 Т/л та 111-125 г/л, тоді, як у новонароджених телят дані показники були
дещо вищими – 7,31-7,79 Т/л та 116-120 г/л (табл. 1).
Таблиця 1
Кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну в крові тільних корів та телят
різних біогеохімічних провінцій, (М±m, n=5)
Біогеохімічні зони
Західна
Північносхідна
Південна

Західна
Північносхідна
Південна

Тернопільська обл.
Сумська обл.
Миколаївська обл.
Донецька обл.
Дніпропетровська обл.
Тернопільська обл.
Сумська обл.
Миколаївська обл.
Донецька обл.
Дніпропетровська обл.

Клінічно здорові
Тільні корови
Телята
Еритроцити, Т/л
6,43±0,41
7,31±0,29

З ознаками мікроелементозів
Тільні корови
Телята
4,63±0,09***

5,6±0,17***

6,25±0,48
7,04±0,25
6,57±0,14
6,72±0,46
Гемоглобін, г/л
119±4

7,42±0,26
7,79±0,37
7,40±0,54
7,56±0,16

4,47±0,22***
4,84±0,19***
4,15±0,34***
4,35±0,19***

5,44±0,09***
5,59±0,19***
4,98±0,38**
5,5±0,14***

120±3

105±6*

111±3

118±6
120±4
116±5
120±5

99±2**
100±3**
80±4***
94±4*

113±5
110±3
114±4
109±2*

113±3
120±4
125±1
111±5

Примітка: у цій і наступних таблицях: різниця достовірна при * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001.

Попередніми дослідженнями встановлено достовірне зниження вмісту Йоду, Купруму,
Мангану, Кобальту та Цинку в сироватці крові тварин з ознаками мікроелементозів у
дослідних господарствах різних біогеохімічних провінцій. Так вміст Йоду в сироватці крові
тварин з ознаками мікроелементозів був на 16-24 %, Цинку на 17-29 %, Купруму – на 22,6-41,1
%, Кобальту – на 2,4-51 % та Мангану – на 25-41 % нижче від показників клінічно здорових
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тварин [10]. Не залежно від біогеохімічної провінції кількість еритроцитів у крові корів з
клінічними ознаками мікроелементозів (у 1,3-1,4 рази; р<0,001) та кількість гемоглобіну (1,21,4 рази; р<0,05-0,01) достовірно нижче від показника здорових тварин.
Попри те, що кількість еритроцитів у крові новонароджених телят отриманих від корів
із клінічними проявами мікроелементозу різних біогеохімічних провінцій достовірно нижче
від їх здорових аналогів (на 23,3-42,5 %; р<0,01-0,001), вміст гемоглобіну був достовірно
нижче на 9,2 % (р<0,05) тільки у телят із ТОВ "МВК "Єкатеринославський" (Дніпропетровська
область). Хоча у інших тварин відмічалась чітка тенденція щодо нижчого вмісту гемоглобіну
в їх кров (на 2,7- 8,3 %).
Слід відмітити, що очевидно внаслідок зниження загальної кількості еритроцитів у
крові тільних корів показник гематокриту був на нижчому рівні ніж у здорових тварин.
Зокрема, у тільних корів з клінічними ознаками мікроелементозу із ТзОВ "Україна"
(Тернопільська область) показник гематокриту був на 17,5 % (р<0,05) меншим ніж у здорових
тварин. Схожі результати отримані і у інших господарствах, хоча подекуди зміни носили
характер тенденції (табл. 2). Причому, зростання насиченості еритроцитів гемоглобіном у
хворої тварини (колірний показник) на 2,9-21,6 % очевидно носить адаптаційних характер
щодо зниження оксигено-транспортної функції крові.
Таблиця 2
Гематокрит та кольоровий показник крові тільних корів та телят різних біогеохімічних провінцій,
(М±m, n=5)
Біогеохімічні провінції
Західна
Північно-східна
Південна

Західна
Північно-східна
Південна

Тернопільська обл.
Сумська обл.
Миколаївська обл.
Донецька обл.
Дніпропетровська обл.
Тернопільська обл.
Сумська обл.
Миколаївська обл.
Донецька обл.
Дніпропетровська обл.

Клінічно здорові
Тільні корови
Телята
Гематокрит, л/л
0,40±0,01
0,28±0,01
0,38±0,02
0,27±0,02
0,41±0,01
0,29±0,01
0,38±0,01
0,29±0,01
0,37±0,02
0,27±0,02
Колірний показник
1,02±0,04
0,90±0,03
1,00±0,04
0,86±0,02
0,93±0,01
0,84±0,02
1,04±0,01
0,86±0,02
0,91±0,04
0,87±0,02

З ознаками мікроелементозів
Тільні корови
Телята
0,33±0,01**
0,34±0,02
0,35±0,01*
0,30±0,01**
0,34±0,01

0,26±0,01
0,25±0,01
0,25±0,02
0,30±0,02
0,28±0,02

1,24±0,04*
1,21±0,03**
1,13±0,02**
1,07±0,06
1,18±0,01***

1,08±0,01*
1,13±0,04**
1,07±0,02***
1,26±0,05***
1,08±0,01**

На відміну від показників корів із клінічними проявами мікроелементозів у їх
новонароджених телят показник гематокриту достовірно не різнився із показниками здорових
тварин, однак, колірний показник був вище 1,2-1,5 у рази (р<0,05-0,001).
Цікаво відмітити нижчий середній об’єм еритроцитів (СОЕ), вміст гемоглобіну в
еритроциті (ВГЕ) при вищій середній концентрації гемоглобіну в еритроцитах
новонароджених клінічно здорових телят порівняно із їх матерями (табл. 3).
Зниження кількості еритроцитів у крові тільних корів з клінічними ознаками
мікроелементозів та отриманих від них телят супроводжувалось зростанням їх у розмірі.
Відомо, що збільшення об’єму еритроцитів (макроцитоз) спостерігається при мегалобластних
та макроцитарних гіперхромних анеміях (нестача вітаміну В12, фолієвої кислоти, кобальту та
ін. мікроелементів) [1]. Так, СОЕ у корів із клінічними проявами мікроелементозів був на 16,441,1 % (р<0,05-0,001) вище відповідно до їх здорових аналогів, тоді, як у телят ця різниця
сягала 21,6-56,4 % (р<0,05-0,001).
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті (ВГЕ) вказує на насичення еритроцита
гемоглобіном. Його значення є важливим для диференціації гіпохромної, гіпсохромної та
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нормохромної анемії. Згідно даних літератури збільшення середнього вмісту гемоглобіну в
одному еритроциті (гіперхромія) реєструється у новонароджених, при гемолітичній та
мієпотоксичній анемії, мегалобластній анемії, дефіциті кобальту, вітаміну В12, фолієвої
кислоти.
Проведеними дослідженнями встановлено, що середній вміст гемоглобіну в
еритроцитах тільних корів із більшості дослідних груп з клінічними ознаками
мікроелементозів вище на 20,9-29,0 % (р<0,01-0,001) від показників здорових тварин. Подібні
зміни відбувалися і з еритроцитами новонароджених телят отриманих від корів із клінічними
проявами мікроелементозів (СВГ у їх крові зростав на 20,2-46,3 %; р<0,001).
Таблиця 3
Еритроцитарні індекси крові тільних корів та телят різних біогеохімічних провінцій, (М±m, n=5)
Клінічно здорові
Тільні корови
Телята
СОЕ, пг
Тернопільська обл.
0,62±0,02
0,38±0,01
Сумська обл.
0,61±0,02
0,37±0,01
Миколаївська обл.
0,58±0,01
0,37±0,01
Донецька обл.
0,58±0,01
0,39±0,02
Дніпропетровська обл.
0,56±0,02
0,36±0,02
ВГЕ, фмоль
Тернопільська обл.
1,12±0,04
0,99±0,03
Сумська обл.
1,10±0,05
0,95±0,02
Миколаївська обл.
1,03±0,01
0,93±0,02
Донецька обл.
1,14±0,01
0,95±0,03
Дніпропетровська обл.
1,00±0,05
0,95±0,02
СКГЕ, ммоль/л
Тернопільська обл.
30,05±0,62
43,24±1,08
Сумська обл.
30,11±0,58
43,1±0,75
Миколаївська обл.
29,48±0,56
41,6±0,28
Донецька обл.
33,01±0,58
40,77±1,23
Дніпропетровська обл.
29,69±0,55
44,19±1,31

Біогеохімічні провінції
Західна
Північно-східна
Південна

Західна
Північно-східна
Південна

Західна
Північно-східна
Південна

З ознаками мікроелементозів
Тільні корови
Телята
0,71±0,02*
0,77±0,02*
0,73±0,01**
0,75±0,04**
0,79±0,01***

0,47±0,01***
0,47±0,01***
0,45±0,02*
0,61±0,04***
0,50±0,02**

1,36±0,05**
1,33±0,04***
1,24±0,02***
1,17±0,07
1,29±0,01***

1,19±0,01***
1,24±0,04***
1,18±0,02***
1,39±0,06***
1,19±0,01***

32,03±0,55
28,83±0,68
28,31±0,21
26,3±0,99**
27,35±0,28

42,28±0,24
44,36±1,39
43,93±1,58
38,41±1,99
39,87±1,62

Достовірні різниці середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитах крові корів
встановлено лише у тварин із ДП "Ілліч-Агро Донбас" м. Маріуполь. Причому, встановлене
зниження СКГЕ (на 20,3%; р<0,001) очевидно є наслідком достовірно вищого вмісту Свинцю
в їх крові – 5,66±0,57 мкмоль/л, попри показник – 0,98-2,35 мкмоль/л у тварин інших дослідних
груп. Відомо, що зменшення середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитах буває при
залізодефіцитній анемії, гіпергідратації, інтоксикації свинцем та дефіциті протеїну [4]. Однак,
у телят отриманих від корів із клінічними ознаками мікроелементозу достовірних різниць у
СКГЕ відмічено не було.
Отже, встановлений вплив дефіциту ессенціальних мікроелементів на кількісні та
якісні показники червоних кров’яних клітин тільних корів та отриманих від них телят
розширює існуючі уявлення про інтенсивність гемопоезу у корів та телят.
ВИСНОВКИ
1. Залежно від біогеохімічної провінції, кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну у
крові корів із клінічними ознаками мікроелементозів та телят, отриманих від них, нижче
2,7-41 % від показника здорових тварин.
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2. Середній об’єм еритроцитів та середній вміст гемоглобіну в еритроцитах корів із
клінічними проявами мікроелементозів та телят, отриманих від них, на 16,4-56,4 % (р<0,050,001) вище від показників здорових тварин.
Перспективи досліджень полягають у розробці методу корекції вмісту мікроелементів
в сироватці крові корів та телят із урахуванням різних біогеохімічних провінцій.
ERYTHROGRAMA BLOOD CALF COWS AND CALVES AT DIFFERENT
BIOGEOCHEMICAL PROVINCES WITH MICRONUTRIENTS DEFICIENCY
V. Saulko, L. Dovga, A. Mazurkiewicz
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
16, Polkovnika Potehinа str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
The paper presents quantitative and qualitative characteristics of red blood cells calf cows and
received from them newborn calves at different biogeochemical provinces microelementosis.
Depending on biogeochemical province erythrocyte count and hemoglobin content in the blood of
cows with clinical signs microelementosis calves and obtained from them under 2,7-41% of that of
healthy animals. Found a lower average volume of red blood cells, hemoglobin content at higher
average concentration of hemoglobin in red blood cells of healthy newborn calves compared to their
mothers. The average volume of red blood cells of cows with clinical manifestations
microelementosis was on 16,4-41,1 % (p <0,05-0,001) above according to their healthy counterparts,
while the difference in calves reached 21,6-56, 4 % (p <0,05-0,001). The average content of
hemoglobin in red blood cells calf cows and calves with clinical signs microelementosis most
research groups up to 20,2-46,3 % (p <0,01-0,001) from that of healthy animals.
Keywords: ERYTHROCYTES, HEMOGLOBIN, HEMATOCRIT, ERYTHROGRAMA,
MICROELEMENTOSIS, BIOGEOCHEMICAL PROVINCE.
ЭРИТРОГРАММА КРОВИ СТЕЛЬНЫХ КОРОВ И ТЕЛЯТ РАЗНЫХ
БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ ПРИ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗАХ
В. В. Саулко, Л. В. Довга, А. Й. Мазуркевич
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
В работе представлены количественные и качественные характеристики эритроцитов
крови тельных коров и полученных от них новорожденных телят различных
биогеохимических провинций при микроэлементозах. В зависимости от биогеохимической
провинции количество эритроцитов и содержание гемоглобина в крови коров с клиническими
признаками микроэлементоза и у телят, полученных от них, ниже 2,7-41 % от показателя
здоровых животных. Установлено меньший средний объем эритроцитов, содержание
гемоглобина в эритроците при более высокой средней концентрации гемоглобина в
эритроцитах новорожденных клинически здоровых телят по сравнению с их матерями.
Средний объем эритроцитов коров с клиническими проявлениями микроэлементоза был на
16,4-41,1 % (р <0,05-0,001) выше в соответствии с их здоровыми аналогами, тогда как у телят
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эта разница достигала 21,6-56, 4 % (р <0,05-0,001). Среднее содержание гемоглобина в
эритроцитах крови тельных коров и телят с клиническими признаками микроэлементозов
большинства исследованных групп выше на 20,2-46,3 % (р<0,01-0,001) от показателей
здоровых животных.
Ключевые
слова:
ЭРИТРОЦИТЫ,
ГЕМОГЛОБИН,
ГЕМАТОКРИТ,
ЭРИТРОГРАММА, МИКРОЭЛЕМЕНТОЗЫ, БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ.
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ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ПЕЧІНКИ 14-ДОБОВИХ ЕМБРІОНІВ
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В. В. Трач1, асистент
В. В. Данчук2, д-р с.-г. наук, професор
Подільський державний аграрно-технічний університет
вул. Шевченка, 13, Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, 32316, Україна
1

2

Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Київ, 03041, Україна

Показано жирнокислотний склад печінки 1-добових японських перепелів та їх 14добових ембріонів. Як у печінці 14-добових ембріонів, так і у 1-добових перепелів найвищий
вміст ненасичених жирних кислот, при чому з них 43,9 % у печінці 14-добових ембріонів та
44,2 % у печінці 1-добових перепелів – це поліненасичені жирні кислоти. Встановлено, що як
у печінці 14-добових ембріонів, так і у 1-добових перепелів серед усіх жирних кислот найвищий
вміст олеїнової жирної кислоти 34 %, далі йде лінолева – 20 %, і дещо менше пальмітинової
– 17 %. Дослідженнями встановлено, що з 14-ї доби інкубації до 1-добового віку у перепелят
дещо знижується загальний вміст жирних кислот у печінці у порівнянні з ембріональним
періодом розвитку. Зниження вмісту жирних кислот у печінці 1-добових перепелів у
порівнянні до показника що визначався у ембріонів проходить за рахунок зменшення кількості
моно- та поліненасичених жирних кислот.
Ключові слова: ЖИРНІ КИСЛОТИ, ПЕРЕПЕЛИ, ПЕЧІНКА, ЕМБРІОНИ.
Відомо, що енергетична цінність ліпідів у два рази вища ніж білків і вуглеводів, тому,
ліпіди є одним із основних джерел енергії. Наявні в жовтку яйця ліпіди, які представлені в
основному фосфоліпідами і триацилгліцеролами, після їх гідролізу ліполітичними
ферментами використовуються як структурний та енергетичний матеріал [1]. Крім цього,
ненасичені жирні кислоти є попередниками ейкозаноїдів, простагландинів, простациклінів,
лейкотрієнів та інших речовин. Ліпідне живлення впливає на перебіг обмінних процесів в
організмі ембріонів, інтенсивність їх розвитку, продуктивність та резистентність птиці.
Жирнокислотний склад ембріонів птахів залежить від раціону годівлі маточного
поголів’я, умов утримання і породи [2]. Існують данні, що ліпіди жовтка яєць містять значно
більше лінолевої кислоти, ніж ліпіди інших тканин. Потреба птиці в поліненасичених жирних
кислотах (ПНЖК) у ранньому віці залежить від їх використання в процесі ембріонального
розвитку.
Мета дослідження - встановити жирнокислотний склад печінки 14-добових ембріонів
та 1-добових перепелів.
Матеріали і методи. Дослідження проводились на перепелиній фермі «ПП Забігалюк».
Для виконання поставленої мети було відібрано інкубаційні яйця перепелів породи фараон на
14 добу інкубації у кількості 20 шт., також було відібрано 20 перепелів у 1-добовому віці.
Матеріалом для дослідження були тканини печінки 14-добових ембріонів та 1-добових
перепелят у яких визначали жирнокислотний склад. Одержані дані хроматограм із піками
жирних кислот, після аналізування на газорідинному хроматографі “Chrom-4”, обробляли за
допомогою програми “Excel” і виражали у процентному співвідношенні.
Результати й обговорення. Як видно із таблиці, як у печінці 14-добових ембріонів, так
і у 1-добових перепелів найвищий вміст ненасичених жирних кислот, при чому із них 43,9 %
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у печінці 14-добових ембріонів та 44,2 % у печінці 1-добових перепелів – це поліненасичені
жирні кислоти. Встановлено, що як у печінці 14-добових ембріонів, так і у 1-добових перепелів
серед усіх жирних кислот найвищий вміст олеїнової жирної кислоти 34 %, далі йде лінолева –
20 %, і дещо менше пальмітинової – 17 %.
Хоча відомо, що насичені жирні кислоти значною мірою використовуються в
енергетичних процесах ембріонів, однак, їх вміст в печінці 1- добових перепелят дещо вищий,
ніж у ембріонів (у межах тенденції) [4]. Встановлено деяке зростання вмісту пальмітинової,
стеаринової та міристинової кислоти. Цікаво відзначити паралельне збільшення вмісту
капронової жирної кислоти у печінці 1-добового перепела на 16,6 % відповідно до показника
визначеного у 14-добових ембріонів.
Встановлено високий вміст лінолевої, арахідонової та ліноленової жирних кислот як в
ембріонів так і в 1 добових перепелят. Відомо, що нестача цих кислот сприяє затримці росту
птахів та послабленню стійкості до захворювань [5].
Таблиця
Жирнокислотний склад печінки 14-добових ембріонів та 1-добових перепелів г/кл, (n=5)
Кислоти
Капронова
Лауринова
Міристинова
Пентидеканова
Пальмітинова
Пальмітоолеїнова
Стеаринова
Олеїнова
Лінолева
Ліноленова
Арахідонова
Ейкозаєнова
Ейкозадиєнова
Ейкозатриєнова
Ейкозатетраєова
Ейкозапентаєнова
Докозадиєнова
Докозатриєнова
Докозатетраєнова
Докозапентаєнова
Докозагексаєнова
Насичені
Мононенасичені
Поліненасичені
Загальний вміст

Перепели
14-добові ембріони
0,07±0,01
0,10±0,01
0,14±0,03
0,10±0,06
6,00±0,18
0,61±0,07
2,59±0,21
12,51±0,90
7,36±0,52
1,63±0,03
0,33±0,03
0,30±0,03
0,12±0,02
0,47±0,04
0,98±0,07
0,47±0,05
0,33±0,02
0,34±0,03
0,46±0,05
0,72±0,05
0,80±0,05
9,00±0,21
15,41±0,16
12,05±0,69
36,46±1,15

1-добові перепелята
0,07±0,01
0,11±0,02
0,15±0,03
0,10±0,07
6,09±0,09
0,61±0,08
2,60±0,23
12,14±0,11
7,27±0,39
1,58±0,04
0,31±0,03
0,28±0,02
0,11±0,01
0,46±0,05
0,94±0,08
0,46±0,04
0,32±0,03
0,33±0,03
0,44±0,04
0,70±0,04
0,77±0,06
9,12±0,11
14,92±0,19
11,8±0,80
35,84±1,40

Проведені дослідження вказують на зниження загального вмісту жирних кислот у
печінці 1-добових перепелів у порівнянні показника встановленого у ембріональний період
розвитку. При чому дане зниження проходить за рахунок зменшення вмісту ненасичених
жирних кислот. Ненасичені жирні кислоти є попередниками багатьох біологічно-активних
речовин та компонентом плазматичних мембран. Очевидно тому встановлено деяке зниження
їх вмісту у печінці 1-добових перепелів у порівнянні із їх вмістом у ембріоні. Зокрема
встановлено зниження вмісту мононенасичених та поліненасичених жирних кислот в
середньому на 3 %.
Відношення C18:0+C18:1/С16:0 (стеаринова кислота + олеїнова кислота / пальмітинова
кислота), часто використовують в гуманній медицині при моделюванні впливу різних типів
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ліпідів на здоров’я людини [6]. Встановлено зниження інтегрального показника
C18:0+C18:1/С16:0 у печінці 1-добових перепелят на 4% (рис.).

3,5
3
2,5
2
1,5
1
14-добові ембріони

1-добові перепелята

ННЖК/НЖК

18:0+18:1/16:0

Рис. Інтегральні показники жирнокислотного складу печінки14-добових ембріонів
та 1-добових перепелів, у.о., (n=5).

Зниження співвідношення ненасичених жирних кислот до насичених (на 6,5 %) вказує
на більш інтенсивне використання ненасичених жирних кислот у печінці ембріонів перепелів
в період ембріонального розвитку.
Таким чином, проведеними дослідженнями встановлено жирнокислотний склад
печінки 1-добових японських перепелів та їх 14-добових ембріонів. З 14-ї доби інкубації до 1добового віку у перепелят жирнокислотний склад печінки не зазнає істотних змін, окрім
зниження вмісту ненасичених жирних кислот на 3,2 %, та зростанню вмісту НЖК на 1,3 %.
ВИСНОВКИ
Встановлено зниження загального вмісту жирних кислот у печінці 1-добових
перепелів, у порівнянні з ембріональним періодом розвитку за рахунок зменшення кількості
моно- та поліненасичених жирних кислот, при чому вміст насичених жирних кислот показує
тенденцію до зростання.
Перспективи досліджень. Буде вивчатися вплив хімічної обробки яєчної шкаралупи
на жирнокислотний склад печінки ембріонів та 1-добових перепелят.
FATTY ACID COMPOSITION OF LIVER 14-DAILY EMBRYOS AND 1-DAILY QUAIL
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SUMMARY

Showing liver fatty acid composition 1-day Japanese quail and their 14-day embryos. As in
the liver 14-day embryos and in the 1-day quail highest content of unsaturated fatty acids, with 43.9 %
of them in the liver of 14-day embryos and 44.2 % in the liver 1-day quail - a polyunsaturated fatty
acid. Established that both the liver 14-day embryos and in the 1-day quail all fatty acids highest
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content of oleic fatty acid 34%, followed by linoleic – 20 %, and slightly less palmitic – 17 %.
Research has established that on the 14th day of incubation for 1-day old Quails in somewhat reduced
total content of fatty acids in the liver compared to their embryos. Reduction of fatty acids in the liver
1-day quail in comparison with their embryos is by reducing the number of mono and polyunsaturated
fatty acids, with the content of saturated fatty acids shows a trend of growth.
Keywords: FATTY ACIDS, QUAIL, LIVER, EMBRYOS.
ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ПЕЧЕНИ 14-СУТОЧНЫХ ЭМБРИОНОВ
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АННОТАЦИЯ

Показано жирнокислотный состав печени 1-суточных японских перепелов и их 14суточных эмбрионов. Как в печени 14-суточных эмбрионов, так и в 1-суточных перепелов
высокое содержание ненасыщенных жирных кислот, причем из них 43,9 % в печени 14суточных эмбрионов и 44,2 % в печени 1-суточных перепелов - это полиненасыщенные
жирные кислоты. Установлено, что как в печени 14-суточных эмбрионов, так и в 1-суточных
перепелов всех жирных кислот высокое содержание олеиновой жирной кислоты 34 %, далее
следует линолевая – 20 %, и несколько меньше пальмитиновой – 17 %. Исследованиями
установлено, что с 14-го дня инкубации до 1 суточного возраста в перепелят несколько
снижается общее содержание жирных кислот в печени по сравнению с их эмбрионами. Это
происходит за счет уменьшения количества моно- и полиненасыщенных жирных кислот,
причем содержание насыщенных жирных кислот показывает тенденцию роста.
Ключевые слова: ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, ПЕРЕПЕЛА, ПЕЧЕНЬ, ЭМБРИОНЫ.
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ЖИВЛЕННЯ ТА ГОДІВЛЯ
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
ТА КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН ЗА 2016 РІК НА НАЯВНІСТЬ
ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ РОСЛИН
Г. В. Кушнір, канд. вет. наук, с. н. с.
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті проаналізовано дослідження, які були проведені в Державному науководослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок
упродовж 2016 року, щодо наявності та розповсюдження ГМ-ліній у рослинній сировині та
кормах для тварин, що надходили від господарств різної форми власності Львівської області.
Встановлено, що найпоширенішими генетично модифікованими були соя, соєва макуха, ріпак
та комбікорми для сільськогосподарських тварин. Дослідження рослинної сировини на
наявність ГМО проводили методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу
(ПЛР-РЧ), шляхом встановлення в них цільових послідовностей промотора 35S вірусу мозаїки
цвітної капусти (CaMV), промотора FMV і (або) термінатора NOS (T-NOS) T1 плазміди
Agrobacterium tumefaciens, Pat, EPSPS, Cry 3A, а також проведено видову ідентифікацію
позитивних зразків. Оскільки проблема біобезпеки і оцінки потенційних ризиків від
використання ГМО ще остаточно не вивчена, тому гострою необхідністю постає питання
постійного проведення моніторингу рослинної сировини та посівного матеріалу на наявність
генетично модифікованих організмів, з метою простежування ситуації, щодо поширення
ГМО в Україні.
Ключові слова: ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ РОСЛИНИ, ТРАНСГЕННІ
РОСЛИНИ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, ПОЛІМЕРАЗНО ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ, ПЛР РЧ.
Науково-технічний прогрес у житті сучасного суспільства ознаменувався появою
нових наукових і інформаційних технологій. Зокрема, розвиток генно-інженерних технологій
є одним з найбільших досягнень молекулярної біології та молекулярної генетики і відкриває
перед людством великі перспективи. Генно-інженерні технології дають необмежені
можливості для виробництва продуктів харчування та рослинної сировини для задоволення
постійно зростаючих потреб населення у світі. Головним завданням генної інженерії є
виведення нових сортів рослин, стійких до гербіцидів, комах, хвороб, стресових впливів, а
також створення новітніх харчових продуктів із заданими властивостями [1, 2]. Крім цього,
вона сприяє удосконаленню якісних характеристик харчової продукції за допомогою
видалення або зменшення рівня шкідливих речовин, токсинів, алергенів; внесення або
збільшення рівня корисних речовин; покращення технологічних властивостей продовольчої
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сировини; докорінної зміни характеристик продукції для поліпшення її дієтичних, смакових і
харчових властивостей.
Інтенсивний розвиток генної інженерії, крім безумовного прогресу у деяких випадках,
може бути пов’язаний із ризиком негативного впливу на довкілля та людину. Негативне
сприйняття частиною суспільства досягнень генної інженерії зумовлене, в першу чергу,
відсутністю переконливих гарантій щодо безпеки генетично модифікованих організмів (ГМО)
для здоров’я людини та довкілля в цілому. Думки вчених щодо переваг генної інженерії різні.
Противники впровадження ГМО вважають, що генетично модифіковані (ГМ) рослини несуть
небезпеку, оскільки вони є стійкими до пестицидів, а це може спричинити появу стійких до
гербіцидів і пестицидів бур’янів і певних видів шкідників, що, в свою чергу, може спричинити
порушення природного балансу та зменшення врожайності сільськогосподарських культур.
Окрім того, небезпека ГМО може бути зумовлена мутацією сторонніх вставок, токсичністю
новоутворених білків, акумуляцією хімічних речовин, до яких ГМ рослини є стійкими [3, 4].
У багатьох Європейських країнах законодавчо введені обмеження на вирощування
трансгенних культур і обов’язкове маркування продуктів харчування, в яких вміст
трансгенних домішок перевищує 0,9 %. В Австрії, Великобританії, Греції, Люксембурзі та
Франції введено мараторій на ГМ харчову сировину та продукти її переробки. У
Великобританії, Німеччині, Люксембурзі, Нідерландах, Норвегії, Франції, Швейцарії, Швеції
ввели закон про обов’язкове маркування харчової продукції, що містить більше 1 %
трансгенних компонентів, тоді як в Австралії, Канаді, Новій Зеландії, США й деяких інших
країнах генетично змінені продукти харчування маркують тільки за бажанням виробника [5].
В Україні заборонено промислове виробництво, ввезення та введення в обіг ГМО, а
також продукції, виробленої із застосуванням ГМ джерел, до їх державної реєстрації, за
винятком таких, що призначені для науково-дослідних робіт або державних апробацій
(випробовувань). На сьогоднішній день в Україні зареєстровано одну ГМ-лінію соєвого
шроту, а саме MON 40-3-2 (Glycine max, Roundup Ready soybean), що дає змогу його вільного
переміщення та транспортування [6].
Однак, безпосереднє сусідство України з Росією, Білорусією, Румунією, Туреччиною,
які офіційно дозволили використання на своїх територіях ГМО та продуктів, що їх містять у
своєму складі, дають змогу припустити, що на внутрішньому ринку України нелегально та
неконтрольовано розповсюджуються трансгенні рослини, тому назріла потреба проведення
досліджень рослинної сировини та кормів для тварин на наявність ГМО [7].
Метою нашої роботи було дослідити та проаналізувати отримані результати, які були
проведені у 2016 році, щодо наявності та розповсюдження ГМ-ліній у рослинній сировині та
кормах для тварин, що надходили від господарств Львівської області різної форми власності.
Матеріали і методи. Для проведення досліджень були використані діагностичні
набори ЗАО "Синтол" (Росія) та R-Biophаrm AG (Німеччина): тест-системи "35S/NOS
скрининг",
"Растение/35S+FMV/NOS
скрининг",
"Соя/35S+FMV/NOS
скрининг",
"АмплиСенс ГМ соя линии-FL", "Соя GTS 40-3-2 идентификація", "Рапс/Pat/EPSPS/NOS
скрининг", "Картофель/ Cry 3A скрининг", SureFood PREP Plant, SureFood GMO Screen
35S+NOS+FMV. Виявлення цільових послідовностей проводили на ампліфікаторі АНК-32.
Із рослинної сировини досліджували пшеницю, жито, соняшник, кукурудзу, ячмінь,
овес, сою, ріпак, жито, гірчицю, шишки хмелю, льон; з коренеплодів – картоплю, моркву,
помідори, огірки; із продуктів переробки рослинної сировини – борошно пшеничне та соєве,
шроти та макухи соєві та соняшникові, олії соєві та соняшникові; з кормів для продуктивних
тварин – готові комбікорми та білково-вітамінні добавки.
Результати й обговорення. Дослідження рослинної сировини та кормів для тварин на
наявність ГМО проводили методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу
(ПЛР-РЧ) шляхом встановлення в них цільових послідовностей промотора 35S вірусу мозаїки
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цвітної капусти (CaMV), промотора FMV і (або) термінатора NOS (T-NOS) T1 плазміди
Agrobacterium tumefaciens, Pat, EPSPS, Cry 3A.
У 2016 році було досліджено 410 зразків, з яких 29 містили ГМ джерела. Найбільше,
від загальної кількості зразків, на дослідження надходило кукурудзи – 41 %, картоплі – 14,4 %,
сої – 10,5 % та ріпаку – 9,8 %, на решту рослинної сировини та кормів для тварин припадало
24,3 %. При дослідженні кукурудзи і картоплі трансгенних рослин не було виявлено. Проте,
найбільше позитивних проб ГМ-ліній було виявлено у сої, соєвій макусі, ріпаку та кормах для
сільськогосподарських тварин. Зокрема, при дослідженні 43 зразків сої у 30,2 % було виявлено
ГМ джерела, з 7 зразків соєвої макухи – в 57,1 %, з 40 зразків ріпаку – в 25 %, з 3 зразків кормів
для сільськогосподарських тварин – 66,7 %. При дослідженні сої, соєвої макухи та
комбікормів для сільськогосподарських тварин було виявлено цільові послідовності
промотора 35S вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV) і термінатора NOS (T-NOS) T1 плазміди
Agrobacterium tumefaciens. При проведенні ідентифікації у них було ідентифіковано ГМ сою
лінії GTS 40-3-2 (Roundup ready 40-3-2). При дослідженні ріпаку в 2 позитивних пробах було
виявлено генетично модифікований ген Pat, а у 8 – ген EPSP.
Аналіз проведених досліджень вказує на те, що на території Львівській області
поширені трансгенні рослини. Оскільки проблема біобезпеки і оцінки потенційних ризиків від
використання ГМО ще остаточно не вивчена, а поширення ГМ-рослин стало незворотним
процесом, необхідно проводити постійний контроль рослинної сировини та посівного
матеріалу на наявність ГМ-ліній.
ВИСНОВКИ
1. Використання методу полімеразно-ланцюгової реакції в режимі реального часу
(ПЛР-РЧ) дає можливість швидко провести дослідження по виявленню ГМ ліній у
досліджуваних зразках.
2. Встановлено, що найбільше ГМ джерел було виявлено при дослідженні зразків сої
(30,2 %), соєвій макусі (57,1 %), ріпаку (25 %) та кормах для сільськогосподарських тварин
(66,7 %).
Перспективи досліджень. Проводити постійний контроль рослинної сировини та
кормів для тварин з метою простежування наявності і поширеності ГМО на території
Львівської області.
ANALYSIS OF RESULTS OF RESEARCH OF PLANT MATERIAL AND ANIMAL FEED
DURING 2016 ON THE PRESENCE OF GENETICALLY MODIFIED PLANTS
G. V. Kuchnir
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The article present the results, which were conducted in State Scientific Research Institute for
Veterinary medicinal products and feed additives during 2016, on the presence and spreading of GM
lines in plant material and animal feed, that came from the farms of different ownership forms. it was
found that the most common genetically modified plants were soybeans, soybean meal, canola and
feed for farm animals. Research plant material on the presence of GMOs was performed by
polymerase chain reaction in real time (PCR RТ) by setting in them target sequences 35S promoter
of cauliflower mosaic virus (CaMV), FMV promoter and (or) terminator NOS (T-NOS) T1 plasmid
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Agrobacterium tumefaciens, Pat, EPSPS, Cry 3A, and also were conducted species identification of
positive samples. Since the problem of biosafety and evaluation of the potential risks from the use of
GMOs is not yet fully understood, that's why we need to constantly conduct the monitoring of plant
material and seed on the presence of genetically modified organisms, with the aim of tracing the
situation, on the spread of GMOs in Ukraine.
Keywords: GENETICALLY MODIFIED PLANTS, TRANSGENIC PLANTS,
BIOTECHNOLOGY, POLYMERASE CHAIN REACTION, PCR RТ.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И
КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ЗА 2016 ГОД НА НАЛИЧИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ РАСТЕНИЙ
Г. В. Кушнир
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы исследования, проведенные в Государственном научноисследовательском контрольном институте ветеринарных препаратов и кормовых добавок в
течении 2016 года, о наличии и распространении ГМ-линий в растительном сырье и кормах
для животных, которые поступали от хозяйств различной формы собственности Львовской
области. Установлено, что наиболее распространенными генетически модифицированными
были соя, соевый жмых, рапс и комбикорма для сельскохозяйственных животных.
Исследования растительного сырья на наличие ГМО проводили методом полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ), путем установления в них целевых
последовательностей промотора 35S вируса мозаики цветной капусты (CaMV), промотора
FMV и (или) терминатора NOS (T-NOS) T1 плазмиды Agrobacterium tumefaciens, Pat, EPSPS,
Cry 3A, а также проведения видовую идентификацию положительных образцов. Поскольку
проблема биобезопасности и оценки потенциальных рисков от использования ГМО еще до
конца не изучена, поэтому острой необходимостью возникает вопрос постоянного проведения
мониторинга растительного сырья и посевного материала на наличие генетически
модифицированных организмов, с целью прослеживания ситуации, по распространению ГМО
в Украине.
Ключевые слова: ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ РАСТЕНИЯ,
ТРАНСГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ, ПОЛИМЕРАЗНО ЦЕПНАЯ РЕАКЦІЯ,
ПЦР РВ.
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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО БІЛКОВОГО
КОНЦЕНТРАТУ (КВПО) У РАЦІОНАХ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
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Удосконалення систем годівлі свиней продовжує залишатися одним із пріоритетних
напрямків досліджень, що забезпечує підвищення ефективності виробництва свинини.
Створення умов годівлі, адекватних фізіологічним потребам тварин, сприяє більш повній
реалізації потенціалу м’ясної продуктивності при мінімальних затратах корму на одиницю
продукції. Розробка повноцінних комбікормів з оптимальним вмістом протеїну, енергії,
незамінимих амінокислот і біологічно активних речовин, що дозволяють отримувати високі
середньодобові прирости, підвищувати ефективність біоконверсії корму на одиницю
продукції і якість м´яса, являється актуальною проблемою в галузі свинарства.
Ключові слова: М´ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ, СИРИЙ ПРОТЕЇН, СЕЧОВИНА,
ОБМІННА ЕНЕРГІЯ.
Виробництво біологічно повноцінних комбікормів засновано на використанні
традиційних зернових культур – кукурудзи, ячменю, пшениці, вівса, гороху і високобілкових
кормів тваринного та рослинного походження. Небезуспішно робляться спроби економії
дефіцитних і дорогих кормів тваринного походження і заміни їх більш доступними і дешевими
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компонентами – шротами, борошном соєвим, дріжджами і відходами переробки м’ясної
промисловості.
Для балансування концентрації сирого протеїну в раціонах молодняку свиней
використовують високобілкові корми рослинного і тваринного походження, у тому числі
борошно рибне, м’ясне, кісткове, м’ясо-кісткове і кров’яне. З протеїновою повноцінністю
комбікормів тісно пов’язано забезпечення потреб молодняка свиней в амінокислотах.
Недостача протеїну в раціоні збільшує потребу в незамінимих амінокислотах, що обумовлено
дисбалансом між рядом незамінимих амінокислот. Першочерговою основою для
балансування комбікормів для свиней переважно є борошно рибне, що містить найбільшу
кількість протеїну.
Останнім часом у годівлі сільськогосподарських тварин та птиці використовують
борошно пір’яне, отримане після гідролізу пір’я і добавки відходів забою птиці. Борошно
пір’яне містить сирого протеїну не більше 80 %, сирого жиру і сирої золи – не менше 20 і 10 %,
відповідно. Зниження залежності від борошна рибного (вартість якого весь час зростає) за
допомогою нових джерел протеїну є одним із шляхів підтримки розвитку галузі. Борошно
пір’яне – також і джерело амінокислот.
Мета досліджень полягала у тому, щоб визначити можливість заміни борошна рибного
в складі повноцінних комбікормів у годівлі молодняку свиней новим білковим концентратом
(КВПО).
Для виконання цієї мети були поставлені такі завдання:
– визначити оптимальний рівень заміни в складі повноцінних комбікормів для
молодняку свиней борошна рибного новим білковим концентратом (КВПО);
– вивчити особливості обміну речовин в організмі молодняку свиней при згодовуванні
нового білкового концентрату (КВПО) і вплив його на інтенсивність росту, розхід корму,
протеїну і енергії на одиницю приросту і використання поживних речовин корму у поросят в
періоди вирощування.
Матеріали і методи. Дослідження проводили у господарстві по вирощуванню свиней,
Харківська область, Валківський район, с. Кобзарівка. В досліді використовувалися 12 голів
свиней (породи ландрас) з метою вивчення впливу різних рівнів білкового концентрату
(КВПО) в раціонах молодняку свиней в період дорощування. З цією метою були сформовані
3 групи піддослідних свиней по 4 голови в кожній групі з початковою живою масою 19–20 кг.
Тварини піддослідних груп щодобово отримували однакову кількість сухого комбікорму.
Дослід продовжувався до досягнення живої маси свиней 50 кг.
Свині першої групи (контрольної) отримували стандартний повнораціонний
комбікорм, в склад якого вводили борошно рибне в кількості 3 %.
Свині другої групи (дослідної) впродовж усього експерименту отримували комбікорми
з новим білковим концентратом (КВПО) в кількості 1,0 % (для заміни сирого протеїну
борошна рибного новим білковим концентратом (КВПО), що становить 32,6 %.
Свині третьої (дослідної) групи отримували комбікорми з новим білковим
концентратом (КВПО) в кількості 2 % (для заміни сирого протеїну борошна рибного новим
білковим концентратом (КВПО), що становить 65 %.
Для нормування концентрації лізину в дослідні комбікорми другої і третьої груп тварин
додатково додавали його у кількості 0,23 і 0,48 г, відповідно, на 1 кг корму. Поживність
компонентів кормів, що використовуються, в досліді наведена у таблицях 1 і 2.
Протягом досліду проводили облік споживання комбікормів, його хімічний склад і розхід
корму на одиницю приросту і зважували поросят на початку і в кінці досліду.
Для характеристики засвоєння азоту і перетравлюваності поживних речовин корму
проводили балансовий дослід в кінці періоду дорощування, в якому було використано по 3
тварини із кожної групи. Після проведення балансового досліду проводили забій даних тварин
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із наступною обвалкою туш для визначення забійних якостей і брали зразки крові для
фізіолого-біохімічних досліджень.
Таблиця 1
Поживність компонентів комбікорму в натуральній речовині, кг
Корми
Ячмінь
Пшениця
Шрот соєвий
Борошно рибне
Борошно пір´яне

Суха
речовина
90,44
89,64
91,52
92,66
98,33

Сирий
протеїн
118,6
122,6
437,0
612,0
600,0

Сирий жир
20,2
20,4
27,6
85,1
211,5

Сира
клітковина
35,8
24,0
49,87
13,8
10,5

Сира зола

Кальцій

Фосфор

19,8
13,7
57,7
199,7
85,2

2,0
0,8
2,7
22,3
13,75

3,9
3,6
6,6
30,1
7,36

З метою визначення метаболізму азотистих речовин проводили дослідження по
визначенню: концентрації сечовини і вільних амінокислот у плазмі крові, вмісту загальних
амінокислот нового білкового концентрату (КВПО) на амінокислотному аналізаторі в
сироватці крові.
В цільній крові визначали вміст еритроцитів, лейкоцитів, в сироватці – загальний білок
і білкові фракції, кальцій і неорганічний фосфор.
В ході досліду проведений аналіз кормів, калу, сечі на визначення сухої речовини,
сирого протеїну, жиру, сирої клітковини за загальноприйнятими методами.
Таблиця 2
Амінокислотний склад нового білкового концентрату (КВПО), г/кг
Амінокислоти
Аспарагінова
Треонін
Серин
Глутамінова
Гліцин
Аланін
Валін
Цистин
Метіонін
Ізолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенілаланін
Лізин
Гістидин
Аргінін

% від сирого протеїну
8,29
6,12
9,88
15,93
10,93
6,38
4,54
3,72
1,66
3,69
8,59
3,45
6,14
2,75
0,98
6,96

г/кг
49,74
36,72
59,28
59,28
65,58
38,28
27,24
22,32
9,96
22,14
51,54
20,70
36,84
16,50
5,88
41,76

Результати й обговорення. Показники ефективності росту поросят, при утриманні їх
на раціонах з різними рівнями нового білкового концентрату (КВПО) вплинули на ріст,
розвиток і конверсію корму у тварин. В кінці періоду дорощування (табл. 3) середня жива маса
у поросят дослідних груп становила 48,50±1,24 – 48,37±0.96 кг, а в контрольній групі –
48,62±1,67. Середньодобові прирости живої маси у поросят піддослідних груп були у межах
555±22 г – 558±21 г і 551±27 г. За витратами корму на 1 кг приросту відмічене деяке зниження
затрат у свиней другої групи і підвищення в третій групі. Аналогічна картина відмічена і по
затратах сирого протеїну і обмінної енергії на 1 кг приросту живої маси у тварин дослідних
груп. Таким чином, заміна частини борошна рибного новим білковим концентратом (КВПО)
у вказаних кількостях немає негативного впливу на прирости живої маси тварин, розхід корму,
протеїну і обмінної енергії на одиницю продукції.
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Таблиця 3
Жива маса, середньодобові прирости, затрати корму, сирого протеїну і обмінної енергії
у піддослідних свиней у період дорощування
Показники
Жива маса на початку періоду, кг
Жива маса в кінці періоду, кг
Приріст живої маси, кг
Середньодобовий приріст, г
Спожито корму на 1 голову, кг
Затрачено на 1 кг приросту: корму, кг
сирого протеїну. Г
обмінної енергії, МДж

I
21,97±0,91
48,62±1,67
26,65±1,07
555,0±22
88,2
3,31
569
41,07

Групи
II
21,72±0,91
48,50±1,24
26,78±0,98
558,0±21
88,2
3,29
566
40,94

III
21,90±0,86
48,37±0,96
26,47±1,29
551,0±27
88,2
3,33
573
41,45

Вивчення перетравлюваності протеїну корму і ступеня використання тваринами азоту
також підтверджують відмічені зміни в інтенсивності росту в залежності від рівнів нового
білкового концентрату (КВПО) в раціонах дослідних тварин. Із збільшенням вводу нового
білкового концентрату (КВПО) у поросят 3-ї дослідної групи використання азоту, як від
прийнятого, так і від перетравлюваного було нижчим у порівнянні з контрольною групою
(табл. 4).
Таблиця 4
Баланс азоту у свиней в кінці періоду дорощування, г
Показники
Прийнято азоту з кормом: г/добу
Виділено, г/добу:
- з калом
- з сечею
Перетравлено:
г/добу:
%
Відкладено у тілі:
г/добу:
- % від прийнятого
- % від перетравлюваного

I
54,54±0,27

Групи
II
54,53±0,34

III
54,80±0,29

14,63±0,37
18,00±0,60

14,78±0,43
18,21±0,71

14,97±0,12
18,38±0,64

39,91±0,34
73,17±0,27

39,75±0,41
72,89±0,98

39,83±0,18
72,68±0,28

29,91±0,31
40,17±0,73
54,90±1,17

21,54±0,64
39,78±0,71
54,19±0,84

21,45±0,47
39,14±0,86
53,86±1,26

Зміни у ступені використання азоту у поросят дослідних груп супроводжувалися
деяким підвищенням концентрації сечовини – кінцевого продукту азотистого обміну.
Концентрація сечовини у плазмі крові у піддослідних свиней була у межах фізіологічних норм
і складала 4,36±0,26; 4,42±0,29; 4,47±0,37 ммоль/л.
З аналізу зміни вільних амінокислот в плазмі крові свиней випливає, що введення в
раціони свиней різних рівнів нового білкового концентрату (КВПО) не впливає на спектр
вільних амінокислот, як в сумарному відношенні, так і по окремим амінокислотам (табл. 5).
Загальна кількість вільних амінокислот в плазмі крові підсвинків була практично
однаковою і складала 34,64 – 33,95 мг%. Із вільних амінокислот в плазмі крові у тварин 3-ї
групи по відношенню до підсвинків 1-ї (контрольної) групи відмічене підвищення рівня
таурину на 0,5 мг%. За рештою вільних амінокислот в плазмі крові у тварин піддослідних груп
відмінностей не було.
Гематологічні показники крові відображають інтенсивність обмінних процесів в
організмі і пов’язані з його ростом і розвитком.
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Таблиця 5
Амінокислотний склад плазми крові у піддослідних свиней в період дорощування, мг%
Амінокислоти
Таурин
Аспарагінова
Треонін
Серин
Глутамінова
Гліцин
Аланін
Валін
Метіонін
Ізолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенілаланін
Орнітин
Лізин
Гістидин
Аргінін
Сума амінокислот
В т. ч. незамінимих
- замінимих
Співвідношення незам./замінимих

I
2,94
0,74
1,49
1,19
5,74
4,30
3,57
3,10
0,71
1,03
2,22
1,51
1,09
1,05
1,18
0,80
1,98
34,64
21,04
13,60
0,64

Групи
II
2,85
0,68
1,69
1,31
5,74
5,88
3,05
2,82
0,69
0,89
2,06
1,04
1,18
1,04
1,20
0,87
2,13
35,12
21,59
13,53
0,63

III
3,44
0,67
1,40
1,20
5,27
5,45
3,39
2,37
0,67
0,99
2,12
0,83
1,23
0,98
1,13
0,83
1,98
33,35
21,23
12,72
0,60

З таблиці 6 випливає, що концентрація гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів,
загального білку, білкових фракцій, кальцію, неорганічного фосфору в крові у свиней
дослідних груп у період дорощування була практично однаковою у порівнянні з контрольною
групою і знаходилися у межах фізіологічних норм.
Таблиця 6
Гематологічні показники піддослідних свиней в кінці вирощування
Показники
Гемоглобін, г/%
Еритроцити, млн./мм³
Лейкоцити, тис./мм³
Загальний білок, г/л
Альбуміни, %. від загального білка
Глобуліни, %. від загального білка
Кальцій, мг/%
Фосфор, мг/%

I
11,4±0,6
6,8±0,4
14,2±1,2
78,0±4,0
32,0±3,0
68,0±5,0
10,64±1,08
7,97±0,6

Групи
II
11,6±0,5
6,9±0,4
15,0±1,0
76,0±4,1
33,0±2,5
66,0±4,2
10,54±0,98
7,8±0,37

III
11,4±0,4
6,8±0,1
14,9±1,4
80,0±4,5
32,0±3,8
68,0±5,7
10,37±0,78
7,89±0,42

Після фізіологічного досліду провели забій тварин. Дослідження туш показало (табл.
7), що по забійному виходу, виходу м’яса і кісток між тваринами піддослідних груп не
встановлено суттєвої різниці. Відмічене деяке підвищення виходу сала у підсвинків третьої
групи.
Проведені дослідження по якісній оцінці м’яса показали, що відсоток сухої речовини у
тварин піддослідних груп знаходився в межах 24,6 – 24,72 %, при деякому підвищенні виходу
сала у поросят третьої групи. Білково-якісний показник складає 10,1 – 10,2, що свідчить про
достатньо високу якість м’яса.
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Таблиця 7
Результати контрольного забою поросят в кінці дорощування
Показники
Жива маса, кг
Маса туші, кг
Забійний вихід, %
Вихід м’яса, кг
Вихід сала, кг
Вихід кісток, кг

Групи
II
51,00±2,02
31,80±0,86
62,35±0,99
20,18±0,83
6,4±0,2
5,22±0,16

I
50,00±2,29
31,03±1,42
62,06±1,35
19,65±0,93
5,97±0,31
5,41±0,37

III
50,83±1,16
31,43±0,91
61,83±0,41
19,56±0,34
6,37±0,31
5,5±0,26

ВИСНОВКИ
1. Отримані дані свідчать про перспективність використання нового білкового
концентрату (КВПО) в раціонах молодняку свиней. Встановлено, що часткова заміна борошна
рибного в складі комбікормів новим білковим концентратом (КВПО) в кількості до 2 % не має
негативного впливу на прирости живої маси, розхід корму і сирого протеїну на 1 кг продукції
у молодняку свиней.
2. Новий
білковий концентрат (КВПО) має практично однакову перетравлюваність азоту у порівнянні
із борошном рибним (за даними фізіологічних досліджень).
3. Не встановлено різниці у фізіолого-біохімічних показниках в організмі дослідних
свиней, у порівнянні з контрольною групою, і ця різниця знаходилася у межах фізіологічних
норм.
4. Економічна ефективність при використанні нового білкового концентрату (КВПО) в
складі комбікормів дозволяє знизити рівень вводу борошна рибного в комбікорми і отримати
рівнозначні прирости маси тіла у молодняку свиней.
5. Новий
білковий концентрат (КВПО) в складі повнораціонних комбікормів не має негативного впливу
на вихід туші і хімічний склад м´яса.
Перспективи досліджень. На основі проведених досліджень будуть розроблені
технічні умови України.
PERSPECTIVE OF APPLICATION OF NEW ALBUMINOUS CONCENTRATE (KVPO)
IN RATIONS OF SAPLING OF PIGS
T. R. Levytskiy1, U. I. Tesarivska1, L. I. Fliak1, G. J. Bojko1, V. V. Solovjov2
1

State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
2

Sole proprietor Solovyov V. V.
Kharkiv region, 63044, Ukraine
SUMMARY

Improving pig feeding continues to be one of the priority areas of research that enhances the
efficiency of pork production. Creating the conditions of feeding, adequate physiological needs of
animal enhances the potential productivity of meat at a minimum cost of feed per unit of output.
Development of high-grade animal feed with optimal protein, energy, essential amino acid and
bioactive substances, which give higher average daily gain, improve the efficiency of bioconversion
of feed per unit of production and quality of meat is the actual problem in the pig industry.
Keywords: MEAT PRODUCTIVITY, CRUDE PROTEIN, UREA, EXCHANGE ENERGY.
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО БЕЛКОВОГО КОНЦЕНТРАТА
(КВПО) В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
Т. Р. Левицкий1, У. И. Тесаривская1, Л. И. Фляк1, Г. И. Бойко1, В. В. Cоловйов2
1

Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
Частный предприниматель Соловйов В.В.
с. Кобзаривка, Валковский р-н., Харьковская обл., 63044, Украина
2

АННОТАЦИЯ
Усовершенствование систем питания свиней продолжает оставаться одним из
приоритетных направлений исследований, обеспечивающих повышение эффективности
производства свинины. Создание условий питания, адекватных физиологическим
потребностям животных способствует более полной реализации потенциала мясной
продуктивности при минимальных затратах корма на единицу продукции. Разработка
полнорационных комбикормов с оптимальным содержанием протеина, энергии, незаменимых
аминокислот и биологически активных веществ, позволяющих получать высокие
среднесуточные приросты, повышать эффективность биоконверсии корма на единицу
продукции и качество мяса, является актуальной проблемой в отрасли свиноводства.
Ключевые слова: МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, СЫРОЙ ПРОТЕИН,
МОЧЕВИНА, ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ.
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МАКУХА З РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ В РАЦІОНІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
М. С. Микитин, канд. техн. наук, с. н. с.,
У. М. Мельник, молодший науковий співробітник
Г. І. Соловка, молодший науковий співробітник
Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. С. Бандери, 21 А, м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
Макуха і шрот, отримані від переробки насіння олійних культур на олію, є цінними
джерелами білка для годівлі сільськогосподарських тварин і птиці. Проте, ще існують певні
обмеження щодо введення окремих макух/шротів у раціони тварин і птиці, що зумовлено
наявністю як в насінні, так і в продуктах їх переробки, антипоживних речовин різної природи,
які негативно впливають на продуктивність та здоров’я живих організмів.
Встановлено, що оптимальними рівнями згодовування макухи з редьки олійної
курчатам-бройлерам на дорощуванні є 7,5 % від маси раціону. При повноцінній за протеїном
заміні сойового шроту макухою з редьки олійної, вартість кормів на одиницю приросту
зменшується на 3,6 %.
Ключові слова: РЕДЬКА ОЛІЙНА, МАКУХА, КУРЧАТА-БРОЙЛЕРИ, ПРОТЕЇН,
РАЦІОН, ДОБОВИЙ ПРИРІСТ, ВАРТІСТЬ КОРМІВ.
Макуха і шрот, отримані від переробки насіння олійних культур на олію, є цінними
джерелами білка для годівлі сільськогосподарських тварин і птиці. Проте, ще існують певні
обмеження по введенню окремих макух/шротів у раціони тварин і птиці, що зумовлено
наявністю як в насінні, так і в продуктах їх переробки антипоживних речовин різної природи,
які негативно впливають на продуктивність та здоров’я живих організмів [1].
Шляхом тривалої селекційної роботи виведено, зокрема, цілий ряд так званих «00»сортів ріпаку із зниженим вмістом глюкозинолатів в насінні та ерукової кислоти в олії [2, 3], а
також вивчено ефективні норми введення ріпакової макухи/шроту в раціони
сільськогосподарської птиці [4–8].
У Прикарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції Інституту
сільського господарства Карпатського регіону НААН створений сорт редьки олійної Журавка
з покращеним біохімічним складом та врожайністю насіння 14,8–16,4 ц/га.
Редька олійна – цінна культура, що забезпечує виробництво зелених і концентрованих
кормів, технічної маси, шроту та макухи. Її цінність характеризується рядом позитивних
особливостей: скоростиглістю, високим коефіцієнтом розмноження, механізацією всіх
процесів вирощування.
Як джерело концкормів, насіння редьки олійної містить 36-38 % олії, 23-25 % сирого
протеїну, а макуха з редьки олійної – 10–18 % олії та 30–34 % протеїну. Однак кормові
властивості макухи з редьки олійної на даний час вивчені недостатньо, у зв’язку з чим було
поставлене завдання дослідити її як високопротеїновий кормовий інгредієнт раціону курчатбройлерів на дорощуванні.
Матеріали і методи. Для переробки на олію і макуху було відібране насіння редьки
олійної сорту Журавка селекції Прикарпатської ДСГ ДС (колишній Інститут хрестоцвітих
культур), який відрізняється низьким вмістом глюкозинолатів та ерукової кислоти. Насіння
перероблене шляхом холодного пресування на місцевому переробному підприємстві
«Елітфіто».
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Дослідження по згодовуванню дослідних раціонів проводили на курчатах-аналогах
кросу КОББ-500 з 21- до 49–денного віку. Годівля проводилась згідно зі складеними
раціонами, де в дослідних групах сойовий шрот був замінений макухою з редьки олійної.
Утримання птиці – підлогове. Зоотехнічну оцінку кормів (суха речовина, жир, клітковина,
протеїн, зола, БЕР, фосфор, кальцій) проводили за Алікаєвим В. А. (1982).
Вміст алкенілглюкозинолатів, 5-вініл-2-тіооксазолідону та ізотіоціанатів визначали за
Дем’янчуком Г. Т., Микитиним М. С. (1987, 1990). Приріст живої маси визначали шляхом
зважування щотижнево, вели облік падежу та його причин. Поїдання кормів визначали
шляхом зважування заданих кормів і нез’їдених решток, витрати кормів та протеїну на
одиницю приросту - розрахунковим методом. Вихід тушки та масу внутрішніх органів
визначали ваговим методом, смакові якості м’яса - органолептично.
Схема досліду наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Схема досліду
Перiод
досліду
Дослідний
(28 днів)

Кiлькiсть
курчат у
групi, гол.
20

І група
(контрольна)
Сойовий шрот
складає 15 % від
маси концкормів

Особливості годівлі
ІІ група
ІІІ група
(дослідна)
(дослідна)
Третина сойового
2/3 сойового
шроту замінена
шроту замінено
макухою з редьки
макухою з редьки
олійної
олійної

ІV група (дослідна)
Весь сойовий шрот
замінено макухою
з редьки олійної

Результати й обговорення. У таблиці 2 представлений біохімічний склад вихідного
насіння та отриманої макухи з редьки олійної.
Таблиця 2
Основні біохімічні показники насіння та макухи з редьки олійної
№ з/п
1
2
3
4

Показники
Олійність, %
Протеїн, %
Глюкозинолати, мкМоль/г
Ерукова кислота, %

Насіння
36,7
23,8
35,0
9,8

Макуха
16,0
31,4
41,5
9,6

Складені раціони для згодовування дослідних кормів курчатам-бройлерам на
дорощуванні були такими (табл. 3).
Таблиця 3
Частка компонентів у дослідних раціонах
№
Компоненти
з/п
1
Дерть пшенична, 13*
2
Дерть кукурудзяна, 10*
3
Дерть горохова, 20*
4
Шрот соєвий, 44*
5
Макуха з редьки олійної, 31*
6
Борошно м'ясо-кісткове, 40*
7
Борошно рибне, 55*
8
Крейда
9
Олія
10 Премікс
* Вміст протеїну, %

І група
(контроль)
30,0
33,0
10,0
15,0
0
5,0
3,0
1,0
2,0
1,0
19,45

ІІ група
(дослідна)
30,0
30,5
10,0
10,0
7,5
5,0
3,0
1,0
2,0
1,0
19,35

ІІІ група
(дослідна)
30,0
28,0
10,0
5,0
15,0
5,0
3,0
1,0
2,0
1,0
19,25

ІV група
(дослідна)
30,0
25,5
10,0
0
22,5
5,0
3,0
1,0
2,0
1,0
19,15

Як показали результати досліджень по згодовуванню дослідних раціонів курчатамбройлерам на дорощуванні, збереження поголів’я на протязі дослідного періоду було повним
за винятком загибелі 4 особин, не пов’язаної з годівлею. Споживаність кормів за винятком
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курчат IV групи відрізнялася незначно і склала, відповідно, по групах 84,3; 80,4; 79,6 та 73,3 %.
Добовий приріст живої маси в другій дослідній групі практично не відрізнявся від
контрольної, але в третій та четвертій дослідних групах був значно нижчим (табл. 4).
Таблиця 4
Вплив заміни в раціонах сойового шроту макухою з редьки олійної
на продуктивність курчат-бройлерів на дорощуванні
Групи
І
ІІ
ІІІ
ІV

Вага в
кінці досліду,
(г/гол)
1907,5
1890,0
1628,9
1590,4

Добове
споживання
корму, (г/гол)
126,4
120,6
119,4
110,0

Добовий
приріст,
(г/гол)
40,7
39,8
24,6
21,6

Споживання корму:
приріст ваги
3,11
3,03
4,85
5,09

Достовірність
різниці в
приростах, Р
> 0,05
< 0,05
< 0,05

Маса внутрішніх органів (серця, легень та печінки) по групах коливалась від 183 до 208
г/особу, а маса патраної тушки – від 905 до 1163 г. Органолептична оцінка якості м'яса та
бульйону з м'яса птиці, проведена за п'ятибальною шкалою (М+m, n=20) контрольної та
першої дослідної групи показала, що за досліджуваними показниками м'яса (зовнішній вигляд,
колір, запах, ніжність, смак, соковитість) та бульйону (колір, запах, аромат, наваристість, смак,
прозорість) різниці не спостерігалось.
ВИСНОВКИ
1. Заміна сойового шроту макухою з редьки олійної в кількості 7,5 % від маси раціону
курчат-бройлерів періоду дорощування достовірно не вплинула на споживаність кормів,
добові прирости та затрати кормів на одиницю приросту.
2. Вартість затрачених кормів на одиницю приросту в цих же дослідних групах була
нижча, відповідно на 3,6 %.
3. Заміна сойового шроту макухою з редьки олійної в кількості 15,0 та 22,5 % від маси
раціону цих же курчат знизила добові прирости, в порівнянні з контролем, відповідно, на 39,6
та 46,9 %,а також підвищила затрати кормів на одиницю приросту на 55,9 та 63,7 %.
Перспективи досліджень. З огляду на отримані результати досліджень, слід
продовжити дослідження з використання макухи з редьки олійної в годівлі інших видів
сільськогосподарської птиці (качки, гуси, індики тощо).
RADISH OIL CAKE IN THE BROILER CHIKENS DIET
M. S. Mykytyn, U. M. Melnyk, H. I. Solovka
Precarpatian State Agricultural Experimental Station
оf Agricultural Institute of Carpathian Region оf NAAN
21 А, S. Bandery str., Ivano-Frankivsk, 76014. Ukraine
SUMMARY
Cake and meal derived from processing oilseeds into oil is a valuable source of protein for
feeding livestock and poultry. However, certain restrictions on the introduction of individual cake /
meal in the diets of animals and birds, due to the presence of both seeds and products of their
processing anti-nutritive substances of different nature that adversely affect the performance and
health of living organisms.
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It has been established that the optimal level of feeding of growing broiler chickens with radish
cake makes 7,5 % of the diet. If to substitute soybean meal by radish cake which is equal according
to protein, the price of feed used per unit of body weight gain, decreases by 3,6 %.
Keywords: RADISH OIL CAKE, BROILER CHICKENS, PROTEINS, DIET, BODY
WEIGHT GAIN, PRICE OF FEED.
ЖМЫХ ИЗ РЕДЬКИ МАСЛИЧНОЙ В РАЦИОНЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
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АННОТАЦИЯ
Жмых и шрот, полученные от переработки семян масличных культур на масло является
ценным источником белка для кормления сельскохозяйственных животных и птицы. Однако
еще существуют определенные ограничения по введению отдельных жмыхов / шротов в
рационы животных и птицы, что обусловлено наличием как в семенах, так и в продуктах их
переработки антипитательных веществ различной природы, которые отрицательно влияют на
производительность и здоровье живых организмов.
Установлено, что оптимальными уровнями скармливания жмыха из редьки масличной
цыплятам-бройлерам на доращивании является 7,5 % от массы рациона. При равноценной по
протеину замене соевого шрота жмыхом из редьки масличной стоимость кормов на единицу
прироста уменьшается на 3,6 %.
Ключевые слова: РЕДЬКА МАСЛИЧНАЯ, ЖМЫХ, ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ,
ПРОТЕИН, РАЦИОН, СУТОЧНЫЙ ПРИВЕС, СТОИМОСТЬ КОРМОВ.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КАТІОННОГО СКЛАДУ ВОД ПИТНИХ І ПРИРОДНИХ
МЕТОДОМ КАПІЛЯРНОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ
Г. П. Ривак, канд. с.-г. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті проведено порівняльну оцінку різних методів досліджень катіонного складу
води, подано результати впровадження методу капілярного електрофорезу для одночасного
визначення вмісту іонів амонію, калію, натрію, магнію, літію, барію, стронцію та кальцію, а
також встановлено калібрувальні характеристики для даного методу дослідження.
Отримані результати свідчать, що метод капілярного електрофорезу для одночасного
визначення іонів амонію, калію, натрію, магнію, літію, барію, стронцію та кальцію у воді,
проведений за допомогою приладу «Капель-105М» є відтворюваним, достатньо точним та
вірогідним. Калібрувальні характеристики задовольняють умови для цього методу
досліджень, а саме: коефіцієнт кореляції більший 0,99, а значення відхилень у кожній точці
не перевищує 10 %.
Ключові слова: ІОНИ, КАТІОНИ, КАЛІБРУВАННЯ, МЕТОД КАПІЛЯРНОГО
ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ, СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ.
Одним із основних критеріїв отримання якісної та безпечної продукції тваринництва є
вода, яка входить до складу всіх органів і тканин організму та становить приблизно 75 % маси
тіла тварин. Усі біохімічні реакції, що лежать в основі життя, відбуваються за її безпосередньої
участі. Вода в крові й тканинній рідині бере участь у транспорті речовин між клітинами й
органами, регулює осмотичний тиск, підтримує температурний гомеостаз, виводить продукти
обміну з організму.
Хімічний склад води залежить від багатьох факторів: фізико-географічних (рельєф,
клімат, вивітрювання, грунтовий покрив); геологічних (склад гірських порід, тектонічна
будова, гідрогеологічні умови); фізико-хімічних (хімічні властивості елементів, кислотнолужні і окиснювально-відновні умови, змішування вод і катіонний обмін); біологічних
(діяльність рослин і живих організмів); антропогенних (всі фактори, пов'язані з діяльністю
людини) [1, 2].
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За академіком В. І. Вернадським [3], природні води належать до складних водних
розчинів. До них входять макро- й мікроелементи, гази, органічні речовини, мікроорганізми.
Зокрема, нині в підземних водах виділено 85 (зі 105) хімічних елементів таблиці
Д. І. Менделєєва, які характеризують загальний хімічний стан води, її властивості та
визначають наукове й практичне значення.
Крім того, вода, як універсальний біологічний розчинник, є джерелом надходження в
організм тварин і птиці різних мінеральних речовин у вигляді катіонів (натрій, калій, кальцій,
магній тощо) і аніонів (хлориди, йодиди, броміди, сульфати і ін.) [4]. Їх нестача або надлишок
впливають на якість води, збагачуючи її макро- та мікроелементами, і необхідними для
організму, і тими, які погіршують її якість та безпечність, тим самим призводять до
виникнення цілого ряду захворювань, а це впливає на збереженість поголів’я та
продуктивність сільськогосподарських тварин і птиці.
Тому контролювання води за її хімічним складом є необхідною складовою для
забезпечення тваринництва якісною та безпечною водою для напування.
Сьогодні існують різноманітні методи досліджень іонного складу води. Наприклад,
іони кальцію і магнію визначають титрометричним, потенціометричним та атомноабсорбційним методами, іони натрію та калію – гравіметричним, полуменево-фотометричним
методами. Застосовують також експресні методи аналізу, наприклад, іонну хроматографію та
кондуктометрію. Іонна хроматографія дозволяє одночасно визначати декілька катіонів: за
допомогою кондуктометричного детектора та аналітичних колонок для визначення Li+, Na+,
NH4+, K+, Ca2+, Mg2+катіонів, а час аналізу становить 20 хв.
Метод капілярного електрофорезу, впроваджений в лабораторії контролю кормових
добавок і преміксів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, дозволяє одночасно
аналізувати іони Li+, Na+, NH4+, K+, Sr2+, Вa2+, Ca2+, Mg2+ з високою ефективністю, оскільки
розділення проходить в обмеженому просторі (капілярі) з участю рухомої рідкої фази
(буферного розчину), а для реєстрації сигналів використовують подібні принципи
детектування та програмної обробки даних, як у хроматографії.
Перевагами методу капілярного електрофорезу є: висока ефективність розділення
зразка; відсутність колонки, сорбенту; невеликий об'єм аналізованої проби і буферів, при
цьому практично непотрібне застосування високочистих, дорогих органічних розчинників, а
також невеликий час аналізу – 6 хв.
Матеріали і методи. Метод капілярного електрофорезу базується на фільтруванні, за
необхідності розведенні проби бідистильованою водою, подальшому поділі, ідентифікації і
визначенні масової концентрації іонів Li+, Na+, NH4+, K+, Sr2+, Вa2+, Ca2+, Mg2+. Детектування
проводять за власного поглинання за довжини хвилі 200 нм.
Масову частку іонів цим методом визначають у пробах питних (в тому числі
розфасованих по ємностях), природних і водах для напування тварин і птиці з використанням
системи капілярного електрофорезу «Капель-105М» [5].
Діапазон визначення катіонів такий: для NH4+, K+, Na+, Ca2+ від 0,5 мг/дм3 до
5000 мг/дм3; для Li+ від 0,015 мг/дм3 до 2,0 мг/дм3; для Вa2+ від 0,1 мг/дм3 до 10 мг/дм3; Mg2+
від 0,25 мг/дм3 до 2500 мг/дм3; для Sr2+ від 0,25 мг/дм3 до 25 мг/дм3.
Для проведення досліджень було здійснено такі процедури: підготовка капіляра до
роботи, приготування буферних, калібрувальних і контрольних розчинів, калібрування
системи капілярного електрофорезу «Капель-105М» і підготовка проб [6].
Калібрування системи проводили за допомогою калібрувальних і контрольного
розчинів з використанням стандартних зразків катіонів Li+, Na+, NH4+, K+, Sr2+, Вa2+, Ca2+, Mg2+
(з концентрацією 1 мг/см³) виробництва СКТБ ДВ ФХІ НАН України.
Для забезпечення чистоти досліду, бідистильовану воду, з якої готувалися розчини,
аналізували за вмістом даних катіонів. Аналізування зразків води: природної зі свердловини,
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з криниці, з озера, води питної, а також води для напування сільськогосподарської птиці,
проводили за відповідних параметрів приладу (табл. 1).
Таблиця 1
Умови проведення аналізу приладом «Капель-105М»
Схема аналізу
Визначені катіони в порядку виходу піків
Довжина хвилі
Температура, °С
Введення проби
Напруга, кВ
Час виходу компонентів, хв.

Умови досліджень
NH4+, K+, Na+, Li+, Mg2+, Sr2+, Вa2+, Ca2+
200 нм
20
30 мбар, 20 с
+20
6

Результати й обговорення. На електрофореграмі бідистильованої води, взятої для
досліджень, не виявлено піків, які відповідають часу міграції досліджуваних катіонів.
Для калібрування системи капілярного електрофорезу було побудовано
калібрувальний графік, реєструючи по дві електрофореграми для кожного розчину в умовах,
відповідних аналізу. Перевірено його стабільність за допомогою контрольного розчину,
встановлено ширину вікна ідентифікації 5 % і на отриманих електрофореграмах перевірено
автоматичну ідентифікацію компонентів.
Електрофореграму калібрувальних розчинів (у пакеті) наведено на рисунку 1.
NH4+

K+

Na+

Li+

Mg2+ Sr2+ Вa2+ Ca2+

Висота
піків

Час виходу піків, хв.
Рис. 1. Електрофореграма калібрувальних розчинів для визначення катіонів (зліва на право): 1 – іон
амонію з концентраціями від 0,5 до 50,0 мг/дм3; 2 – іон калію – від 0,5 до 50,0 мг/дм3; 3 – іон натрію – від 0,5 до
50,0 мг/дм3; 4 – іон літію – від 0,02 до 2,0 мг/дм3; 5 – іон магнію – від 0,25 до 25,0 мг/дм3; 6 – іон стронцію – від
0,25 до 25,0 мг/дм3; 7 – іон барію – від 0,1 до10,0 мг/дм3; 8 – іон кальцію – від 0,5 до 50,0 мг/дм3

На електрофореграмі калібрувальних розчинів наведено піки іонів Li+, Na+, NH4+, K+,
Sr , Вa2+, Ca2+, Mg2+ різних концентрацій, передбачених для калібрування системи
капілярного електрофорезу. Показники, які характеризують отримані електрофореграми,
наведено в таблиці 2.
У відповідних умовах було проведено аналіз взятих для досліджень зразків води і
отримано результати у вигляді електрофореграм, одну з яких подано на рисунку 2.
2+
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Час виходу піків, хв.
Рис. 2. Електрофореграма результатів дослідження зразка води природної зі свердловини
Таблиця 2
Калібрувальні характеристики стандартних калібрувальних розчинів катіонів у воді
№ п/п калібрувального розчину

1

2

3

Час виходу піків,
хв.
2.648
2.843
3.405
3.902
4.125
4.377
4.493
4.912
2.615
2.823
3.367
3.925
4.158
4.348
4.495
4.957
2.652
2.770
3.200
3.775
4.013
4.298
4.487
4.932

Назва досліджуваного
катіону
NH4+
K+
Na+
Li+
Mg2+
Sr2+
Вa2+
Ca2+
NH4+
K+
Na+
Li+
Mg2+
Sr2+
Вa2+
Ca2+
NH4+
K+
Na+
Li+
Mg2+
Sr2+
Вa2+
Ca2+

Висота

Площа

4.117
3.644
6.989
4.365
33.640
6.049
2.342
7.955
1.275
1.025
1.998
0.621
4.093
1.097
0.320
2.243
0.255
0.213
0.457
0.096
0.429
0.126
0.121
0.472

244.6
134.0
319.7
57.52
385.0
112.7
31.90
508.1
24.44
13.38
32.09
5.713
36.42
10.82
3.104
51.86
2.441
1.401
4.126
0.7930
3.538
1.125
0.5290
5.779

Концентрація,
мг/дм3
50.00
50.00
50.00
2.000
25.00
25.00
10.00
50.00
4.992
4.998
5.024
0.1984
2.464
2.400
0.9731
5.102
0.4986
0.5230
0.5460
0.02154
0.2497
0.2495
0.1059
0.5286

Аналізуючи час виходу піків калібрувальних розчинів, можна зробити висновок, що він
співпадає для досліджуваних катіонів, не залежно від їх концентрації. Висота і площа піків
знижується прямопропорційно до заданої концентрації калібрувальних розчинів, що свідчить
про прийнятність калібрувальних характеристик. При цьому значення відхилень у кожній
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точці калібрувальної характеристики не перевищують 10 %, а коефіцієнт кореляції більший
0,99.
Використавши програмне забезпечення, на отриманих електрофореграмах зразків
ідетифіковано піки досліджуваних катіонів, які співпадають за часом міграції з ідентичними в
контрольному зразку. Показники, які характеризують отримані електрофореграми, наведено в
таблиці 3.
Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновок, що час міграції
катіонів у дослідних зразках співпадає з аналогічним у калібрувальних і контрольному
розчинах, їх концентрація, висота їх піків та площа знаходились у межах діапазону
вимірювання за даним методом.
На стадії відпрацювання методу та ідентифікації катіонів у дослідних зразках, було
застосовано метод добавок. Для цього в досліджувані зразки було внесено суміш стандартних
зразків розчинів досліджуваних катіонів відповідної концентрації.
За повторного аналізування зразків ідентифіковано піки Li+, Na+, NH4+, K+, Sr2+, Вa2+,
2+
Ca , Mg2+ за відповідного часу міграції та в межах діапазону лінійності калібрувальної
характеристики.
Отже, отримані нами результати досліджень задовольняють вимоги атестованої
методики і є прийнятними при дотриманні рекомендованих значень об'ємів розчинів і
розведень проб, залежно від їх виду та вмісту досліджуваних катіонів.
Таблиця 3
Результати досліджень дослідних зразків води питної і природної
Назва зразка
Вода питна
(фасована)

Вода з криниці

Вода озерна

Вода зі свердловини

Вода для напування
сільськогосподарської
птиці

Час виходу
піків, хв.
3.253
4.987
2.760
3.307
4.150
4.491
5.017
2.753
3.257
4.132
4.297
4.923
2.620
3.265
3.920
4.290
4.475
4.987
2.772
3.228
4.120
4.490
5.082

Назва досліджуваного
катіону
Na+
Ca2+
K+
Na+
Mg2+
Вa2+
Ca2+
K+
Na+
Mg2+
Sr2+
Ca2+
NH4+
Na+
Mg2+
Sr2+
Вa2+
Ca2+
K+
Na+
Mg2+
Вa2+
Ca2+

Висота

Площа

1.946
0.173
1.916
3.201
5.709
0.225
13.470
0.736
5.583
23.548
1.422
10.388
0.174
1.890
10.503
1.253
0.095
11.370
1.143
1.811
16.561
1.662
10.984

37.10
2.813
51.08
92.16
69.36
2.546
1634
9.381
206.1
208.5
13.34
771.8
1.558
33.34
105.2
14.46
0.9490
914.5
18.75
30.84
202.4
23.32
1135

Концентрація,
мг/дм3
5.808
0.2768
19.07
14.43
4.503
0.7982
160.8
3.503
32.28
13.54
2.959
75.94
0.3182
5.220
6.829
3.208
0.2975
89.99
7.001
4.829
13.14
7.311
111.6

ВИСНОВКИ
1. Отримані результати досліджень свідчать, що метод капілярного електрофорезу,
проведений на приладі “Капель-105/105М” є відтворюваним, достатньо точним та вірогідним
у випадку досліджень води питної, природної та води для напування тварин і птиці.
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Калібрувальні характеристики визначення іонів Li+, Na+, NH4+, K+, Sr2+, Вa2+, Ca2+, Mg2+
задовільняють умови для даного методу досліджень, а саме: коефіцієнт кореляції більший
0,99, а значення відхилень у кожній точці не перевищує 10 %.
2. Застосований метод добавок для ідентифікації досліджуваних катіонів дозволив
краще ідентифікувати дані компоненти з відповідними висотою, площею і концентрацією, а
також часом міграції піків.
3. Отже, метод капілярного електрофорезу може застосовуватися для контролювання
вмісту катіонів Li+, Na+, NH4+, K+, Sr2+, Вa2+, Ca2+, Mg2+ у воді питній і природній.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на впровадження
та відпрацювання методу капілярного електрофорезу для визначенні вмісту аніонів (хлоридів,
фосфатів, фторидів, нітритів тощо) у воді питній і природній.
STUDY OF CATIONIC DRINKING AND NATURAL WATER BY CAPILLARY
ELECTROPHORESIS
G. P. Ryvak
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
In the article the comparative assessment of different methods of research cationic water
presents outcomes of capillary electrophoresis method for simultaneous determination of ammonium
ions, potassium, sodium, magnesium, lithium, barium, strontium and calcium, as well as set the
calibration characteristics for this method of investigation. The results show that capillary
electrophoresis method for simultaneous determination of ammonium ions, potassium, sodium,
magnesium, lithium, barium, strontium and calcium in water, carried out using the instrument «Capel105М» is reproducible, accurate and quite likely. Gauge characteristics meet the conditions for this
method of research, namely the correlation coefficient greater than 0,99 and the value deviations at
each point does not exceed 10 %.
Keywords: IONS, CATIONS, CALIBRATION, CAPILLARY ELECTROPHORESIS,
STANDARD SAMPLES.
ИССЛЕДОВАНИЕ КАТИОННОГО СОСТАВА ВОД ПИТЬЕВЫХ И ПРИРОДНЫХ
МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
Г. П. Рывак
Государственный научно-исследовательский институт ветеринарных препаратов
и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье проведена сравнительная оценка различных методов исследований
катионного состава воды, представлены результаты внедрения метода капиллярного
электрофореза для одновременного определения содержания ионов аммония, калия, натрия,
магния, лития, бария, стронция и кальция, а также установлены калибровочные
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характеристики для данного метода исследования. Полученные результаты свидетельствуют,
что метод капиллярного электрофореза для одновременного определения ионов аммония,
калия, натрия, магния, лития, бария, стронция и кальция в воде, проведенный с помощью
прибора «Капель-105М» является воспроизводимым, достаточно точным и достоверным.
Калибровочные характеристики соответствуют условиям для данного метода исследований, а
именно: коэффициент корреляции больше 0,99, а значение отклонений в каждой точке не
превышает 10 %.
Ключевые слова: ИОНЫ, КАТИОНЫ, КАЛИБРОВКА, МЕТОД КАПИЛЛЯРНОГО
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА, СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ.
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ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ ЙОДУ В ПОЖИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
НА НАРОЩУВАННЯ БІОМАСИ ПРІСНОВОДНОЇ ВОДОРОСТІ
LEMNA MINOR
Р. О. Ривак7, аспірант
Білоцерківський національний аграрний університет
пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09117, Україна
У статті наведено результати культивування біомаси прісноводної водорості Lemna
Minor за внесення в поживне середовище різних доз Йоду. Встановлено, що внесення доз 40 та
80 мг/л Йоду в поживне середовище, позитивно впливають на культивування біомаси, її
прирости перебувають в природних межах і збільшуються більш, ніж у 3 рази впродовж
місяця. Також за внесення Йоду в концентраціях від 100 до 500 мг/л приріст біомаси
прісноводної водорості Lemna Minor збільшувався у 2–2,7 рази.
За внесення Йоду в концентраціях від 1000 до 15000 мг/л спостерігається поступове
зниження приросту біомаси прісноводної водорості Lemna Minor від 8 до 80 % відповідно.
Найвищі дози внесення від 20 до 45 г/л у поживному середовищі негативно впливали на
культивування ряски, спричиняло затримку росту, а також її загибель у процесі вирощування.
Ключові слова: ЙОД, ПОЖИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, КУЛЬТИВУВАННЯ БІОМАСИ,
LEMNA MINOR, МІКРОЕЛЕМЕНТ, ПРИРІСТ, КОНЦЕНТРАЦІЯ.
Водорості надзвичайно різноманітні, вони можуть адаптуватись до різних умов
культивування в прісних, солоних і навіть стічних водах, мають надзвичайно високі темпи
нарощування біомаси і успішно пристосовуються до різноманітних факторів навколишнього
середовища (температура, дія токсичних елементів, радіації тощо).
Як відомо, водорості володіють властивістю акумулювати із поживного середовища
макро- і мікроелементи, а лабільність їх хімічного складу дозволяє здійснювати керований
синтез необхідних для організму біологічно активних речовин. Залежно від умов
культивування, в значній мірі змінюється вміст мікроелементів у біомасі водоростей. Крім
того, мікроелементи, які поглинаються водоростями, в органічно зв’язаній формі є більш
доступними для засвоєння організмом тварин і птиці [1].
Одним із поширених представників прісноводних водоростей є Lemna Minor, яка є
об’єктом гідроботанічних спостережень ще з середини XIX сторіччя, багатьма вченими
проводились дослідження її анатомічної будови, вивчалися мікроелементний і біохімічний
склад, а також роль ряски, як важливого джерела поживних та біологічно активних речовин.
Продуктивність ряски за вегетативний період становить 1 – 3 кг біомаси на 1 м2, а
процес культивування є простим і доступним та не потребує значних затрат. Дослідження
показали, що цей вид водоростей ефективно зростає у воді, багатій на органічні речовини з
невисоким умістом мінеральних солей [2].
Сорбційні властивості Lemna Minor підтверджуються застосуванням її в системі
фітофільтрації водних об’єктів. Виявлено, що ряска мала ефективно впливає на самоочищення
природних водойм, стічних вод сільськогосподарського та промислового виробництва [3]. Ця
властивість природного сорбента дозволяє здійснювати керований процес накопичення
конкретних мікроелементів (Кобальту, Селену, Йоду тощо). необхідних для організму тварин
і птиці, та використовувати біомасу ряски, як мікроелементну кормову добавку в складі
комбікормів і кормових сумішей.
Науковий керівник – д. с.-г. н., професор С. В. Мерзлов
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Йод є есенціальним фактором живлення і обов’язковим компонентом преміксів та
комбікормів для тварин і птиці. Він бере участь у регулюванні окиснювальних процесів,
білкового, вуглеводневого, жирового та мінерального обміну організму. Нестача Йоду в
кормах супроводжується гіпофункцією щитоподібної залози [4]. Сільськогосподарські
тварини та птиця дуже чутливі до нестачі Йоду в кормах. Усі порушення обміну речовин,
спричинені йодною нестачею, призводять до зниження продуктивності та резистентності
організму. Однак, підвищена кількість мінеральних солей, в тому числі і сполук Йоду, може
негативно впливати на культивування біомаси ряски малої, залежно від їх концентрації у
поживному середовищі [5].
Таким чином, з урахуванням вище сказаного метою роботи є дослідження впливу
різних концентрацій Йоду (калію йодистого) в складі поживного середовища для
вирощування прісноводної водорості Lemna Minor на культивування її біомаси.
Матеріали і методи. Для досліджень використовували прісноводні водорості Lemna
Minor (ряски малої), взяті з природного середовища. Біомасу ряски культивували на воді
природній озерній в умовах віварію за цілодобового освітлення з допомогою люмінесцентних
ламп потужністю 5000 люкс – 36 Вт кожна.
Культивування водорості проводили в прямокутних скляних ємностях, розміром
20х50х60 см. Щоденно гігрометром психометричним контролювали умови довкілля:
температура повітря становила 28-30 °С, вологість повітря – 75–80 %. Температура води в
скляних ємкостях щоденно вимірювали термометром і за період досліду вона коливалася в
межах 22–25 °С. У воду кожної з ємкостей вносили різні концентрації Йоду у формі калію
йодистого з розрахунку на чистий Йод і поміщали по 30–50 г прісноводної водорості Lemna
Minor. Тривалість досліду становила 30 днів.
Результати й обговорення. В кінці досліду було проведено зважування біомаси
водорості та розраховано її приріст за різних концентрації Йоду в поживному середовищі.
Результати досліджень подано в таблиці.
Таблиця
Культивування біомаси прісноводної водорості Lemna Minor за різних доз Йоду в поживному середовищі
Вміст Йоду, мг/л
40
80
100
120
160
200
260
320
380
500
1000
2000
4000
7000
10000
15000
20000

На початок досліду, г
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

В кінці досліду, г
92,50
90,80
83,06
86,12
83,27
84,60
87,35
81,10
77,90
72,00
57,33
51,53
83,50
76,83
68,65
61,30
48,36

Приріст біомаси, г
62,50
60,80
43,06
56,12
53,27
54,60
57,35
51,10
47,90
42,00
27,33
21,53
33,50
26,83
18,65
11,30
-

Рази
3,08
3,03
2,77
2,87
2,78
2,82
2,91
2,70
2,60
2,40
1,91
1,72
1,67
1,54
1,37
1,23
-

Приріст у %
208,3
202,7
143,5
187,1
177,6
182,0
191,2
170,3
159,7
140,0
91,10
71,77
67,00
53,70
37,30
22,60
-

Внесення Йоду в дозі 20000 мг/кг у поживне середовище спричиняє затримку росту,
побуріння та загибель ряски впродовж місяця, 30000 мг/кг – за 10–12 днів, 45000 мг/кг – за 3–
5 днів.
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Аналізуючи дані таблиці, можемо зробити висновок, що, за внесення в поживне
середовище від 40 до 500 мг/л Йоду в поживне середовище, інтенсивність нарощування
біомаси прісноводної водорості Lemna Minor перебувала в межах природного культивування.
Так за внесення 40 мг/л і 80 мг/л Йоду в поживне середовище приріст біомаси ряски малої зріс
за дослідний період від 30 г до 92,5 г і 90,8 г, що в 3,08 та 3,03 рази більше, ніж на початку
досліду. Внесення Йоду в дозах від 100 до 500 мг/л сприяло збільшенню біомаси водорості у
2,9 – 2,4 рази і приріст становив 57,35 – 42,0 г відповідно.
За внесення дози 1000 мг/л Йоду в поживне середовище приріст біомаси знижувався на
56,3 %, порівняно з приростами за внесення 40 та 80 мг/л Йоду.
Поступово із внесення вищих доз Йоду в поживне середовище, спостерігалося суттєве
зниження приростів біомаси. Так внесення 4000 мг/л та 7000 мг/л Йоду затримувало
культивування біомаси ряски і її приріст знижувався на 46,4 % і 57,07 %, відповідно.
Доза внесення 15000 мг/л Йоду в поживному середовищі знижувала приріст біомаси
Lemna Minor майже на 82,0 %, що вказує на токсичний вплив високих доз Йоду у формі калію
йодистого.
Вміст Йоду в поживному середовищі на рівні 20000 мг/л і вище, впродовж
експерименту, негативно впливав на культивування біомаси ряски, зупиняв її нарощування,
до кінця досліду біомаса набувала жовтого і бурого кольору. Загибель ряски в перші 5-10 днів
спричиняє вміст Йоду в поживному середовищі 30000 мг/л і вище.
Отже, при внесенні в поживне середовище Йоду в дозах від 40 мг/л до 500 мг/л не мало
негативного впливу на культивування біомаси прісноводної водорості Lemna Minor.
Поступове збільшення вмісту Йоду в поживному середовищі при вирощуванні ряски
прямопропорційно знижувало приріст біомаси.
Високі концентрації Йоду здійснювали негативний вплив на культивування біомаси,
затримували її ріст, знижували прирости, до кінця експерименту спричиняли загибель
прісноводної водорості Lemna Minor.
ВИСНОВКИ
 Результати досліджень показали, що внесення доз 40 та 80 мг/л Йоду в поживне
середовище, позитивно впливають на культивування біомаси, її прирости перебувають в
природних межах і збільшуються більш, ніж у 3 рази впродовж місяця. Також за внесення
Йоду в концентраціях від 100 до 500 мг/л приріст біомаси прісноводної водорості Lemna Minor
збільшувався у 2-2,7 рази.
 За внесення Йоду в концентраціях від 1000 до 15000 мг/л спостерігається поступове
зниження приросту біомаси прісноводної водорості Lemna Minor від 8 до 80 %, відповідно,
порівняно з найнижчими дозами. Найвищі дози внесення від 20 до 45 г/л у поживне
середовище негативно впливали на культивування ряски, здійснювали токсичну дію,
спричиняли затримку росту, а також її загибель у процесі вирощування.
Перспективи досліджень. Буде проводитися токсикологічна оцінка біомаси
прісноводні водорості Lemna Minor, збагаченої Йодом, на лабораторних тваринах.
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SUMMARY
The article presents the results of culturing of freshwater algae Lemna Minor biomass for
inclusion in nutrient medium of different doses of iodine. It was established that the introduction of
doses 40 and 80 mg/L of iodine in the nutrient medium have a positive effect on the cultivation of
biomass, its growth rates are in natural limits and increased more than 3 times a month. Also the
introduction of iodine in the concentrations of 100 to 500 mg/L the increment of biomass of
freshwater algae Lemna Minor was increased in 2–2,7 times.
By the introduction of iodine in the concentrations ranging from 1,000 to 15,000 mg/L there
is a gradual decrease in growth of biomass of freshwater algae Lemna Minor between 8 and 80%,
respectively. The highest doses of 20 to 45 g/L in nutrient medium negatively affected on cultivation
of duckweed, caused growth retardation, and it death during cultivation.
Keywords: IODINE, NUTRIENT MEDIA, CULTIVATION OF BIOMASS, LEMNA
MINOR, MICROELEMENT, GROWTH, CONCENTRATION.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ЙОДА В ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА
НАРАЩИВАНИЕ БИОМАССЫ ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДОРОСЛИ LEMNA MINOR
Р. О. Рывак
Белоцерковский национальный аграрный университет
пл. Соборная, 8/1, г. Белая Церковь, Киевская обл., 09117, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты культивирования биомассы пресноводной водоросли
Lemna Minor за внесение в питательную среду различных доз Йода. Установлено, что внесение
доз 40 и 80 мг/л Йода в питательную среду, положительно влияют на культивирование
биомассы, ее приросты находятся в естественных пределах и увеличиваются более чем в 3
раза в течение месяца. Также за внесение Йода в концентрациях от 100 до 500 мг/л прирост
биомассы пресноводной водоросли Lemna Minor увеличивался в 2 – 2,7 раза.
За внесение Йода в концентрациях от 1000 до 15000 мг/л наблюдается постепенное
снижение прироста биомассы пресноводной водоросли Lemna Minor от 8 до 80%
соответственно. Высокие дозы внесения от 20 до 45 г/л в питательной среде негативно влияли
на культивирование ряски, вызывало задержку роста, а также ее гибель в процессе
выращивания.
Ключовые слова: ЙОД, ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, КУЛЬТИВИРОВАНИЕ
БИОМАССЫ, LEMNA MINOR, МИКРОЭЛЕМЕНТ, ПРИРОСТ, КОНЦЕНТРАЦИЯ.
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ВПЛИВ ПЕКАРСЬКИХ ДРІЖДЖІВ
НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ОКИСНИХ ПРОЦЕСІВ У М’ЯЗАХ
МОЛОДІ РОСІЙСЬКОГО ОСЕТРА (ACIPENSER GULDENSTAEDTII)
М. Ю. Симон8, аспірант
Інститут рибного господарства НААН,
вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, 03164, Україна
У статті подані результати досліджень впливу інактивованих пекарських дріжджів,
у якості кормової добавки в складі стартового корму для молоді російського осетра
(Acipenser guldenstaedtii), на інтенсивність окисних процесів в його організмі.
У роботі проаналізовано вплив інактивованих пекарських дріжджів на процеси
пероксидного окиснення ліпідів. Для проведення досліджень була використана активність
ензимів системи антиоксидантного захисту (каталази та супероксидисмутази) та рівень
накопичення продуктів пероксидного окиснення ліпідів (дієнових кон’югатів та малонового
діальдегіду) у м’язах молоді російського осетра.
У результаті проведених досліджень було виявлено, що дріжджі хоча і викликають
незначний оксидативний стрес, в цілому позитивно впливають на антиоксиданту систему
організму молоді російського осетра.
Для досягнення позитивного рибницького ефекту від її вирощування в склад базового
осетрового корму варто додавати інактивовані пекарські дріжджі в кількості – 15% від
раціону протягом 7 днів від початку переходу на екзогенне живлення.
Ключові слова: РОСІЙСЬКИЙ ОСЕТЕР (ACIPENSER GULDENSTAEDTII),
ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ, МОЛОДЬ РИБ, СИСТЕМА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ,
ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ, ГОДІВЛЯ, КОРМОВІ ДОБАВКИ, ІНАКТИВОВАНІ
ПЕКАРСЬКІ ДРІЖДЖІ.
Підвищення ефективності відтворення осетрових видів риб пов’язано із зниженням
смертності на ранніх етапах онтогенезу і отримання життєстійкої молоді. Одним з
вирішальних факторів для виживання молоді є забезпеченість її їжею у личинковий період.
Для осетрів особливо важливим є момент переходу із змішаного, включаючи жовткове, на
Науковий керівник – д. с-г. н., професор, академік НААН І. І. Грициняк
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активне живлення. У російського осетра (Acipenser guldenstaedtii) воно настає, залежно від
температури, на 7 – 10 день. У цей період онтогенезу відбуваються морфологічні та фізіологобіохімічні зміни в травній системі осетра, що вимагає підбору спектру харчових об’єктів з
відповідним хімічним складом. На сьогодні не достатньо інформації відносно використання
інактивованих пекарських дріжджів у якості кормової добавки в складі стартового корму для
молоді російського осетра. Тому дослідження з визначення доз та ефектів використання
пекарських дріжджів з метою підвищення життєздатності осетрових видів риб є доцільним та
актуальним.
Проблема вирощування фізіологічно повноцінної життєздатної молоді осетрових видів
риб в індустріальній аквакультурі, незважаючи на численні наукові розробки, залишається
актуальною. Це, в першу чергу, обумовлено її специфікою, коли об’єкти культивуються у
вкрай відмінних від природніх умовах. Внаслідок цього вони піддаються стресам різної
етіології, що негативно впливають на їх фізіологічний стан та, відповідно, здоров'я. Більшість
дослідників підкреслюють, що за різних патологій трофічного, інфекційного або токсичного
характеру у осетрових видів риб активуються процеси вільнорадикального окиснення,
зокрема пероксидного окиснення ліпідів. Найчастіше подібні процеси супроводжуються
порушеннями, що перевищують можливості захисної антиоксидантної системи і клітини не
витримують атаки вільних радикалів, починають накопичувати продукти окисної деградації
ліпідів [1]. Актуальність досліджень процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ)
пояснюється двома його особливостями: здатності до утворення великої кількості
надзвичайно реакційно-здатних вільних радикалів, які справляють руйнівну дію на біологічні
структури та здатністю до неконтрольованого розвитку за типом ланцюгової реакції [2]. Втім,
у нормальних умовах процеси ПОЛ протікають в живих системах збалансовано, в суворо
визначених межах – сприяючи внутрішньоклітинному травленню, фагоцитозу, окисній
деструкції чужорідних та шкідливих речовин або застарілих мембранних структур. Його
активація є універсальною відповіддю на будь-який стрес як фізіологічної, так і патологічної
природи [3]. Він є важливим компонентом «пускового механізму» перебудови метаболізму в
несприятливих умовах [4]. Продукти ПОЛ (дієнові кон’югати, дієнкетони, малоновий
діальдегід та ін.) – сполуки з неоднозначним впливом на організм риб. Зокрема, за певної
концентрації вони здатні викликати зупинку росту та токсикози риб. Наприклад, пероксиди,
що виникають в процесі самоокиснення жирів, є сильними окиснювальними сполуками, які
викликають деструкцію жиророзчинних вітамінів (β-каротину, А, Е, К) [5]. У той же час, через
стадію пероксидних похідних ПНЖК здійснюється біосинтез простагландинів (Pg) і
лейкотрієнів, а тромбоксани (ТХА), які справляють потужний вплив на адгезивно-агрегаційну
властивість формених елементів крові та її мікроциркуляцію, самі є гідропероксидами. Також,
утворення гідропероксидів холестерину (C27H46O) є важливою ланкою в синтезі деяких
стероїдних гормонів, зокрема, прогестерону (C21H30O2) [6]. З позитивних функцій продуктів
ПОЛ також варто зазначити їх участь у проведенні нервового імпульсу та регуляції поділу
клітин [7]. Для з'ясування кінетики накопичення кінцевих продуктів ПОЛ важливо встановити
співвідношення швидкості їх утворення зі швидкістю їх знешкодження САЗ [8, 9]. З 90-х років
ХХ століття прийнято вважати продукти ПОЛ первинними і вторинними медіаторами
оксидативного стресу, оскільки інтенсифікація ПОЛ мобілізує стрес-реалізуючі системи і
підвищує антиоксидантний потенціал клітин. Виснаження цього потенціалу свідчить про
вторинний спалах інтенсивності процесів ПОЛ. Первинна інтенсивність процесів ПОЛ
відповідає першій фазі стресу (тривога), посилення відповіді системи антоксидантного
захисту (САЗ) – другій (резистентність), а вторинний спалах інтенсивності – третій фазі
(виснаження) [10–12].
М’язи є класичною моделлю для вивчення ПОЛ. Однак, слід зазначити, що в порівнянні
з печінкою, в них нижчий вміст таких антиоксидантів як супероксиддисмутази (СОД) та
токоферолу [13]. Активність САЗ у м’язах нижча, ніж в печінці та еритроцитах. Втім, для
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оцінки стану організму та ступеня впливу на нього різноманітних зовнішніх чинників, в тому
числі несприятливих, застосовуються в якості біомаркерів ферменти САЗ які містяться у
м’язовій тканині. Вони здатні розкладати, тим самим детоксикуючи, активні форми кисню, які
утворюються в результаті біотрансформації ксенобіотиків. Таким чином, аналіз активності
антиоксидантних ферментів (АОФ) у м’язах та рівень накопичення продуктів ПОЛ здатний
надати адекватну інформацію про відгуки організму на надходження ксенобіотиків і його
резистентність до різноманітних чинників зовнішнього середовища [8–10].
Мета досліджень полягала у з’ясуванні впливу сухих інактивованих пекарських
дріжджів у раціоні молоді російського осетра на інтенсивність процесів пероксидного
окиснення ліпідів та систему антиоксидантного захисту організму. Це дасть можливість
подальшого прогнозування функціонального стану його імунної системи, формування
опірності до стресових чинників при культивуванні в аквакультурі.
Матеріали і методи. На базі ДП ДГ Львівської дослідної станції Інституту рибного
господарства НААН було досліджено вплив інактивованих пекарських дріжджів на процеси
перебігу пероксидного окиснення ліпідів, а отже і стану системи антиоксидантного захисту.
Експериментальним матеріалом була молодь російського осетра (Acipenser guldenstaedtii), яку
підрощували в умовах замкнутого водопостачання. У віці 24 діб після переходу на екзогенне
живлення її розділили на 3 групи, яких годували протягом 30 днів трьома різними раціонами.
Контрольна група риб споживала сухий стартовий корм фірми Біомар (Ініціо +). Раціон
дослідної групи № 1: до корму додавали (5 %) сухих дріжджів із розрахунку на денну норму,
раціон групи № 2 – в денну дозу корму вносили (15 %) сухих дріжджів. Інактивацію дріжджів
здійснювали в умовах тривалої заморозки при мінус 80 °С.
Для біохімічних досліджень використовували 10 % гомогенати тканин печінки
російського осетра. Активність супероксиддисмутази (СОД) визначали за допомогою відсотку
гальмування
реакції
відновлення
нітросинього
тетразолію
в
присутності
феназинметасульфату. Активність каталази (КАТ) досліджували за зміною концентрації Н 2О2.
Концентрацію дієнових кон’югатів (ДК) обраховували за методом, що ґрунтується на
визначенні оптичної густини гептанізопропанольного екстракту ліпідів. Виявлення
концентрації
малонового
діальдегіду
(ТБК-активного
продукту)
проводили
спектрофотометрично за кольоровою реакцією з тіобарбітуровою кислотою [14, 15].
Цифрові дані опрацьовували біометричним методом варіаційного непараметричного
аналізу за допомогою програми Microsoft Excel пакета табличного редактора Microsoft Office
Professional XP та програми Statistica 6.0. Різниці між величинами вважали статистично
вірогідними: р<0,05; 0,01 і 0,001.
Результати й обговорення. Результати досліджень виявили суттєвий вплив
інактивованих дріжджів у якості кормової добавки на активність ензимів системи
антиоксидантного захисту, що забезпечує адаптацію організму до мінливих умов
навколишнього середовища. Так, активність каталази (КФ 1.11.1.6) після 7 діб годівлі
раціоном № 1 залишилась без змін, а раціоном № 2 – знизилась на 50 %, що свідчить про
зниження активності процесів перекисного окиснення в м’язах (рис. 1).
КАТ є геміновим ензимом, що містить Fe3+ і бере участь у тканинному диханні. Він
каталізує розкладання пероксидів, які утворюються в процесі біологічного окиснення
токсичного пероксиду водню (C15H24O) на воду і молекулярний кисень, а також окиснює в
його присутності низькомолекулярні спирти і нітрити. Активність каталази у м’язах
залишається практично без змін, що свідчить про відсутність стресового процесу у
досліджуваній тканині за умов годівлі раціоном з 5 % інактивованих дріжджів. Проте,
збільшення в раціоні мальків російського осетра дріжджів до 15 % вже на сьому добу
приводить до зниження оксидативних процесів.
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Активність КАТ,
нмольН2О2/хв. мг білка

14,00
12,00
10,00
8,00

Контроль
Дослід 1
Дослід 2

6,00
4,00
2,00
0,00

7 доба

28 доба

Час від переходу
на експериментальну годівлю

Рис. 1. Активність каталази у м’язах російського осетра (M+m, n=15)

За дії дріжджів, якими збагачувався раціон молоді російського осетра, рівень
активності іншого важливого ензиму – супероксиддисмутази (КФ 1.15.1.1) протягом семи діб
не зазнав особливих змін. Однак, через 28 діб експерименту в обох дослідах рівень активності
ензиму знизився у тричі. Це свідчить про настання адаптації з боку САЗ (рис. 2).

Рис. 2. Активність СОД у м’язах російського осетра (M+m, n=15)

Сьома доба експериментального живлення, яка відповідає 28 добі екзогенного
живлення личинок російського осетра, співпадає з періодом завершення метаморфозних змін
організму, що супроводжуються стресами, які активують процеси антиоксидантного захисту.
Протягом цілого періоду експериментальної годівлі, збільшення вмісту нуклеїнових кислот з
інактивованих дріжджів до 5 та 15 % в раціоні знижує активність СОД, що свідчить про
зниження інтенсивності утворення продуктів дисмутації – перекису водню.
Проведені дослідження виявили суттєвий вплив інактивованих дріжджів у якості
кормової добавки на процеси ПОЛ. Зокрема, його первинних продуктів – ДК. Оскільки енергія
розриву С-Н зв'язку менша, вони переважно окиснюють ɷ-3-поліненасичені жирні кислоти
(ПНЖК) з великою кількістю подвійних зв'язків: арахідонову (C20H32O2), ейкозопентаєнову
(C20H30O2) та докозогексаєнову (C21H31COOH) кислоти. Через те, що вміст ПНЖК у складі
ліпідів (особливо фосфоліпідів) осетрових видів риб вищий, ніж у ссавців, вони чутливіші до
ПОЛ. Накопичення на 7 добу у двох дослідах експериментальної годівлі ДК свідчить про
наявність оксидативного стресу, спричиненого адаптацією організму після настання
метаморфозних змін травної системи, а також зростанням вмісту нуклеїнових кислот у раціоні.
Через 20 діб експерименту стрес дещо знижується, однак у м’язовій тканині все ще
залишається високим вміст ДК, незалежно від кількості згодованого дріжджового субстрату.
Вміст ДК у м’язах характеризує ранню стадію ПОЛ (рис. 3).
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Активність ДК,
нмоль/мг білка

1,50

1,00

Контроль
Дослід 1

0,50

0,00

Час від переходу…
7 доба

28 доба

Рис. 3. Вміст ДК у м’язах російського осетра (M+m, n=15)

Малоновий діальдегід (МДА) – кінцевий продукт ПОЛ, рівень накопичення якого
свідчить про активізацію перекисних процесів в організмі молоді російського осетра (рис. 4).
1,20

Активність МДА,
нмоль/мг білка

1,00
0,80

Контроль
Дослід 1

0,60
0,40
0,20
0,00

7 доба

28 доба

Час від переходу…

Рис. 4. Активність МДА у м’язах російського осетра, (M+m, n=15).

Дещо подібна ситуація спостерігається з метаболізмом МДА, кількість якого після семи
діб експерименту підвищується майже удвічі в першому досліді і на 20 % – у другому.
Протягом 28 діб експерименту рівень МДА, практично, не відрізняється від контролю в обох
дослідних групах, що свідчить про стабілізацію окисних процесів в організмі.
ВИСНОВКИ
Наявність дріжджів у раціоні російського осетра на ранніх етапах постембріонального
розвитку, безпосередньо впливає на формування антиоксидантного статусу м’язової системи.
Згодовування дріжджів у кількості 5 та 15 % від базового раціону молоді осетра протягом 7
діб спричиняє оксидативний стрес, що супроводжується накопиченням продуктів ПОЛ.
Однак, протягом 28 діб експериментальної годівлі відбувається стабілізація гомеостазу і
наслідки оксидативного стресу зникають на фоні підвищення рибницьких показників, що
свідчить про можливість застосування добавки в ранній годівлі молоді російського осетра. Для
досягнення позитивного рибницького ефекту від її вирощування в склад базового осетрового
корму варто додавати інактивовані пекарські дріжджі в кількості – 15 % від раціону протягом
7 днів від початку переходу на екзогенне живлення. Оскільки вони хоча і викликають
незначний оксидативний стрес, в цілому позитивно впливають на антиоксиданту систему
організму молоді російського осетра.
Перспективи досліджень. З наведених вище даних видно, що використання
інактивованих пекарських дріжджів у годівлі молоді російського осетра є достатньо
перспективним напрямом. Тому подальші дослідження будуть спрямовані на аналіз їх впливу
на основні фізіолого-біохімічні процеси організму та пошук оптимальних пропорцій введення
в раціон, з метою оптимізації процесу підрощування молоді осетрових видів риб.
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BAKER'S YEAST EFFECT ON INTENSITY OF OXIDATIVE PROCESSES IN MUSCLE
OF RUSSIAN STURGEON (ACIPENSER GULDENSTAEDTII) FINGERLINGS
M. Yu. Simon
Institute of Fisheries of NAAS
135, Obukhivska str, Kiev-164, 03164, Ukraine,
SUMMARY
In article presents the results of studies on the effect of inactivated baker's yeast as a feed
additive in the composition of the starting feed for russian sturgeon (Acipenser guldenstaedtii)
fingerlings, on the intensity of of oxidative processes in his organism.
In this article analyzed the effect of inactivated baker's yeast on the processes of lipid
peroxidation. For conducting research was used activities of enzymes (catalase and superoxide
dismutase) of antioxidant defense system and the level of accumulation of lipid peroxidation products
(conjugated dienes and malondialdehyde) in the muscles of russian sturgeon fingerlings.
The investigations revealed that the inactivated baker's yeast even cause the a slight oxidative
stress, in general, they have positive effect on the antioxidant system of an organism of russian
sturgeon fingerlings.
To achieve a positive effect on the fish-culture of its cultivation, should add inactivated baker's
yeast to the base sturgeon feed, in an amount – 15 % of the diet, for 7 days from the beginning of the
transition to exogenous feeding.
Keywords: RUSSIAN STURGEON (ACIPENSER GULDENSTAEDTII), VITALITY,
FINGERLINGS, ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEM, LIPID PEROXIDATION, FEEDING,
FEED ADDITIVES, INACTIVATED BAKERS' YEAST.
ВЛИЯНИЕ ПЕКАРСКИХ ДРОЖЖЕЙ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ В МЫШЦАХ МОЛОДИ РУССКОГО ОСЕТРА (ACIPENSER
GULDENSTAEDTII)
М. Ю. Симон
Институт рыбного хозяйства НААН
ул. Обуховская, 135, г. Киев-164, 03164, Украина
АННОТАЦИЯ
Статья представляет результаты исследований влияния инактивированных пекарских
дрожжей, в качестве кормовой добавки в составе стартового корма для молоди русского осетра
(Acipenser guldenstaedtii), на интенсивность окислительных процессов в его организме.
В работе проанализировано влияние инактивированных пекарских дрожжей на
процессы перекисного окисления липидов. Для проведения исследований была использована
активность энзимов системы антиоксидантной защиты (каталазы и супероксиддисмутазы) и
уровень накопления продуктов перекисного окисления липидов (диеновых конъюгатов и
малонового диальдегида) в мышцах молоди русского осетра.
По результатам проведенных исследований был сделан вывод, что дрожжи хотя и
вызывают незначительный оксидативный стресс, в целом положительно влияют на
антиоксидантную систему организма молоди русского осетра.
Для достижения положительного рыбоводческого эффекта от её выращивания в состав
базового осетрового корма стоит добавлять инактивированные пекарские дрожжи в
количестве – 15 % рациона в течение 7 дней от начала перехода на экзогенное питание.
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БАЛАНСУЮЧА КОРМОВА ДОБАВКА ДЛЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ
КОРІВ У ЗОНІ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
Н. М. Федак, канд. біол. наук, с. н. с.,
С. П. Чумаченко, канд. біол. наук, с. н. с.,
І. В. Душара, канд. с.-г. наук
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна
Розроблено рецептуру нової балансуючої кормової добавки, виготовленої на основі
високобілкових компонентів місцевого виробництва та комплексу біологічно активних
речовин і вивчено її вплив на окремі ланки обміну речовин та продуктивність корів з
урахуванням особливостей кормовиробництва зони Західного Лісостепу.
Встановлено, що використання розробленої кормової добавки у раціонах
високопродуктивних корів сприяє оптимізації метаболічних процесів у рубці та крові, що в
свою чергу забезпечує підвищення середньодобових надоїв на 7,5 % та покращення
технологічних властивостей молока.
Ключові слова: ЛАКТУЮЧІ КОРОВИ, КОМБІКОРМ, КОРМОВА ДОБАВКА, ВМІСТ
РУБЦЯ, КРОВ, МОЛОКО.
Молочне скотарство є однією із ефективних галузей тваринництва, яка забезпечує
населення цінними продуктами харчування. Поряд зі створенням нових порід,
удосконалюються і норми їх годівлі, адже організація повноцінного живлення – одне з
найважливіших завдань у реалізації генетичного потенціалу тварин [1]. Вирішальним
фактором повноцінної годівлі є її рівень, який визначається зокрема типом раціонів,
рецептурою комбікормів і кормових добавок [2-4]. Сьогодні в Карпатському регіоні це
питання тісно пов’язано із системою кормовиробництва яка обумовлена агроекологічними
особливостями окремих його зон. Природно-кліматичні умови Західного Лісостепу
дозволяють у годівлі високопродуктивних корів ефективно застосовувати в літньопасовищний період трав’яний, або трав’яно-концентратний типи годівлі [5]. Однак на цьому
фоні живлення виникає низка проблем, які необхідно розв’язувати і усувати. Зокрема, дефіцит
протеїну (без застосування САС) в багатьох господарствах регіону в раціонах жуйних
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коливається в межах 20 – 25 %, в тому числі на тлі нестачі сірки. Виходячи з того, що в складі
комбікормів і кормових добавок використовуються завізні, дорогі високобілкові компоненти
(соняшникові, соєві макухи, шроти), це негативно позначається на собівартості тваринницької
продукції. Тому у вирішенні цієї проблеми робиться акцент на місцеві ресурси протеїну
(горох, боби кормові, ріпак, люпин). Проблемним є питання забезпечення раціонів ВРХ
мінеральними елементами, вітамінами. Так, у годівлі жуйних спостерігається дефіцит
фосфору, натрію, сірки, міді, цинку, кобальту, йоду, селену, нестача яких у раціонах приводить
до порушення обміну речовин, зниження продуктивності, якості продукції, імунітету та
виникнення різного роду захворювань [6]. Поповнювати їх слід як за рахунок відповідних
неорганічних солей, так і природних мінералів (глауконіту, сапоніту, перліту, цеоліту,
бентоніту). Кормові добавки, які використовуються на сьогодні в практиці годівлі ВРХ, у
більшості господарств західних областей, як правило, не завжди відповідають нормативним
вимогам і часто не дають бажаного ефекту з підвищення продуктивності тварин [7].
Враховуючи вищевказане, оптимізація раціонів годівлі ВРХ у різних агроекологічних зонах
Карпатського регіону за використання нових балансуючих добавок та преміксів є своєчасним
та актуальним завданням.
Матеріали і методи. Науково-господарський дослід проведено на базі ПАФ “Білий
Стік” Сокальського району Львівської області (зона Західного Лісостепу) на двох групах корів
української чорно-рябої молочної породи по 10 голів у кожній, аналогів за віком та живою
масою за схемою, наведеною в таблиці 1. В господарстві запроваджено цілорічну однотипну
годівлю.
Таблиця 1
Схема досліду
Групи
І (контрольна)
ІІ (дослідна)

Кількість тварин
10
10

Характер годівлі
ОР + господарський комбікорм у комплексі з преміксом КМБ2
ОР + господарський комбікорм у комплексі з експериментальною
кормовою добавкою

До складу основного раціону (ОР) входили корми господарства. Всі тварини під час
підготовчого періоду отримували раціон контрольної групи, а в дослідний обліковий період ІІ
(дослідна) група – господарський комбікорм із експериментальною кормовою добавкою до
складу якої включено солі лімітуючих для зони Західного Лісостепу макро- і мікроелементів
(P, S, Cu, Zn, Co) у комплексі з глауконітом. Всі тварини знаходилися в однакових умовах
годівлі і утримання. Кормову добавку згодовували у складі комбікорму двічі на добу.
Матеріалом для досліджень слугували корми, вміст рубця, кров та молоко.
З метою корекції раціонів визначали хімічний склад та поживність кормів за
загальноприйнятими методами зоотехнічного аналізу [8].
Згідно з технічним завданням розроблено рецептуру кормової добавки. Раціони
збалансовано за деталізованими нормами [9].
Для вивчення впливу експериментальної кормової добавки на перебіг метаболічних
процесів в організмі корів від 3 найбільш виражених аналогів з кожної групи в середині
дослідного періоду відбирали зразки вмісту рубця (ротоглотковим зондом) та крові із яремної
вени через 2 години від початку ранкової годівлі. Облік молочної продуктивності корів
здійснювали шляхом проведення щодекадних індивідуальних контрольних надоїв молока.
Зразки молока для визначення його хімічного складу відбирали від 10 корів з кожної групи із
двох суміжних надоїв.
У рідині рубця визначали: рН – за допомогою іонометра ЭВ-74, азот аміаку –
мікродифузним методом Конвея, азотні фракції – за К’єльдалем, ЛЖК – методом парової
дистиляції в апараті Маркгама, кількість аміло-, целюлозо- та протеолітичних бактерій –
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методом посіву на елективні поживні середовища, фосфор РНК та ДНК – за Цанєвим та
Марковим.
У крові визначали вміст еритроцитів та гемоглобіну – колориметричним методом,
загального білку сироватки – рефрактометрично, амінного азоту – методом
формолтитрування, фосфору нуклеїнових кислот – за Цанєвим та Марковим.
У зразках молока визначали вміст загального білку – за К’єльдалем, жиру – кислотним
методом Гербера, лактози – рефрактометрично, золи – шляхом спалювання в муфелі, сухої
речовини – висушуванням наважки до постійної маси, кальцію – перманганатним методом,
фосфору – колориметрично, а густину – лактоденситометром.
Біометричне опрацювання результатів проводили [10], враховуючи критерій
Стьюдента, з використанням стандартних комп’ютерних програм.
Результати й обговорення. Згодовування експериментальної кормової добавки
коровам позитивно вплинуло на рівень бродіння, активність ензимних систем та інтенсивність
анаболічних процесів у рубці (табл. 2).
Згідно з результатами досліджень у руменальному середовищі корів, яким згодовували
кормову добавку, виявлено високу концентрацію аміло- і целюлозолітичних бактерій. Їх
велика кількість є свідченням інтенсивного розмноження бактерій (скорочується час поділу
клітин), а звідси і накопичення мікробіального протеїну.
Таблиця 2
Показники рубцевого метаболізму у дійних корів (М±m, n=3)
Групи

Показники

контрольна
6,80±0,07
10,40±0,17
6,15±0,31
3,79±0,13
9,50±0,25
115,2±0,45
30,07±0,18
85,13±1,02
17,51±0,28
5,34±0,17
3,40±0,15

pH
Кількість бактерій, млн/мл: амілолітичних
целюлозолітичних
протеолітичних
ЛЖК, ммоль/100 мл
Нітроген, мг%: загальний
Залишковий
Білковий
Аміачний
Фосфор, мг%: РНК
ДНК

дослідна
6,72±0,09
12,00±0,30*
7,42±0,18*
4,05±0,10
10,82±0,20*
127,07±0,32**
32,51±0,29*
94,56±1,00*
16,10±0,25**
6,22±0,08*
3,92±0,11

Примітка: тут і надалі: *Р<0,05; **Р<0,02; *** Р<0,01

Підвищена концентрація бактерій відповідно позначається на функціональній
активності мікроорганізмів. У дослідній групі спостерігається висока активність амілаз і
целюлаз (відбувається активне розщеплення крохмалю і клітковини й утворення ЛЖК –
енергетичного та пластичного матеріалу), тобто поживні речовини вуглеводистих кормів
(поряд із гідролізом протеїну, ліпідів) інтенсивно використовуються в процесах гліколізу та
синтезу у руменальному середовищі [11-12]. Підтвердженням сказаного (синтезу, анаеробного
бродіння) є підвищена концентрація білкового Нітрогену (за одночасно низького – аміаку) і
Фосфору РНК.
Наростання процесів синтезу в дослідній групі відзначено і в крові корів (висока
концентрація амінного Нітрогену, Фосфору РНК, загального кислоторозчинного, зростання
загального білка) і пов’язаних із цим окисно-відновних реакцій (тенденція до підвищення
концентрації гемоглобіну та вмісту еритроцитів) (табл. 3).
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Таблиця 3
Гематологічна картина лактуючих корів (М±m, n=3)
Групи тварин

Показники

І (контрольна)
7,05±0,25
9,7±0,12
8,05±0,10
4,75±0,11
8,12±0,08
5,60±0,04
2,55±0,05

Еритроцити, млн/мм3
Гемоглобін, г%
Загальний білок, г%
Амінний Нітроген, мг%
Фосфор, мг%: загальний кислоторозчинний
РНК
ДНК

ІІ (дослідна)
7,15±0,17
10,28±0,15
8,20±0,05
5,31±0,09*
9,01±0,18**
6,17±0,07**
2,87±0,06*

Представлена картина метаболізму в організмі тварин дослідної групи є наслідком
забезпечення їх оптимальною кількістю наведених вище БАР (згідно з нормою) і узгоджується
із результатами подібного напряму досліджень [13]. Так, балансування раціонів жуйних за
Сульфуром є запорукою біосинтезу мікроорганізмами сірковмісних (метіоніну, цистину,
цистеїну) амінокислот, одна із яких - метіонін містить активну метильну групу СН3, яка слугує
каталізатором багатьох ланок обміну речовин, зокрема, у рубці підвищує перетравність
клітковини, стимулює ріст крохмальгідролізуючих бактерій та їх активність. Забезпеченість
потреби корів дослідної групи Фосфором позитивно позначається на ряді фрагментів
метаболізму фосфатів як у рубці, так і крові. Цинк покращує засвоєння каротину, підвищує
вміст гемоглобіну, еритроцитів і загального білка крові, а також впливає на вуглеводний,
жировий, мінеральний та білковий обміни. Використання Цинку в раціоні тварин дає
можливість підвищувати надої і жирність молока корів, нормалізувати їх репродуктивну
функцію. Наявність Купруму необхідна для активації заліза, накопиченого в печінці, інакше
воно не зможе брати участі в утворенні гемоглобіну. Купрум і Цинк позитивно впливають на
розмноження бактерій, синтез білка, активність целюлаз мікроорганізмів, беруть участь в
окисно-відновних реакціях, регулюють перебіг азотового обміну як у передшлунках, так і в
організмі в цілому, а звідси позитивно впливають на м’ясну та молочну продуктивність
худоби. Дія Йоду на метаболічну активність рубцевих мікроорганізмів зокрема і на обмін
речовин в організмі жуйних в цілому проявляється як безпосередньо прямо, так і через
функцію щитоподібної залози. Оптимальний вміст вітаміну D у раціоні корів дослідної групи
у першу чергу регулює обмін Фосфору і Кальцію в їх організмі, стимулює активність
кишківникових фітаз. У нашому експерименті вітамін D у комплексі з перерахованими
факторами позитивно впливає на зазначені вище метаболіти організму корів дослідної групи.
Вищий рівень обмінних процесів в організмі корів дослідної групи позитивно
позначився на їх молочній продуктивності та якісних показниках молока (табл. 4).
Таблиця 4
Хімічний склад молока піддослідних корів (M±m, n=3)
Групи тварин

Показники

контрольна
25,61±0,57
11,43±0,01
3,40±0,06
3,25±0,01
4,03±0,09
0,75±0,07
0,71±0,04
0,59±0,07
27,2±1,58

Середньодобовий надій, кг
Суха речовина, %
Жир, %
Білок, %
Лактоза, %
Зола, %
Кальцій, г/кг
Фосфор, г/кг
Густина, 0А
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Дослідна
27,53±0,61
12,13±0,03*
3,42±0,03
3,35±0,04
4,57±0,15
0,79±0,04
0,78±0,07
0,61±0,05
28,0±1,30

Відзначено вірогідне підвищення рівня сухої речовини, тенденцію до зростання вмісту
жиру, загального білку і як наслідок – густини молока корів дослідної групи, що свідчить про
його хороші технологічні властивості [14-15].
Середньодобовий надій натурального молока по дослідній групі корів за дослідний
період становив 27,5 кг і був на 7,5 % вищим, ніж у контролі.
ВИСНОВКИ
1. Стандартний премікс КМБ2 для високопродуктивних корів у літньо-пасовищний
період утримання не повною мірою забезпечує тварин згідно з рекомендованими нормами
Фосфором, Сульфуром, Купрумом, Цинком, Йодом, Селеном і вітаміном D.
2. Розроблена кормова добавка оптимізує раціони за перерахованими параметрами
живлення, що в свою чергу позитивно позначається на інтенсивності обмінних процесів у їх
рубці та крові.
3. Підвищений рівень метаболізму в організмі лактуючих корів дослідної групи сприяє
зростанню середньодобових надоїв молока на 7,5% порівняно із контролем.
Перспективи досліджень. Розробка кормових добавок для високопродуктивних корів
для використання у різних агроекологічних зонах Карпатського регіону.
BALANCING FODDER ADDITIVE FOR HIGH-YIELDING COWS
IN THE WESTERN FOREST-STEPPE
N. Fedak, S. Chumachenko, I. Dushara
Institute of Agriculture of the Carpathian region of NAAS
5, Grushevskogo str., Obroshyno village, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine
SUMMARY
A new formulation of balancing fodder supplement based on the locally manufactured highprotein ingredients and complex biologically active substances was produced, and studied its effect
on some cows metabolic phases and their productivity with the peculiarities of forage production in
Western Forest Steppe.
Established that the application of the received fodder supplement to the high-yielding cows
rations helps to optimize the metabolic processes in their rumen and blood, this causes increasing of
daily milk yields to 7.5% and improve the milk’s technological properties.
Keywords: MILK COWS, FORAGE, FODDER SUPPLEMENT, RUMEN’S CONTENT,
BLOOD, MILK.
БАЛАНСИРУЮЩАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КОРОВ В ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ
Н. Н. Федак, С. П. Чумаченко, И. В. Душара
Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН
81115, с. Оброшино, Пустомытовский р-н, Львовская обл., Украина
АННОТАЦИЯ
Разработана рецептура балансирующей кормовой добавки, изготовленной на основе
высокобелковых компонентов местного производства и комплекса биологически активных
веществ и изучено ее влияние на отдельные звенья обмена веществ и производительность
коров с учетом особенностей кормопроизводства зоны Западной Лесостепи.
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Установлено, что использование разработанной кормовой добавки в рационах
высокопроизводительных коров способствует оптимизации метаболических процессов в
рубце и крови, что в свою очередь обеспечивает повышение среднесуточных надоев на 7,5 %
и улучшение технологических свойств молока.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛАКТИРУЮЩИЕ КОРОВЫ, КОМБИКОРМ, КОРМОВАЯ
ДОБАВКА, СОДЕРЖИМОЕ РУБЦА, КРОВЬ, МОЛОКО.
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Рецидивуюча обструкція дихальних шляхів (РОДШ) – це захворювання коней старшого
віку, що характеризується бронхоспазмом, гіперсекрецією слизу, нейтрофільним запаленням
слизової оболонки та гіперреактивністю дихальних шляхів, непереносимістю фізичних
навантажень. Основною причиною РОДШ у коней є наявність запліснявілого сіна в
приміщенні, де утримують тварин.
Рецидивуюча обструкція дихальних шляхів у коней є поширеним захворюванням у коней
старше 7–річного віку і реєструється у 10,8 % тварин, що утримуються в закритих
приміщеннях.
Впровадження у ветеринарну медицину методів візуальної діагностики дозволило
проводити дослідження дихальних шляхів у коней. Ендоскопічне дослідження нижніх
дихальних шляхів є інформативним методом діагностики РОДШ у коней.
Ключові слова: КОНІ, РЕЦИДИВУЮЧА ОБСТРУКЦІЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ,
ВІЗУАЛЬНА ДІАГНОСТИКА, ЕНДОСКОПІЯ, БРОНХО-АЛЬВЕОЛЯРНИЙ ЛАВАЖ.
Захворювання органів дихання у коней є досить поширеними, що пов’язано зі
збільшенням популяції цього виду тварин. За даними зарубіжних авторів, захворювання
дихальної системи займають друге місце серед причин, що знижують працездатність коней
[1]. Хвороби органів дихання також являють собою серйозну проблему для практикуючих
лікарів ветеринарної медицини. Основним у постановці діагнозу є вміле поєднання даних,
зібраних з історії хвороби тварини, повне клінічне дослідження і результатів застосування
додаткових методів [2].
У коней часто реєструються хронічні захворювання органів дихання, зокрема
рецидивуюча обструкція дихальних шляхів [3]. Тісний анатомо-фізіологічний взаємозв’язок
органів дихання і серцево-судинної системи спричиняє подібні клінічні симптоми за їх
недостатності. Хронічні хвороби дихальних шляхів є причиною підвищеного опору в
легеневій циркуляції, тому патологія може ускладнюватися дегенеративними змінами в
серцевому м’язі та розвитком серцевої недостатності [4].
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Рецидивуюча обструкція дихальних шляхів (РОДШ) – це захворювання коней
старшого віку, що характеризується виділеннями з носа, диспное, бронхоспазмом,
гіперсекрецією слизу, нейтрофільним запаленням слизової оболонки та гіперреактивністю
дихальних шляхів, непереносимістю фізичних навантажень [5]. Ряд екологічних,
імунологічних, інфекційних і генетичних факторів відіграють важливу роль у патогенезі
РОДШ. Ступінь обструкції дихальних шляхів залежить від стадії захворювання, оточуючого
середовища та лікувальних заходів [6]. При утриманні коней на пасовищі захворювання
протікає безсимптомно, проте при поверненні тварини в запилене приміщення, наступає
рецидив [7, 8].
Із розвитком методів візуальної діагностики, що застосовуються в гуманній медицині,
вони стали також впроваджуватися для дослідження дихальних шляхів у коней. Все частіше
базові дослідження у цього виду тварин включають ендоскопічне, рентгенологічне та
ультразвукове дослідження, визначення кислотно-основного балансу крові, мікробіологічне
дослідження тощо [9]. Окремі захворювання можуть діагностуватися тільки за допомогою
ендоскопії під час руху тварини. У даний час з діагностичною метою все частіше
застосовується бронхо-альвеолярний лаваж (БАЛ), аспірація трахеї (АТ) і центез грудної
клітки [10].
Ендоскопічне дослідження дихальних шляхів дозволяє візуалізувати верхні дихальні
шляхи, трахею та бронхи [11, 12].
Метою роботи було показати інформативність трахеобронхоскопії для діагностики
рецидивуючої обструкції дихальних шляхів у коней.
Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження було 11 коней різних порід і статі,
віком від 7 до 20 років.
Збирали детальний анамнез. Коней досліджували клінічно: вимірювали внутрішню
температуру тіла, підраховували частоту пульсу та дихання, проводили аускультацію серця,
визначали колір слизових оболонок і час наповнення капілярів. Аналізували умови утримання
та годівлі коней.
У тварин досліджували морфологічні та біохімічні показники крові, виконували
електрокардіографію.
Перед виконанням трахеобронхоскопії тваринам надавали спокій протягом 24 год.,
витримували на 24 годинній голодній дієті, а за 6 годин перед дослідженням припиняли дачу
води. Після дослідження коней знімали з тренувань та фізичної роботи на 24 год.
Трахеобронхоскопію виконували за допомогою відеоендоскопа EC-530LP FUJION
(діаметр дистального кінця 11,0 мм; діаметр інструментального каналу 3,2 мм; робоча
довжина 1690 мм; загальна довжина 1990 мм).
Перед виконанням трахеобронхоскопії коням попередньо проводили фармакологічну
седацію, використовуючи детомідин (0,005–0,01 мг/кг; внутрішньовенно) в поєднанні з
буторфанолом (0,02–0,04 мг/кг; внутрішньовенно).
Протипоказаннями для виконання трахеобронхоскопії були серцево-судинна
недостатність (низький серцевий викид, аритмії) та різного походження анемії.
Результати й обговорення. Встановлено, що приміщення, де утримуються коні погано
вентилюються, тому в них накопичується велика кількість плісені та пилу, прибирання
денників нерегулярне, чищення коней відбувається у стійлі, що негативно впливає на
респіраторний тракт тварин. Сіно зберігається у тому ж приміщенні, де утримуються коні.
Сприяючими факторами у розвитку РОДШ у коней були стрес, посилений тренінг,
транспортування, паразитарна інвазія і особливо вірусні респіраторні інфекції. Проте,
основним етіологічним фактором була запилена підстилка та запліснявіле сіно [6].
Основним у патогенезі захворювання є реакція гіперчутливості до специфічних
антигенів, що присутні у запліснявілому сіні. Патологічний процес провокується алергією на
пил, що містить спори грибків, частинки шкіри, шерсті, сіна і соломи. При повторному
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потраплянні алергенів у дихальні шляхи коней, розвивається реакція гіперчутливості легень І
або ІІІ типу. Захворювання супроводжується бронхоспазмом, патологічними змінами стінок
бронхіол і утворенням слизистих пробок, що призводить до обструкції дихальних шляхів.
Паразитарна інвазія та респіраторні вірусні інфекції сприяють розвитку гіперреактивності
респіраторного тракту тварин до алергенів [13, 14].
Хворіли як спортивні, так і робочі коні, незалежно від породи, при стійловому їх
утриманні в закритих приміщеннях. Із досліджених нами коней, у 10,8 % реєстрували клінічні
симптоми РОДШ.
Температура тіла в хворих на РОДШ коней не відрізнялася від показників клінічно
здорових тварин (37,7±0,06 °С). Частота пульсу в середньому становила 35,4±1,71 уд/хв.,
частота дихання – 16,4±1,43 дих. рух/хв. У 18 % хворих коней реєстрували тахікардія, а у
понад 54 % – тахіпное.
Першим клінічним симптомом захворювання був кашель, який відмічали у 80 % хворих
коней. Фізичні показники у спортивних коней знижувалися під кінець навантаження, тоді як
у робочих реєструвалася втомлюваність під час фізичної роботи. Кашель посилювався після
тренування або під час перебування тварин у запиленому приміщенні.
Захворювання у коней характеризується латентним хронічним перебігом із періодами
рецидивів, тому власники тварин тривалий час не звертають на це увагу, оскільки коні
зберігають добру працездатність.
За важкої форми РОДШ у стані спокою реєстрували стійке диспное (задишка, тахіпное,
переривчасте дихання (видих здійснювався у два прийоми), розширення крил носа). Носові
виділення з’являлися в спокої, частіше зранку, а також під час тренування. Виділення серозні,
слизові або слизисто-гнійні.
Поступово працездатність коней знижувалася і розвивався весь симптомокомплекс
обструкції дихальних шляхів (черевний тип дихання, западання міжреберних просторів,
двоступеневий видих з активною участю м’язів черевного пресу – “запальний жолоб”).
У випадку легкого перебігу під час аускультації легень зміни в стані спокою були
відсутні. Після навантаження прискорене дихання супроводжувалося крепітацією по всій
поверхні легенів і хрипами у діафрагмальних долях легень. За важкого перебігу хрипи
реєстрували над усім полем легень. Задня межа легень зміщується каудально на 1–2 інколи 3
міжребер’я. Захворювання перебігає без підвищення температури тіла, проте, при ускладненні
вторинною бактеріальною інфекцією реєструвалася субфібрильна гарячка.
Показаннями для проведення бронхоскопії у коней були кашель, особливо під час
фізичного навантаження, слизисто-гнійні виділення з носа, стійке диспное, гарячка, знижена
працездатність та непереносимість фізичних навантажень.
Після попередньої підготовки тварини робочу частину ендоскопа вводили в носовий
отвір, спрямовуючи його вентрально і медіально для проходження в нижній носовий хід. При
введенні ендоскопа приблизно на 35 см у дорослих коней візуалізували дорзальну поверхню
м’якого піднебіння, надгортанник, голосову щілину, голосові зв’язки і хрящові роги
черпакуватого хряща. Звертали увагу на колір слизової оболонки, васкуляризацію стінок, а
також її цілісність, симетричність черпакуватих хрящів (рис. 1).
Наступним етапом дослідження було введення ендоскопа в трахею. Трахеоскопія часто
виконується для виявлення крові в трахеї при індукованій навантаженням легеневій кровотечі
[15].
При ендоскопії звертали увагу на наявність виділень в трахеї і товщину біфуркації
трахеї (рис. 2, 3). Виділення в трахеї оцінювали за 6-ступеневою шкалою: «0º» – виділення
відсутні; «1º» – поодинокі дрібні крапельки слизу; «2º» – більші, але не з’єднані краплі; «3º» –
пов’язані між собою, розгалужені краплі; «4º» – “озеро” слизу; «5º» – рясний потік слизу.
Вважали, що у здорових коней фізіологічно допустиме виділення в трахеї не більше 1º, а
наявність слизових і слизисто-гнійних виділень 2º і вище ступені вказувало на РОДШ.
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Рис. 1. Ендоскопічне зображення надгортанника та черпакуватих хрящів у коня

Рис. 2. Слизисто-гнійні виділення в трахеї у коня за РОДШ

Рис. 3. Біфуркація трахеї в коня на ендоскопічному зображенні

Ускладнення після виконання бронхоскопії у коней реєстрували рідко і виключно в
старих тварин із важким перебігом РОДШ.
ВИСНОВКИ
1. Рецидивуюча обструкція дихальних шляхів реєструється у 10,8 % коней, старших 7річного віку, які утримуються в закритих приміщеннях.
2. Основною причиною РОДШ у коней є наявність запліснявілого сіна в приміщенні,
де утримують тварин.
3. Ендоскопічне дослідження нижніх дихальних шляхів є інформативним методом
діагностики РОДШ у коней.
Перспективи досліджень. Розробити ефективну схему лікування коней за РОДШ.
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SUMMARY

Recurrent airway obstruction – a disease of older horses, characterized by bronchospasm,
hypersecretion of mucus, neutrophilic mucosal inflammation and airway hyper responsiveness,
intolerance to exercise. The main cause of the disease in horses is the presence of moldy hay in a
place where animals contain.
Recurrent airway obstruction is a common disease in horses older than 7 years of age and
registered in 10.8 % of animals kept indoors.
The introduction of the practice of veterinary medicine diagnostic imaging methods made it
possible to conduct the study of the respiratory tract in horses. Endoscopy of the lower respiratory
tract is an informative method of diagnosis of recurrent airway obstruction in horses.
Keywords: HORSES, RECURRENT AIRWAY OBSTRUCTION, VISUAL
DIAGNOSTICS, ENDOSCOPY, BRONCHOALVEOLAR LAVAGE.
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АННОТАЦИЯ

Рецидивирующая обструкция дыхательных путей – это заболевание лошадей старшего
возраста, характеризующееся бронхоспазмом, гиперсекрецией слизи, нейтрофильным
воспалением слизистой оболочки и гиперреактивностью дыхательных путей,
непереносимостью физических нагрузок. Основной причиной заболевания у лошадей
является наличие заплесневелого сена в помещении, где содержат животных.
Рецидивирующая обструкция дыхательных путей является распространенным
заболеванием у лошадей старше 7 летнего возраста и регистрируется в 10,8 % животных,
содержащихся в закрытых помещениях.
Внедрение в практику ветеринарной медицины методов визуальной диагностики
позволило проводить исследования дыхательных путей у лошадей. Эндоскопическое
исследование нижних дыхательных путей является информативным методом диагностики
рецидивирующей обструкции дыхательных путей у лошадей.
Ключевые
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РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ
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ХАРАКТЕР РУБЦЕВОГО ТРАВЛЕННЯ КОРІВ
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Полтавська державна аграрна академія
вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна
Серед усіх нозологічних форм патології органів травлення у великої рогатої худоби
найменш вивченим видається виразковий глосит. Захворювання супроводжується зниженням
молочної продуктивності корів та зменшенням приростів молодняку.
У великої рогатої худоби за виразкового глоситу погіршується первинна обробка та
ослизнення корму, що зумовлює порушення мікробіологічних процесів у передшлунках.
Зменшується загальний вміст коротколанцюгових жирних кислот (КЖК) та розвивається
дисбаланс їх фізіологічного співвідношення (зниження частки оцтової кислоти на 6,8 %,
порівняно з таким показником у клінічно здорових корів).
Встановлено порушення ферментативних процесів, що характеризуються у хворих
корів зниженням реакції зброджування глюкози у 1,9, кількості інфузорій – у 2,5 рази,
порівняно з відповідними показниками у клінічно здорових тварин.
Таким чином, за виразкового глоситу у великої рогатої худоби порушується
співвідношення основних КЖК вмісту рубця: зменшується частка оцтової та відмічається
тенденція до підвищення концентрації пропіонової (на 3,9 %) кислоти.
Ключові слова: КОРОВА, ВИРАЗКОВИЙ ГЛОСИТ, МІКРОФЛОРА РУБЦЯ,
КОРОТКОЛАНЦЮГОВІ ЖИРНІ КИСЛОТИ.
Однією з головних галузей сільського господарства в Україні завжди було
тваринництво. Актуальною проблемою залишається вирощування тварин з потенційно
високою продуктивністю, що досягається шляхом створення оптимальних умов годівлі та
утримання, а також своєчасної профілактики хвороб. Важливим фактором рентабельності
виробництва є використання збалансованих та економічно обґрунтованих раціонів годівлі, що
включає оптимальне застосування грубих, соковитих та концентрованих кормів. У таких
умовах найменше порушення технології виробництва та заготівлі корму призводить до
виникнення хвороб шлунково-кишкового тракту та інших внутрішніх патологій [2].
Аналіз літературних даних свідчить, що досі залишаються маловивченими питання
етіології та окремі ланки патогенезу захворювань внутрішніх органів у тварин із супутніми
виразковими дефектами язика. Нез’ясовані показники складу вмісту рубця хворих тварин за
цієї патології. Адже, порушення травлення в ротовій порожнині хворих на виразковий глосит
корів, безперечно, впливає на зміни мікробіологічних і фізико-біохімічних процесів в рубці.
Тому визначення характеру рубцевого травлення за вказаної патології є актуальним.
За даними літератури, у тварин з виразковим глоситом порушується первинна обробка
корму (пережовування та ослинення), що негативно впливає на процеси рубцевого травлення
[12]. Для характеристики останнього запропоновано визначати рН, вміст КЖК та кількість
мікрофлори. Відомо, що рівень водневого показника (рН) вмісту рубця тісно пов’язаний з
інтенсивністю обміну вуглеводів, важливим показником якого є концентрація КЖК [5–8 ].
Коротколанцюгові жирні кислоти, що утворюються у процесі мікробної ферментації
вуглеводів, всмоктуючись через епітелій передшлунків, забезпечують 40–60 % потреби
тварини в енергії. Співвідношення трьох основних кислот у передшлунках – оцтової,
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пропіонової і масляної – залежить від співвідношення поживних речовин та структури раціону
(співвідношення легко- та важкорозчинних вуглеводів, цукро-протеїнового), що створює
оптимальні умови для життєдіяльності бактерій [9, 13, 14].
За даними спеціальної літератури, оцтова кислота в організмі жуйних
використовується для синтезу високомолекулярних жирних кислот, замінних амінокислот,
холестеролу, жовчних кислот, холіну в печінці, слизовій оболонці рубця та утворення жиру
молока [15, 16]. Пропіонова кислота є джерелом глюкози, а попередником її в рубці є
крохмаль. Вона використовується організмом як енергетичний матеріал, що стимулює
утворення білка та ріст тканин [11]. Масляна кислота, потрапляючи у кров, йде на утворення
кетонових тіл. Кетонові тіла є нормальними метаболітами, що використовуються тканинами
як джерело енергії [7]. Порушення співвідношення КЖК, зменшення частки оцтової кислоти
та підвищення концентрації пропіонової кислоти у вмісті рубця сприяє відкладанню жиру у
тканинах організму тварин та зниженню їх продуктивності [11]. Накопичення жиру в
гепатоцитах погіршує обмін речовин і проявляється структурно-функціональними розладами
печінки (гепатодистрофія, жировий гепатоз) [1, 8].
За даними літературних джерел, флора рубця забезпечує головні механізми травлення
[9]. У процесі життєдіяльності мікрофлора синтезує білки власного тіла, які засвоюються
організмом жуйних як білок тваринного походження і є повноцінним протеїновим кормом,
адже містять незамінні амінокислоти [11, 13].
У попередніх публікаціях нами висвітлені окремі показники складу вмісту рубця за
виразкового глоситу в бугайців, однак для кращого розуміння процесів рубцевого травлення
за вказаної патології необхідно провести дослідження і у корів.
Метою досліджень було визначення рубцевого травлення за виразкового глоситу в
корів. Завдання – проаналізувати отримані результати окремих показників вмістимого рубця
за вказаної патології.
Матеріали і методи. Дослідження проводили в умовах МТФ ДП СП «Ювілейне».
Тварин розділили на дві групи: І група – дослідна (7 корів 4-6 річного віку української чорнорябої породи, з виразковим глоситом); II – контрольна (7 голів клінічно здорових корів того ж
віку). Вміст рубця відбирали з використанням зівника власної конструкції [10] за допомогою
зонда та шприца Жане.
Проби відбирали через три години після годівлі. Перші 200 мл зливали, з метою
запобігання потрапляння слини у дослідні зразки. Отримані проби вмісту рубця фільтрували
через чотири шари марлі [5]. У досліджених пробах визначали: загальну кислотність
(титрування вмісту рубця розчином лугу, в присутності індикатора); вміст аміаку (амонійного
азоту) з реактивом Неслера (фотоелектроколориметрично); зброджування глюкози (швидкість
і об’єм газоутворення in vitro). Підраховували загальну кількості інфузорій в сітці камери
Горяєва. Вміст і концентрацію КЖК в рубцевій рідині проводили хроматографічним методом
[5].
Результати й обговорення. За виразкового глоситу в корів відмічали порушення
роботи передшлунків, що проявлялось гіпотонією і зміною складу вмісту рубця (табл.).
Аналізуючи отримані результати, слід зауважити, що водневий показник вмісту рубця
хворих і клінічно здорових тварин не виходив за межі фізіологічних коливань.
Концентрація КЖК характеризує ефективність мікробіологічних процесів, що
пов’язані з перетравленням клітковини. Водночас, загальна кількість КЖК і співвідношення
окремих її кислот залежать від структури раціону. Так, у клінічно здорових тварин найбільшу
частку займала оцтова кислота, яка в середньому становила 53,4±1,57 %, а в більшості хворих
корів (57 %) була на 7,2 % нижче (46,2±1,76 %; р<0,05). Співвідношення між оцтовою,
пропіоновою і масляною кислотами вмісту рубця хворих тварин також було порушене. У корів
із виразковим глоситом відмічали тенденцію до підвищення частки пропіонової кислоти
(28,5±1,42 проти 24,6±1,79 % у клінічно здорових). Частка масляної кислоти у вмісті рубця
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тварин обох груп знаходилась майже на одному рівні. Такі показники складу КЖК у хворих
тварин пов’язані з порушенням первинної обробки корму. Очевидно, хворі споживали менше
грубих кормів, багатих на клітковину, яка є джерелом оцтової кислоти. Натомість, кількість
спожитих концентрованих кормів підвищилась, а в них міститься крохмаль з якого й
синтезується пропіонова кислота, отже її частка у вмісті рубця має тенденцію до збільшення.
Таблиця
Окремі показники рубцевого вмісту корів за виразкового глоситу, n=7
Показники
рН
КЖК, ммоль/л
Оцтова кислота, %
Пропіонова кислота, %
Масляна кислота, %
Інфузорії, млн/мл
Зброджування глюкози через 60 хв, см

Клінічно здорові, М ± m
6,9±0,07
138,6±6,24
53,4±1,57
24,6±1,79
22,1±1,51
0,5±0,06
1,9±0,11

Хворі корови, М ± m
7,0±0,02
130,9±2,97
46,2±1,76*
28,5±1,42
23,5±2,01
0,2±0,03***
1,0±0,22**

Примітка: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – порівняно з показником клінічно здорових тварин

Відомо, що періодичне надходження в рубець корму, оптимальна реакція середовища і
постійна температура в ньому, безперервне надходження слини із ротової порожнини та іонів
зі стінок передшлунків, перемішування і переміщення кормових мас, всмоктування
проміжних і кінцевих продуктів обміну мікроорганізмів у кров і лімфу створюють умови для
життєдіяльності, росту і розмноження мікрофлори [1]. Дослідженням було встановлено
порушення ферментативних процесів, що характеризувались зниженням реакції
зброджування глюкози у хворих корів до 1,0±0,22 см/год, що у 1,9 рази менше, порівняно з
клінічно здоровими, в яких цей показник становив 1,9±0,11 см/год. Кількість інфузорій у
вмісті рубця хворих корів також була низькою і становила 0,2±0,03 млн/мл (Lim 0,1–0,3),
порівняно з клінічно здоровими – 0,5±0,06 млн/мл (Lim 0,2–0,7), що у 2,5 рази менше.
Узагальнюючи результати дослідження рубцевого травлення в корів за виразкового
глоситу та молодняку, що зазначалися у попередніх публікаціях [12], слід зазначити, що у
тварин різних вікових груп розвиваються подібні зміни. Порушується співвідношення
основних КЖК вмісту рубця: зменшується частка оцтової (на 7,2 %) та відмічається тенденція
до підвищення частки пропіонової (на 3,9 %) кислоти. Це супроводжується зменшенням
кількості інфузорій – у 2,5 рази та пригніченням їх активності.
ВИСНОВКИ
Отже, результати досліджень доводять патогенетичний зв’язок виразкового глоситу та
порушення рубцевого травлення, що підтверджується пригніченням активність флори рубця
(реакція зброджування глюкози зменшується у 1,9 рази).
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення
змін біохімічних показників крові тварин за виразкового глоситу.
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SUMMARY
Of all the nosology forms of pathology of digestion in cattle is the least studied ulcerative
glossitis. The disease accompanied by a decrease in milk production of cows and decrease in
increment of calves.
In cattle ulcerative glossitis deteriorating primary processing and moistening of feed saliva
that leads to disruption of microbial processes in pre-stomachs. Reduces the total content of volatile
fatty acids (VFA) and developing their physiological imbalance ratio (decrease in the proportion of
acetic acid 6.8 %, compared with the rate in the clinically healthy cows). The violation of enzymatic
processes, characterized in sick cow reduction reaction of glucose fermentation to 1.9, the number of
ciliates – 2.5 times, compared with those of clinically healthy animals.
Thus, in ulcerative glossitis in cattle violated fundamental value VFA rumen contents reduced
the proportion of acetic and marked tendency to increase propionic concentration (3.9%) acid.
Keywords: COW, ULCERATIVE GLOSSITIS, MICROFLORA RUMEN, VOLATILE
FATTY ACIDS.
ХАРАКТЕР ПИЩЕВАРЕНИЯ РУБЦА КОРОВ
ПРИ ЯЗВЕННОМ ГЛОССИТЕ
Н. С. Канивец, С.А. Кравченко
Полтавская государственная аграрная академия
ул. Г.Сковороды, 1/3, г. Полтава, 36003, Украина
АННОТАЦИЯ
Среди всех нозологических форм патологии органов пищеварения у крупного рогатого
скота наименее изученным представляется язвенный глоссит. Заболевание сопровождается
снижением молочной продуктивности коров и уменьшением приростов молодняка.
У крупного рогатого скота при язвенном глоссите ухудшается первичная обработка и
увлажнение корма слюной, что приводит к нарушению микробиологических процессов в
преджелудках. Уменьшается общее содержание летучих жирных кислот (ЛЖК) и развивается
дисбаланс их физиологического соотношения (снижение концентрации уксусной кислоты на
6,8 % по сравнению с таким показателем у клинически здоровых коров). Установлены
нарушения ферментативных процессов, характеризующихся у больных коров снижением
реакции сбраживания глюкозы в 1,9, количества инфузорий – 2,5 раза по сравнению с
соответствующими показателями у клинически здоровых животных.
Таким образом, при язвенном глоссите у крупного рогатого скота нарушается
соотношение основных ЛЖК содержимого рубца: уменьшается концентрация уксусной и
отмечается тенденция к повышению концентрации пропионовой (на 3,9 %) кислоты.
Ключевые слова: КОРОВА, ЯЗВЕННЫЙ ГЛОССИТ, МИКРОФЛОРА РУБЦА,
ЛЕТУЧИЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ.
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ФАРМАКОТЕРАПІЇ СОБАК,
ХВОРИХ НА КАТАРАЛЬНУ БРОНХОПНЕВМОНІЮ
В. Ю. Кушнір9, аспірант
Одеський державний аграрний університет,
вул. Пантелеймонівська, 13, м. Одеса, 65012, Україна
Щоб повернути пацієнтові втрачене здоров'я, лікар повинен використати усі засоби і
методи, наявні в арсеналі сучасної медицини. Одним з найцікавіших способів комплексного
рішення цієї задачі є антигомотоксична терапія. Принципові особливості її полягають у
виведенні токсинів, імуномодуляції і активації функцій органів за допомогою стимулюючої дії
на основні механізми регуляції. Нині, враховуючи забруднення довкілля і велику кількість екзоі ендотоксинів, антигомотоксична терапія стає особливо актуальною. Її популярність
зумовлена комплексною лікувальною дією, безпекою і зручністю застосування
антигомотоксичних препаратів. Метою наших досліджень був пошук ефективного та
біологічно безпечного методу лікування собак, хворих на катаральну бронхопневмонію.
Матеріалом для дослідження були 40 собак віком від 1 до 3 років, масою тіла від 34 до 43 кг
(німецька та східно-європейська вівчарка), хворих на гостру катаральну бронхопневмонію.
Кожна тварина піддавалася клінічним та гематологічним дослідженням. У результаті
проведених досліджень було встановлено, що застосування комплексної антигомотоксичної
терапії є терапевтично доцільним і ефективним в порівнянні з традиційною терапією.
Ключові слова: КАТАРАЛЬНА БРОНХОПНЕВМОНІЯ, ТРАУМЕЛЬ, ФОСФОРГОМАККОРД, ЛІМФОТРОПНЕ ВВЕДЕННЯ, ЛІДАЗА, ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ,
БІОЛОГІЧНО
БЕЗПЕЧНЕ
ЛІКУВАННЯ,
АНТИГОМОТОКСИЧНА
ТЕРАПІЯ,
ГЕМАТОЛОГІЧНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ,
РЕНТГЕНОЛОГІЧНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ,
ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Щоб повернути пацієнтові втрачене здоров'я, лікар повинен використати усі засоби і
методи, наявні в арсеналі сучасної медицини. Одним з найцікавіших способів комплексного
рішення цієї задачі є антигомотоксична терапія. Принципові особливості її полягають у
виведенні токсинів, імуномодуляції і активації функцій органів за допомогою стимулюючої
дії на основні механізми регуляції. Нині, враховуючи забруднення довкілля і велику кількість
екзо- і ендотоксинів, антигомотоксична терапія стає особливо актуальною. Її популярність
зумовлена комплексною лікувальною дією, безпекою і зручністю застосування
антигомотоксичних препаратів. Відсутність токсичного і метаболічного навантаження на
організм дозволяє без побоювань використати їх для лікування людей і тварин.
Виникнення гомеопатії (від латів. homeopathіа; грец. homoios - подібний + pathos страждання) – емпіричної індивідуалізованої терапії низькими дозами потенційованих
препаратів - пов'язано з ім'ям німецького лікаря Самуїла Ганемана (Samuel Hahnemann, 17551843), який узагальнив основні її принципи.
Одна з особливостей гомеопатичних засобів - метод їх виробництва, згідно з яким сила
дії препарату на організм збільшується в результаті потенціювання - динамічного розведення
діючої речовини і його багатократного струшування. Методика виготовлення базисних
гомеопатичних препаратів описана в Державній Фармакопеї України (доповнення 3, 2009).
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Комплексна антигомотоксична терапія є не менш актуальною при лікуванні собак,
хворих на гостру катаральну бронхопневмонію. Бронхопневмонія у собак зустрічається часто,
тому що слизова оболонка респіраторного тракту легко піддається безпосередньому впливу
навколишнього середовища, контактуючи із повітрям, яке вдихається. При цьому на слизову
оболонку попадають різні хімічні речовини, мікроорганізми (бактерії, віруси, гриби), що
мають різний ступень токсичності, патогенності і вірулентності. Тому, при зниженні
імунітету, слизова оболонка дихальної системи в першу чергу є сприятливим середовищем
для існування і розмноження патогенних мікроорганізмів.
Провідним механізмом при цьому є запальний процес, який починається в слизовій
оболонці бронхів у відповідь на дію зовнішніх патогенних факторів. При цьому відбувається
зміна функції секреторного апарата (гіперсекреція слизу, зміна бронхіального секрету),
активізується патогенна мікрофлора, розвивається комплекс реакцій, що призводить до
пошкодження бронхів і альвеол, що до них прилягають. Порушення стану протеолітичних
ферментів та антипротеаз, вади антиоксидантного захисту легень ускладнюють
пошкодження [1, 2].
Для терапії собак, хворих на катаральну бронхопневмонію, існує значна кількість
лікарських речовин (в основному хімічного походження) і методів, але вони не завжди є
ефективними. Тому ведеться активний пошук лікарських речовин біологічного, природного
походження, які здатні впливати на метаболічні процеси, рівень адаптації, стійкість до
захворювань і, разом з тим, мінімізувати побічні ефекти [3].
Причому, немає таких алопатичних ліків, які б не володіли потенційною або помітною
побічною реакцією. У зв'язку з цим пошук біологічної терапії є дуже актуальним.
Гомотоксикологія - це напрямок сучасної біологічної медицини, що розглядає організм
як цілісну систему, що перебуває в динамічній рівновазі. При взаємодії з гомотоксинами (екзоабо ендогенними) система починає проявляти захисну реакцію, спрямовану на запобігання або
зменшення до мінімуму їх дії.
З погляду гомотоксикології всі хвороби, у тому числі і катаральна бронхопневмонія
собак, є біологічно цілеспрямованими корисними процесами. Вони являють собою біологічно
адекватні прояви захисної системи організму, які намагаються відсторонити або компенсувати
шкідливу дію, викликану токсинами. Тому, головна роль в антигомотоксичному захисті
приділяється запальному процесу [4, 5].
Знешкодження токсинів в організмі здійснюється в основному печінкою і нирками
шляхом складних біохімічних реакцій з подальшим їх виведенням. Біологічне лікування, що
запропоноване гомотоксикологією, направлено на те, щоб викликати або активізувати
процеси зв'язування і виведення. Активізація цих процесів при гострому запаленні дозволяє
організму швидко впоратися з порушеннями і відновитися.
У доступній нам літературі недостатньо інформації про застосування
антигомотоксичних препаратів у собак при катаральній бронхопневмонії, тобто про
застосування принципів гомотоксикології - ініціювання, регулювання, відновлення всіх
систем організму і обміну речовин. Існують окремі повідомлення про комплексну
антигомотоксичну терапію у гуманній медицині при пневмонії у дітей і у ветеринарній
медицині - при бронхопневмонії поросят і телят [4, 5]. Тому ми продовжуємо вести пошук
ефективного і біологічно безпечного методу лікування собак, хворих на гостру катаральну
бронхопневмонію. Наші попередні дослідження, результати яких було опубліковано в
науковому віснику Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Гжицького, виявили ефективність комплексної антигомотоксичної
терапії з використанням антигомотоксичних препаратів траумель та фосфор-гомаккорд і
антибіотика біцилін-3.
Метою роботи є пошук ефективної комплексної біологічно нешкідливої регіональної
лімфотропної антигомотоксичної терапії при катаральній бронхопневмонії собак і її вплив на
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організм для підвищення власних захисних сил. В основі експериментальних досліджень було
підтвердження ефективності лікування, розробленого нами в попередніх дослідженнях.
Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження були 40 собак породи віком від 1 до
3 років, масою тіла від 34 до 43 кг (німецька та східно-європейська вівчарка), хворих на
катаральну бронхопневмонію. У тварин спостерігалися характерні клінічні ознаки катаральної
бронхопневмонії: сухі хрипи, легеневі витікання з носової порожнини, кашель, що
підсилюється при русі, вогники притуплення в окремих ділянках. Клінічний діагноз був
підтверджений рентгенологічними та патологоанатомічними дослідженнями. При
рентгенологічних дослідженнях на початку хвороби у тварин в ділянках легень спостерігалися
вогники запалення, розміром від голубиного до курячого яйця. Протягом лікування кількість
та розмір цих вогників зменшувались і наприкінці лікування спостерігались лише залишкові
явища. Причому у другій групі ці явища були значно менші, ніж в першій.
При проведенні патологоанатомічного розтин трупів тварин, що загинули, були
виявлені наступні зміни: грудна порожнина – у верхівкових і серцевих долях спостерігаються
множинні долькові ураження у вигляді пневмонічних вогнищ, розташованих поверхнево або
в товщі легені. Вогнища величиною від одного до кількох сантиметрів, синьо-червоного та
блідо-червоного кольору, щільні на дотик, тонуть у воді, при розрізі їх з бронхів виділяється
катаральний ексудат. Поміж пневмонічними вогнищами і біля них спостерігаються синьочервоні запалі безповітряні ділянки (обтураційний ателектаз) та світлі зони емфізематозної
тканини (вікарна емфізема), що надає поверхні розрізу легені строкатий вигляд.
Під мікроскопом у просвіті бронхів і легень виявлено катаральний ексудат: слиз,
десквамовані клітини епітелію, поодинокі лейкоцити. Респіраторні капіляри розширені й
переповнені еритроцитами, у просвіті альвеол серозна рідина з десквамованими клітинами
респіраторного епітелію, окремими лейкоцитами і макрофагами; в стінках альвеол і бронхів
гістіоцитарно-лімфоїдна інфільтрація.
Черевна порожнина: печінка буро-коричневого кольору з жовтуватим відтінком, краї
дещо заокруглені. Поверхня розрізу темно-коричневого кольору, дряблої консистенції.
Ці зміни є характерними ознаками катаральної бронхопневмонії. Хворі тварини були
розділені на дві групи: в контрольній групі – 10 тварин, в дослідній – 30. До лікування з метою
визначення чутливості мікрофлори до антибіотиків провели титрування. У першій групі
використали мукалтин 0,5 г всередину два рази на добу до одужання, біцилін 3 50 тис.ОД/кг
один раз у три дні внутрішньом’язово, розчиняючи в 2 мл ізотонічного розчину натрію
хлориду та вітамін В12 1 мл один раз за добу підшкірно протягом 10 діб. У другій групі було
застосовано мукалтин 0,5 г усередину два рази на добу до одужання, біцилін 3 50 тис.ОД/кг
один раз у три дні внутрішьом’язово, розчиняючи в 2 мл ізотонічного розчину натрію хлориду,
лідаза внутрішньошкірно 32 ОД з 1 мл 0,5 % розчину новокаїну 3 доби підряд, потім 3 рази на
тиждень, Траумель лімфотропно регіонально три дні підряд по 1 мл внутрішньошкірно, потім
раз у три дні та Фосфор-Гомаккорд лімфотропно регіонально по 1 мл 1 раз на 3 доби до
одужання.
При цьому, в дослідній групі ми застосували регіональне лімфотропне введення. Цей
метод заснований на здатності лімфатичних капілярів шкіри розширюватися під дією деяких
ферментних препаратів, зокрема лідази, і підсилені поглинання ділянкою шкіри рідини і
препаратів, що знаходяться в ній.
Як відомо, лідаза викликає зворотній розпад глікозаміноглікану (мукополісахариду) –
гіалуронової кислоти до глюкозаміну і глюкорової кислоти. Гіалуронова кислота в організмі є
цементуючою речовиною сполучної тканини, тому при її розпаді збільшується проникність
тканин, прискорюються процеси дифузії через тканинні мембрани і поліпшується рух рідини
в міжтканинних просторах. Дія гіалуронідази інша - при зменшенні її концентрації в'язкість
гіалуронової кислоти відновлюється.
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Причому послідовність дії при цьому враховує вибір місця ін'єкції, який залежить від
вогнища запалення; підготовку місця ін'єкції (видалення шерстяного покриву на ділянці шкіри
15x15 мм і обробка її спиртом), внутрішньошкірне введення розчину лідази 32 УО з 0,5%
розчином новокаїну (1 мл), введення анигомотоксичного препарату 1/2 однократної
терапевтичної дози (у теж місце через п'ять хвилин після введення лідази). Нижче наведено
склад комплексних антигомотоксичних препаратів Траумель і Фосфор-Гомаккорд та мету їх
застосування при катаральній бронхопневмонії собак.
Траумель (для ветеринарії) - Traumeel ad us. vet.
Склад: розчин для ін'єкцій: 5 мл містить: Aconitum napellus D4 0,3 ml; Aristolochia
clematitis Dl1 0,25 ml; Arnica montana D4 0,5 ml; Atropa belladonna D4 0,5 ml; Bellis perennis D4
0,25 ml; Calendula D4 0,5 ml; Chamomilla D5 0,5ml;Echinacea angustifola D4 0,125 ml; Echinacea
purpurea e planta tota D4 0,125 ml; Hamamelis D3 0,05 ml; Hypericum D4 0,15 ml; Millefolium D5
0,5 ml; Symphytum D8 0,5 ml; Hepar sulfuris D6 0,5 ml; Mercurius solubilis Hahnemanni D8 0,125
ml Traumeel S , розчин для ін'єкцій: 2,2 мол містять: Arnica D2, Calendula D2, Chamomilla D3,
Symphytum D6, Millefolium D3, Belladonna D2по 2,2 мкл кожного; Aconitum D2 1,32 мкл; Bellis
perennis D2 1,1 мкл; Hypericum D2 0,66мкл; Echinacea anqustifolia D2, Echinacea purpurea D2 no
0,55 мкл кожного; Hamamelis Dl no 0,22 мкл; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 1,1 мг; Hepar
sulfuris D6 2,2 мкл.
При бронхопневмонії собак даний препарат застосовується для зняття запального
процесу, посилення імунної реактивності організму та зменшення побічної дії антибіотика.
Фосфор-Гомаккорд (Phosphor Homaccord ad us. vet.)
Гомеопатичний лікарський засіб для застосування у ветеринарній медицині.
Склад: 1 ампула 5 мл. містить: Phosphorus D10, D30, D200 ana 0,02 ml; Argentum nitricum
D10, D30, D200, Paris quadrifolia D10, D30, D200 ana 0,015 ml.
При бронхопневмонії даний препарат використовується як такий, що посилює захисні
сили організму, направляє їх на боротьбу з хворобою та сприяє скорішому відновленню
обміну речовин.
Результати й обговорення. Результати дослідження показали, що найкращий ефект
дає лікування з застосуванням комплексної антигомотоксичної терапії. Так, у контрольній
групі на 17-19 добу одужало сім тварин (70%), у однієї тварин (10%) хвороба прийняла
хронічний перебіг та одна тварина (10%) загинула. У дослідній групі на 10-12 добу лікування
одужало 26 тварин (85%), у 4 тварин (15%) хвороба прийняла хронічний перебіг, летальності
не спостерігається. Таким чином, порівнюючи ефективність лікування двох груп, можна
сказати, що в групі, де використовувалась комплексна антигомотоксична терапія, лікування
було більш ефективним (табл. 1).
Таблиця 1
Результати комплексної терапії
Групи
І
ІІ

Кількість
тварин
10
30

Тривалість лікування (діб)
17-19
10-12

Результати лікування
Одужало
Перейшло в хронічний перебіг
7 (70 %)
2 (20 %)
27 (90 %)
2 (7 %)

Загинуло
1 (10 %)
1 (3 %)

З метою підтвердження клінічного діагнозу і спостереження за ефективністю лікування
собак, хворих на катаральну бронхопневмонію, ми проводили гематологічні дослідження до
лікування, в процесі лікування та на момент одужання. В рамках гематологічних досліджень
ми визначали вміст гемоглобіну, лейкоцитів, еритроцитів, швидкість осідання еритроцитів,
вмісту глюкози, міді, заліза та лужної фосфатази. Ці показники в поєднанні з клінічною
картиною дають можливість говорити про реактивність організму, ступінь його захисних
функцій а також дозволяють своєчасно діагностувати та прогнозувати кінець хвороби.
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Глюкоза – одна з найбільш важливих для метаболізму речовин. Вона є субстратом
метаболізму вуглеводів, частина процесів якого відбувається в легенях і в ході якого вона
може окислюватися або до пірувату в аеробних умовах, або до лактату в разі анаеробних умов.
Піруват, отриманий таким чином в гліколізі, далі декарбоксилюється, перетворюючись на
ацетилКоА (ацетилкоензим А). Також в ході окисного декарбоксилювання пірувату
відновлюється кофермент НАД + АцетилКоА далі використовується в циклі Кребса, а
відновлений кофермент використовується в дихальному ланцюгу.
Метаболізм глюкози є однією з нереспіраторних функцій легень. При катаральній
бронхопневмонії метаболізм глюкози порушується, а рівень глюкози в крові – знижується.
Такий стан є небезпечним для центральної нервової системи, адже глюкоза є життєво
важливою енергетичною сировиною для мозку. Дефіцит глюкози призводить до порушення
його функції і, якщо дефіцитний стан тривалий і важкий, може розвиватися ураження органу
або наступити смерть тварини [6].
Лужна фосфатаза - фермент гідролаза, що відщеплює фосфат (дефосфорилювання) від
багатьох типів молекул, наприклад, нуклеотидів, білків і алкалоїдів. Фермент проявляє
найбільшу активність у лужному середовищі. Лужна фосфатаза представлена у всіх тканинах,
особливо висока концентрація в печінці, жовчному протоці, нирках, кістках і плаценті [6].
При катаральній бронхопневмонії собак відбувається різке збільшення лужної
фосфатази, що говорить про значне порушення обміну речовин.
Мідь для собаки є дуже важливою речовиною. В організмі вона концентрується в м'язах
і кістках, в мозку, крові, печінці та нирках. Тому, при її нестачі можливий збій роботи всіх
життєво важливих органів. Мідь бере участь у побудові необхідних білків і ферментів, у
процесах росту клітин і тканин. Вона необхідна для процесу кровотворення, без міді організму
практично неможливо перетворювати залізо в гемоглобін.
Крім того, мідь забезпечує клітини речовинами, які необхідні для нормального обміну:
вона транспортує залізо з печінки, при її нестачі переносити залізо буде нікому, воно буде
накопичуватися, а це може привести до серйозних наслідків. Мідь сприяє міцності і
правильному розвитку кісток. Завдяки міді кровоносні судини довго залишаються міцними і
еластичними, так як вона сприяє утворенню еластину.
Разом з вітаміном С мідь підтримує імунну систему, допомагає їй захищати організм
від інфекцій. Пружність і еластичність шкіри забезпечується присутністю колагену, у складі
якого теж є мідь [6].
При катаральній бронхопневмонії собак рівень міді різко підвищується, що є ще одною
характерною ознакою порушення обміну речовин, зокрема мінерального та білкового.
Залізо є одним з найважливіших мікроелементів. Без нього не може відбуватися
утворення міоглобіну і гемоглобіну. Багато ферменти утворюються за участю заліза, воно
регулює роботу імунної системи. Практично всі біохімічні процеси в наших клітинах
протікають за участю заліза. Цей незамінний мікроелемент допомагає роботі щитовидної
залози, підтримує високий рівень імунного захисту. Залізо сприяє виведенню токсинів, бере
участь в процесах регенерації, воно покращує стан шкіри, волосся і нігтів. З його допомогою
контролюється синтез ДНК і холестериновий обмін, протікають окисно-відновні реакції,
сповільнюється утворення вільних радикалів.
Звичайне збалансоване харчування повністю забезпечує людини необхідною кількістю
заліза, але його брак все-таки відчувають багато людей, так як засвоєння заліза відбувається
по-різному.
Залізо, яке міститься в червоному м'ясі, називається «органічним», воно засвоюється краще,
ніж «неорганічне» залізо з рослин. Всмоктування заліза в кишечнику сповільнюється в
присутності щавлевої і фітинової кислот. Навпаки, кращому засвоєнню заліза допомагають
вітаміни групи В і С [6].
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При катаральній бронхопневмонії рівень заліза в крові різко збільшується, що
пояснюється активацією захисно-компенсаторного механізму, направленого на підтримку
газообміну.
Отримані результати були взяті в порівняння з показниками клінічно здорових тварин.
Результати досліджень представлені в таблицях 2–9.
Таблиця 2
Вміст гемоглобіну, г/л (середній показник у клінічно здорових тварин – 127)
Групи тварин

Кількість тварин

І
ІІ

10
30

1-й день
133+0,02
140+ 0,03

Дні досліду
10-й день
128+0,03
135+0,04

20-й день
129+0,05
130+0,05

Примітка: у цій та наступних таблицях: p<0,05
Таблиця 3
Вміст лейкоцитів, Г/л (середній показник у клінічно здорових тварин – 8,7)
Групи тварин

Кількість тварин

І
II

10
30

1-й день
18,1+0,03
18,2+0,04

Дні досліду
10-й день
13,5+0,03
11,2+0,03

20-й день
10,6+0,03
9,1+0,03
Таблиця 4

Вміст еритроцитів, Т/л (середній показник у клінічно здорових тварин – 5,77)
Групи тварин

Кількість тварин

І
II

10
30

1-й день
6,3+0,02
17,5+0,02

Дні досліду
10-й день
6,2+0,03
9,2+0,03

20-й день
6,4+0,03
9,3+0,02

Таблиця 5
Швидкість осідання еритроцитів, мм/год (середній показник у клінічно здорових тварин – 4)
Групи тварин

Кількість тварин

І
II

10
30

1-й день
9±0,03
11±0,02

Дні досліду
10-й день
8±0,03
7± 0,03

20-й день
6± 0,03
4± 0,03
Таблиця 6

Вміст заліза в крові, мкмоль/л (середній показник у клінічно здорових тварин – 23,5)
Групи тварин

Кількість тварин

І
II

10
30

1-й день
45,1±0,03
47,2±0,02

Дні досліду
10-й день
38,1±0,03
36,5± 0,03

20-й день
35,4± 0,03
32,1± 0,03

Таблиця 7
Активність лужної фосфатази, од/л (середній показник у клінічно здорових тварин – 39,2)
Групи тварин

Кількість тварин

І
II

10
30

1-й день
65,8±0,03
66,8±0,02
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Дні досліду
10-й день
50,5±0,03
49,2± 0,03

20-й день
46,9± 0,03
42,4± 0,03

Таблиця 8
Вміст глюкози в крові, ммоль/л (середній показник у клінічно здорових тварин – 4,54)
Групи тварин

Кількість тварин

І
II

10
30

1-й день
2,94±0,03
2,91±0,02

Дні досліду
10-й день
3,61±0,03
3,66± 0,03

20-й день
4,38± 0,03
4,5± 0,03
Таблиця 9

Вміст міді в крові, мкмоль/л (середній показник у клінічно здорових тварин – 15,77)
Групи тварин

Кількість тварин

І
II

10
30

1-й день
19,25±0,02
20±0,02

Дні досліду
10-й день
17,22±0,02
16,6± 0,03

20-й день
15,9± 0,02
15,77± 0,03

При аналізі даних, отриманих в результаті гематологічних досліджень ми
спостерігаємо у хворих собак зниження вмісту глюкози і лужної фосфатази та підвищення
кількості лейкоцитів, швидкості осідання еритроцитів, вмісту гемоглобіну, заліза, міді. В
процесі лікування і до двадцятого дня досліду у тварин, що одужали відбувається нормалізація
вищеназваних показників. Особливо наочно це відбувається при антигомотоксичній терапії,
де вміст гемоглобіну був вищим, а кількість лейкоцитів та швидкість осідання еритроцитів –
нижче, ніж у собак контрольної групи.
ВИСНОВКИ
Таким чином, застосування комплексної антигомотоксичної лімфотропної терапії з
використанням препаратів Траумель та Фосфор-Гомаккорд сприяє зменшенню тривалості та
підвищенню якості лікування. Це підтверджує результати наших попередніх досліджень.
Перспективи досліджень. В подальшому планується продовження дослідження
ефективності методики лікування на території не лише Одеси, а й загалом Півдня України.
MODERN APPROACH ON PHARMACOLOGICAL THERAPY OF DOGS,
PATIENTS BY CATARRHAL BRONCHOPNEUMONIA
V. Yu. Kushnir
Odessa State Agrarian University,
13, Pantelejmonovska str., Odessa, 65012, Ukraine
SUMMARY
To return the patient lost health, the physician should use all the tools and techniques
available in the arsenal of modern medicine. One of the most interesting ways to a comprehensive
solution of this problem is the antihomotoxic therapy. The principal features of its consist in
removing toxins, immune-modulation and activation functions of the organs by means of the
stimulating effect on the basic mechanisms of regulation. Now, given the pollution and a large
amount of ekzo- and endotoxins, antihomotoxic therapy becomes particularly relevant. Its
popularity is due to the complex therapeutic effect, safety and ease of use of antihomotoxic
medications. The aim of our research was to find an effective and safe method of biologically
treating dogs sick with catarrhal bronchopneumonia. The material for the study were 40 dogs aged
1 to 3 years old, weighing 34 to 43 kg (German and Alsatian dogs), patients with acute catarrhal
bronchopneumonia. Each animal was subjected to clinical and hematological studies. As result of
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studies found that the use of integrated antihomotoxic treatment is a therapeutically appropriate and
effective than traditional therapy.
Keywords: CATARRHAL BRONCHOPNEUMONIA, TRAUMEL, PHOSPHORHOMACCORD, LYMPHOTROPIC INTRODUCTION, LIDASA, LYMPHATIC VESSELS,
BIOLOGICALLY SAFE TREATMENT, ANTIHOMOTOXIC THERAPY, HEAMTOLOGICAL
RESEARCHES, X-RAY RESEARCHES, POSTMORTEM RESEARCHES.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ФАРМАКОТЕРАПИИ СОБАК,
БОЛЬНЫХ КАТАРАЛЬНОЙ БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ
В. Ю. Кушнир
Одесский государственный аграрный университет,
ул. Пантелеймоновская, 13, г. Одесса, 65012, Украина
АННОТАЦИЯ
Чтобы вернуть пациенту утраченное здоровье, врач должен использовать все средства
и методы, имеющиеся в арсенале современной медицины. Одним из самых интересных
способов комплексного решения этой задачи является антигомотоксическая терапия.
Принципиальные особенности ее заключаются в выведении токсинов, иммуномодуляции и
активации функций органов с помощью стимулирующего действия на основные механизмы
регуляции. Сейчас, учитывая загрязнение окружающей среды и большое количество экзо и
эндотоксинов, антигомотоксическая терапия становится особенно актуальной. Ее
популярность обусловлена комплексной лечебным действием, безопасностью и удобством
применения антигомотоксических препаратов. Целью наших исследований был поиск
эффективного и биологически безопасного метода лечения собак, больных катаральной
бронхопневмонии. Материалом для исследования были 40 собак в возрасте от 1 до 3 лет,
весом от 34 до 43 кг (немецкий и восточно-европейская овчарка), больных острой
катаральной бронхопневмонии. Каждое животное подвергалась клиническим и
гематологическим исследованиям. В результате проведенных исследований было
установлено, что применение комплексной антигомотоксической терапии терапевтически
целесообразным и эффективным по сравнению с традиционной терапией.
Ключевые слова: КАТАРАЛЬНАЯ БРОНХОПНЕВМОНИЯ, ТРАУМЕЛЬ,
ФОСФОР-ГОМАККОРД, ЛИМФОТРОПНОЕ ВВЕДЕНИЕ, ЛИДАЗА, ЛИМФАТИЧЕСКИЕ
СОСУДЫ, БИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, АНТИГОМОТОКСИЧЕСКАЯ
ТЕРАПИЯ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ, ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ НОВОГО АНТИМІКРОБНОГО
ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
ОВЕЦЬ І КІЗ
В. П. Музика1, д-р вет. наук,
К. О. Паливода2, канд. біол. наук,
М. І. Жила1, канд. вет. наук,
Н. Е. Лісова1, канд. с.-г. наук,
Т. І. Стецько1, канд. с.-г. наук,
Г. М. Михалусь1, науковий співробітник,
В. Н. Падовський1, науковий співробітник
1

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
ПАТ «Галичфарм»,
вул. Опришківська, 6/8, м. Львів, 79000, Україна
2

У статті представлені результати клінічного дослідження антимікробного препарату
Данофлокс, розчин для ін’єкцій, виробництва ПАТ «Галичфарм» (Україна), діючою речовиною якого є
фторхінолоновий антибіотик третьої генерації – данофлоксацину мезилат. Встановлено чутливість
мікроорганізмів, збудників бактеріальних інфекцій у дрібної рогатої худоби до досліджуваного
препарату та препарату порівняння. У серії дослідів на вівцях та козах, у виробничих умовах, вивчено
лікувальний ефект при застосуванні препаратів хворим тваринам. Встановлено динаміку змін
основних морфологічних, біохімічних та імунологічних показників крові дослідних тварин. Результати
клінічних досліджень засвідчили, що препарат Данофлокс є ефективним хіміотерапевтичним засобом
при лікуванні гострих респіраторних, шлунково-кишкових інфекцій кіз та овець і при лікуванні гострих
маститів у кіз. Підтверджено безпечність застосування препарату Данофлокс для молодняка кіз та
овець.

Ключові слова: ФТОРХІНОЛОНИ, ДАНОФЛОКСАЦИН, БАКТЕРІАЛЬНІ
ІНФЕКЦІЇ, КОЗИ, ВІВЦІ, ЧУТЛИВІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ, ЕФЕКТИВНІСТЬ,
БЕЗПЕЧНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ КРОВІ.
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Внутрішні незаразні хвороби у дрібної рогатої худоби (ДРХ) виникають внаслідок
порушення правил годування, утримання і догляду за тваринами. У багатьох випадках вони
супроводжуються інфекційними захворюваннями бактеріальної етіології, що є результатом
потрапляння в організм тварини патогенних бактерій через пошкоджені зовнішні покриви
(шкіру та слизові), травний тракт (з кормом, питтям), дихальні шляхи або аерогенним шляхом
тощо, і їх подальшого розмноження та поширення в організмі. Часто причиною виникнення
запального процесу є умовно-патогенні мікроорганізми, які можуть бути як представниками
власної мікрофлори організму тварин, так і потрапляти у нього ззовні, і які здатні при зниженні
природної резистентності організму викликати захворювання. Для них характерна відсутність
нозологічної специфічності (той самий вид мікроорганізмів може викликати запальні процеси
різних органів і тканин, і, навпаки, різні види мікроорганізмів здатні викликати гнійнозапальні процеси того самого органу чи тканини). До категорії умовно-патогенних
мікроорганізмів відносяться бактерії роду Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium,
Clostridium, Escherichia, Pseudomonas, Proteus, Serratia, Moraxella, Haemophilus, Mycoplasma
та ін.
Сьогодні основними засобами етіотропної терапії бактеріальних інфекцій незаразного
характеру в овець і кіз залишаються антибіотики. Проте, через поширення резистентності
мікроорганізмів до багатьох антибіотиків, що застосовуються у терапії бактеріальних
захворювань дрібної рогатої худоби, питання вибору ефективного хіміотерапевтичного засобу
стає вкрай актуальним [1]. В останні роки широкої популярності серед практичних лікарів
ветеринарної медицини набули препарати фторхінолонового ряду. Фторхінолони – це
високоактивні синтетичні хіміотерапевтичні засоби широкого спектру бактерицидної дії, що
характеризуються
сприятливими
фармакокінетичними
властивостями,
високою
біодоступністю та ступенем проникнення в тканини та клітини організму тварин [2]. Через
широкий спектр антимікробної дії, відносно повільний розвиток резистентності
мікроорганізмів до їх дії, Міжнародним епізоотичним бюро фторхінолони були віднесені до
антимікробних агентів, критично важливих для ветеринарної медицини, що застосовуються
для продуктивних тварин [3–7].
Метою роботи було дослідження терапевтичної ефективності та безпечності при
лікуванні бактеріальних інфекцій у овець і кіз препарату Данофлокс, розчин для ін’єкцій
(виробництво ПАТ «Галичфарм», Україна), діючою речовиною якого є фторхінолоновий
антибіотик данофлоксацин, у порівняльному аспекті з препаратом Енроксил 5 %, розчин для
ін’єкцій (виробництво КРКА д. д. Ново мєсто, Словенія), діючою речовиною якого є інший
представник фторхінолонового ряду – антибіотик енрофлоксацин.
Матеріали і методи. Клінічну частину дослідження проводили у господарствах
Львівської області: фермерському господарстві «Лелик» (смт. Куликів, Жовківський район) та
Навчальному науково-виробничому центрі «Комарнівський» Львівського національного
університету ветеринарної медицини і біотехнологій імені С. З. Гжицького (м. Комарно,
Городоцький район). Експериментальні тварини: молодняк кіз віком від 10 до 12 місяців та
молодняк овець породи прекос віком 8-10 місяців різної статі, кози 2-3 лактації.
Діагноз «пневмонія» у молодняка ДРХ було поставлено на основі даних анамнезу,
клінічних симптомів захворювання, яке протікало у кіз в підгострій формі, а в овець –гострій,
та результатів мікробіологічного дослідження.
Для дослідження ефективності та безпечності застосування Данофлоксу при кишкових
інфекціях було відібрано кіз, яким на основі анамнезу та клінічного огляду був поставлений
діагноз «ентерит», та овець з клінічними симптомами функціональних розладів травного
тракту, яким був поставлений діагноз «гастроентерит».
Об’єктами дослідження ефективності данофлоксацину за умов гострого маститу були
кози 2–3 лактації. Діагноз був поставлений на основі анамнезу, результатів клінічного огляду
тварин та димастинової проби.
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Для кожної нозології з клінічно хворих тварин було сформовано по дві групи. Першій
(дослідній) групі одноразово вводили препарат Данофлокс, підшкірно у дозі 1 мл препарату
на 30 кг маси тіла тварини (6 мг данофлоксацину на 1 кг маси тіла), за необхідності проводили
повторне введення через 48 годин. Другій (контрольній) групі вводили препарат Енроксил
5 %, підшкірно в дозі 1 мл енрофлоксацину на 20 кг маси тіла тварини (2,5 мг енрофлоксацину
на 1 кг маси тіла), один раз на добу. Тривалість лікування становила 3 доби.
Для встановлення етіологічного фактору виникнення захворювань в усіх випадках від
хворих тварин відбирали зразки біоматеріалу (кров, кал, носовий ексудат, молоко) для
мікробіологічних досліджень. Загальноприйнятими методиками проводили виділення та
ідентифікацію мікроорганізмів біоматеріалу. Чутливість бактерій-ізолятів до досліджуваних
препаратів встановлювали за рівнем бактеріостатичної активності їх діючих речовин, який
визначали шляхом встановлення мінімальної інгібуючої концентрації (МІК) антибіотиків для
виділених штамів мікроорганізмів, методом серійних розведень у рідкому поживному
середовищі [8–11].
Морфо-функціональний стан організму тварин до та після лікування оцінювали за
показниками клінічного стану тварин, морфологічними, біохімічними та імунологічними
показниками крові, які визначали згідно зі загальноприйнятими методиками [12–14]. Для
морфологічних досліджень використовували стабілізовану гепарином кров, а для біохімічних
досліджень – сироватку крові. В крові визначали вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів,
гематокрит, кількість лейкоцитів, лейкоцитарну формулу, швидкість осідання еритроцитів
(ШОЕ). Фагоцитарну активність лейкоцитів оцінювали за Чумаченком В. В. Оцінку
фагоцитозу in vitro проводили через 30 хв. після початку інкубації з культурою
мікроорганізмів E. coli. Для оцінки функціональної активності нейтрофільних гранулоцитів
використали показники фагоцитарної активності (ФА), фагоцитарного індексу (ІФ,
інтенсивність фагоцитозу). Бактерицидну (БАСК) і лізоцимну (ЛАСК) активності сироватки
крові визначали за методиками, адаптованими в лабораторії імунології ДНДКІ ветпрепаратів
та кормових добавок. Загальний вміст білка в сироватці крові визначали за допомогою
рефрактометра ІРФ-22. Фракційний склад білків сироватки крові визначали методом
електрофорезу на ацетаті целюлози, за допомогою приладу для мікрозонального
електрофорезу (Scan Power 300 та Scanion Lіra 400, Hospitex Diagnostics). Активність
ферментів (АлАТ, АсАТ, ЛФ, γ-глутамілтрансферази), вміст креатиніну, сечовини визначали
за допомогою напівавтоматичного біохімічного аналізатора (HumaLyzer 3000).
Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність різниці
показників (р<0,05) за критерієм Стьюдента. В усіх досліджуваних показниках визначали
середньоарифметичну величину (М), середню помилку середньоарифметичної величини (m)
константним методом, і критерій достовірності (р). За статистично-достовірний результат
брали різницю між величинами, при якій рівень ймовірності різниці (p) був не більше 0,05, що
є загальноприйнятим підходом у лабораторних дослідженнях [15, 16].
Результати й обговорення. Ефективність та безпечність хіміотерапевтичних
препаратів оцінювали за їх впливом на клінічний стан хворої тварини, перебіг метаболічних
процесів та імунофізіологічний статус організму, розвиток побічних реакцій та виникнення
рецидивів. Відтак, дослідження проводили у таких напрямках: встановлення чутливості
виділених мікроорганізмів до діючих речовин препаратів; вивчення лікувального ефекту при
застосуванні препаратів; вивчення впливу препаратів на основні морфологічні, біохімічні та
імунологічні показники крові тварин; вивчення безпечності застосування препаратів.
За результатами мікробіологічних досліджень від хворих на гостре респіраторне
захворювання кіз були виділені штами Streptococcus pneumoniaе (n=10), Staрhylococcus aureus
(n=4) і Escherichia coli (n=2). Чутливими до енрофлоксацину виявилися 90 % ізолятів
Streptococcus pneumoniaе і помірно чутливим – 10 %. До данофлоксацину чутливими були усі
виділені штами стрептококу (рис. 1). Усі виділені штами Staрhylococcus aureus були
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чутливими як до енрофлоксацину, так і до данофлоксацину. Рівень чутливості ізолятів
Escherichia coli до енрофлоксацину і данофлоксацину був одинаковий: один штам був помірно
чутливий, інший – чутливий до кожного з антибіотиків.
В овець етіологічним чинником гострого респіраторного захворювання була бактерія
роду Pasteurella, а саме, Mannheimia haemolytica. До данофлоксацину чутливими були 9 з 10
(90 %) виділених штамів Mannheimia haemolytica і лише один штам (10 %) – помірно чутливим
(рис. 2). До енрофлоксацину чутливими виявилися 8 з 10 ізолятів Mannheimia haemolytica
(80 %) і помірно чутливим – 2 ізоляти (20 %).
Зі зразків калових мас, хворих на кишкову інфекцію овець та кіз, була виділена кишкова
паличка. За рівнем бактеріостатичної активності 91,7 % штамів кишкової палички, виділених
з фекалій кіз, виявилися чутливими до данофлоксацину, помірно чутливими – 8,3 %; до
енрофлоксацину – чутливими 75 %, помірно чутливими – 25 %.
7
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Рис. 1. Бактеріостатична активність данофлоксацину і енрофлоксацину (МІК) до виділених штамів
Streptococcus pneumoniae у кіз при респіраторних захворюваннях
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Рис. 2. Бактеріостатична активність данофлоксацину і енрофлоксацину (МІК) до виділених штамів
Mannheimia haemolytica в овець при респіраторних захворюваннях

За ступенем бактеріостатичної активності данофлоксацину 10 з 12 ізолятів Esсherichіa
coli, виділених у овець, виявилися чутливими до данофлоксацину (83,3 %), і лише 2 штами
кишкової палички – помірно чутливими (16,7 %). До енрофлоксацину чутливими були 8 (66,7
%) і помірно чутливими – 4 ізоляти Esсherichіa coli (33,3 %).
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Зі зразків молока хворих на мастит кіз були виділені бактерії Strеptococcus аgalactiae і
Esсherichіa coli. До данофлоксацину чутливими були також усі ізоляти Strеptococcus аgalactiae
(100 %), 62,5 % ізолятів Escherichia coli виявилися високочутливими і 37,5 % – помірно
чутливими. Чутливими до енрофлоксацину виявилися усі виділені штами Strеptococcus
аgalactiae (100 %); 62,5 % ізолятів Escherichia coli проявили високу чутливість і 37,5 % –
помірну чутливість.
Встановлені рівні бактеріостатичної активності данофлоксацину щодо бактерійізолятів свідчили про високу чутливість збудників бактеріальних інфекцій у овець і кіз до
цього фторхінолонового антибіотика. За значеннями мінімальної інгібуючої концентрації,
чутливість бактерій до данофлоксацину була дещо вищою за чутливість до енрофлоксацину.
Гострі респіраторні інфекції. Аналіз анамнестичних даних показав, що запалення
легень у тварин, як правило, виникало внаслідок переохолодження, неповноцінної годівлі з
незбалансованим за поживними, мінеральними речовинами та вітамінами раціоном,
напування холодною водою, що призводило до ослаблення організму, сприяло збільшенню
проліферації умовно-патогенної мікрофлори.
Оцінку клінічного стану кіз та овець за умов застосування досліджуваних препаратів
проводили, оцінюючи загальний стан, температуру тіла, апетит, порушення дихання.
Результати лабораторних досліджень крові хворих на пневмонію тварин
продемонстрували підвищений показник ШОЕ, кількості лейкоцитів, вмісту білків гострої
фази, креатиніну (табл.).
Таблиця
Результати окремих гематологічних та біохімічних досліджень, проведених до і через 10 діб після терапії
гострих респіраторних захворювань молодняку ДРХ (M ± m, n=5)
ШОЕ, мм/год
До
10 доба
терапії

Групи

Препарати

1
2

Данофлокс
Енроксил

2,1±0,04
2,2±0,07

0,9±0,02*
1,1±0,02*

1
2

Данофлокс
Енроксил

3,5±0,4
3,2±0,3

1,1±0,3*
1,0±0,4*

Лейкоцити, Г/л
До
10 доба
терапії
Кози
13,7±1,5 10,1±1,5
12,2±0,9 11,4±1,0
Вівці
15,6±1,5 12,2±1,2
14,8±0,9 10,8±0,6

α – глобуліни, %
До
10 доба
терапії

Креатинін, мкмоль/л
До
10 доба
терапії

14,9±0,2
14,8±0,3

9,9±0,5*
12,1±0,6

101,4±2,4
103,5±1,9

106,4±2,0
104,6±4,1

13,1±0,6
13,5±0,7

12,7±0,3
13,1±0,5

110,2±6,8
120,2±7,2

84,2±5,1*
86,0±5,7*

Примітка: * – р(0-10) ≤ 0,05

За результатами спостереження, на третю добу після початку лікування загальний стан
тварин залишався ще дещо пригніченим, хоча поведінка вже була активнішою. До
нормального загального стану тварини обох груп повернулися на 5 добу після початку
лікування. Лабораторними дослідженнями, проведеними на 10 добу від моменту першого
введення препаратів, встановлено деяке зниження вмісту гемоглобіну, порівняно до початку
лікування, у тварин, яким застосовували антимікробні препарати, що досить часто
відзначається за антибіотикотерапії.
Показники БАСК, ЛАСК, ФАН, ФІ, вмісту γ-глобулінів у кіз та овець протягом досліду
відзначалися стабільністю і не виходили за межі фізіологічної норми для даного виду тварин.
Це підтверджувало відсутність негативного впливу препаратів на імунний захист. Аналіз
білкового спектру сироватки крові засвідчив достовірне зниження сумарного вмісту αглобулінової фракції сироватки крові, що було позитивним зрушенням і вказувало на
зменшення запальних процесів у організмі кіз. Відзначено, що більш інтенсивно змінювався
показник за умов застосування данофлоксацину; цей факт підтверджував перевагу
застосування препарату при лікуванні респіраторних захворювань. За даними біохімічного
дослідження сироватки крові (активність АлАТ, АсАТ, ЛФ, ГГТ, вмісту сечовини та
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крепатиніну) кіз та овець після проведеної антибіотикотерапії не спостерігалося гепато- та
нефротоксичної дії застосованих препаратів.
Шлунково-кишкові інфекції. Розвиток гастроентериту та ентериту у ДРХ переважно
був пов’язаний із годівлею тварин недоброякісним кормом, напуванням тварин нечистою,
непроточною питною водою. Виникненню гастроентериту сприяло також зниження
резистентності організму тварин внаслідок перенесеної застуди.
За даними лабораторних досліджень крові тварин з шлунково-кишковою інфекцією, на
початку дослідів відзначено підвищені показники кількості лейкоцитів (до 18,0 Г/л),
гематокриту (до 46,2 %) та ШОЕ (до 3,6 мм/год), а також відсотка альбумінів (до 52) у
білковому спектрі сироватки крові, що вказувало на наявність запального процесу в організмі
з ознаками зневоднення.
Значущих змін досліджуваних показників гемопоезу за умов застосування препаратів
при гострих кишкових інфекціях молодняка ДРХ не встановлено. Незначне (у фізіологічних
межах) підвищення вмісту еозинофілів та лімфоцитів у лейкограмі на 10 добу після початку
лікування свідчило про відновні процеси в організмі та видужання хворих тварин.
Біохімічні та імунологічні показники організму тварин протягом періоду проведення
досліджень суттєво не змінювались і коливалися в межах фізіологічної норми. За даними
лабораторних досліджень, імуно-, нефро- та гепатотоксичної дії досліджуваних ветеринарних
засобів при лікуванні гострих кишково-шлункових захворювань не виявлено.
За оцінкою стану тварин після антибіотикотерапії, на третю добу в більшості
досліджуваних тварин апетит покращився, але ще був зниженим. На 10-у добу спостерігали
відновлення апетиту до звичного в усіх тварин обох груп. Місцевої та загальної побічної дії
при застосуванні препарату за період проведення дослідів не виявили.
Мастити. Запалення молочної залози у кіз виникло у відповідь на дію несприятливих факторів
і характеризувалося патологічними змінами у тканинах і секреті молочної залози. Мастит був
наслідком переохолодження, травми, надмірної вологості або протягу в приміщенні, а також неповного
видоювання молока.
На третю добу лікування загальний стан кіз залишався пригніченим, проте вже на 5 добу стан
більшості тварин нормалізувався, значно активнішою ставала поведінка. Клінічний огляд кіз на 10
добу засвідчив, що в усіх тварин обох груп загальний стан був нормальний, поведінка активною.

За період проведеного лікування та протягом 10 діб після антибіотикотерапії як
данофлоксацином, так і енрофлоксацином, у поведінці кіз не спостерігали будь-яких
відхилень, побічних реакцій у тварин не відзначалося.
За даними лабораторних досліджень, на початку досліду гематологічні показники
хворих тварин – кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, перебували на нижній межі
фізіологічної норми, кількість лейкоцитів, ШОЕ перевищували значення норми, в лейкограмі
спостерігали підвищений відсоток моноцитів, що загалом було ознакою наявності
бактеріальної інфекції та запального процесу (табл. 2).
Таблиця 2
Результати окремих гематологічних та біохімічних досліджень, проведених до і через 10 діб
після терапії гострих маститів у кіз, (M ± m, n=5)
Групи
1
2

Лейкоцити, Г/л
До
10 доба
терапії
Данофлокс
14,2±2,1
9,4±1,0
Енроксил 5 % 15,0±1,9 10,3±1,8
Препарати

БАСК, %
До
10 доба
терапії
31,6±3,0 42,6±3,0
35,2±2,9 39,4±2,0

α – глобуліни, %
До
10 доба
терапії
15,7±0,4 8,9±0,3*
13,6±0,9 12,1±1,0

ШОЕ, мм/год
До
10
терапії
доба
6,2±0,6 1,4±0,5
6,1±0,5 1,0±0,5

Примітка: * ― р0-10 ≤ 0,05

Відзначено низькі показники БАСК, ФАН, що вказувало на пригнічення захисних
процесів організму і ослаблений імунітет тварин.
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Досліджені гематологічні показники після лікування поступово нормалізувалися.
Зокрема, знижувалася кількість лейкоцитів у крові кіз. У лейкограмі зауважено достовірне
зниження відсотка моноцитів, а також підвищення відсотка лімфоцитів та еозинофілів, що
було ознакою припинення запальних процесів, активації репаративних процесів та
поступового одужання тварин.
Імунологічні дослідження вказували на оптимізацію показників природної
резистентності СК. За показниками фракційного складу сироватки крові встановлено
достовірне зниження відсотка α–глобулінів у тварин першої групи, що свідчило про
відновлення нормального фізіологічного стану тварин. Показники рівня креатиніну та
сечовини поступово приходили до показників норми, що вказувало на відновлення процесів
білкового обміну.
ВИСНОВКИ
1. Отримані результати клінічних досліджень засвідчили, що препарат Данофлокс,
розчин для ін’єкцій, виробництва ПАТ «Галичфарм» (Україна), є ефективним
хіміотерапевтичним засобом для лікування гострих респіраторних, шлунково-кишкових
інфекцій кіз та овець і гострого маститу в кіз.
2. Встановлені рівні бактеріостатичної активності данофлоксацину для бактерійізолятів свідчать про високу чутливість збудників бактеріальних інфекцій у овець і кіз до цього
фторхінолонового антибіотика. Чутливість виділених штамів мікроорганізмів до
данофлоксацину була дещо вищою за чутливість до енрофлоксацину.
3. Застосування препарату Данофлокс в рекомендованій виробником дозі (1 мл на 30 кг
маси тіла тварини, одноразово та за необхідності повторне введення через 48 годин), добре
переносилося хворими тваринами, не викликало місцевої та загальної побічної реакції.
4. За результатами досліджуваних морфологічних, імунологічних та біохімічних
показників крові не встановлено імуно-, гепато- та нефротоксичного впливу препарату
Данофлокс на організм овець та кіз різної вікової категорії.
5. Відзначено суттєве покращення клінічного стану хворих тварин, затухання
запальних процесів, скорочення термінів одужання, більш активне відновлення фізіологічного
стану тварин, яким застосовували препарат Данофлокс, розчин для ін’єкцій, виробництва
ПАТ «Галичфарм» (Україна), у порівнянні з групою тварин, яким застосовували препарат
Енроксил 5 %, розчин для ін’єкцій, виробництва КРКА, д. д. Ново место (Словенія).
Перспективи досліджень. Перспективним напрямком дослідження є вивчення впливу
Данофлоксу при одночасному застосуванні з пробіотичними засобами.
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SUMMARY
The article presents the results of clinical trial of antimicrobial drug Danoflox, solution for
injection, produced by JSC "Galychpharm" (Ukraine), active ingredient of which is a third generation
fluoroquinolone antibiotic – danofloxacin mesylate. The sensitivity of microorganisms that cause of
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bacterial infections in small cattle to testing and reference drug was determined. In series of
experiments with sheep and goats, in the manufacturing conditions, the therapeutic effect of tested
drugs for sick animals was shown The dynamic of the changes in the main morphological,
biochemical and immunological parameters of experimental animals blood was investigated. Results
of clinical trial have shown that Danoflox is an effective chemotherapeutic agent in the treatment of
acute respiratory, gastrointestinal infections in goats and sheep and in the treatment of acute mastitis
in goats. The safety of Danoflox application for young goats and sheep was confirmed.
Keywords: FLUOROQUINOLONES, DANOFLOXACIN, BACTERIAL INFECTIONS,
SHEEP, GOATS, SENSITIVITY OF MICROORGANISMS, EFFICIENCY, SAFETY,
PARAMETERS OF BLOOD.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований антимикробного препарата
Данофлокс, раствор для инъекций, производства ПАО «Галичфарм» (Украина), действующим
веществом которого является фторхинолоновый антибиотик третьего поколения
данофлоксацин мезилат. Установлена чувствительность микроорганизмов, возбудителей
бактериальных инфекций у мелкого рогатого скота, к действующим веществам исследуемого
препарата и препарата сравнения. В серии опытов на овцах и козах, в производственных
условиях, изучен лечебный эффект применения препаратов больным животным. Установлено
динамику изменений основных морфологических, биохимических и иммунологических
показателей крови животных. Полученные результаты клинических исследований
свидетельствовали об эффективности и безопасности препарата Данофлокс при лечении
острых респираторных и желудочно-кишечных заболеваний молодняка коз и овец, а также
острых маститов коз. Подтверждена безопасность применения препарата Данофлокс для
молодняка коз и овец.
Ключевые слова: ФТОРХИНОЛОНЫ, ДАНОФЛОКСАЦИН, БАКТЕРИАЛЬНЫЕ
ИНФЕКЦИИ,
КОЗЫ,
ОВЦЫ,
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МИКРООРГАНИЗМОВ,
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СТАН МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ ТА ЙОГО РЕГУЛЯЦІЯ
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У роботі вивчено стан мінерального обміну та його гормональну регуляцію в організмі
щурів за експериментально змодельованої токсичної гепатодистрофії та лікування хворих
препаратом «Гепален». За результатами проведених досліджень встановлено позитивний
вплив препарату «Гепален» на загальний стан хворих щурів, покращення апетиту,
нормалізацію показників мінерального обміну. На шосту добу лікування щурів, хворих на
токсичну гепатодистрофію препаратом «Гепален», який синтезований із плодів розторопші
плямистої, в дозах 0,5мг/кг та 1,5 мг∕кг відмічене зростання у сироватці крові до показників
величин здорових тварин вмісту загального кальцію та неорганічного фосфору, зниження
концентрації паратироїдного гормону та підвищення кальцитоніну.
Ключові слова: ЩУРИ, ГЕПАТОДИСТРОФІЯ, ТЕТРАХЛОРМЕТАН, ПРЕПАРАТ
«ГЕПАЛЕН», МІНЕРАЛЬНИЙ ОБМІН.
Гепатодистрофія – захворювання, що характеризується вираженими дистрофічними
процесами в гепатоцитах, супроводжується порушенням метаболічних процесів в організмі
тварин і призводить до зниження їх продуктивності [1, 2]. Основними етіологічними
чинниками у розвитку захворювання є неякісний корм та незбалансований за основними
біологічно активними, зокрема мінеральним складом раціон [3]. Мінеральні речовини потрібні
для функціональної активності різних органів і систем, вони беруть участь у метаболізмі,
кислотно-основному балансі та інших важливих процесах організму [4]. Роль мінеральних
речовин в метаболізмі пояснюється їх здатністю взаємодіяти з білками, а саме з ферментами і
гормонами, як специфічними активаторами обміну речовин. У випадку дефіциту в організмі
мікро- чи макроелементів активність регуляторів обміну речовин різко знижується і
виникають різні захворювання тварин [5]. Водночас за патології органів і систем, які пов’язані
з обміном Ca і Р, виникає зниження рівня даних мінеральних елементів у крові. Функцію
регуляції ендогенних резервів мінеральних компонентів в організмі виконують гормони,
зокрема прищитоподібних (паратгормон) та щитоподібної (тирокальцитонін) залоз. Печінка
синтезує жовчні кислоти, які беруть участь у адсорбції Кальцію, а також гепатоцити
утворюють 25-гідроксихолекальциферол (25OHD3), який відповідає за синтез
кальцієзв’язуваного білка, регулюючи транспорт Са [6]. Водночас обмін Фосфору тісно
пов’язаний з метаболізмом Кальцію.
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Для лікування тварин, хворих на дистрофію печінки, у Інституті біології тварин НААН
розроблено та запатентовано препарат «Гепален», який має рослинне походження і
виготовляється у формі ліпосомальної емульсії, що забезпечує його пролонговану дію [7]. У
склад препарату входить ліпосомальна емульсія водного екстракту плодів розторопші
плямистої, олія з насіння розторопші плямистої, вітамін Е, сквален, твін-80 та лецитин.
Метою нашого дослідження було вивчити лікувальну дію препарату "Гепален" на хворих
щурах за експериментально змодельованої токсичної гепатодистрофії, а також дослідити вміст
загального кальцію та неорганічного фосфору, концентрацію паратгормону та кальцитоніну у
їх крові.
Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження були білі щури лінії Вістар, масою
тіла 200–220 г, які утримувалися у віварії Інституту біології тварин НААН в однакових умовах
та споживали стандартний раціон. Досліджувані тварини були розділені на 4 групи по 5 щурів
у кожній. Перша група була контрольною (здорові щурі – К), друга – хворі (непролікований
контроль – НК), третя та четверта – щури, яким вводили внутрішньом’язово препарат
«Гепален» в дозі 0,5 та 1,5 мг∕кг, відповідно.
Перед проведенням досліду протягом доби тварин обмежували у кормах при вільному
доступі до води. Гостру токсичну гепатодистрофію щурів (2–4-ї груп) викликали шляхом
одноразового внутрішньошлункового ведення 50 % олійного розчину тетрахлорметану в дозі
5 мг/кг маси тіла [8].
Лікування тварин 3 та 4 груп розпочали через добу після введення гепатотоксину.
Препарат «Гепален» вводили внутрішньом’язово на 2, 4 та 6 добу після закінчення введення
CCl4. Досліди були проведені відповідно до існуючих міжнародних вимог і норм гуманного
відношення до тварин (Страсбург, 1986 р.; Закон України від 21.02.2006р. № 3447- IV).
На біохімічному аналізаторі Humalyzer 2000 у сироватці крові визначали вміст
неорганічного фосфору з ванадат-молібденовим реактивом та загального кальцію
ортофотометричним методом. Вміст паратгормону та кальцитоніну у сироватці крові
досліджували методом імуно-ферментного аналізу із використанням тест-наборів фірми
"Human".
Результати й обговорення. Гостре отруєння, викликане введенням щурам
тетрахлорметану, спричинило значне погіршення їх загального стану. Хворі щури були
пригніченими, малорухливими, у них спостерігалася анорексія, їх кал був погано
сформованим. Попередньо проведеними нами дослідженнями крові хворих тварин
встановлені значні зміни біохімічних показників, характерні для токсичної гепатодистрофії
[9].
У результаті проведених досліджень вмісту загального кальцію та неорганічного
фосфору в сироватці крові встановлено, що у хворих щурів ці показники були нижчими від
контрольних на 12 % (р<0,01) та 24 % (р<0,01), відповідно, і нижчими за межу фізіологічних
коливань (рис. 1). Всмоктування Кальцію і фосфатів з кишечнику порушується при
недостатньому вмісті в організмі вітаміну D, а саме – його активної форми 25(OH)D, яка
переважно утворюється у печінці у першому ступені гідрооксилювання вітаміну D [10]. За дії
токсину порушується функціональна здатність печінки, що, ймовірно, спричиняє зниження
гомеостазу Кальцію і Фосфору в організмі хворих щурів.
Разом з тим, гіпокальціємія у хворих щурів, спричинена дією тетрахлоретану, веде до
порушення іонного складу екстрацелюлярної рідини в організмі, зниження осмолярності та
онкотичного тиску і може активізувати розвиток печінкової недостатності.
Введення препарату «Гепален» на основі плодів розторопші плямистої в дозах 0,5 мг∕кг
та 1,5 мг∕кг ослаблювало гепатотоксичну дію тетрахлоретану та сприяло покращенню їх
загального стану. Лікування щурів протягом шести діб призвело до відновлення апетиту,
тварини мали охайний зовнішній вигляд, нормально реагували на навколишні подразники.
Вміст загального кальцію та неорганічного фосфору у сироватці крові щурів після закінчення
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лікування зростав у першій групі щурів на 4 % (р<0,01) та 11 % (р<0,05), у другій – на 12 %
(р<0,05) та 28 % (р<0,05), порівняно до показників хворих щурів і не відрізнявся від
контрольної групи (рис. 1). При цьому, у хворих щурів відмічається сильна зворотна (r= − 0,9)
кореляційна залежність між вмістом загального кальцію та неорганічного фосфору.
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Рис 1. Вміст загального кальцію та неорганічного фосфору у сироватці крові за лікування щурів,
хворих на токсичну гепатодистрофію
Примітки: на цьому і наступному рисунку: ## − р<0,01 – хворі, порівняно зі здоровими;
*− р<0,05; **− р<0,01 – проліковані, порівняно до хворих.

Порушення кальцій-фосфорного обміну в організмі хворих щурів супроводжувалося
зміною його гормональної регуляції. Так, у групі хворих щурів за зниження вмісту загального
кальцію у сироватці крові зростала на 10 % концентрація паратироїдного гормону і
знижувалася на 8 % (р<0,01) кальцитоніну, це мало виражену пряму (r=0,8), по відношенню
до кальцитоніну, та зворотну (r=−0,9) – до паратгормону кореляційну залежність (рис. 2).
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Рис. 2. Вміст гормонів у сироватці крові за лікування щурів, хворих на токсичну гепатодистрофію.

По закінченні лікування препаратом «Гепален» знижувалася концентрація
паратгормону у крові щурів третьої і четвертої груп до 0,44±0,01 (р<0,01) та
0,37±0,03 пмоль/лл (р<0,01), відповідно, і вірогідно зростала (р<0,01 та р<0,05) активність
кальцитоніну (рис. 2). Середня зворотна (r=−0,6) кореляційна залежність між активністю
кальцитоніну та паратгормону у групі хворих щурів змінювалася на слабо виражену пряму у
щурів першої та другої груп (r=0,2 та r=0,1).
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ВИСНОВКИ
Лікування хворих щурів рослинним препаратом «Гепален», створеним на основі плодів
розторопші плямистої, сприяло покращенню загального стану і характеризувалося зростанням
до показників величин здорових тварин вмісту загального кальцію та неорганічного фосфору.
Водночас за лікування відбувалися зміни гормональної регуляції гомеостазу Кальцію і
Фосфору в організмі, що відображалося зниженням у сироватці крові вмісту паратироїдного
гормону та підвищенням кальцитоніну.
Перспективи досліджень. Наступні дослідження будуть спрямовані на вивчення
впливу препарату «Гепален» на стан мінерального обміну у корів, хворих на жирову
гепатодистрофію.
STATE OF MINERAL EXCHANGE AND HIS REGULATION AT TREATMENT
OF RATS OF PATIENTS OF TOXIC HEPATODYSTROPHY
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SUMMARY

In this work learned about the condition of mineral interchange and its hormonal regulation
in rats by experimentally simulated toxic hepatodystrophy and treatment of drug "Hepalen".
According to the result of conducted researches had been determined a positive effect of the drug
"Hepalen" the general condition of sick rats, improve of appetite, normalization of mineral
metabolism. On the sixth day of treatment rats suffering from toxic hepatodystrophy drug "Hepalen,
which synthesized of the fruitage of Silibum marianum, in doses of 0.5 mg/kg and 1.5 mg/kg marked
increase in serum of blood healthy animals and total calcium content inorganic phosphorus, reducing
the concentration paratyroid hormone and improvement calcitonin.
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СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ
КРЫС БОЛЬНЫХ ТОКСИЧЕСКОЙ ГЕПАТОДИСТРОФИЕЙ.
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АННОТАЦИЯ
В работе изучено состояние минерального обмена и его гормональной регуляции в
организме крыс при экспериментально смоделированной токсической гепатодистрофии и
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лечения больных препаратом «Гепален». По результатам проведенных исследований
установлено положительное влияние препарата «Гепален» на общее состояние больных крыс,
улучшение аппетита, нормализацию показателей минерального обмена. На шестые сутки
лечения крыс, больных токсическое гепатодистрофией препаратом «Гепален», который
синтезирован из плодов расторопши пятнистой, в дозах 0,5 мг/кг и 1,5 мг/кг отмечен рост в
сыворотке крови к показателям величин здоровых животных содержания общего кальция и
неорганического фосфора, снижение концентрации паратироидного гормона и повышение
кальцитонина.
Ключевые слова: КРЫСЫ, ГЕПАТОДИСТРОФИЯ, ТЕТРАХЛОРМЕТАН,
ПРЕПАРАТ "ГЕПАЛЕН", МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН.
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АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ, У ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ,
ЗА БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ У ТЕЛЯТ
Н. В. Слюсар, канд. вет. наук, доцент
Подільський державний аграрно-технічний університет
вул. Шевченка, 13, Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, 32316, Україна
Вивчали
фармакотерапевтичну
дію
препаратів
цефалоспоринового
та
фторхінолонового ряду, у порівнянні, на організм телят за гострого бронхіту і катаральної
бронхопневмонії та їх лікувальну і економічну ефективність. Основними показниками були:
фармакотерапевтична та економічна ефективність препаратів коцефен 200 та бовікен, за
бронхолегеневої патології у телят.
Ключові
слова:
АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ,
ПОРІВНЯЛЬНИЙ
АСПЕКТ,
БРОНХОЛЕГЕНЕВА ПАТОЛОГІЯ, ТЕЛЯТА, АНТИБІОТИКИ.
Хвороби системи органів дихання у телят нерідко реєструються практикуючими
лікарями ветеринарної медицини. Запальні процеси в органах дихання можуть мати
бактеріальну етіологію, або спричинятись багатьма вірусами, в тому числі вірусами грипу,
парагрипу, риновірусами, реовірусами, аденовірусами тощо. В окремих випадках
респіраторні вірусні інфекції перебігають легко, без надто виражених клінічних симптомів,
обмежуючись ураженням краніальних дихальних шляхів. Проте, дані інфекції можуть
провокувати розвиток запалення бронхів і легень, тобто бронхопневмонії, що як правило,
спостерігається при ускладненнях бактеріальною інфекцією [1, 2]. Бронхопневмонії можуть
бути однією із причин масової загибелі і вимушеного забою молодняку великої рогатої худоби
і наносити значних економічних збитків тваринництву. При лікуванні бронхопневмоній
бактеріальної етіології провідне місце займає антибіотикотерапія [2, 3].
За уражень органів дихальної системи, особливо бронхів та легень, антибіотики
вводять як перорально, так і парентерально, але, здебільшого, парентерально. Високу
ефективність при цьому проявляють антибіотики різних фармакологічних груп, до яких
чутливі збудники хвороби. Саме тому часто застосовують препарати різних поколінь: групи
пеніциліну, тетрацикліну, аміноглікозидів, фторхінолонів, макролідів тощо, але не завжди
отримують бажаний ефект, хоча цією проблемою займається багато науковців [2, 3].
Необхідно зазначити, що телята у підсисний період тяжко переносять парентеральні ін'єкції
антибіотиків бо вони, при умові тривалого застосування, пригнічують імунну систему [4, 7].
Щоб зменшити побічну дію антибіотиків, необхідно звертати увагу на шляхи їх уведення
хворим телятам. Деякі автори пропонують комбіновані пероральні препарати, а інші –
ступеневе застосування антибіотиків [5, 7].
Метою досліджень було вивчити фармакотерапевтичну ефективність, у порівнянні,
антибіотичних препаратів різних груп коцефен 200 та бовікен за бронхолегеневої патології у
телят і визначити економічну ефективність проведених лікувальних заходів.
Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження були тварини із бронхолегеневою
патологією та продукти їх життєдіяльності. За нормальні величини, при дослідженні
гематологічних та біохімічних показників у дослідних тварин, брали показники здорових
тварин господарства, які відповідали загальноприйнятим нормам для даного виду і віку
тварин.
Дослід проводили на телятах 2-3-місячного віку, хворих із симптомами
бронхолегеневої патології. В першій частині науково-практичного експерименту
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досліджували фармакотерапевтичну ефективність антибіотиків коцефен 200 і бовікен у тварин
із симптомами гострого бронхіту. Препарати комбінованої дії, на нашу думку, посприяли
легшому перебігу хвороби та швидшому одужанню тварин.
За наявності тварин із симптомами запалення бронхів і легень, після встановлення
остаточного діагнозу, визначали терапевтичну ефективність цих препаратів, у порівнянні, при
даній патології, тобто за бронхопневмонії.
За методом аналогів тварин поділили на 2 дослідні групи, яким застосували 2
фармакотерапевтичні схеми із відомими антибіотиками. Телятам першої дослідної групи (4
тварини) застосовували внутрішньом'язово комбінований препарат – суспензію для інʼєкцій
коцефен 200, що містить діючу речовину із групи цефалоспоринів третього покоління
цефтіофуру гідрохлорид та кетопрофен - НПЗП, один раз на добу в дозі 1 мл на 50 кг маси
тварини, (що відповідає 1 мг цефтіофуру і 3 мг кетопрофену); другій дослідній групі (5 тварин)
вводили внутрішньомʼязово комбінований антибіотик бовікен, що містить діючу речовину
марбофлоксацин, із групи фторхінолонів та кетопрофен – НПЗП, в дозі 0,5 мл на 10 кг маси
тварини, один раз на добу протягом 3–х діб (що відповідає 2 мг марбофлоксацину і 3 мг
кетопрофену) (схема досліду). НПЗП проявляють протизапальну, жарознижувальну та
анальгезуючу дію, що полегшує перебіг хвороби.
Схема досліду
№
з/п

Групи

n

1

Перша
дослідна

4

2

Друга дослідна

5

Фармакологічні
препарати, дози
коцефен 200,
1 мл/50 кг маси тварини
бовікен, 0,5 мл/10 кг в першу добу;
в 2-5 добу - 0,3 мл/10 кг маси

Шляхи і кратність
уведення

Тривалість
застосування (дні)

в/м, 1 раз на добу

3

в/м, 1 раз на добу

3

Від дослідних тварин першої і другої групи відбирали кров і визначали морфологічні
та біохімічні показники в день постановки досліду та на 3-ю, 5-у, 7-у і 8-му доби досліджень.
За загальноприйнятими методиками досліджували в крові кількість лейкоцитів, еритроцитів,
ШОЕ. Перед антибіотикотерапією визначали якісний і кількісний склад мікрофлори та її
чутливість до запропонованих препаратів. При цьому із бронхіального слизу було виділено:
стафілококи, стрептококи, клебсієли, пастерели і дріжджові гриби та в різних співвідношеннях
бактеріальні асоціації, які й були причиною респіраторних та бронхолегеневих хвороб.
Результати й обговорення. Загальний стан, у хворих телят із симптомами ураження
системи органів дихання був пригнічений, тварини важко дихали, дихання часте і поверхневе,
свистячий кашель та симптоми погіршення роботи серцево-судинної системи. Температура
тіла у деяких хворих тварин була підвищеною і знаходилась у межах 40,1–41 оС, пульс частий
97–123 поштовхів за хвилину, дихання часте, 43–51 дихальних рухів за хвилину, при
аускультації легень прослуховували бронхіальні хрипи та жорстке везикулярне дихання, у
деяких тварин, в перші дні хвороби прослуховували хрипи в проекції верхівкових часток
легень, а у інших телят – і в ділянці серцевих часток.
Згідно з клінічними ознаками та характером ексудату, який було ретельно досліджено,
можна вважати, що у хворих телят реєстрували бронхопневмонію катарального типу з гострим
перебігом. Апетит в усіх телят був знижений. В крові хворих тварин виявляли нейтрофільний
лейкоцитоз із зсувом вліво, еозинопенію, прискорене ШОЕ, концентрація гемоглобіну була
дещо нижчою від нормальних величин у тварин першої і другої дослідних груп. Зниження
кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну в крові телят могли бути наслідком пригнічення
еритропоезу, на що вказує наявність у крові еритроцитів із малим об’ємом та високим рівнем
гемоглобіну в них, у порівнянні з нормальними величинами [6]. У сироватці крові було
відносне зниження альбумінової фракції і збільшення глобулінової фракції білків. У першій
дослідній групі телят клінічне видужання наступило на 3–4 добу, а нормалізація біохімічних

159

показників крові – на сьому добу. У телят другої дослідної групи клінічне видужання на 4–5
добу, а нормалізація морфологічних показників крові – на 6–7 добу. В обох групах телят
кількість лейкоцитів залишалась підвищеною, а рівень альбумінів у сироватці крові був
нижчим від норми. Означені показники свідчать про зниження білкового обміну, що, мабуть,
є наслідком посиленої утилізації білка при порушенні метаболічних процесів, або/та внаслідок
зменшення синтезу альбумінів у печінці хворих телят. Після проведеної фармакотерапії,
більшість тварин при клінічному огляді, вже на 3–4 добу були жваві і добре споживали корм.
По завершенню лікування від тварин двох груп відбирали кров для дослідження
морфологічних та біохімічних показників, вони були в межах фізіологічної норми або
наближеними до неї. За телятами ще 7 днів вели спостереження. Оскільки, за деякими
висновками із літератури відомо, що паренхіма легень, після різного ступеня запалення, ще
протягом деякого часу, в окремих випадках до 10 днів, ще не повністю відновлена, тому, за
певних умов, можуть бути рецидиви [3, 5].
Таким чином, за бронхолегеневих патологій телят, у першій та другій дослідних групах
застосовані комбіновані антибіотики коцефен 200, із групи цефалоспоринів та бовікен, із
групи фторхінолонів, проявляють високу терапевтичну ефективність. Проте видужання у
першій групі настає на 3–4-ту добу, а нормалізація морфологічних та біохімічних показників
крові – на 7-му добу; тоді як у телят другої дослідної групи клінічне видужання реєстрували
на 4-5 добу, a нормалізацію морфологічних та біохімічних показників крові – на 7-8- му добу
досліду.
ВИСНОВКИ
1. Високу фармакотерапевтичну ефективність, за гострих бронхітів та катаральної
бронхопневмонії у телят, проявляють обидва антибіотики.
2. За бронхолегеневих патологій у телят препарат коцефен 200, із групи
цефалоспоринів, спричинив швидший фармакотерапевтичний ефект, у порівнянні з
бовікеном, препаратом із групи фторхінолонів.
Перспективи досліджень. Дослідження фармакотерапевтичної ефективності та
особливостей дії антибіотиків різних фармакологічних груп, у порівнянні, за різних патологій,
триватиме надалі.
ANTIBIOTIC THERAPY IN COMPARATIVE ASPECT IN A CASE
OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN CALVES
N. V. Slusar
Podilsk State Agrarian-Technical University
13, Shevchenko str., Kamyanets-Podilskyi, Khmelnytsk area, 32316, Ukraine
SUMMARY
The pharmaco-therapeutic action of preparations of cephalosporin and ftorhinolon row in
comparison was studied. Their influence on the organism of calves suffered from acute bronchitis
and catarrhal bronchopneumonia and curative and economic efficiency was researched. Basic indexes
were: pharmaco-therapeutic and economic efficiency of preparations of kotsefen 200 and boviken in
a case of bronchopulmonary pathology of calves.
Keywords:
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АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ, В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ,
ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ТЕЛЯТ
Н. В. Слюсар
Подольский государственный аграрно-технический университет
ул. Шевченко, 13, Каменец-Подольский, Хмельницкая область, 32316, Украина
АННОТАЦИЯ
Изучали фармакотерапевтическое действие препаратов цефалоспоринового и
фторхинолонового ряда, в сравнительном аспекте, на организм телят при остром бронхите и
катаральной бронхопневмонии и их лечебную и экономическую эффективность. Главными
показателями были: фармакотерапевтическая и экономическая эффективность препаратов
коцефен 200 и бовикен при бронхолегочной патологии у телят.
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СЕНСОРНО-РУХОВІ РЕФЛЕКСИ ТА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ
ЩУРЕНЯТ F2 ЗА ДІЇ НА ОРГАНІЗМ МАТЕРІВ РІЗНИХ ДОЗ
ЦИТРАТУ НАНОГЕРМАНІЮ
У. І. Тесарівська, канд. вет. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У роботі розглядається стан розвитку сенсорно-рухових рефлексів та локомоторної і
орієнтовно-дослідницької діяльності щуренят F2, за дії різних доз цитрату наногерманію у
підсисний період. Цілісність розвитку нервової системи та формування життево-необхідних
рефлексів тварин F2 оцінювали за допомогою відповідних фізіологічних тестів. Результати
досліджень вказують, що у тварин, яким випоювали цитрат наногерманію, швидше
формуються сенсорно-рухові рефлекси та точна координація рухів. Використання нижчої
дози цієї сполуки (10 мкг Ge/кг м. т.) сприяє отриманню кращих результатів цих показників.
Аналіз даних тесту «відкрите поле» засвідчує зміну поведінки тварин, яким застосовували
різні концентрацій цитрату наногерманію: за дози 10 мкг Ge/кг м. т. - збільшується
горизонтальна рухова та пошуково-дослідницька активність; за дози 20 мкг Ge/кг м. т. та
200 мкг Ge/кг м. т. доволі суттєво збільшуються, особливо на 18 добу, вільні та пристінкові
стійки.
Ключові слова: ЦИТРАТ НАНОГЕРМАНІЮ, СЕНСОРНО-РУХОВІ РЕФЛЕКСИ,
ТЕСТ «ВІДКРИТЕ ПОЛЕ», ЩУРИ.
Вивчення дії наносполук на ріст і розвиток тварин відкриває нові перспективи в
практичному ефективному їх застосуванні як в тваринництві так і ветеринарній практиці [1].
На даний час актуальним питанням біології, медицини та ветеринарії є вивчення особливостей
впливу наночастинок металів на процеси обміну в клітинах, тканинах та впливу на розвиток
організму вцілому. Серед значної кількості новосинтезованих наносполук заслуговує увагу
високоефективний засіб на основі хімічного елементу германію (Ge) - цитрат наногерманію.
Це метало-лігандний комплекс, що значно активніше засвоюється організмом, ніж
мікроелемент у формі звичайних солей, який отримано за допомогою електроімпульсної
нанотехнології [2].
У літературних джерелах описується значний вплив германію на життєво важливі
фізіологічні функції та про різносторонні фармакодинамічні ефекти його сполук.
Застосування цього мікроелементу підвищує резистентність організму, зумовлює
імуностимулюючу, протипухлинну, противірусну, нейро-, кардіо-, гепатопротекторну,
антигіпоксичну, детоксикаційну, мембранопротекторну дію [3–5]. Крім того, германій є
особливо необхідним у період росту та розвитку організму для формування імунного захисту.
Тому метою експерименту було встановити швидкість розвитку сенсорно-рухових
рефлексів щуренят F2 за дії різних доз цитрату наногерманію, визначити динаміку прояву в них
окремих поведінкових елементів та порівняти рівень сенсорно-рухових рефлексів, рухової
активності та емоційної реактивності у потомства різних експериментальних груп з
контролем.
Матеріали і методи. Досліди проведені на білих лабораторних щурах обох статей, які
утримувались у віварії ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Тварини перебували в
стандартних умовах з природним світловим режимом день/ніч, водні розчини цитрату Ge, воду
і корм отримували ad libitum. Дослідження проведено за дотримання загальних етичних
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принципів експериментів на тваринах згідно з "Європейською Конвенцією про захист
хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і наукових цілей” [6] і
ухвалою Першого національного конгресу України з біоетики [7].
Самкам у поколіннях F0, F1 та F2 випоювали різні концентрації цитрату наногерманію
(ЦНGe) протягом фізіологічного і статевого дозрівання, запліднення і вагітності та
вигодовування потомства. Щури контрольної та дослідних груп (F2 ) отримані від самок
покоління F1 та утримувались за аналогічних умов. Вплив ЦНGe на розвиток щуренят вивчали
на потомстві від 23 самок та 4 самців. Тваринам дослідних груп (матерям разом з потомством)
випоювали водні розчини ЦНGe в дозах: 2 група (3 самки) – 10 мкг / кг м.т., 3 група (8 самок)
– 20 мкг/ кг м.т., 4 група (7 самок) – 200мкг Ge/кг м. т. Контрольні тварини (1 група, 6 самок)
мали постійний доступ до нативної питної води.
Формування життєво-необхідних рефлексів і стан розвитку нервової системи у
щуренят оцінювали за відповідними тестами, які вказують на швидкість формування
сенсорно-рухових рефлексів у період вигодовування їх матерями [8]. Реєстрували такі
показники: перевертання на рівній поверхні, негативний геотаксис, маятниковий рефлекс,
уникнення обриву, уникнення обриву з візуальним стимулом, м′язова сила та перевертання в
повітрі. Орієнтовно-дослідницькі інстинкти та емоційну реактивність вивчали в умовах
«відкритого поля» [9, 10] на 14 та 18 добу життєдіяльності щуренят. В індивідуальній
поведінці тварин реєстрували такі поведінкові акти: амбуляція (локомоція) – поступове
переміщення тварини в горизонтальній площині; кламбінг (пристінкова вертикальна стійка на
задніх лапах) і рерінг (вільна вертикальна стійка на задніх лапах); грумінг – кількість вмивань;
заглядання у отвори; дефекація – кількість фекальних болюсів. Досліди проводили в першій
половині дня, що, за даними літератури, узгоджуються із залежністю основних
фармакологічних параметрів і фармакологічною активністю прийнятих до дослідження
препаратів від циркадних ритмів [8]. Статистичну обробку отриманих даних здійснювали за
методом, використовуючи t−критерій Стьюдента [11, 12].
Результати й обговорення. Ріст і розвиток потомства характеризується своєчасним
формуванням сенсорно-рухових рефлексів, що використані для оцінки фізіологічного стану,
зокрема перевертання на рівній поверхні у першу добу життя, поворот тварини на 180° на
похилій поверхні та уникнення обриву – на 6 добу, уникнення обриву з візуальним стимулом
на 15 добу та перевертання у повітрі на 17 добу. Стан фізичного розвитку потомства також
визначався кількістю рухів у період проведення тесту “маятниковий рефлекс” на 8 добу та
тестом “м′язова сила” на 15 добу – утримання на дротяній сітці протягом 15 сек. (табл. 1).
Перевертання на рівній поверхні. Аналіз отриманих даних виявив швидше формування
цього рефлексу у тварин дослідних груп. У щурів, яким випоювали 10 мкг ЦНGe (II група) на
першу добу цей рефлекс був сформовиний у 94,5 % особин, у той час як у тварин, яким
застосовували 20 мкг ЦНGe (III група), рефлекс сформований у 89 % особин, а за використання
200 мкг ЦНGe (IV) – у 87 % особин. Це, відповідно, на 12,9, 7,4 та 5,4 % більше щурів володіло
цим рефлексом у першу добу життя, ніж у тварин контрольної групи.
Негативний геотаксис. Цей рефлекс, який визначали на 6 добу, був сформований у
більшого на 28,5 % числа тварин III та на 17,4 % - IV груп, ніж у контролі, проте у II групі
тварин цим рефлексом володіло на 1,8 % особин менше.
Уникнення обриву. У всіх щуренят II та IV груп на 6 добу вже був сформований цей
рефлекс, що становило на 3,5 % більше, ніж у тварин контрольної групи. Кількість тварин III
групи, які володіли цим рефлексом, була менша на 4,3 % .
Маятниковий рефлекс. Аналіз результатів маятникового рефлексу виявив статистично
достовірне зменшення кількості рухів у щуренят IV групи на 21,7 % (р<0,05), ніж у
контрольних тварин. У тварин II та III груп відзначено незначні відхилення від контролю,
відповідно (+ 1,04) та (- 0,37).
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Таблиця 1
Розвиток сенсорно-рухових рефлексів та точної координації рухів у щурів F2 у підсисний період
за впливу цитрату наногерманію

Досдіджувані параметри
Кількість щуренят на самку
Перевертання на рівній поверхні, %
Різниця щодо контролю, %
Негативний геотаксис, %
Різниця щодо контролю, %
Уникнення обриву, %
Різниця щодо контролю, %
Маятниковий рефлекс, к-ть рухів, M±m
Різниця щодо контролю, %
Уникнення обриву (з візуальним стимулом), %
Різниця щодо контролю, %
М′язова сила, %
Різниця щодо контролю, %
Повертання в повітрі, %
Різниця щодо контролю, %

Доба
спостережень
1
1
6
6
8
15
15
17

Групи тварин
I–
II – 10 мкг III – 20 мкг IV – 200 мкг
контроль Ge/кг м. т.
Ge/кг м. т.
Ge/кг м. т.
(n = 58)
(n = 23)
(n = 85)
(n = 69)
9,4±0,75
10,5±1,5
10,0±0,63
11,0±0,60
81,6
94,5
89
87
х
12,9
7,4
5,4
50,4
48,6
78,9
67,8
х
-1,8
28,5
17,4
96,5
100
92,2
100
х
3,5
-4,3
3,5
27,2±2,03 28,3±3,49
27,1±1,68
21,3±1,55*
х
1,04
-0,37
-21,69
100
100
92,8
100
х
0
-7,2
0
71,5
84,7
83,8
69,8
х
13,2
12,3
-1,7
100
100
100
100
х
0
0
0

Примітка: * - вірогідність результатів стосовно до контрольної групи, р < 0,05.

Уникнення обриву (з візуальним стимулом). На 15 добу у всіх тварин II та IV груп
рефлекс повністю сформований, у III групі – 92,8 % тварин володіли цим рефлексом.
М′язова сила. Найвищі результати витривалості показали тварини II та III груп.
Кількість щуренят, що утримувались на дротяній сітці протягом 15 сек. становила, відповідно,
на 13,2 та 12,3 % більше, ніж у контрольній групі, однак кількість тварин IV групи, у яких
сформувався цей рефлекс була меншою на 1,7 % щодо контролю.
Повертання в повітрі. Усі тварини контрольної і дослідних груп на 17 добу швидко
перевертались у повітрі і падали на всі чотири лапи, зберігаючи добру орієнтацію. Це вказує
на те, що у щуренят рефлекс був повністю сформований.
Отже, у тварин II групи, із семи тестів на визначення швидкості формування сенсорнорухових рефлексів та точної координації рухів, чотири показники є вищими, ніж у тварин
контрольної групи, лише показник геотаксису є на 1,8 % нижчим від контролю. У тварин III
групи із 7 тестів – 3 показники вищі щодо контролю, 2 – нижчі і 2 – рівні з показниками
контролю. У тварин IV групи спостерігається аналогічна картина як у тварин III групи, однак
тварини III групи показали нижчі результати у тестах “уникрення обриву” та “уникнення
обриву з візуальним стимулом”, у той час як у тварин IV групи – у тестах “маятниковий
рефлекс” та “м'язова сила”.
Проведення тесту «відкрите поле» дає можливість вивчати поведінку щурів, оцінюючи
вираженість і динаміку окремих поведінкових елементів, рівень емоційно-поведінкової
реактивності, стратегію дослідницької та захисної поведінки тварини, симптоми
неврологічного дефіциту, локомоторну стереотипію тощо (табл. 2).
Локомоція. Аналіз поведінки щурів у тесті «відкрите поле» за показником “кількість
пересічень” - характеризує загальний рівень активації. Як видно з таблиці 2, на 14 та 18 доби
життя горизонтальна рухова активність, визначена за кількістю перетнутих квадратів
тваринами II групи протягом тестування, збільшувалась відповідно на 40,1 та 20,1 % (р<0,05)
порівняно з контролем. Отримані дані за тестування тварин III та IV дослідних груп на 14 добу
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є більшими відповідно на 18,5 і 21,4 %, а на 18 добу – меншими на 7,9 %; 11,9 % щодо
контролю, однак результати є статистично не достовірними.
Таблиця 2
Орієнтовно-дослідницька, рухова та емоційна активність щурів F2 у тесті «відкрите поле»
за впливу цитрату германію, M±m

Показники
Локомоція (кількість
квадратів)
Кількість заглядань в
отвори
Грумінг (кількість
умивань)
Кламбінг
(кількість стійок)
Рерінг
(кількість стійок)
Кількість болюсів
Можливі аномалії
руху (кількість, опис)

Доба
спостережень

I – контроль
(n = 58)

14
18
14
18
14
18
14
18
14
18
14
18
14
18

4,39±0,41
14,67±1,56
0,196±0,065
0,342±0,109
0,054±0,03
0,340±0,088
0,211±0,065
0,795±0,177
0
0,051±0,036
0
0
0
0

Групи тварин
II – 10 мкг
III – 20 мкг
Ge/кг м. т.
Ge/кг м. т.
(n = 23)
(n = 85)
6,125±0,67*
5,2±0,34
17,62±1,58*
13,51±1,03
0,250±0,123
0,423±0,072*
0,095±0,066
0,618±0,112
0,190±0,088
0,123±0,037
0,143±0,078
0,326±0,055
0,50±0,154*
0,205±0,064
1,133±0,270*
1,506±0,197*
0,095±0,095
0,232±0,085
0,476±0,190**
0,802±0,155**
0
0
0
0
0
0
0
0

IV – 200 мкг
Ge/кг м. т.
(n = 69)
5,33±0,46
12,93±1,02
0,256±0,071
0,333±0,099
0,169±0,052
0,324±0,064
0,219±0,079
1,648±0,226*
0,063±0,031
0,635±0,121***
0
0
0
0

Примітка: вірогідність результатів стосовно контрольної групи: * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001

Кількість заглядань в отвори. Показник ніркового рефлексу свідчить про формування
здатності тварини досліджувати “відкрите поле”. На 14 день орієнтувально-дослідницька
реакція щурів збільшується щодо контролю у всіх дослідних тварин, однак статистично
достовірними є лише результати тварин III групи, де число заглядань у нірки є більшим у 2,2
раза (р<0,05), ніж у контрольних. На 18 добу цей показник залишається високим у тварин III
групи (збільшення у 1,8 раза), проте у тварин II групи відзначено суттєве зменшення у 3,6 раза.
Грумінг. Грумінг (косметична поведінка, фактор емоційності) у щурів є важливою
характеристикою поведінки тварин у “відкритому полі”. Традиційно, щури більшу частину
часу приділяють вичісуванню свого тіла, порівняно з переміщенням у просторі, однак
інтерпретація цього показника є неоднозначною. Так, зазначені дії можуть бути наслідком як
високої (реакція заміщення), так і низької (“справжня” гігієнічна поведінка) тривожності .
Емоційна активність тварин дослідних груп на 14 добу була вищою у всіх груп тварин в
середньому у 2–3 рази, на 18 добу у щурів III та IV груп показник залишається на рівні
контролю і становить відповідно 0,326±0,055; 0,324±0,064 (р>0,05), а для тварин II групи
доволі суттєво зменшується – у 2,4 раза.
Кламбінг та рерінг. Вертикальна рухова активність свідчить про пошуковудослідницьку активність тварин. Більша кількість стійок вказує на менший рівень
тривожності. У щурів II групи як пристінкові, так і вільні стійки є частішими стосовно
контролю як на 14, так і на 18 добу життя. Так, кламбінг пристінковий рерінг на 14 добу
збільшився у 2,4 раза (р<0,05), на 18 добу – 1,2 раза (р<0,05), рефлекс “вільна стійка” є
сформованим у тварин на 14 добу (у контролі він відсутній), на 18 добу цей показник
збільшується у 9,3 раза (р<0,01). Щодо тварин III та IV груп, то кламбінг пристінковий рерінг
на 18 добу збільшується, відповідно, у 1,9 та 2,1 раза (р<0,05), а вільний – у 15,7 (р<0,01) та
12,5 (р<0,001) раза.
Кількість болюсів. Акти дефекації й уринації під час проведення дослідження в умовах
“відкритого поля” у тварин всіх груп були відсутні.
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Аномалії руху не були відмічені у тварин як контрольної, так і дослідної груп.
Проведення тесту «відкрите поле» дало можливість виявити зміни в поведінці тварин
під впливом цитрату наногерманію, що проявляються збільшенням спонтанної горизонтальної
рухової активності (II група) та частоти пізнавальних рухів:заглядання у нірки (III група) та
пристінкової і вільної стійки (II, III та IV групи).
ВИСНОВКИ
Дослідженнями впливу різних водних концентрацій ЦНGe на ріст і розвиток потомства
щурів F2 і формування у них сенсорно-рухових та поведінкових реакцій встановлено:
 у тварин, яким випоювали ЦНGe відзначено тенденцію до швидшого формування
сенсорно-рухових рефлексів і точної кооринації рухів протягом підсисного періоду.
Використання нижчої концентрації ЦНGe (10 мкг Ge/кг м. т.) сприяє отриманню кращих
результатів щодо прояву цих рефлексів у ранньому віці;
 застосування різних концентрацій ЦНGe призводить до певних відмінностей,
порівняно з контролем поведінки тварин у тесті “відкрите поле”: за дози 10 мкг Ge/кг м. т. збільшується горизонтальна рухова та пошуково-дослідницька активність тварин; за дози 20
мкг Ge/кг м. т. та 200 мкг Ge/кг м. т. суттєво збільшується, особливо на 18 добу, пристінкова і
вільна стійка.
Перспективи досліджень. Враховуючи отримані результати і вищенаведені висновки,
нами будуть проводитись подальші дослідження щодо з'ясування механізму дії ЦНGe в
організмі тварин та вплив його на ембріонну токсичність і розвиток різних фізіологічних
систем.
SENSORY-MOTOR REFLEXES AND BEHAVIORAL RESPONSES OF RATS F2 WHEN
THE MOTHER OF DIFFERENT DOSES IS EXPOSED TO A CITRATE
NANOGERMANIUM
U. Tesarivska
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetskа str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
In this paper, the state of development of sensory-motor reflexes and locomotor and orientingresearch activity of F2 rats for actions of various doses of citrate of nanogermanium in the suckling
period is considered. The integrity of the development of the nervous system and the formation of
vital reflexes of F2 animals was assessed by appropriate physiological tests. The results of the studies
show that in animals that were deposited with nanogermanium citrate, sensory-motor reflexes and
precise coordination of movements are formed more quickly. The use of a low dose of this compound
(10 μg Ge / kg body weight) contributes to better results of these indices. Analysis of the data from
the "open field" test is evidence of a change in the behavior of animals using different concentrations
of nanogermanium citrate: at a dose of 10 μg Ge / kg body weight, horizontal motor and exploratory
activity increases; at a dose of 20 μg Ge / kg body weight and 200 μg Ge / kg body weight is
significantly increased, especially on day 18, сlimbing and rering.
Keywords: CITRATE NANOGERMANIUM, SENSOR-MOVING REFLEXES, "OPEN
FIELD" TEST, RATS.
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СЕНСОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РЕФЛЕКСЫ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
КРЫСЯТ F2 ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ МАТЕРИ РАЗНЫХ ДОЗ
ЦИТРАТА НАНОГЕРМАНИЯ
У. И. Тесаривская
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается состояние развития сенсорно-двигательных рефлексов и
локомоторной и ориентировочно-исследовательской деятельности крысят F2 за действия
различных доз цитрата наногермания в подсосный период. Целостность развития нервной
системы и формирования жизненно необходимых рефлексов животных F2 оценивали с
помощью соответствующих физиологических тестов. Результаты исследований показывают,
что у животных, которым выпаивали цитрат наногермания, быстрее формируются сенсорнодвигательные рефлексы и точная координация движений. Использование низкой дозы данного
соединения (10 мкг Ge/кг м. т.) способствует получению лучших результатов этих
показателей. Анализ данных теста "открытое поле" свидетельствуется об изменении
поведения животных, которым применяли различные концентрации цитрата наногермания:
при дозе 10 мкг Ge/кг м. т. - увеличивается горизонтальная двигательная и поисковоисследовательская активность; при дозе 20 мкг Ge / кг м. т. и 200 мкг Ge / кг м. т. достаточно
существенно увеличивается, особенно на 18 сутки, пристеночные и свободные стойки.
Ключевые слова: ЦИТРАТ НАНОГЕРМАНИЯ, СЕНСОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЕ
РЕФЛЕКСЫ, ТЕСТ "ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ", КРЫСЫ.
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БАКТЕРИЦИДНІ ТА ДЕЗІНФІКУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ
ДЕЗЗАСОБУ «ГЛУДІФОРМ–888»
О. Л. Тішин, д-р вет. наук, с. н. с.,
Р. В. Хом’як, старший науковий співробітник,
Г. Т. Копійчук, О. В. Хирівський, провідні лікарі ветмедицини,
М. М. Данко, канд. вет. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведені результати досліджень бактерицидних властивостей нового
вітчизняного дезінфікуючого засобу «Глудіформ–888», створеного на основі глутарового
альдегіду, гліоксалю, дидецилдиметиламонію хлориду та формальдегіду. Встановлено його
бактерицидне розведення, бактерицидну концентрацію, фенольний коефіцієнт та білковий
індекс. Визначена ефективність деззасобу щодо штамів мікроорганізмів при знезараженні
поверхонь тест-об’єктів. Доведено, що дезінфікуючий засіб «Глудіформ–888» проявляє високі
дезінфікуючі властивості у виробничих умовах. Він у 3,0 % концентрації і вище є ефективним
для обробки поверхонь із дерева, металу та кахелю, які забруднені органічними речовинами,
та об’єктів, які підлягають ветеринарному контролю, а при спорових формах
мікроорганізмів його робоча концентрація повинна бути 6,0 % і вище, при експозиції
у 120 хвилин і більше.
Ключові
слова:
ДЕЗЗАСІБ
«ГЛУДІФОРМ–888»,
ТЕСТ-КУЛЬТУРИ,
БАКТЕРИЦИДНЕ РОЗВЕДЕННЯ, БАКТЕРИЦИДНА КОНЦЕНТРАЦІЯ, ФЕНОЛЬНИЙ
КОЕФІЦІЄНТ, БІЛКОВИЙ ІНДЕКС, ТЕСТ-ОБ’ЄКТИ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ.
У сучасних умовах ведення тваринництва на промисловій основі з метою недопущення
інфекційних, інвазійних і, особливо, антропозоонозних хвороб, важливе місце в комплексі
заходів займає дезінфекція. Вона має вирішальне значення та залишається найбільш дешевим,
доступним, відносно простим і, головне, надійним засобом в неспецифічній профілактиці
захворювань сільськогосподарських тварин і птиці. Ринок дезінфікуючих засобів України
представлений їх широким асортиментом, які у своєму складі містять одну чи декілька діючих
речовин. Однак більшість з них не в повній мірі відповідають сучасним вимогам по
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універсальності, розчинності, активності стосовно широкого спектру до мікроорганізмів та
формуванню до них резистентності, неагресивності відносно різноманітних будівельних
конструкцій і матеріалів, екологічної безпеки, оптимальному співвідношенню – «ефективність
– витратна норма – ціна». Тому доводиться використовувати нові, більш ефективні деззасоби
[1].
Для вивчення бактерицидної активності та визначення ефективності різних
концентрацій, представлено новий дезінфікуючий засіб «Глудіформ–888», для дезінфекції
об’єктів, що підлягають ветеринарно-санітарному нагляду. Дезінфектант являє собою
прозорий світло-жовтого кольору, без механічних включень розчин, зі специфічним запахом.
Добре змішується з водою. У 1000 мл деззасобу містяться такі діючі речовини: глутаровий
альдегід – 70 г, гліоксаль – 56 г, дидецилдиметиламонію хлорид і формальдегід по – 130 г.
Деззасіб призначений для вологої та аерозольної дезінфекції. Термін зберігання – 2 роки з дня
виготовлення.
Альдегідам притаманна сильна бактерицидна, туберкулоцидна, віруліцидна,
фунгіцидна та спороцидна дія. З групи альдегідів для дезінфекції використовують
гліоксалевий (гліоксаль) та глутаровий діальдегід. Гліоксаль – органічна сполука, жовта
рідина та э найпростішим діальдегідом. Глутаровий альденід є основною діючою речовиною
багатьох закордонних і вітчизняних препаратів для дезінфекції. Засоби на основі діальдегідів
виявляють активність за наявності органічних речовин, не мають корозійної дії, не псують
виробів з гуми, дерева і пластмаси [2].
Деззасоби на основі четвертинних амонієвих сполук (ЧАС) характеризуються хорошою
розчинністю та мийним ефектом, антикорозійними й антистатичними властивостями. Серед
ЧАС найуживаніші – алкілдиметилбензиламонію хлорид, диоктилдиметиламонію хлорид,
дидецилметиламонію хлорид. Ці сполуки входять до складу більшості сучасних
найпоширеніших дезінфектантів. Їх дія полягає у здатності проникати в цитоплазматичну
мембрану мікроорганізмів, що супроводжується незворотними змінами властивостей і
структури нейтральних та кислих мембранних ліпідів, що призводить до підвищення
проникності цитоплазматичної мембрани, зниження активності ферментних систем.
Ефективніше, краще ніж деякі окиснювачі, руйнують ДНК-вмістимі оболонкові віруси [1–3].
Формальдегіду/формаліну притаманна сильна бактерицидна, туберкулоцидна,
вірулецидна, фунгіцидна та спороцидна дія. Їх активність зумовлена алкілюванням меркапто-,
гідроксі-, карбоксі- й аміногруп РНК і ДНК та білків мікробів, що призводить до пригнічення
синтезу білків і нездатності до розмноження, а в результаті – до загибелі мікроорганізму.
Проте, застосування формальдегіду обмежується через його подразнювальний вплив на
слизові оболонки (навіть за дуже низьких концентрацій), тому після дезінфекції цими
розчинами приміщення необхідно провітрювати кілька діб [2, 3].
Метою роботи було вивчення бактерицидної активності, визначення ефективності
різних концентрацій деззасобу «Глудіформ–888» при дезінфекції об’єктів, що підлягають
ветеринарному нагляду, та встановлення при його застосуванні режимів дезінфекції.
Матеріали і методи. Бактерицидне розведення (БР) і бактерицидну концентрацію (БК)
дезінфікуючого засобу «Глудіформ–888» визначали in vitro на штамах культур Escherichia сoli,
Staphylococcus аureus, Sаlmonella typhimurium, Bacillus subtilis (вегетативна форма),
Proteus vulgaris. Для вивчення бактерицидних властивостей робили серійні розведення та
визначали ефективність розведення деззасобу, в яких було відмічено загибель тест-культур, та
наявність їх росту в контролі.
При вивченні фенольного коефіцієнту (ФК) визначали БР фенолу і досліджуваного
деззасобу до кишкової палички та золотистого стафілококу. Для вивчення білкового індексу
(БІ), який робили на культурі E. сoli, показник БР досліджуваного деззасобу при відсутності
білка порівнювали з показником БР у досліді з білком.
Вивчення антимікробної активності деззасобу «Глудіформ–888» при знезараженні
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поверхонь тест-об’єктів, контамінованих музейними штамами культур E. сoli, S. аureus,
B. subtilis (вегетативна та спорова форми) з незабрудненням та забрудненням органічними
речовинами, з метою розроблення режиму знезараження їх в залежності від концентрації
розчину, кратності обробки, витрати на 1 м2 поверхні та експозиції, проводили на пластинках
із дерева, заліза та кахелю з нанесенням на них суміші тест-культур із розрахунку 1 мл
двохміліардної суміші на 1 тест-об’єкт.
Бактеріологічний контроль якості дезінфекції приміщень для утримання ВРХ
проводили у ФГ «Лелик» (смт. Куликів Жовківського району Львівської області) деззасобом
«Глудіформ–888» у 3 % концентрації за препаратом, шляхом вологого зрошення поверхні
приміщення та його витрат – 250–300 мл на 1 м2 за експозиції у 120 хвилин. Для
бактеріологічного контролю після проведення дезінфекції, проби брали стерильними
тампонами з різних ділянок поверхні приміщення.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» [4].
Результати й обговорення. При вивченні мінімальної БК дезінфікуючого засобу
«Глудіформ–888» по відношенню до мікроорганізмів встановлено, що найбільш чутливими на
дію деззасобу виявилися грамнегативні бактерії тест-культури P. vulgaris, де загибель клітин
наставала за 10 і 30 хвилинних експозиціях у концентраціях 0,18 і 0,13 %, відповідно. При дії
деззасобу на грампозитивні мікроорганізми S. aureus загибель клітин наставала
за 10 та 30 хвилинній експозиціях у концентраціях 0,26 і 0,18 %, відповідно. Грамнегативні
мікроорганізми E. coli та вегетативні форми B. subtilis виявились менш чутливими до
дезінфектанта і загибель клітин наставала у концентраціях 0,52 і 0,37 %, відповідно. Найменш
чутливими до дії деззасобу виявилися тест-культури S. typhimurium де загибель клітин
наставала за 10 та 30 хвилинних експозиціях у концентраціях 0,72 і 0,52 %, відповідно. Дані
досліджень представлено в таблиці 1.
Таблиця 1
Бактерицидне розведення та бактерицидна концентрація деззасобу «Глудіформ–888» до тест-культур
Культури
Е. соlі
S. aureus
S. typhimurium
P. vulgaris
B. subtilis (вегетативна
форма)

Експозиція, хвилин
10
30
10
30
10
30
10
30
10
30

Бактерицидне розведення
1 : 192,1
1 : 268,9
1 : 376,5
1 : 527,1
1 : 137,2
1 : 192,1
1 : 527,1
1 : 737,9
1 : 192,1
1 : 268,9

Бактерицидна концентрація, %
0,52
0,37
0,26
0,18
0,72
0,52
0,18
0,13
0,52
0,37

При визаченні ФК встановлено, що БР деззасобу відносно тест-культур більше,
порівняно з БР фенолу, і середній ФК становить 1,96 для Е. соІі та 3,84 для S. aureus, тобто БР
даного деззасобу у 1,96 і 3,84 рази більше до даних тест-культур, відповідно, від БР фенолу.
Дані досліджень представлені у таблиці 2.
При проведенні досліджень встановлено, що в присутності білка активність
досліджуваного деззасобу знижується в 1,96 раза (табл. 3).
При визначенні ефективності знезаражуючих властивостей дезінфікуючого засобу на
тест-об’єктах встановлено, що для тест-культур E. сoli та S. aureus (без органічних домішок)
1,5 % концентрація деззасобу малоефективна. Для спорової форми B. subtilis малоефективна
4,0 % концентрація деззасобу (табл. 4).
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Таблиця 2
Фенольний коефіцієнт деззасобу «Глудіформ–888» до тест-культур Е. соlі та S. aureus
Тесткультури
Е. Соlі
S. aureus

Експозиція,
хвилин
10
30
10
30

Бактерицидне
розведення деззасобу
1:192,1
1:268,9
1:376,5
1:527,1

Бактерицидне
розведення фенолу
1:98
1:137,2
1:98
1:137,2

Фенольний
коефіцієнт
1,96
1,96
3,84
3,84

Середній фенольний
коефіцієнт
1,96
3,84
Таблиця 3

Білковий індекс деззасобу «Глудіформ–888»
Культура
E. сoli

Бакрозведення
без білка
10 хв. – 1 : 192,1
30 хв. – 1 : 268,9

Бакрозведення
з білком
10 хв. – 1 : 98
30 хв. – 1 : 137.2

Білковий
індекс
1,96
1,96

Середній
білковий індекс
1,96

Таблиця 4
Дезінфікуючі властивості «Глудіформ–888» на тест-об’єктах з культурами E. сoli, S. аureus
та B. subtilis (вегетативна та спорова форми)
Дерево
Концентрації деззасобу та тест-культури
0,5 % (E. сoli та S. аureus)
1,0 % (E. сoli та S. аureus)
1,5 % (E. сoli та S. аureus)
2,0 % (E. сoli та S. аureus)
із забрудненням органічними речовинами
2,5 % (E. сoli та S. аureus)
із забрудненням органічними речовинами
3,0 % (E. сoli та S. аureus)
із забрудненням органічними речовинами
3,0 % B. subtilis (вегетативна форма)
із забрудненням органічними речовинами
4,0 % B. subtilis (спорова форма)
із забрудненням органічними речовинами
5,0 % B. subtilis (спорова форма)
із забрудненням органічними речовинами
6,0 % B. subtilis (спорова форма)
із забрудненням органічними речовинами

Кахель
Експозиція, хвилин
120
30
60
120
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

30
+
+
+

60
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

-

+

Залізо
30
+
+
+

60
+
+
+

120
+
-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примітка: «+» – наявний ріст, «-» – ріст відсутній.

Одержані результати свідчать, що деззасіб у 1,5–2,0 % концентраціях для асептичного
прибирання: гладких поверхонь з кахелю, синтетичних матеріалів, лабораторних приміщень
ветеринарних клінік, тарних засобів транспортування продукції тваринного походження,
замочування спецодягу перед його пранням з забрудненням органічними речовинами не
ефективний.
Деззасіб у 2,5–3,0 % концентраціях і вище є ефективним для санації гладких поверхонь
з кахелю, синтетичних матеріалів, лабораторних приміщень ветеринарних клінік, тарних
засобів транспортування продукції тваринного походження, замочування спецодягу перед
його пранням з забрудненням органічними речовинами та жорстких поверхонь, при
профілактичній дезінфекції приміщень для тварин та птиці, які забруднені органічними
речовинами, при експозиції у 120 хвилин і більше. Деззасіб у 3,0 % концентрації і вище є
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ефективним для обробки поверхонь із дерева, металу та кахелю, які забруднені органічними
речовинами, та об’єктів, які підлягають ветеринарному контролю.
При дезінфекції об’єктів, які підлягають ветеринарному контролю, при спорових
формах мікроорганізмів робоча концентрація дезрозчину повинна бути 6,0 % і вище, при
експозиції у 120 хвилин і більше (табл. 4).
Під час профілактичної дезінфекції приміщення для утримання худоби у фермерському
господарстві «Лелик» смт. Куликів Жовківського району Львівської області деззасобом
«Глудіформ–888» у концентрації 3,0 % за препаратом, шляхом вологого зрошення поверхні
приміщення та витрат робочого розчину 0,25–0,3 л на 1 м² при експозиції у 2 години, згідно
методичних рекомендацій, проведені дослідження з визначення якості дезінфекції. З
поверхонь приміщень, які піддавалися дезінфекції, тест-мікробів кишкової палички та
стафілококу не було виділено. Дезінфекція приміщення, яка проведена 3,0 % водним розчином
«Глудіформ–888» за 120-хвилинної експозиції – якісна.
Таким чином, враховуючи широкий спектр активності деззасобу «Глудіформ–888»
стосовно мікроорганізмів, добру розчинність у воді, наведені результати свідчать про
можливість його використання для профілактичної дезінфекції тваринницьких приміщень та
об’єктів, які підлягають ветеринарному нагляду.
ВИСНОВКИ
1. Знезаражуюча бактерицидна концентрацій деззасобу «Глудіформ–888» за експозиції
10 та 30 хвилин становить відносно S. aureus – 0,26 і 0,18 %, E. coli та B. subtilis (вегетативна
форма) – 0,52 і 0,37 %, S. typhimurium – 0,72 і 0,52 %, відповідно, а для тесткультури P. vulgaris – 0,18 і 0,13 %.
2. Бактерицидна дія даного деззасобу відносно тест-культур Е. соІі та S. aureus у 1,96 і
3,84 рази, відповідно, більша від фенолу.
3. В присутності білка активність досліджуваного деззасобу знижується в 1,96 разів.
4. Деззасіб «Глудіформ–888» є ефективним при дезінфекції об’єктів, які підлягають
ветнагляду за концентрації 3 % при умові експозиції від 120 хвилин та за концентрації 6 % для
спорових форм мікроорганізмів.
Перспективи досліджень. Дослідження дезінфікуючого засобу на токсичність.
BACTERICIDAL AND DISINFECTING PROPERTIES
OF DISINFECTANT «GLUDIFORM–888»
O. L. Tishyn, R. V. Khomiak, G. T. Kopijchuk, O. V. Khyrivskyy, M. M. Danko
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Fodder Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
An article presents a study research bactericidal properties of new domestic disinfectant
«Gludiform-888» that based on glutaraldehyde, glyoxal, dydetsyldymetylamoniyu chloride and
formaldehyde Was found bactericidal dilution, bactericidal concentration, phenol coefficient and
protein index . Identified the efficiencyof disinfection preparation of microbial strains on the surface
disinfection test objects. Proved that the disinfectant «Gludiform-888» shows a high disinfecting
properties under production conditions. At 3,0 % and higher concentration was effective for surface
treatment of wood, metal and tile that are contaminated with organic substances and objects subject
to veterinary controls and 6.0 % and higher for elimination spore forms of microorganisms with an
exposure of 120 minutes or more.
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БАКТЕРИЦИДНЫЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА
ДЕЗСРЕДСТВА «ГЛУДИФОРМ-888»
А. Л. Тишин, Р. В. Хомяк, Г. Т. Копийчук, А. В. Хыривский, Н. Н. Данко
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований бактерицидных свойств нового
отечественного дезинфицирующего средства «Глудиформ-888», созданного на основе
глутарового альдегида, глиоксаля, дидецилдиметиламония хлорида и формальдегида.
Установлено его бактерицидное разведение, бактерицидную концентрацию, фенольный
коэффициент и белковый индекс. Определена эффективность дезсредства к штаммам
микроорганизмов при обеззараживании поверхностей тест-объектов. Доказано, что
дезинфицирующее средство «Глудиформ-888» проявляет высокие дезинфицирующие
свойства в производственных условиях. Он в 3,0 % концентрации и выше является
эффективным для обработки поверхностей из дерева, металла и плитки, загрязненных
органическими веществами, и объектов, подлежащих ветеринарному контролю, а при
споровых формах микроорганизмов его рабочая концентрация должна быть 6,0 % и выше, при
экспозиции в 120 минут и более.
Ключевые слова:
ДЕЗСРЕДСТВО «ГЛУДИФОРМ-888», ТЕСТ-КУЛЬТУРЫ,
БАКТЕРИЦИДНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ, БАКТЕРИЦИДНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ, ФЕНОЛЬНЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ, БЕЛКОВЫЙ ИНДЕКС, ТЕСТ-ОБЪЕКТЫ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ.
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МІКРОБІОЛОГІЯ ТА ВІРУСОЛОГІЯ
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИНИ CEVAC IBird
ПРОТИ ІНФЕКЦІЙНОГО БРОНХІТУ БРОЙЛЕРІВ
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ В ІНКУБАТОРІ
І. К. Авдосьєва, канд. вет. наук,
В. В. Регенчук, завідувач сектору,
О. Б. Басараб, науковий співробітник,
І. Л. Мельничук, старший науковий співробітник
1

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

Представлені результати ефективності вакцини Сevac IBird проти інфекційного
бронхіту курей при одноразовій вакцинації бройлерів в інкубаторі. Протестовано 25 партій
бройлерів із 12 птахівницьких господарств у кінці відгодівлі на 41–52 добу, вакцинованих
проти ІБК в інкубаторі Сevac IBird спрей-методом. Встановлено, що серед 25 протестованих
партій бройлерів на 41-52 добу, середні титри специфічних антитіл до вірусу ІБК коливалися
в межах 1131 – 8852. Однак, у трьох партіях, що становить 12 % середні титри антитіл
коливалися в межах 1343 – 1495 і були нижче базових – 2000. Середні титри протективних
антитіл до вірусу ІБК в кінці відгодівлі бройлерів на 41–52 добу з 12 птахівницьких
господарств становили: <2000 – 2 (16,6 %); > 3000 – 6 (58,3 %); > 5000 – 2 (16,6 %) і > 8000
– 1 (8,3 %). Наявність 80–100 % позитивних титрів антитіл свідчить про якісно проведену
вакцинацію і, тим самим встановлено, що одноразова вакцинація Сevac IBird в інкубаторі є
цілком достатньою, щоб сформувати і створити стійкий імунітет проти ІБК.
Ключові слова: ІНФЕКЦІЙНИЙ БРОНХІТ, ВАКЦИНА СEVAC IBird, ІНКУБАТОР,
СЕРОЛОГІЯ, ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗ.
Інфекційний бронхіт курей (ІБК) – гостре висококонтагіозне вірусне захворювання, що
наносить значні економічні збитки промисловому птахівництву. Висока інфекційність вірусу,
різноманітність серотипів, швидка мінливість, чутливість популяції та інші фактори
призводять до того, що ІБК залишається надалі серйозною проблемою для птахівництва. ІБК
наносить великі економічні збитки галузі за рахунок: зниження м`ясної продуктивності,
зниження яєчної продуктивності на 50-60 %, погіршення якості яйця, підвищення загибелі та
вибраковки птиці, підвищення сприйнятливості до інших хвороб.
Однією із особливих властивостей вірусу ІБК є велика кількість різноманітних
антигенних типів збудника, що пов'язано з відмінностями в амінокислотній послідовності
протеїну S1, зумовленими мутаціями або рекомбінацією генетичного матеріалу [1]. Навіть
незначні зміни у гені S1 призводять до появи нових антигенних варіантів вірусу.
Вірус може посилювати свою вірулентність за рахунок високої мінливості. Крім цього,
встановлено, що декілька штамів різних серотипів можуть циркулювати в одному регіоні
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одночасно, що утруднює профілактику ІБК [1, 3].
Роль супутніх інфекцій, що ускладнюють важкий перебіг ІБК – M. gallіnarum викликає
збільшення випадків важких ринітів, трахеїтів та аеросакулітів у птиці; Е. со1і скорочує
інкубаційний період хвороби, а ураження респіраторного тракту, нирок та м`язів носять більш
виражений характер; при асоціації з ІБК виникає так званий “синдром опухання голови”.
Таким чином, декілька патогенів, які синергічно взаємодіють з вірусом ІБК або
вакцинами проти ІБК, обумовлюють важкий та протяжний перебіг хвороби, проте механізм
цього прояву не зовсім ясний. Існує думка, що синергізм являє собою наслідок пригнічення
імунної відповіді чи ураження епітелію слизових оболонок вірусом ІБК, що призводить до
підвищення проникнення та реплікації секундарної інфекції.
Глікопротеїн S1 вірусу ІБК належить до основних антигенів, який стимулює утворення
віруснейтралізуючих та гемаглютинуючих антитіл, видаючись найбільш вірогідним
стимулятором специфічного (гомологічного) захисту, проте білки S2 і N мають важливе
значення у формуванні перехресного захисту. Добре відома роль гуморального імунітету у
захисті курей від захворювання на ІБК. Доведено, що наявність високих титрів гуморальних
антитіл добре корелює з високою захищеністю від розповсюдження вірусу з нирок та статевого
тракту, а також від зниження несучості. Антитіла перешкоджають розповсюдження вірусу із
трахеї до інших чутливих органів, таких як нирки і яєчники [2].
Втім, при ІБК велике значення має локальний імунітет на рівні слизових оболонок
респіраторного та репродуктивного трактів, а також очей. Цей локальний захист слизових
оболонок забезпечується формуванням секреторних антигенів класу А. Рівень lgA у сльозах
краще корелює зі стійкістю до зараження, ніж рівень антитіл у сироватці.
Одними із напрямків у боротьбі з ІБК є своєчасна діагностика захворювання,
систематична вакцинопрофілактика живими та інактивованими вакцинами, застосування
вакцин проти варіантних штамів з метою забезпечення перехресного імунітету, вакцинація з
першого дня (в інкубаторії). Для проведення специфічної профілактики бройлерів проти ІБК
застосовують живі вакцини, що містять різні штами вірусу ІБК, а саме: Н120, Ма 5, 4/91, В-48,
CR 8121 АМ, а також в останні роки вакцини, що містять варіантні штами - ( Var 233 А, L1168,
1/96) та комплексні Н120 + Д274.
Багатократне застосування живих вакцин проти ІБК не завжди викликають захист птиці
від ІБК, так як з'являються нові серотипи у процесі рекомбінації чи спонтанної мутації вірусу,
а також додатковий стрес та імунодепресію, що призводить до зниження виробничих
показників.
Тому важливим є систематичне проведення серологічного моніторингу як засобу не
тільки контролю ефективності застосування вакцин проти ІБК, але як одного із лабораторних
методів для здійснювати ранньої діагностики захворювання.
Завдяки серологічному моніторингу та ранньому виявленню захворювання можна
знизити виробничі витрати за допомогою конкретно розроблених програм вакцинації та звести
до мінімуму збитки від хвороби. Проте, сам факт використання вакцин не є гарантом захисту
поголів'я від вірусних захворювань. Позитивний ефект від вакцинопрофілактики птиці буде
досягнутий тільки при постійному проведенні серологічного контролю в ІФА за допомогою
тест системи “Bio Chek” чи “ IDEXX”.
Метою нашої роботи було визначення ефективності одноразової вакцинації бройлерів
проти ІБК в інкубаторі Сevac IBird спрей-методом.
Матеріали і методи. Тест-системи фірми “Bio Chek” для визначення специфічних
антитіл до вірусу ІБК, сироватки крові від м'ясних кросів Кобб-500 і Росс-308, що були
імунізовані в інкубаторі Сevac IBird спрей – методом.
Серологічний контроль ефективності вакцинопрофілактики проти ІБК бройлерів в
кінці відгодівлі (41-52 доба) визначали в ІФА за допомогою тест- системи “Bio Chek” згідно з
інструкцією.
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Результати й обговорення. В цілому в ІФА було протестовано 25 партій бройлерів із 7
птахогосподарств на 41-52 добу, вакцинованих проти ІБК в інкубаторі Сevac IBird спрейметодом.
При проведенні досліджень успіх вакцинації визначали за трьома основними
критеріями імунної відповіді: величиною середнього титру, % коефіцієнту варіації (КВ), а
також індексу вакцинації (ІВ) – нового параметру оцінки результатів вакцинації при
використанні ІФА. Результати серологічного моніторингу сироваток крові бройлерів з 25
партій на 41–52-добу, вакцинованих проти ІБК в інкубаторі Сevac IBird наведені на рис. 1.

Рис. 1. Середні титри антитіл до вірусу ІБК бройлерів на 41-52 доби з 25 партій, вакцинованих в інкубаторі
вакциною Cevac IBird

Встановлено, наявність протективних антитіл при проведенні вакцинації проти ІБК в
інкубаторі Сevac IBird серед 25 протестованих партій бройлерів на 41-52 добу, а саме середні
титри протективних антитіл коливалися у межах від 1131 до 8852. Середні титри протективних
антитіл до вірусу ІБК в кінці відгодівлі бройлерів на 41-52 добу у трьох партіях коливалися у
межах від 1343 до 1495 і були нижче базових (2000) (12 %).
Результати серологічного моніторингу сироваток крові бройлерів вакцинованих в
інкубаторі Cevac IBird на наявність середніх проективних антитіл до вірусу ІБК в кінці
відгодівлі на 41-52 добу з 12 птахогосподарств наведені на рисунку 2.
Середні титри протективних антитіл до вірусу ІБК вкінці відгодівлі бройлерів на 4152 добу з 12 птахогосподарств становили : < 2000 – 2 (16,6 %) ; >3000 - 6 (58,3 %) ; > 5000 - 2
(16,6 %) та >8000 - 1 (8,3 %).
Про якісно проведену вакцинацію свідчили показники: високий і однорідний середній
титр, значення якого знаходилось в очікуваних межах (2000-10000), наявність 80 – 100 %
позитивних титрів та висока ступінь однорідності з КВ <70 %.
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Рис. 2. Дані серологічного моніторингу сироваток крові бройлерів на 41-52 добу
з 12 птахогосподарств, вакцинованих в інкубаторі вакциною Cevac IBird

ВИСНОВКИ
1. Протестовано 25 партій бройлерів із 12 птахогосподарств в кінці відгодівлі бройлерів
на 41-52 добу, вакцинованих проти ІБК в інкубаторі Сevac IBird спрей- методом.
2. Встановлено, що серед 25 протестованих партій бройлерів на 41-52 добу середні
титри протективних антитіл при проведенні вакцинації проти ІБК в інкубаторі Сevac IBird до
вірусу ІБК коливалися у межах від 1131 до 8852. Проте, у трьох партіях, що становить 12 %
середні титри антитіл коливалися у межах від 1343 до 1495 та були нижче базових - 2000 .
3. Середні титри протективних антитіл до вірусу ІБК в кінці відгодівлі бройлерів на 4152 добу з 12 птахогосподарств становили : <2000 – 2 (16,6 %); >3000 - 6 (58,3 %); > 5000 - 2
(16,6 %) та >8000 - 1 (8,3 %).
4. Наявність 80 – 100 % позитивних титрів свідчить про якісно проведену вакцинацію
і тим самим встановлено, що одноразова вакцинація в інкубаторі є достатньою щоб
сформувати та створити стійкий імунітет проти ІБК.
Перспективи досліджень. Планується подальше проведення серологічного
моніторінгу з метою підвищення ефективності застосування вакцини проти ІБК в залежності
від епізоотичної ситуації.
EFFECTIVENESS OF VACCINES CEVAC IBird AGAINST CHICKENS
INFECTIOUS BRONCHITIS USED IN INCUBATORS
I. K. Аvdosieva, V. V. Rehenchuk, O. B. Basarab, I. L. Melnychuk
State scientific-research control Institute of veterinary preparations and feed additives,
11,.Donetska str, Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The results of the efficаcy of vaccine Sevac IBird against infectious bronchitis of hens in a
single broiler vaccination in the hatchery. Tested 25 parties from 12 broiler poultry farms for fattening
at the end of 41-52 days vaccinated against IBV incubator Sevac IBird spray - method. Found that
among 25 parties broilers tested at 41-52 days, the average titers of specific antibodies to the virus
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IBV ranged 1131 to 8852. However, the three parties representing 12 % of the average antibody titers
were in the range 1343 to 1495 and were below basic – 2000. Average protective titers of antibodies
to the virus IBС end of fattening chickens at night and 41-52 from 12 poultry were <2000 – 2 (16.6
%); > 3000 – 6 (58.3 %); > 5000 – 2 (16.6 %) and> 8000 – 1 (8.3 %). The presence of 80 – 100 %
positive antibody titers indicates the quality ongoing vaccination and thus found that the one-time
vaccination Cevac IBird incubator is quite sufficient to form and create a strong immunity against the
IBV.
Keywords: INFECTIOUS BRONCHITIS, VACCINE SEVAC IBird, INCUBATOR,
SEROLOGY, ELISA.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНЫ CEVAC IBird ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОГО
БРОНХИТА БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В ИНКУБАТОРЕ
И. К. Авдосьева, В. В. Регенчук, О. Б. Басараб, И. Л. Мельничук
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок,
ул..Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Представлены результаты эффективности вакцины Сevac IBird против инфекционного
бронхита кур при однократной вакцинации бройлеров в инкубаторе. Протестировано 25
партий бройлеров с 12 птицеводческих хозяйств на 41-52 сутки, вакцинированных против
ИБК в инкубаторе Сevac IBird спрей-методом. Установлено, что среди 25 протестированных
партий бройлеров на 41-52 сутки, средние титры специфических антител к вирусу ИБК
колебались в пределах 1131 до 8852. Однако, в трех партиях, что составляет 12 %, средние
титры антител колебались в пределах 1343 до 1495 и были ниже базовых - 2000. Средние титры
протективных антител к вирусу ИБК конце откорма бройлеров на 41-52 сутки с 12
птицеводческих составляли: < 2000 - 2 (16,6 %); > 3000 - 6 (58,3 %); > 5000 - 2 (16,6 %) и >
8000 - 1 (8,3 %). Наличие 80-100 % положительных титров антител свидетельствует о
качественно проведенной вакцинации и тем самым установлено, что однократная вакцинация
в инкубаторе является вполне достаточной, чтобы сформировать и создать устойчивый
иммунитет против ИБК.
Ключевые слова: ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ, ВАКЦИНА СEVAC IBird,
ИНКУБАТОР, СЕРОЛОГИЯ, ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ.
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ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ «МУЛЬТИБАКТЕРИН BS+LA»
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ НЬЮКАСЛСЬКОЇ
ХВОРОБИ БРОЙЛЕРІВ
І. К. Авдосьєва1, канд. вет. наук,
Л. І. Фляк1, старший науковий співробітник,
І. Н. Григорашева2, директор
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Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
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ТОВ «Відродження М»
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2

У статті наведені результати позитивного впливу пробіотичного препарату
«Мультибактерин Bs+La», що містить симбіотичну суміш пробіотичних бактеріальних
культур Bacillus subtilіs + Lactobacillus acidophilus – 107 м.т./см3 на ефективність вакцинації
бройлерів проти ньюкаслської хвороби (НХ). Встановлено підвищення ефективності
вакцинації бройлерів проти НХ при застосуванні препарату двома курсами в дозі 1 см 3 на
голову до і після вакцинації проти НХ упродовж 5 днів поспіль. Дані серологічних досліджень
на наявність протективних антитіл вказували на підвищення середнього титру проти НХ в
1,7 рази і групового імунітет на 37,5 %. Показано позитивний вплив «Мультбактиерин
Bs+La» на організм курчат: підвищення середньодобових приростів, стимулюючу дію на
імунологічні і морфологічні показники крові.
Ключові слова: ПРОБІОТИК, БРОЙЛЕРИ,
СЕРОЛОГІЯ, ПРОТЕКТИВНІ АНТИТІЛА.

ХВОРОБА

НЬЮКАСЛА,

ВАКЦИНА,

У ветеринарній медицині все більшого поширення набуває корекція
імунодепресивного стану за допомогою пробіотиків, особливо у системі виконання
протиепізоотичних заходів у птахівництва. До чинників, що негативно впливають на організм
птиці належать стресові ситуації, масове застосування антибіотиків та інших
хіміотерапевтичних препаратів, постійні вакцинації, незадовільний стан мікроклімату у
пташниках, а також згодовування неякісних кормів, в тому числі уражених мікотоксинами. В
результаті цього розвивається стан імунодефіциту, дисбактеріоз, погіршуються виробничі
показники за рахунок збільшення загибелі птиці та зниження продуктивності [1, 2].Тому
корекція стану організму птиці, що досягається шляхом нормалізації мікрофлори шлунковокишкового тракту, є надзвичайно актуальною. Застосування пробіотиків, що здатні проявляти
конкурентну та антагоністичну дію до патогенних мікроорганізмів, а також сприяти
підвищенню резистентності організму і проявляти імуномоделюючу дію вимагають
подальших розробок ефективних схем їх застосування при вирощуванні птиці [3, 4].
Враховуючи здатність пробіотиків активувати захисні реакції макроорганізмів, була
зроблена спроба вивчити вплив полікомпонентного пробіотика «Мультибактерин Bs+La» на
імунну відповідь бройлерів, вакцинованих живою вакциною проти хвороби Ньюкасла.
Матеріали і методи. Пробіотичний препарат «Мультибактерин Bs+La», що містить
симбіотичну суміш пробіотичних бактеріальних культур Bacillus subtilіs + Lactobacillus
acidophilus – 107 м.т./.см3 застосовували у дозі 1 см3 на голову за схемою (табл. 1).
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Таблиця 1
Схема проведення випробувань «Мультибактерину Bs+La»
Групи
1
2

Назва груп

Назва препарату
«Мультибактерин
дослідна
Bs+La»
не задавали
контрольна
пробіотик

Схема застосування
по 5 днів поспіль,
двома курсами

Вік птиці (доби) Метод застосування
14 по 18
З водою
20 по 24

Вивчення морфофункціонального стану організму курчат-бройлерів до- і після
застосування пробіотика проводили за морфологічними і біохімічними показниками крові,
згідно з прийнятими методиками. Вплив пробіотику на ефективність вакцинації проти НХ
бройлерів вивчали шляхом визначення протективних антитіл в реакції затримки
гемаглютинації (РЗГА) та визначення групового імунітету, %, згідно з інструкцією.
Результати й обговорення. Результати застосування «Мультибактерину Bs+La» на
бройлерах при проведенні вакцинації проти хвороби Ньюкасла наведені у таблиці 2.
Таблиця 2
Дані серологічних показників при застосуванні «Мультибактерину Bs+La» при проведенні
вакцинації проти НХ бройлерів у РЗГА
Назва хвороби
НХ

Показники
Середній титр, лог2
Груповий імунітет, %

Контроль
3,6
62,2

Дослід
6,0
100

У результаті застосування «Мультибактерину Bs+La» на бройлерах до- та після вакцинації 5
днів поспіль з водою, встановлено позитивний вплив на ефективність імунізації проти НХ.
Встановлено, що середні титри специфічних антитіл до вірусу НХ як у контрольній, так і дослідній
групах були на рівні протективних. Середній титр до вірусу НХ у дослідній групі був у 1,7 рази

вище, у порівнянні з контролем. Груповий імунітет підвищився на 37,5 % і становив у досліді
100 %, тоді як у контролі – 62,5 %.
При проведенні вакцинації курчат-бройлерів проти НХ, за умов застосування
«Мультибактерину Bs+La», встановили збільшення середньодобового приросту на 4,4 %,
підвищення збереженості – на 1,3 %, зменшення конверсії корму – на 4,3 % та збільшення
Європейського коефіцієнта ефективності – на 27,4 одиниці, порівняно до контрольної групи.
Результати досліджень впливу «Мультибактерину Bs+La» на гематологічні показники
курчат-бройлерів при застосуванні до та після вакцинації проти НХ наведені у таблиці 3.
При визначенні вмісту гемоглобіну встановлено, що у бройлерів дослідної групи рівень
гемоглобіну був вищим на 10,3 %, у порівнянні до контрольної групи. Встановлено
стимулюючий вплив препарату на організм, що проявилося у покращенні забезпечення органів
та тканин бройлерів киснем.
Кількість лейкоцитів у крові бройлерів дослідної групи була вище від показника
контрольної групи на 32,3 %, що вказувало на більш активний імунний захист бройлерів
дослідної групи. Спостерігалася тенденція до збільшення гемоглобіну, кількості еритроцитів,
лімфоцитів та зменшення кількості еозинофілів та псевдоеозинофілів.
Результати біохімічних показників курчат-бройлерів наведені у таблиці 4.
За показниками біохімічних досліджень суттєвих відмінностей між дослідною та
контрольною групами не відзначено.
Дослідження показників імунного захисту наведені у таблиці 5.
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Таблиця 3
Гематологічні показники курчат-бройлерів вакцинованих проти НХ
за умов застосування «Мультибактерину Bs+La»
Показники

Групи

До застосування пробіотика

Гемоглобін, г/л

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

75,9±6.4

Еритроцити, Т/л
Гематокрит, %
ШОЕ, мм/год
Лейкоцити,г/л
Базофіли, %
Еозинофіли, %
Псевдоеозинофіли,
Лімфоцити, %
Моноцити, %

2,0±0,2
22,0 ±1,1
2,7 ± 0,9
12,5 ± 1,8
1,3±0,7
5,0±0,6
32,0±1,8
53,3±1,3
5,6±0,3

Після застосування пробіотика
10-11-та доба
87,3 ± 4,9
79,1 ±5,7
2,6 ±0,3
2,4± 0,1
23,5 ± 1,3
22,5± 0,5
3,2 ±0,5
3,0± 0,6
27,8 ±3,3
21,0± 2,0
1,7± 0,3
1,1 ±0,6
3,0 ± 0,9
4,3± 0,3
34,3± 0,7
38,0 ± 1,1
59,6 ± 0,9
49,7 ± 1,3
4,3 ± 0,3
6,0 ± 0,6

Таблиця 4
Біохімічні показники сироваток крові курчат-бройлерів,
вакцинованих проти НХ, за умов застосування «Мультибактерину Bs+La»
Показники

Групи

До застосування пробіотика

Загальний білок, г/л

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

30,7 ± 1,9

Альбумін, %
α1-глобуліни, %
α2 -глобуліни, %
Β- глобуліни, %
Γ- глобуліни, %
АлАТ, мккат/л
АсАТ, мккат/л
ЛФ, нмоль/с л
Загальні ліпіди, г/л
Загальний холестерол,
ммоль/л

39,4 ±3,0
7,9 ± 0,9
12,6 ± 3,3
14,8 ± 1,3
25,3± 0,8
0,29 ± 0,03
0,75± 0,03
961 ± 44
3,15 ± 0,16
3,14 ± 0,16
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Після застосування пробіотика
10-11-та доба
29,1±0,5
29,7± 0,3
32,1±1,5
31,8±1,2
6,7±1,0
6,1±1,2
17,2±0,3
17,5±1,9
19,5±1,4
19,2±3,6
25,5±0,8
25,4±1,7
0,3±0,02
0,25±0,03
0,85±0,02
0,70±0,03
1043±70
905±28
3,33±0,21
4,58±0,16
3,66±0,03
3,94±0,17

Таблиця 5
Імунологічні показники, за умов застосування «Мультибактерину Bs+La»
Показники

Групи

ФАН, %

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

ФІ, м.т/нейтр.
ЛАСК, %
БАСК, %
ЦІК
од.в 100 мл

Вік птиці
Після застосування пробітика
До застосування пробіотика
через 10-11 добу
25,3± 1,9
15,8±2,8
19,3 ± 0,6
11.1 ± 2.4
9,3 ±2,2
13.1 0,8
48,9 ±3,2
41,9± 1,3
54,5 ± 0,8
84,6± 6,7
70,2± 5,2
81,3 ± 4,7
25±1,1
23±1,2
14±0,9

Дослідження показників імунного захисту вказують на дещо вищий рівень ФАН та
БАСК у бройлерів дослідної групи, у порівнянні до контрольної. Встановлена різниця між
показниками вмісту ЦІК у бройлерів дослідної та контрольної груп. Так, вміст ЦІК у бройлерів
дослідної групи був в 1,78 раза вищим, ніж у бройлерів контрольної груп, що свідчить про
активний стан імунітету в результаті застосування «Мультибактерину Bs+La», а значить про
високу імунну відповідь на введення вакцини проти НХ та формування групового імунітету.
Встановлено збільшення розмірів ворсинок слизової оболонки 12-палої кишки курчатбройлерів на тлі застосування «Мультибактерин Bs+La» (рис.)
мкм

2000
1500
1000
500
0

Контроль

Дослід

Контроль

30 доба
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Рис. Порівняльна оцінка морфометричних показників слизової оболонки дванадцятипалої кишки курчатбройлерів вакцинованих проти НХ за умов застосування «Мультибактерин Bs+La»

Так, у бройлерів дослідної групи довжина ворсинок 12-палої кишки була вище на
230 мкм (30 доба), 149,8 мкм (45 доба), у порівняні до контролю, відповідно. Глибина крипт
контрольної групи була меншою на 64,4 мкм (30 доба) та 94,7 мкм (45 доба). При застосуванні
«Мультибактерину Bs+La» гістологічними дослідженнями показано збільшення розмірів
ворсинок та співвідношення довжини ворсинок до глибини крипт, що вказує на позитивний
вплив препарату щодо підвищення біологічної доступності засвоєння корму у кишечнику.
ВИСНОВКИ
1. Встановлено підвищення ефективності вакцинації бройлерів проти НХ при
застосуванні «Мультибактерин Bs+La» двома курсами в дозі 1см3 на голову до- і після вакцинації
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проти НХ впродовж 5 днів поспіль.
2. Дані серологічних досліджень встановили підвищення середнього титру до вірусу НХ в

1,7 раза та групового імунітету – на 37,5 %.
3. Виявлено позитивний вплив «Мультибактерин Bs+La» на організм курчат: зростання
середньодобових приростів маси тіла, стимулюючу дію препарату на імунологічні та морфологічні
показники крові.

Перспективи досліджень. Вивчення ефективності пробіотичного
«Мультибактерин Bs+La» проти бактеріальних інфекцій птиці та тварин.

препарату

NFLUENCE OF THE PROBIOTIC PREPARATION "MULTIBACTERIN BS+LA"
ON THE EFECTIVENESS OF VACCINATION AGAINST THE NEWCASTLE DISEASE
I. Avdosieva1, L. Flak1, I. Grigorasheva2
1

State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
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6, Serhiya Yadova str., Odesa, 75031, Ukraine
2

SUMMARY
The results of the positive effect of the probiotic preparation "Multibacterin Bs+La"
containing a symbiotic mixture of probiotic bacterial cultures of Bacillus subtilis and Lactobacillus
acidophilus – 107 mt / cm3 on the effectiveness of vaccination of broilers against ND are presented
in the article. An increase in the effectiveness of vaccination of broilers against ND when using the
drug at a dose of 1 cm3 per head for two days before and after vaccination against the ND for 5
consecutive days was established. Data from serological studies for the presence of protective
antibodies indicated an increase in the average titer against ND in 1.7 times and group immunity by
37.5 %. The positive influence of "Multibacterin Bs+La" on the chickens organism is shown: an
increase in the average daily weight gain, a stimulating effect on the immunological and
morphological parameters of the blood.
Keywords: PROBIOTICS, CHICKENS, NEWCASTLE DISEASE, VACCINE,
SEROLOGY, PROTECTIVE ANTIBODIES.
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «МУЛЬТИБАКТЕРИН BS+LA»
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ НЬЮКАСЛСКОЙ БОЛЕЗНИ
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты положительного влияния пробиотического препарата
«Мультибактерин Bs+La», содержащего симбиотическую смесь пробиотических
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бактериальных культур Bacillus subtilиs + Lactobacillus acidophilus – 107 м.т./см3 на
эффективность вакцинации бройлеров против НБ. Установлено повышение эффективности
вакцинации бройлеров против НБ при применении препарата в дозе 1 см3 на голову двумя
курсами до- и после вакцинации против НБ в течение 5 дней подряд. Данные серологических
исследований на наличие протективных антител указывали на повышение среднего титра до
вируса НБ в 1,7 раза и группового иммунитета на 37,5 %. Показано положительное влияние
«Мультибактерин Bs+La» на организм цыплят: повышение среднесуточных привесов,
стимулирующее действие на иммунологические и морфологические показатели крови.
Ключевые слова: ПРОБИОТИК, БРОЙЛЕРЫ, БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА, ВАКЦИНА,
СЕРОЛОГИЯ, ПРОТЕКТИВНЫЕ АНТИТЕЛА.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КУЛЬТИВУВАННЯ
ВИРОБНИЧОГО ШТАМУ E. COLI 055 ПРИ ВПОРЯДКУВАННІ ЕТАПІВ
ЗАГАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЛАНЦЮГА ЗБЕРІГАННЯ
В КОЛЕКЦІЯХ
О. І. Гордієнко, канд. с.-г. наук
Державний науково контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів,
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151, Україна
Автором проведено моніторинг щодо використання процедури культивування у
технологічному ланцюзі зберігання мікроорганізмів у колекції НЦШМ ДНКІБШМ. Уся
процедура досліджена на прикладі виробничого штаму Е. соlі 055. Визначені етапи та
специфіка проведення процедури культивування на кожному з них. Досліджено процедури
культивування мікроорганізму на кожному з етапів технологічного ланцюга. Контролювання
видових ознак здійснювали перевіряючи культурально-морфологічні, біохімічні властивості, а
також за визначенням кількості життєздатних клітин після проведення кожного етапу.
Обрано підхід щодо оптимізації використання та приготування поживних середовищ на
кожному з етапів технології зберігання виробничого штаму у колекції.
Ключові слова: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, ЕТАП, КУЛЬТИВУВАННЯ, ШТАМ,
ОПТИМІЗАЦІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ.
Моніторинг процесів лабораторних досліджень, які проводяться із колекційними
штамами при їх зберіганні, є необхідною процедурою для визначення послідовності,
характерності оптимізації та стандартизації етапів у загальній технології зберігання [1, 2].
Кожний етап технології зберігання виробничого штаму у колекції базується на
проведенні процесу культивування мікроорганізміу.
Проведення скринінгу щодо визначення завдань процесу культивування та показників
результатів на кожному етапі, є початком оптимізації технології зберігання штамів у колекції.
Попереднє визначення функцій процесу культивування для кожного етапу (ідентифікація,
відновлення, накопичення та консервування) за найбільш характерними та сталими
показниками обумовлює вибір технології виготовлення відповідного поживного середовища
культивування. Також ця процедура є передумовою при поводженні із штамом у колекції
щодо подальшої стандартизації лабораторних досліджень на кожному етапі окремо та
технології тривалого зберігання загалом.
Стандартизація лабораторних досліджень і випробувань, як процесів при поводжені із
колекційним штамом передбачає систематизацію і узагальнення отриманих фактичних
показників у взаємозв`язку з теоретичними напрацюваннями. Одним з об’єктів стандартизації
є процес (культивування) тому його слід розглядати, як один із методів знаходження
оптимального рішення однотипових технологічних процедур для кожного окремого етапу
технологічного ланцюга зберігання штамів [3–5].
У НЦШМ ДНКІБШМ існує технологія зберігання виробничих штамів у колекції, які в
подальшому використовують при виробництві ВІП. Вона передбачає здійснення низки
послідовних етапів, що базуються на процесі культивування, його проведення відрізняється у
відповідності до функцій кожного етапу, але ж є сталим при проведенні одного й того ж етапу
у часі при тривалому зберіганні. Кожен етап має бути досконало вивчений, проаналізований,
контрольований, оптимізований та в подальшому стандартизований за умов створення
системи якості.
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Мета роботи. Впорядкування технології зберігання колекційних штамів в НЦШМ за
послідовністю етапів та оптимізацією процесу культивування на кожному з них на прикладі
виробничого штаму E. coli 055, що зберігається у колекції НЦШМ ДНКІБШМ.
Матеріали і методи. Нами було проведено моніторинг щодо визначення послідовності
технологічних етапів, в яких передбачається процес культивування виробничого штаму E. coli
055. Виокремлені функціональні, технологічні особливості процесу культивування на
кожному етапі та визначені приоритетні показники ефективності для кожного з етапів
(диференціація, відновлення, накопичення, консервування) у технології зберігання штамів.
За результатами проведеного моніторингу процедури лабораторних досліджень, де
головним процесом є культивування нами було впорядковано за функціональними
особливостями етапи технології зберігання виробничого штаму E. сoli 055.
1 етап – ідентифікація (диференціація);
2 етап – відновлення;
3 етап – накопичення біомаси;
4 етап – консервування.
Кожний етап у технології зберігання виробничого штаму у колекції, що базується на
процесі культивування, має свої функціональні завдання. Результати ефективності проведення
кожного етапу обумовлені визначеними функціями кожного з них (ідентифікація,
відновлення, накопичення біомаси, консервування) та обраними приоритетними показника.
На кожному етапі за його функціональною призначеністю визначаються приоритетні
показники якості проведення процесу культивування із загально визначених, а саме: видова
приналежність; відновлення фізіологічного стану клітин; характер накопичення біомаси;
культурально-морфологічні ознаки; біохімічні властивості та кількість живих клітин за
показником колонієутворюючих одиниць (КУО).
На першому етапі пріоритетним показником його проведення була ідентифікація
штаму, на другому – відновлення фізіологічного стану клітин, на третьому – накопичення
біомаси та на четвертому – консервування через ліофільне висушування.
При проведенні досліджень були використані методи: мікроскопіювання,, біохімічна
якісна кольорова реакція з цукрами Гіса, визначення концентраці клітин за підрахуноком
кількості живих клітин методом десятикратного розведення .
Дослід проводили з виробничим колекційним штамом E. coli 055 методом посіву на
тверді та рідкі поживні середовища.
За паспортними характеристиками культура характеризується такими показниками:
– за культурально-морфологічними ознаками колоній на диференційному середовищі
Ендо – це гладкі 2-3 мм в діаметрі, з металевим блиском колонії;
– за морфологією клітин – це палички 25-30 мкм з заокругленими кінцями;
– за біохімічними властивостями – E. coli 055 ферментує глюкозу, маніт, лактозу,
негативна реакція на ферментацію маніта, утворює індол, не асимілює середовища Кліглера
та Олькеницького;
– за швидкістю накопичення біомаси – 1000000 клітин за добу.
Для оптимального впорядкування поводження із виробничим штамом були визначені
особливості культивування E. coli 055 на кожному окремому етапі у загальному
технологічному ланцюгу зберігання виробничого штаму. Нами були підібрані поживні
середовища для забезпечення ефективного проведення кожного етапу за його
функціональними характеристиками, а саме: на етапі 1 – підтвердити (визначити) видову
приналежність; на етапі 2 – відновити фізіологічний стан клітин; на етапі 3 – підвищити
ростові властивості культури для ефективного накопичення біомаси та на етапі 4 – підготувати
культуру бактеріальних клітин для консервування через ліофільне зневоднення.
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Нами були виготовлені поживні середовища для процесу культивування на кожному
етапі технологічного ланцюгу зберігання виробничого штаму E. coli 055 в колекції НЦШМ
ДНКІБШМ, та захисне середовище Файбіча.
На етапі «ідентифікація» посів культури проводили на поживне середовище Endo агар.
Культивування на етапі «відновлення» проводили на поживному середовищі ЗПВ (забуферена
пептонна вода). Процес культивування на етапі «накопичення» проводили на поживному
рідкому середовищі ТСБ (триптон соєвий бульон). Етап «консервування» проводили з
використанням захисного середовища Файбіча (сахарозо-желатинова суміш). Всі поживні
середовища готували за комерційною технологією, що наведена у
рецепті фірми
постачальника (HIMEDIA).
Видову приналежність штаму E. coli 055 визначали за культурально-морфологічними
ознаками росту колоній після висіву культури «штрихом» на агаризовані поживні середовища.
Методом мікроскопіювання визначали морфологію клітин при збільшені 1,25×100 під
імерсією. А біохімічні властивості культури визначали методом ферментолізу 12 цукрів Гіса
(якісна кольорова реакція). Кількість живих клітин визначали загально прийнятим методом
10-кратних розведень та підрахунком колоній (КУО) культивованих на чашках Петрі з Endo
агаром. Ефективність процесу культивування кожного етапу перевіряли за визначеними
пріоритетними показниками якості його функції у загальному ланцюзі зберігання штаму у
колекції.
Результати й обговорення. Результати проведених досліджень наведені у таблиці.
Порівнюючи результати досліджень за обраними функціональними показниками якості
кожного етапу нами було визначено, що оптимальним поживним середовищем культивування
на етапі «ідентифікація (1)» ліофільно висушеного виробничого штаму E. coli 055 є
середовище Ендо агар. Пріоритетним показником цього етапу було визначення видової
приналежності за морфологічними ознаками росту колоній. При культивуванні культури на
цьому середовищі спостерігали ріст колоній S-форми з характерним металевим блиском та
діаметром 1-3 мм. Але за морфологічними ознаками клітин спостерігали відхилення, а саме
палички були достатньо видовжені 30-50 мкм, за біохімічними властивостями також
спостерігали відхилення від норми – ферментоліз цукрів Гіса уповільнений зміна кольору
наступала на третю добу, кількість життєздатних клітин за показником КУО становила 530000
кл./мл за добу.
Таблиця
Результати процесу культивування виробничого штаму E. coli 055 на етапах
технологічного ланцюга зберігання у колекції НЦШМ ДНКІБШМ
№
п/п

Етапи

Середовища

1

Диференційний (1)

Ендо

2

Відновлення (2)

ЗПВ

3

Накопичення (3)

ТСБ

4

Консервування (4)

МПБ

Культурально-морфологічні
ознаки колоній та клітин
S-форма, діаметр 1-3мм,
металевий блиск. Видовжені
палички 30-50 мкм
(видовжені)
S-форма, діаметр 2-3 мм
(діаметр норма), металевий
блиск. Палички 25-30
мкм (норма)
S-форма,діаметр 2-3
мм(норма), металевий блиск.
Палички 25-30 мкм (норма)
S-форма, діаметр 2-3 мм
(норма), металевий блиск.
Палички 30-50 мкм
(видовжені)
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Біохімічні
властивості
Ферментоліз цукрів –
характерний, але
уповільнений (3 доби)
Ферментоліз цукрів
характерний (24 год)
Ферментоліз цукрів
Гіса характерний
(24 год)
Ферментоліз цукрів
Гіса характерний, але
уповільнений
(48-72 год)

Показник
КУО (кл./мл)
530000

850000

10000000

820000

На етапі «відновлення (2)» приоритетним показником процедури культивування було
нормалізувати морфологію клітин та відновити біохімічні властивості. Оптимальним
поживним середовищем процесу культивування E. coli 055 на цьому етапі була обрана
забуферена пептонна вода (ЗПВ), завдяки використанню якої було відновлено фізіологічний
стан клітин. Так морфологія клітин мала відповідну форму – палички розміром 25-30 мкм із
закругленими кінцями .Також були нормалізовані біохімічні властивості, а саме швидкість
фрментолізу цукрів Гіса спостерігали на 24 годину культивуцвання. Показник КУО
збільшився і становив 850000 кл./мл за добу.
На етапі 3 «накопичення біомаси» нами було проведедене культивування E. coli 055 на
поживному середовищі збагачення триптон-соєвому бульйоні (ТСБ). За приоритетним
показником якості проведення етапу було обрано підрахунок КУО.Нами було визначено, що
накопичення біомаси збільшилось до 10000000 кл./мл за добу. За показниками культуральноморфологічних та біохімічних властивостей також було встановлено відповідність до
паспортної норми .
На етапі 4 «консервування» методом ліофільного висушування отримують сублімовану
культуру E. coli 055. Ліофільне висушування проводили з додаванням захисного середовища
Файбіча до добової культури E. coli 055 прокультивованої (після етапу збагачення 3) на МПБ
з концентрацією живих клітин 1000000 кл./мл. Після ліофільного висушування за для
визначення впливу його на фізіологічний стан та життєздатність клітин були проведені
дослідження щодо перевірки характерних культурально-морфологічних, біохімічних та
фізіологічних властивостей (за методикою етапів культивування 1 та 2). Було встановлено, що
показник КУО становив 820000 кл./мл (82% життєздатних клітин). Ферментоліз цукрів
уповільнився (48-72 години), культурально-морфологічні властивості колоній відповідали
нормі, а клітини були змінені, за розміром та формою (видовжені палички). З такими
характеристиками культура виробничого штаму E. coli 055 було закладено на зберігання.
ВИСНОВКИ
1. У результаті проведених досліджень щодо технологічного ланцюгу зберігання
виробничого штаму E. coli 055 у колекції НЦШМ ДНКІБШМ було визначено та узагальнено
необхідну і сталу послідовність етапів, де визначальною процедурою на кожному з них є
культивування.
2. Визначено функції кожного з етапів у загальному технологічному ланцюзі щодо
зберігання виробничого штаму у колекції.
3. Досліджено специфіку проведення процедури культивування на кожному з етапів
окремо завдяки оптимальному підходу щодо технології виготовлення, підбору, та
використання поживного середовища на кожному етапі технологічного ланцюга зберігання
виробничого штаму у колекції.
4. Наведені результати досліджень впорядковують послідовність етапів, визначають
функціональні особливості процесу культивування на кожному з них при поводженні із
виробничим штамом E. сoli 055 у загальному технологічному ланцюгу зберігання у колекції
НЦШМ ДНКІБШМ.
Перспективи досліджень. Отриманні результати досліджень можуть слугувати, як
один з підходів щодо стандартизації технології зберігання виробничих штамів та забезпечення
стабільності їх властивостей.
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FEATURES OF CULTIVATION OF PRODUCTION STRAIN E. COLI 055 STAGES
IN THE OVERALL PROCESS OF STORAGE IN COLLECTIONS
О. І. Gordienko
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Miocroorganisms,
30, Donetska str., Kyiv, 03151, Ukraine
SUMMARY
As a result of research on the process of production storage E. coli 055 in a collection NCM
SSCIBS were identified and summarized the necessary and constant sequence of stages where the
procedure is crucial cultivation. The functions of each stage in the overall technology chain for storage
in the production strain collection. Each stage in the process of biotechnological production strains
deposited in the collection based on the process – cultivation. Results culturing at each stage due to
certain features of each and optimization of manufacturing technology and the related media. Each
stage is determined and recorded physiological state of cells benchmarks, namely culturalmorphological characteristics, biochemical properties and determining the number of living cells
counting colony forming units (CFU).
Keywords: TECHNOLOGICAL PROCESS STAGE, CULTIVATION, PRODUCTION
STRAIN, THE NUTRITIONAL ENVIRONMENT, OPTIMIZATION, STANDARDIZATION.
ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШТАММА
E. COLI 055 НА ЭТАПАХ ОБЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ХРАНЕНИЯ В КОЛЛЕКЦИЯХ
О. И. Гордиенко
Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов
микроорганизмов»,
ул. Донецкая, 30, г. Киев, 03151, Украина
АННОТАЦИЯ
Проведен мониторинг использования процедуры культивирования в технологической
цепи хранения микроорганизмов в коллекции НЦШМ ГНКИБШМ. Вся процедура
апробирована на примере производственного штамма E. coli 055. Определены этапы и
специфичность проведения процедуры культивирования на каждом из них. Исследовано
процедуры на каждом из этапов технологической цепи. Контроль видовой принадлежности
осуществляли проверкой культурально-морфологических, биохимических свойств, а также за
счет подсчета количества жизнеспособных клеток после проведения каждого из этапов.
Выбран подход относительно оптимизации использования и приготовления питательных сред
на каждом этапе технологии сохранения производственного штамма.
Ключевые слова: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ЭТАП, КУЛЬТИВИРОВАНИЕ,
ШТАММ, ОПТИМИЗАЦИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ.
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ПРОБЛЕМИ І РОЗРОБКА НОВОГО ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
КОРІВ, ХВОРИХ НА МАСТИТ
І. М. Кушнір, д-р вет. наук, с. н. с.,
С. Д. Мурська, канд. вет. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведені результати бактеріологічних досліджень секрету молочної залози
корів у господарствах різних форм власності Львівської області. Доведено, що молоко від
корів, хворих на мастит, майже в усіх випадках містило значну кількість умовно-патогенних
мікроорганізмів. Причому, домінуючу роль у спектрі цих мікроорганізмів відігравали:
стрептококи і стафілококи, найчастіше виділялись культури Staphylococcus аureus,
Streptococcus agalactiae, Escherichia coli. Хвороби молочної залози корів завдають значних
економічних збитків господарствам різної форми власності, які полягають у не
доодержуванні молока, зниженні його якості та вибраковці корів, в першу чергу
високопродуктивних. Крім того, вживання молока від хворих корів на мастит загрожує
здоров'ю людей, що є неприпустимим.
Створення нових й удосконалення існуючих протимаститних засобів здійснюється, як
правило, шляхом розробки багатокомпонентних препаратів, до складу яких входять декілька
активно діючих речовин із різних класів хімічних сполук, які повинні доповнювати одна одну в
спектрі протимікробної активності. Саме тому, виправданою є розробка нових
протимаститних засобів, які б гарантували високу ефективність їх застосування.
Ключові слова: МАСТИТИ, МОЛОЧНА ЗАЛОЗА, МІКРООРГАНІЗМИ,
МІКРОФЛОРА, КУЛЬТУРА, ЗБУДНИК, БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Мастит (Mastitis) – запалення молочної залози, що розвивається внаслідок дії
механічних, термічних, хімічних та біологічних факторів і характеризується патологічними
змінами у тканинах і секреті молочної залози. Мастити можуть виникати під впливом різних
факторів, дія яких зазвичай проявляється в поєднанні з численними, що привертають до
захворювання, умовами. Відповідно до етіології, всі мастити можна розділити на дві основні
групи: інфекційні, що виникають в результаті впливу мікроорганізмів на молочну залозу,
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неінфекційні, що з'являються при фізичному або хімічному травмуванні вим'я, неправильному
доїнні тощо. Вони характеризуються патологічними змінами як у тканинах, так і в секреті
молочної залози [1].
Хвороби молочної залози трапляються у корів із різною продуктивністю як у період
лактації, так і в сухостійний, незалежно від пори року [2, 5–8].
Сприятливих факторів для виникнення маститів дуже багато. Тому врахувати їх усіх
неможливо. Необхідно виділити основні чинники, зокрема: резистентність організму корови і
її молочної залози; наявність і ступінь патогенності збудників; дію стресових чинників; умови
годівлі, утримання, експлуатації, особливо, доїння [1, 3–5].
Серед мікроорганізмів-збудників маститів є резервуарні (Staphylococcus аureus,
Streptococcus agalactiae), які постійно містяться у вимені і часто спричинюють субклінічні
мастити. Можливо, цьому сприяє те, що на сучасних великих фермах у корів імунітет
знижений. За порушення технології, зниження імунітету, дії несприятливих факторів
виникають клінічні мастити [1–4]. Інший вид збудників – мікроорганізми навколишнього
середовища, які можуть бути сапрофітні, патогенні та умовно-патогенні: Streptococcus uberis,
Streptococcus disgalactiae, Escherichia coli, які викликають мастит [8, 10–12].
Ефективність лікування корів за маститів знаходиться в прямій залежності від
своєчасності і послідовності надання лікувальної допомоги. Важливо не лише ліквідувати
вогнище запалення, але й уникнути рецидиву, не допустити поширення захворювання на інші
чверті вимені, зберегти продуктивність тварини. Лікування проводять з урахуванням форми та
перебігу захворювання [8, 10–12].
Значний рівень резистентності мікроорганізмів до антибіотиків потребує пошуку нових
сполук з антимікробною дією та розробки на їх основі нових ефективних лікарських засобів.
Етіотропна терапія базується на застосуванні антимікробних засобів – антибіотиків,
сульфаніламідів і інших хіміотерапевтичних препаратів, а також препаратів на основі
ферментів мікробних клітин, пробіотиків, фітонцидів тощо. Протимаститні препарати можуть
містити один лікарський засіб або їх комбінації. Вони нерідко мають різні торгові назви, є
аналогами за своїм складом і механізмом дії.
Останнім часом проводяться дослідження щодо створення нових комплексних
антибактеріальних препаратів, що запобігають виникненню полірезистентних штамів
мікроорганізмів. Значних успіхів у вирішенні цієї проблеми досягли вчені з-за кордону [9, 10].
Ринок ветеринарних препаратів на сучасному етапі є недосконалим і потребує значного
розвитку.
Метою нашої роботи було дослідити секрет молочної залози корів на предмет
виявлення збудників маститу та визначення їх чутливості до антибіотиків.
Матеріали і методи. Виділення мікроорганізмів із проб молока корів, хворих на мастит,
проводили загальновизнаними методами. Ідентифікацію мікроорганізмів і визначення їх
чутливості до широкого спектру антибіотиків проводили за допомогою автоматичного
мікробіологічного аналізатора “VITEK-2”та згідно з довідником Берджі [16].
Чутливість мікроорганізмів до антибіотиків потрібно визначали у чистій культурі. Для
виготовлення інокуляту 5-10 однорідних колоній суспендували у 2 см³ ізотонічного розчину
натрію хлориду. Бактеріальну суспензію (100 КУО/см³, залежно від виду мікробів) в об’ємі
1 см³, рівномірно розподіляли по поверхні середовища при похитуванні чашки, надлишок
рідини видаляли піпеткою. Чашки підсушують за кімнатної температури упродовж 20–30 хв,
після чого на поверхню засіяного газону на однаковій віддалі наклали диски з антибіотиками.
Результати враховували через 24 та 48 год після інкубування за оптимальної температури,
вимірюючи діаметри зон затримки росту мікроорганізмів навколо дисків.
Результати й обговорення. На початковому етапі наших досліджень було проведено
дослідження 29 проб молока корів, хворих на клінічну та субклінічну форму маститу.
Результати досліджень наведено в таблицях 1 та 2.
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Таблиця 1
Виділені збудники маститу корів за клінічної форми, n =29
Виділені збудники
Staphylococcus аureus
Streptococcus agalactiae
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Streptococcus agalactiae + Staphylococcus аureus
Staphylococcus аureus + Escherichia coli

Кількість
9
8
2
2
5
3

%
33,7
29,4
8,6
2,2
22,5
3,6
Таблиця 2

Виділені збудники маститу корів за субклінічної форми, n =29
Виділені збудники
Staphylococcus аureus + Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus аureus + Staphylococcus epidermidis + Streptococcus agalactiae +
Streptococcus dysgalactiae
Streptococcus dysgalactiae + Streptococcus agalactiae + Streptococcus uberis
Staphylococcus аureus + Streptococcus agalactiae + Escherichia coli

Кількість
6
12

%
24,1
41,6

8
3

30,4
3,9

Як видно з даних таблиць 1 та 2, домінуючу роль у виникненні маститів відіграли
стрептококи та стафілококи. Найчастіше виділяли Staphylococcus аureus, Streptococcus
agalactiae, Escherichia coli як в монокультурі, так і в асоціації.
Однак, після аналізу виділених збудників із молока хворих тварин, встановили, що за
клінічної форми маститу частіше виділяли: Staphylococcus аureus (33,7 %), Streptococcus
agalactiae (29,4 %), Escherichia coli (8,6 %) Pseudomonas aeruginosa (2,2 %) та в асоціації
Streptococcus agalactiae і Staphylococcus аureus (22,5 %); Staphylococcus аureus та Escherichia
coli (3,6 %). За виникнення субклінічного маститу виявили такі асоціації: Staphylococcus аureus
та Staphylococcus epidermidis (24,1 %), Staphylococcus аureus, Staphylococcus epidermidis,
Streptococcus agalactiae та Streptococcus dysgalactiae (41,6 %), Streptococcus dysgalactiae,
Streptococcus agalactiae та Streptococcus uberis (30,4 %), Staphylococcus аureus, Streptococcus
agalactiae та Escherichia coli (3,9 %).
Необхідно зазначити, що у лабораторній та клінічній практиці для діагностування
маститів важливу роль відіграють дослідження направлені на виявлення кількості соматичних
клітин. Контроль кількості соматичних клітин у молоці корів необхідний з огляду своєчасного
виявлення початкової стадії захворювання і призначення лікування. Нами було встановлено,
що кількість соматичних клітин у молоці клінічно здорових тварин коливалася в межах 80–400
тис./см³; за субклінічного маститу – 500–800 тис./см³; за клінічних форм маститу – 800–6900
тис./см³.
Крім того, надзвичайно важливим у діагностичному аспекті є визначення клітинного
складу секрету вимені корів. Оскільки, такий підхід є об'єктивнішим показником здоров'я
молочної залози в порівнянні з підрахунком загальної кількості соматичних клітин.
При визначенні клітинного складу секрету вимені корів отримали дані, наведені в
таблиці 3.
Таблиця 3
Клітинний склад секрету вимені корів за різного вмісту соматичних клітин
Секрет вимені
корів
Клінічно
здорові
Хворі на
мастит

Кількості соматичних
клітин, тис./см³
до 100
до 400
500 – 800
800 –1500

Досліджено проб
3
3
1
17
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Клітинний склад секрету вимені, %
нейтрофіли
Лімфоцити
14,9±1,7
51,9±1,2
15,8±2,0
50,1±2,5
33,3±3,7
41,1±2,5
43,9±3,1
49,9±1,7

Як видно з даних таблиці 3, у пробах, взятих від клінічно здорових корів, кількість
соматичних клітин у секреті вимені була в межах від 100 до 400 тис./см³. Із зростанням
кількості соматичних клітин у секреті молочної залози виявляли зростання кількості
нейтрофілів у 1,9–2,1 раза. Вміст лімфоцитів незалежно від кількості соматичних клітин у
секреті вимені залишався незмінним.
Запальний процес у молочній залозі супроводжувався збільшенням кількості
нейтрофілів більше 32 %. Вміст лімфоцитів у секреті клінічно здорових та хворих на мастит
корів залишався практично незмінним.
На наступному етапі було визначено чутливість виділених культур до антимікробних
препаратів. Оцінка чутливості мікробів до антибіотиків та вивчення їх фармакокінетики є
основними лабораторними показниками, які при їх співставленні дозволяють прогнозувати
ефективність антибактеріальної терапії. Результати досліджень наведено у таблиці 4.
Таблиця 4
Чутливість виділених культур до антибіотиків
Антибіотики
Ампіцилін
Бензилпеніцілін
Оксацилін
Цефуроксим
Цефтриаксон
Амікацин
Гентаміцин
Ципрофлоксін
Норфлоксацин
Левоміцетин
Клиндаміцин

Діаметри зон затримки росту (мм)
Staphylococcus аureus
Escherichia coli
Pseudomonas аeruginosa
15,9±4,9
16,8±3,2
16,7±3,7
15,2±4,8
14,8±2,6
16,9±3,8
15,1±2,9
31,1±3,2
18,1±3,3
14,8±1,5
19,8±1,9
19,9±3,1
16,8±3,0
23,7±3,8
19,8±3,9
17,5±2,6
20,8±4,9
26,8±4,9
16,8±4,9
22,1±3,2
25,1±4,8
15,5±3,1
17,9±4,1
13,9±4,1
-

Примітка: '' - '' - відсутність зон затримки росту.

Як видно з даних таблиці 4. виділені культури до досліджуваних антибіотиків були
помірно-чутливими або резистентними. Зокрема, Pseudomonas аeruginosa була стійка до
ампіциліну, бензилпеніціліну, цефуроксиму, левоміцетину, клиндаміцину, еритроміцину,
тетрацикліну та оксациліну; Escherichia coli до бензилпеніціліну, оксациліну, клиндаміцину та
еритроміцину; Staphylococcus аureus до еритроміцину.
Отже, створення нових й удосконалення існуючих протимаститних засобів
здійснюється, як правило, шляхом розробки багатокомпонентних препаратів, до складу яких
входять декілька активно діючих речовин із різних класів хімічних сполук, які повинні
взаємодоповнювати одна одну в спектрі протимікробної активності. Значний рівень
резистентності мікроорганізмів до антибіотиків потребує пошуку нових сполук з
антимікробною дією та розробки на їх основі нових ефективніших лікарських засобів. Це і
становить актуальність необхідності в розроблені нових протимаститних препаратів.
ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що молоко від корів, хворих на мастит, майже в усіх випадках містило
значну кількість умовно патогенних мікроорганізмів. За цих умов, домінуючу роль у спектрі
цих мікроорганізмів відігравали стрептококи і стафілококи, найчастіше виділялись такі
культури: Staphylococcus аureus, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli як в монокультурі,
так і в асоціації.
2. За клінічної форми маститу частіше у монокультурі виділяли: Staphylococcus аureus
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(33,7 %), Streptococcus agalactiae (29,4 %), а в асоціації – Streptococcus agalactiae і
Staphylococcus аureus (22,5 %). За субклінічної форми маститу виділяли такі культури в
асоціації: Staphylococcus аureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae та
Streptococcus dysgalactiae (41,6 %); Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae та
Streptococcus uberis (30,4 %) Staphylococcus аureus та Staphylococcus epidermidis (24,1 %).
3. Виділені культури мікроорганізмів, від корів, хворих на мастит, були помірночутливими або стійкими до досліджуваних антибіотиків.
Перспективи
досліджень.
Дослідження
ефективності
новостворенного
протимаститного препарату.
PROBLEMS AND DEVELOPMENT OF NEW PREPARATION
FOR COWS TREATMENT SUFFERING FROM MASTITS
I. Kushnir, S. Murska
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The article contains the results of bacteriological search of cows mammary gland secretions
in farms of different ownership forms in Lviv region. It has been proved, that milk from cows
suffering from mastitis, in almost all cases contained a significant number of conditionally pathogens.
Moreover, a dominant role in the spectrum of microorganisms played: streptococci and staphylococci,
culture Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli are most often allocated.
Diseases of the mammary gland of cows causing significant economic losses to farms of different
ownership, consisting in not obtaining to milk, reducing its quality and culling of cows, primarily of
high productivity. Furthermore, the use of milk from sick cows with mastitis threatens the health of
people, which is unacceptable.
Creating new and improving existing anti-mastite means, as a rule, is carried out through the
development of multi-drugs, which include a number of active substances from different classes of
chemical compounds, which should complement each other in the spectrum of antimicrobial
activity. That is why, to develop new anti-mastite means are justified, which would guarantee a high
efficiency of their applications.
Keywords: MASTITIS, MAMMARY GLAND, MICROORGANISMS, MICROFLORA,
CULTURE, PATHOGENS, BACTERIOLOGICAL TESTS.
ПРОБЛЕМЫ И РАЗРАБОТКА НОВОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОРОВ,
БОЛЬНЫХ МАСТИТОМ
И. М. Кушнир, С. Д. Мурская
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты бактериологических исследований секрета молочной
железы коров в хозяйствах различных форм собственности Львовской области. Доказано, что
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молоко от коров, больных маститом, почти во всех случаях содержало значительное
количество условно-патогенных микроорганизмов. Причем, доминирующую роль в спектре
этих микроорганизмов играли: стрептококки и стафилококки, чаще всего выделялись
культуры Staphylococcus аureus, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli. Болезни молочной
железы коров наносят значительный экономический ущерб хозяйствам различных форм
собственности, которые заключаются в недополучении молока, снижении его качества и
выбраковке коров, в первую очередь высокопроизводительных. Кроме того, употребление
молока от коров, больных маститом угрожает здоровью людей, что недопустимо.
Создание новых и усовершенствование существующих противомаститных средств
осуществляется, как правило, путем разработки многокомпонентных препаратов, в состав
которых входят несколько активно действующих веществ из разных классов химических
соединений, которые должны дополнять друг друга в спектре противомикробной активности.
Именно поэтому, оправдана разработка новых противомаститных средств, которые бы
гарантировали высокую эффективность их применения.
Ключевые слова: МАСТИТЫ, МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, МИКРООРГАНИЗМЫ,
МИКРОФЛОРА,
КУЛЬТУРА,
ВОЗБУДИТЕЛЬ,
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ.
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ТОКСИКОЛОГІЯ

УДК 619:615.5

ВИВЧЕННЯ ПІДГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО
ЗАСОБУ НА ОСНОВІ СОЛЕЙ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ
І. М. Кушнір, д-р вет. наук, с. н. с.,
Г. В. Колодій, старший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведено результати визначення підгострої токсичності дезінфікуючого
засобу, виготовленого на основі солей полігексаметиленгуанідину. Прояв підгострої
токсичності оцінювали за змінами показників клінічних, гематологічних та біохімічних
досліджень.
У результаті проведеного експерименту встановлено, що при застосуванні
досліджуваного засобу у дозах 0,12 та 0,6 мг/кг, значної різниці у коефіцієнтах маси
внутрішніх органів білих щурів, у порівнянні з контролем, не виявлено. Проте, у щурів IV
дослідної групи спостерігали збільшення коефіцієнтів маси печінки, селезінки та легень.
За час тривалого застосування препарату при визначенні біохімічних показників крові
тварин ІІ, ІІІ та IV дослідних груп спостерігали достовірне збільшення активності АлАТ,
АсАТ та ЛФ, у порівнянні до тварин контрольної групи. У щурів ІІІ та IV дослідних груп
виявлено незначне зниження рівня загального білка.
У результаті проведених експериментальних досліджень нами було з’ясовано, що
дезінфікуючий засіб, виготовлений на основі солей полігексаметиленгуанідину, за
довготривалого використання в дозах – 0,12 та 0,6 мг/кг не викликає токсичної дії на організм
білих щурів, що в цілому характеризує його, як безпечний досліджуваний засіб. що не викликає
токсичної дії на організм білих щурів.
Ключові слова: ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ, ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИН,
ДОЗА, ЩУРИ, ДОСЛІДНА ГРУПА, ПІДГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ, ДОСЛІДЖЕННЯ.
Надзвичайно важливим завданням, яке стоїть перед сучасною ветеринарною
медициною, є дотримання комплексу заходів, що спрямовані на запобігання виникнення
інфекційних захворювань [1–3]. При цьому воду для напування сільськогосподарських тварин
та птиці часто не враховують як етіологічний чинник виникнення захворювань [4, 5].
Оскільки використання води, контамінованої патогенними мікроорганізмами, несе
потенційну загрозу для здоров’я тварин та птиці, та впливає на їх продуктивність, що у свою
чергу призводить до зниження рентабельності виробництва [6, 7].
Саме тому вода перед подачею у тваринницькі приміщення, повинна пройти стадію
очищення та знезараження. Значна кількість запропонованих дезінфікуючих препаратів, що
застосовуються для обробки води чи систем водозабезпечення, є токсичними для організму
тварин та птиці, і часто проявляють негативні наслідки на макроорганізм. З огляду на це, на
сьогоднішній день актуальною проблемою сучасної ветеринарної медицини залишається
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пошук нових, ефективних, нешкідливих і дешевих дезінфікуючих засобів для обробки води та
систем водопостачання [8]. При цьому надзвичайно важливим у процесі створення та
впровадження будь-якого лікарського засобу є визначення його токсикологічних параметрів
[9].
Метою наших досліджень було визначити підгостру токсичність дезінфікуючого
засобу, виготовленого на основі солей полігексаметиленгуанідину.
Матеріали і методи. Визначення підгострої токсичності досліджуваного засобу
проводили згідно із загальновизнаною методикою [10].
З цією метою за принципом аналогів було сформовано 4 групи білих щурів масою тіла
145-160 г, по 10 тварин у кожній. Перша група тварин була контрольною, і отримувала
звичайну питну воду, ІІ дослідна група – дезінфікуючий засіб у дозі 0,12 мг/кг, ІІІ – 0,6 мг/кг
та ІV – 1,2 мг/кг.
Дезінфікуючий засіб білим щурам задавали щоденно вранці, натще, упродовж 28 діб,
перорально – за допомогою зонда для лабораторних тварин. Упродовж всього експерименту
тварин утримували в однакових умовах на стандартному харчовому раціоні віварію та
проводили спостереження за їх загальним станом і поведінкою.
На 28 добу експерименту та у період відновлення на 14 добу після застосування
дезінфікуючого засобу, за легкого ефірного наркозу здійснювали забій тварин. Усі втручання
та забій проводили із дотриманням вимог “Європейської конвенції про захист хребетних
тварин, яких використовують для експериментальних та наукових цілей” (Страсбург, 1985).
З метою визначення впливу досліджуваного засобу на організм дослідних тварин
відбирали зразки крові для проведення гематологічних та біохімічних досліджень та внутрішні
органи (серце, селезінку, нирки, печінку, легені) для визначення коефіцієнтів маси тіла.
Кількість еритроцитів та лейкоцитів визначали шляхом підрахунку їх на сітці Горяєва
лічильної камери; диференційний підрахунок лейкоцитів здійснювали шляхом
мікроскопічного дослідження клітин у мазках крові; концентрацію гемоглобіну –
геміглобінціанідним методом [11]. У сироватці крові визначали вміст загально білка, глюкози,
креатиніну, сечовини, лужної фосфатази (ЛФ), аспартатамінотрансферази ( АсАт) та
аланінамінотрансферази (АлАт) [12].
Статистичну обробку результатів проводили за t-критерієм Ст'юдента. Для відповідних
розрахунків було використано стандартний пакет програм статистичного аналізу Microsoft
Excel.
Результати й обговорення. Упродовж 28-добового застосування дезінфікуючого
засобу у різних дозах змін у поведінці білих щурів не встановлено. Тварини були активними
та рухливими, координація рухів не порушена, апетит збережений. Загибелі лабораторних
тварин як у контрольній, так і в дослідних групах не відмічено.
Напочатку експерименту та на 28 добу застосування дезінфікуючого засобу проводили
зважування тварин всіх груп. Результати визначення маси тіла щурів наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Маса тіла білих щурів за застосування досліджуваного засобу (M±m, n=6)
Групи та дози
I-контрольна
II-дослідна
III-дослідна
IV-дослідна

Середня маса тіла однієї тварини, г
На початку досліду
На 28 добу
155 ± 2,88
194,16±4,16***
155 ± 2,88
190,83±3,0**
153,33±2,47
181,66 ± 4,01***
156,66±2,1
179,16±4,72**

Примітка: ступінь вірогідності до контролю ** P < 0,01; *** P < 0,001.
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Зростання загальної маси, %
25,3
23,1
18,5
14,4

Як видно з даних, наведених у таблиці 1, найбільшу інтенсивність зростання маси тіла
виявлено у тварин контрольної та ІІ дослідних груп, що у відсотковому відношенні становило,
відповідно, – 25,3 та 23,1 %. У тварин ІV дослідної групи впродовж всього експерименту
спостерігали найнижчі показники приросту загальної маси тіла. Зокрема, на 28 добу
експерименту середня маса однієї тварини у ІV дослідній групі зменшилась на 14,4 % і
становила 179,16 г.
У подальшому визначали коефіцієнти маси внутрішніх органів білих щурів. Результати
досліджень наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Коефіцієнти маси внутрішніх органів білих щурів на 28 добу застосування
досліджуваного засобу (M±m, n=5)
Органи
Серце
Селезінка
Нирка права
Нирка ліва
Печінка
Легені

I
3,59 ± 0,17
5,77 ± 0,27
3,19 ± 0,04
3,1 ± 0,05
36,1 ± 1,31
7,11 ± 0,66

Групи тварин
II
III
3,3 ± 0,15
3,32 ± 0,15
4,6 ± 0,36*
6,57 ± 0,31
3,1 ± 0,12
3,45 ± 0,07*
3,12 ± 0,12
3,53 ± 0,14*
36,64 ± 0,83
32,82 ± 1,65
8,07 ± 0,52
8,11 ± 0,07

IV
3,22 ± 0,06
8,34 ± 1,53
3,68 ± 0,23
3,22 ± 0,06
42,61± 2,47*
9,15 ± 0,53*

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

Як видно з даних, наведених у таблиці 2, при застосуванні досліджуваного засобу,
коефіцієнти маси внутрішніх органів у тварин ІІ та ІІІ дослідних груп, порівняно з контролем,
суттєво не змінилися. Проте, у щурів IV дослідної групи спостерігали збільшення коефіцієнтів
маси печінки та селезінки, відповідно, – на 18 та 24,7 % (P < 0,05) та легень – на 28,7 % (P <
0,05), у порівнянні з контролем.
При визначенні гематологічних показників лабораторних тварин за застосування
досліджуваного засобу, отримали дані, наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
Гематологічні показники білих щурів на 28 добу застосування досліджуваного засобу (M±m, n=5)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Гематокрит, %
Лейкоцити, Г/л
Моноцити, %
Лімфоцити, %
Нейтрофіли, %
Еозинофіли, %

I
127,16 ± 1,6
5,32 ± 0,64
44,6 ± 1,6
6,1 ± 0,07
3,8 ± 0,37
66,8 ± 2,17
28,6 ± 1,88
0,8 ± 0,2

Групи тварин
II
III
139,92 ± 4,2*
129,24 ± 0,57
5,48 ± 0,17
5,9 ± 0,13
48,6 ± 0,87
50,8 ± 2,28
5,6±0,35
5,18±0,39*
3 ± 0,31
3,6 ± 0,24
70,6 ± 1,91
66,4 ± 0,24
25,8 ± 1,71
27,6 ± 1,69
0,6 ± 0,24
0,2 ± 0,24

IV
123,42 ± 2,66
5,74 ± 0,15
50,8 ± 2,24
5,32 ± 0,12***
3,4 ± 0,4
72,8 ± 1,77*
23 ± 1,78
0,4 ± 0,2

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

За результатами досліджень (табл. 3), у тварин ІІІ та IV дослідних груп відмічено
збільшення кількості еритроцитів, відповідно – на 10,9 та 7,9 %, тоді як у щурів ІІ групи, яким
задавали досліджуваний засіб у дозі – 0,12 мг/кг, цей показник був наближений до величини
контрольної групи. При цьому виявлено, що гематокрит підвищувався у щурів ІІІ та ІV груп,
відповідно – на 13,9 (P < 0,05) та 13 % (P < 0,001). Водночас у цих же групах тварин кількість
лейкоцитів за статистично вірогідної різниці зменшилась, відповідно, на – 15,1 (P < 0,05) та
12,7 % (P < 0,001).
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У лейкограмі тварин IV дослідної групи, що отримували препарат у дозі 1,2 мг/кг,
відбулися зміни у кількісних показниках нейтрофілів, рівень яких зменшувався на 19,5 % та
еозинофілів на 50 %, у порівнянні до контролю. Також встановлено незначне зменшення
кількості моноцитів у тварин ІІІ та ІV дослідних груп, однак ці зміни не були суттєвими.
Зокрема, їх кількість зменшилась, відповідно – на 5,2 та 10,5 %, у порівнянні з тваринами
контрольної групи. Крім того, спостерігалась тенденція до незначного підвищення рівня
лімфоцитів.
Визначення біохімічних показників сироватки крові білих щурів на 28 добу подано у
таблиці 4.
Таблиця 4
Біохімічні показники сироватки крові білих щурів на 28 добу
застосування досліджуваного засобу (M±m, n=5)
Показники
АлАт, Од/л
АсАТ, Од/л
ЛФ, Од/л
Креатинін, ммоль/л
Сечовина, ммоль/л
Білок загальний, г/л
Альбуміни, %
α1-глобуліни, %
α2-глобуліни, %
β - глобуліни, %
γ - глобуліни, %
Холестерин загальний, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л

I
62,16±1,65
158,2±1,84
266,12±3,81
78,18±0,84
5,62±0,2
70,8±1,34
40,12±1,29
7,16±0,27
6,46±0,21
19,2±0,52
27,84±1,43
3,2±0,06
8,11±0,19

Групи тварин
II
III
75,12±0,99***
78,94±0,59***
185,1±0,54***
196,1±1,0***
310,7±6,27***
358,22±1,38***
74,5±0,47**
72,9±0,33*
6,08±0,13
5,78±0,1
74,57±1,88
68,46±1,0
38,66±0.52
37,47±0,36
7,8±0,12
10,66±0,3***
6,84±0,12
8,34±0,12***
16,46±0,61**
15,98±0,58**
28,84±1,98
27,18±1,26
3,0±0,05*
3,47±0,01*
8,68±0,08**
9,45±0,11***

IV
80,26±0,56***
199,1±1,01***
326,46±1,28***
71,8±0,45***
5,46±0,13
63,72±0,98*
35,16±0,26*
10,16±0,6**
13,32±0,47***
13,6±0,41***
26,94±0,32
3,45±0,01*
9,07±0,02**

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

Як видно з даних, наведених у таблиці 4, застосування дезінфікуючого засобу
спричиняло достовірне збільшення активності АлАТ у сироватці крові тварин ІІ, ІІІ та IV
дослідних груп, відповідно, на – 20,8, 26,9 та 29,1 % (P < 0,001), АсАТ, відповідно, на – 17,
23,9 та 25,8 % (P < 0,05), а також активності ЛФ на – 16,7, 34,6 та 22,6 % (P < 0,001), у
порівнянні до тварин контрольної групи.
За час тривалого застосування препарату у крові тварин ІІІ та IV дослідних груп
виявлено незначне зниження рівня загального білка. Зокрема, у тварин ІІІ групи, цей показник
був нижчий на 3,3 %, а у IV – на 10 % (P < 0,05), у порівнянні до контрольної групи. В цих
групах тварин також спостерігали підвищення рівня холестерину на 8,4 та 7,8 % (P < 0,01) та
зростання концентрації глюкози, що була вищою на – 16,5 та11,8 % (P < 0,01), порівняно до
контрольної групи.
При визначенні білкових фракцій у тварин ІІІ та IV дослідних груп виявили вірогідне
збільшення кількості α1– глобулінів, відповідно, на – 26,9 та 29,1 %, а також α2–глобулінів –
на 26,9 та 29,1 % (P < 0,001), у порівнянні до величини контрольної групи. Крім того, у тварин
ІІІ дослідної групи спостерігали зменшення кількості β-глобулінів – на 16,7 %
(P < 0,001), а в щурів IV – на 29,1 %.
У подальшому проводили визначення коефіцієнтів маси внутрішніх органів білих
щурів у період відновлення. Результати дослідження наведено у таблиці 5.
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Таблиця 5
Коефіцієнти маси внутрішніх органів білих щурів у період відновлення (M±m, n=5)
Органи
Серце
Селезінка
Нирка права
Нирка ліва
Печінка
Легені
Тимус (грудна частина)

I
3,53 ± 0,18
7,51 ± 0,76
3,69 ± 0,13
3,2 ± 0,05
37,82 ± 0,94
7,57 ± 0,15
1,86 ± 0,09

Групи тварин
II
III
4,27 ± 0,14
4,67± 0,13
6,92 ± 0,15
5,29 ± 0,54*
3,47 ± 0,13
3,69 ± 0,16
3,48 ± 0,13
3,62 ± 0,18
38,42 ± 0,73
35,67 ± 0,99
8,7±0,12***
9,21±0,25***
1,76 ± 0,11
1,39 ± 0,05*

IV
3,76 ± 0,39
4,5 ± 0,15**
3,39 ± 0,12
3,41 ± 0,15
40,19 ± 0,36*
9,35±0,23***
1,58± 0,12

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

Як видно з даних, наведених в таблиці 5, на 14 добу після застосування досліджуваного
засобу, у тварин ІІ дослідної групи спостерігали тенденцію до зменшення коефіцієнту маси
селезінки на 7,8 %, а в тварин ІІІ та IV дослідних груп – вірогідне зменшення органу,
відповідно, на 29,5 (P < 0,05) та 40,1 % (P < 0,01). При цьому встановлено зростання
коефіцієнтів маси серця у тварин Іі, ІІІ та IV дослідних груп, відповідно – на 20,9, 32,2 та
6,6 %. Встановлено, що у тварин IV дослідної групи виявлено збільшення коефіцієнту маси
печінки на – 6,3 % (P < 0,05) щодо контрольної групи.
Гематологічні дослідження білих щурів у період відновлення наведені у таблиці 6.
Таблиця 6
Гематологічні показники білих щурів у період відновлення (M±m, n=5)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Гематокрит, %
Лейкоцити, Г/л
Моноцити, %
Лімфоцити, %
Нейтрофіли, %
Еозинофіли, %

I
113,44±5,78
6,72±0,33
41,6±1,69
5,9±0,13
3±0,44
68,8±0,66
25,2±0,58
0,6±0,24

II
118,94±0,96
6,9±0,13
43,2±1,42
5,88±0,12
3,2±0,37
71±0,06
24,2±0,73
0,6±0,24

Групи тварин
III
114,2±6,02
5,64±0,21
42±1,04
5,56±0,15
2,8±0,48
71,2±0,86
27,2±1,39
0,4±0,24

115,2±3,53
5,96± 0,18
46,4±2,48
5,62±0,23
2,8±0,48
68,4±1,24
27,4±1,4
0,6±0,24

Як видно з даних, наведених у таблиці 6, концентрація гемоглобіну та кількість
еритроцитів у тварин всіх дослідних груп, знаходилися в межах величин контрольної групи.
При цьому необхідно відзначити, що у відсотковому відношенні гематокрит у тварин IV
дослідної групи був вищим на 11,5 %, а кількість лейкоцитів навпаки зменшилась на 4,7 %,
щодо тварин контрольної групи.
На 14 добу відновлення у всіх тварин дослідних груп спостерігали тенденцію до
незначного підвищення рівня гемоглобіну. Крім цього, у ІІ та ІІІ дослідних групах тварин
виявлено майже повне відновлення до величин контрольної групи кількості лейкоцитів,
лімфоцитів і нейтрофілів.
Результати визначення біохімічних показників сироватки крові білих щурів у
період відновлення подано в таблиці 7.
Як видно з даних, наведених в таблиці 7, при визначенні біохімічних показників крові
після періоду відновлення в організмі дослідних щурів, у порівнянні з контролем, ще
залишалась після дія препарату, зокрема – висока активність трансфераз – АлАТ, АсАТ та
концентрація загального білка на тлі зниження рівня α2 – глобулінів.
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Таблиця 7
Біохімічні показники крові білих щурів у період відновлення (M±m, n=5)
Показники
АлАт, Од/л
АсАТ, Од/л
ЛФ, Од/л
Креатинін, кмоль/л
Сечовина, ммоль/л
Білок загальний, г/л
Альбуміни, %
α1-глобуліни, %
α2-глобуліни, %
β -глобуліни, %
γ -глобуліни, %
Холестерин загальний, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л

I
72,46±1,45
186,08±10,6
262,8±16,27
80,22±2,83
7,36±0,33
74,15±1,75
43,98±1,54
6,76±0,27
6,4±0,42
18,62±1,89
24,24±1,38
3,31±0,07
5,7±0,28

Групи тварин
II
III
78,47±1,48*
78,15±1,15
205,16±10,84
196,26±11,08
300,96±1,85*
304,16±2,68*
77,12±2,42
79,3±1,18
7,5±0,31
7,08±0,18
76,57±0,33
79,8±1,6
42,24±1,36
40,22±1,34
5,8±0,4
6,4±0,27
5,64±0,27
5,3±0,26
18,62±1,24
18,92±1,45
27,7±0,41*
29,16±0,54*
2,77±0,1**
2,87±0,05**
5,77±0,39
6,45±0,19

IV
72,16±2,96
193,72±6,17
315,02±1,48*
82,43±3
7±0,23
80,24±1,98
40,72±1,01
6,44±0,37
5,24±0,23*
17,4±0,4
29,57±0,66*
2,96±0,08*
6,94±0,14**

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

Також виявлено вірогідне збільшення активності ЛФ у тварин всіх дослідних груп,
відповідно, на 14,5, 15,7 та 19,9 % (P < 0,05). У тварин ІІІ дослідної групи концентрація
глюкози була вищою на 13,1 %, а у тварин ІV – на 21,7 % (P < 0,01).
ВИСНОВКИ
1. У результаті проведених експериментальних досліджень було з’ясовано, що
дезінфікуючий засіб, виготовлений на основі солей полігексаметиленгуанідину, за
довготривалого використання в дозах – 0,12 та 0,6 мг/кг — не викликає токсичної дії на
організм білих щурів, що в цілому характеризує його, як безпечний досліджуваний засіб.
2. При застосуванні досліджуваного засобу у дозі – 1,2 мг/кг, 14 добовий період
відновлення є не достатнім, оскільки не всі показники у повній мірі встигли відновитися до
величин контрольної групи.
Перспективою досліджень є визначення ембріотоксичної дії дезінфікуючого засобу,
виготовленого на основі солей полігексаметиленгуанідину.
STUDY SUBACUTE TOXICITY DISINFECTANT PRODUCTS
BASED ON SALT POLYHEXAMETHYLENEGUANIDINE
I. M. Kyshnir, G. V. Kolodiy,
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Fodder Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The
results
determine
subacute
toxicity disinfectant,
made
from
salt
polyhexamethylenеguanidine. The manifestation of subacute toxicity was assesse by changes in
indicators of clinical, haematological and biochemical studies.
The result of the experiment found that the use of the investigational agent at doses 0.12 and
0.6 mg/kg, significant differences in weight ratios of internal organs of white rats compared with
controls, were found. However, the experimental group IV observed increase of the weight of the
liver, spleen and lungs.
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During long-term use of the drug in determining blood biochemical parameters of animals II,
III and IV research groups have observed a significant increase in activity of ALT, AST and LF,
compared to the control group of animals. In rats of III and IV research groups found a slight reduction
in total protein.
As a result of experimental studies, we have found that the disinfectant based on salt
polyhexamethyleneguanidine for long-term use at doses - 0.12 and 0.6 mg/kg does not cause toxic
effects on the body of white rats, which generally characterizes him as our safe agent, that does not
cause toxic effects on the body white rats.
Keywords: DISINFECTANT, POLYHEXAMETHYLENEGUANIDINE, DOSE, RATS,
RESEARCH GROUP, SUBACUTE TOXICITY, RESEARCH.
ИЗУЧЕНИЕ ПОДОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА,
НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНА
И. М. Кушнир, Г. В. Колодий
Государственный научно-исследовательский контрольный институт
ветеринарных препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В
статье
приведены
результаты
определения
подострой
токсичности
дезинфицирующего средства, изготовленного на основе солей полигексаметиленгуанидина.
Проявление подострой токсичности оценивали по изменениям показателей клинических,
гематологических и биохимических исследований.
В результате проведенного эксперимента установлено, что при применении
исследуемого средства в дозах 0,12 и 0,6 мг/кг, значительной разницы в коэффициентах массы
внутренних органов белых крыс, по сравнению с контролем, не обнаружено. Однако, у крыс
IV опытной группы наблюдали увеличение коэффициентов массы печени, селезенки и легких.
За время длительного применения препарата при определении биохимических
показателей крови животных II, III и IV опытных групп наблюдали достоверное увеличение
активности АлАТ, АсАТ и ЛФ, по сравнению с животными контрольной группы. У крыс III и
IV опытных групп выявлено незначительное снижение уровня общего белка. В результате
проведенных экспериментальных исследований нами было установлено, что
дезинфицирующее средство, изготовленное на основе солей полигексаметиленгуанидина, при
длительном использовании в дозах - 0,12 и 0,6 мг/кг не вызывает токсического действия на
организм белых крыс, и в целом характеризует его, как безопасное исследуемое средство, что
не вызывает токсического действия на организм белых крыс.
Ключевые слова: ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО, ДОЗА, КРЫСЫ,
ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИН,
ОПЫТНАЯ
ГРУППА,
ПОДОСТРАЯ
ТОКСИЧНОСТЬ, ИССЛЕДОВАНИЯ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Порівняльна характеристика сучасних препаратів для дезінфекції / Т. І. Фотіна, Т. В.
Вершняк, А. Г. Фотіна, О. І. Касяненко // Вісник СНАУ. – Ветеринарна медицина України. –
2008. – Вип. 9/1 (21). – С. 97–99.
2. Прокудіна Н. Безпечна дезінфекція / Н. Проскудіна // Наше птахівництво. – 2014. –
№ 6 (36). – С. 18–21.

203

3. Колос Ю. Роль санітарної обробки – дезінфекції у підтриманні стабільного
епізоотичного благополуччя у птахівництві [Текст] / Ю. Колос, В. Стець, В. Титаренко //
Ветеринарна медицина України. – 2007. – № 12. – С. 28–30.
4. Лаптєв Ю. О. Значення питної води у сучасному свинарстві / Ю. О. Лаптєв //
Ефективне тваринництво. – 2012. – № 7. – С. 62–64.
5. Андрущук І. Л. Чиста вода – основа здоров’я тварин / І. Л. Андрущук // Сільський
господар. – 2015. – № 4–6. – С. 34–36.
6. Геррітс Герт-Ян. Вода – ключовий елемент живлення / Герт-Ян Геррітс // Молоко і
ферма. – 2011. – № 2. – С. 56–58.
7. Gengler W. R. Effect of Temperature on Food and Water intake and Rumen Fermentation
/ W. R. Gengler, F. A. Martz, H. D. Johnson // Journal of Dairy Science. – 1997. – V. 53. – № 4. – P.
434–437.
8. Афиногенов Г. Е. Оценка методов изучения эффективности дезинфектантов и
антисептиков / Г. Е. Афиногенов, А. А. Домород, М. В. Краснова // Актуальные проблемы
дезинфектологии в профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний. – М.: 2002. –
С. 104–105.
9. Дезінфікуючі засоби та їх застосування / А. М. Зарицкий // Дезінфекція в 3–х
частинах. Ч 1. Житомир: ПП «Рута». – 2001. – 45с.
10. Коцюмбас І. Я. Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів /
І. Я. Коцюмбас, О. Г. Малик, І. П. Патерега та ін. // Львів: Тріада плюс. – 2006. – 360 с.
11. Левченко В. І. Ветеринарна клінічна біохімія [Текст] / В. І. Левченко, В. В. Влізло,
І. П. Кондрахін // За ред. В. І. Левченка і В. Л. Галяса. – Біла Церква. – 2002. – 400 с.
12. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии: Справочное издание /
И. П. Кондрахин, Н. В. Курилов, А. Г. Малахов и др. – М.: Агропромиздат. – 1985. –
287 с.
Рецензент – І. П. Патерега, к. вет. н., с. н. с., ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

УДК 636.087.7

ОЦІНКА ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
КОРМОВОЇ ДОБАВКИ
Т. Р. Левицький10, канд. с.-г. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Проведено дослідження гострої токсичності кормової добавки ліатоксил на
лабораторних тваринах (білих щурах). Дослідження проведено методом класифікації гострої
токсичності з дотриманням принципів керівного документу OECD тест N 423. В результаті
проведених досліджень було встановлено, що кормова добавки Ліатоксил при введенні у дозі
2000 мг/кг живої маси не викликає загибелі та не має негативного впливу на лабораторних
тварин (білих щурів). Кормова добавка Ліатоксил є нетоксичною і може бути віднесена до
Науковий консультант – професор, академік НААН І. Я. Коцюмбас
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продуктів 5 категорії небезпеки за показником гостра токсичність згідно Узгодженої на
глобальному рівні системи класифікації небезпеки хімічних речовин.
Ключові слова: КОРМОВІ ДОБАВКИ, БЕЗПЕЧНІСТЬ, ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ,
СОРБЕНТИ, КОНСЕРВАНТИ, ЛІАТОКСИЛ.
Кормові добавки – субстанції, мікроорганізми, інші, ніж кормовий матеріал та
премікси, які зазвичай у чистому вигляді не використовуються як корми, а цілеспрямовано
додаються до корму чи води з метою поліпшення характеристик кормів або продуктів
тваринного походження, досягнення сприятливого впливу на колір декоративних риб або
птахів, задоволення поживних потреб тварин, зменшення несприятливого впливу відходів
тваринництва на навколишнє середовище, вдосконалення виробництва продуктів тваринного
походження, підвищення продуктивності або благополуччя тварин шляхом впливу на їх
шлункову та кишкову флору або засвоюваність корму [1]. В сучасних умовах промислового
ведення тваринництва, неможливо виготовити якісний та повноцінний комбікорм без
використання кормових добавок.
Кормові добавки із категорії технологічні добавки останнім часом набули широкого
поширення в годівлі сільськогосподарських тварин та птиці.
У залежності від своїх властивостей, технологічні добавки поділяються на декілька
функціональних груп. У зв’язку з викликами, які виникають перед працівниками
тваринництва, постійно проводиться робота з розробки нових кормових добавок, виділяються
нові функціональні групи кормових добавок. Так, до 12 функціональних груп технологічних
кормових добавок згідно Регламенту ЄС №1831 Європейського парламенту і Ради у 2009 році
було додано функціональну групу речовини, які зменшують забруднення кормів
мікотоксинами, а у 2015 році – функціональну групу речовини, які покращують гігієнічний
стан кормів.
Кормова добавка Ліатоксил, яка випускається ТОВ «САНФОРТ» Україна, відноситься
до категорії технологічних добавок та до функціональної групи речовини, які зменшують
забруднення кормів мікотоксинами та регуляторів кислотності та консервантів.
Важливою проблемою є гарантування безпечності технологічних кормових добавок.
Дослідження безпечності технологічних кормових добавок повинні включати вивчення
безпечності як на лабораторних так і на цільових (сільськогосподарських) тваринах. [2, 3].
Дослідження токсикологічних параметрів кормової добавки Ліатоксил не проведено.
Тому, вивчення гострої токсичності кормової добавки Ліатоксил є необхідним та
актуальним завданням.
Метою наших досліджень було вивчення гострої токсичності кормової добавки
Ліатоксил на білих щурах.
Матеріали і методи. Дослідження проведено на базі віварію Державного науководослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Для
проведення досліджень використовували кормову добавку Ліатоксил, виробництва ТОВ
«САНФОРТ». Кормова добавка Ліатоксил являє собою порошок сірого кольору із
специфічним запахом. Вона містить у своєму складі цеоліт, бентоніт, оксид кремнію,
фумарову кислоту, лимонна кислоту, бурштинову кислоту.
Із метою збереження тварин та дотримання біоетичних вимог проведення досліджень
визначення гострої токсичності кормової добавки Ліатоксил було проведено методом
класифікації гострої токсичності: “Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method” OECD Test
№ 423 [4]. Принцип методу класифікації гострої токсичності полягає у поетапній процедурі з
використанням на кожному етапі трьох тварин. Кормова добавка вводиться перорально
кожній групі піддослідних тварин в заданій дозі. Залежно від смертності і/або передсмертного
стану тварин для того, щоб зробити висновок про гостру токсичність досліджуваної кормової
добавки, в середньому потрібно 2-4 етапи. Рівень дози кормової добавки, яка
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використовується, як початкова, вибирається з одного із чотирьох фіксованих рівнів: 5, 50, 300
і 2000 мг/кг маси тіла. Відсутність або наявність смертності тварин, дозованих на одному етапі,
визначає дію на наступному етапі:
1) немає необхідності в подальшому дослідженні;
2) дозування трьох тварин такою ж дозою;
3) дозування трьох тварин наступним зростаючим або спадаючим рівнем дози.
Коли наявна інформація показує, що на найвищому рівні дози (2000 мг/кг маси тіла)
смертельний результат малоймовірний, то початковою дозою для випробування
встановлюють цю дозу.
Наявна інформація вказує на те, що при вищому рівні початкової дози (2000 мг/кг маси
тіла) смертельний результат малоймовірний. Тому, враховуючи цю інформацію та дані про
склад кормової добавки Ліатоксил, за стартову дозу було прийнято дозу 2000 мг/кг.
Дослідження були проведені на нелінійних білих щурах-самках 3-4 місячного віку,
масою тіла 190-200 г.
Групи тварини були сформовані методом аналогів та випадкової вибірки, помічені і
перебували в клітках не менше п'яти днів до початку введення тестованої кормової добавки,
що дозволило їм звикнути до лабораторних умов.
Досліджувана кормова добавка Ліатоксил вводилася одноразово за допомогою
шлункового зонда. Перед введенням кожної дози кормової добавки тварин обмежували в їжі
(щурів не годувати 12 годин перед введенням дози, але забезпечували доступ до питної води).
Після цього зважували тварину, потім вводили випробовувану кормову добавку. Після
введення кормової добавки щурів не годували три години.
Тварин обстежували індивідуально після введення дози, в перші 30 хвилин, періодично
протягом перших 24 годин і щоденно впродовж 14 днів. Обстеження включало облік загибелі
тварин, зміни шкіри і шерсті, очей і слизових оболонок, дихальної, кровоносної, вегетативної
і центральної нервової систем, а також активність і характер поведінки.
Оскільки загибелі тварин га першому етапі не було відмічено, то згідно схеми
дослідження було проведено другий етап з введенням трьом тваринам тієї ж дози.
Схема проведення досліджень гострої токсичності кормової добавки Ліатоксил
наведена на рисунку.
Маса тіла тварин визначалася безпосередньо перед введенням досліджуваної кормової
добавки та на 7 і 14 день досліду. В кінці досліду було проведено забій тварин та проводили
патологоанатомічний розтин для вивчення стану внутрішніх органів.
Результати й обговорення. Кормові добавки з категорії технологічні добавки – це
добавки які, внаслідок свого фізико-хімічного складу, можуть нести значний потенційний
ризик для безпечності тварин.
Для проведення досліджень на 1 етапі було сформовано, за методом аналогів, групу
тварин у кількості 3 голови. Кормову добавку Ліатоксил вводили тваринам у дозі 2000 мг/кг у
вигляді суспензії з 1 % крохмалем. При спостереженні за тваринами загибелі тварин не
відмічено. Тому, згідно схеми досліду, було проведено наступний етап дослідження на 3
тваринах з введенням тієї ж дози. Індивідуальні спостереження за кожною твариною
проводили протягом 14 діб.
Результати дослідження, наведені у таблиці 1, свідчать, що введення кормової добавки
Ліатоксил на 1 і 2 етапах дослідження не призводило до загибелі дослідних тварин.
Результати, наведені у таблиці 1, показують, що протягом періоду спостереження
загибелі піддослідних тварин відмічено не було. При введенні кормової добавки Ліатоксил
білим щурам в дозі 2000 мг/кг клінічних симптомів отруєння не спостерігали. Тварини були
рухливими, будь-яких відхилень з боку поведінкових реакцій і загального стану щурів не
відмічено. Змін шкіри і шерсті, очей і слизових оболонок у тварин обох груп протягом
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спостереження відмічено не було. Клінічні ознаки порушення зі сторони дихальної та
сечовидільної системи, а також розлади шлунково-кишкового тракту були відсутні.
початкова доза
2000 мг/кг

3 тварини

3 тварини

3 тварини

3 тварини

5 мг/кг

50 мг/кг

300 мг/кг

2000 мг/кг

2-3

0-1

2-3

0-1

3 тварини

3 тварини

5 мг/кг

50 мг/кг

2-3

0-1

2-3

2-3

0-1

0-1

2-3

3 тварини

3 тварини

2000 мг/кг
0-1

2-3

0-1

0-1
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0
0
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1

2
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5
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5 або не
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∞

Рис. Схема досліду по проведенню дослідження гострої токсичності кормової добавки Ліатоксил
Таблиця 1
Результати дослідження гострої токсичності за внутрішньошлункового введення
кормової добавки Ліатоксил білим щурам
Етап
дослідження
1
2

Кількість тварин у
групі
3
3

Доза кормової
добавки, мг/кг
2000
2000

Захворіло
0
0

Результати
Загинуло
0
0

Вижило
3
3

Динаміка зміни живої маси тварин вказані в таблиці 2.
Таблиця 2
Динаміка зміни маси тіла білих щурів при проведенні досліджень
гострої токсичності кормової добавки Ліатоксил
Тварини

До введення

1
2
3

197
194
199

1
2
3

186
192
198

Жива маса, г
Через 24 год
Через 7 днів
1 етап
196
199
195
193
196
200
2 етап
188
199
191
196
195
201
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Через 14 днів
200
198
207
1980
195
203

Дані таблиці 2 показують, що жива маса тварин протягом досліду суттєво не
змінювалася. Динаміка живої маси протягом періоду спостереження свідчить про відсутність
негативного впливу кормової добавки Ліатоксил при визначенні гострої токсичності.
При патологоанатомічному розтині в кінці досліду, видимих патологічних змін
внутрішніх органів не виявляли. У тварин дослідних груп не виявляли змін органів травного
тракту, крововиливів. На розрізі серозні покриви гладкі, блискучі. Слизові оболонки тонкого
та товстого відділу кишечника рожевого кольору без слизу, у товстому відділі збережена
складчаста структура. Селезінка видовженої форми, червоно-коричневого кольору, без змін,
краї гострі, зіскріб пульпи помірний. Печінка темно-коричневого кольору, без крововиливів
розмір та консистенція характерні для тварин даного виду. Нирки без крововиливів. Серце
темно вишневого кольору, конічної форми, без крововиливів, на розрізі містить згустки крові.
Це свідчить про відсутність негативного впливу кормової добавки Ліатоксил на організм
тварин.
ВИСНОВКИ
У результаті проведених досліджень при вивченні гострої токсичності було
встановлено, що кормова добавки Ліатоксил при введенні у дозі 2000 мг/кг живої маси не має
негативного впливу на лабораторних тварин (білих щурів). Кормова добавка Ліатоксил може
бути віднесена до продуктів 5 категорії небезпеки за показником гостра токсичність, згідно з
узгодженою на глобальному рівні системою класифікації небезпеки хімічних речовин [5].
Перспективи досліджень. У перспективі будуть проведені поглибленні дослідження
безпечності кормової добавки Ліатоксил безпечності для споживачів, безпечності для
персоналу, що працює із добавкою, безпечності для природнього навколишнього середовища.
ASSESSMENT OF ACUTE TOXICITY OF TECHNOLOGICAL FEED ADDITIVE
T. R. Levytskyy
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Fodder Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
This is study of acute toxicity feed additive liatoksyl on laboratory animals (white rats).
Research conducted by the classification of acute toxicity in compliance with OECD Guidelines for
the Testing of Chemicals Test N 423. As a result of studies found that the feed additive Liatoksyl
when administered at a dose of 2000 mg / kg body weight does not cause death and has negative
effects on laboratory animals (white rats). Liatoksyl is nontoxic and can be attributed to product 5
categories of danger in terms of acute toxicity according to the Harmonized integrated hazard
classification system for human health and environmental effects of chemical substances.
Keywords: FEED ADDITIVES, SAFETY, ACUTE TOXICITY, SORBENTS,
PRESERVATIVES, LIATOKSYL
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ОЦЕНКА ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
Т. Р. Левицкий
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Проведено исследование острой токсичности кормовой добавки Лиатоксил на
лабораторных животных (белых крысах). Исследование проведено методом классификации
острой токсичности с соблюдением принципов Руководящего документа OECD тест N 423. В
результате проведенных исследований было установлено, что кормовая добавки Лиатоксил
при введении в дозе 2000 мг/кг живой массы не вызывает гибели и не имеет негативного
влияния на лабораторных животных (белых крыс). Кормовая добавка Лиатоксил является
нетоксичной и может быть отнесена к продуктам 5 категории опасности по показателю острая
токсичность согласно Согласованной на глобальном уровне системы классификации
опасности химических веществ.
Ключевые слова: КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОСТРАЯ
ТОКСИЧНОСТЬ, СОРБЕНТЫ, КОНСЕРВАНТЫ, ЛИАТОКСИЛ
ЛІТЕРАТУРА
1. Regulation (EC) № 1831/2003 of the european parliament and of the council of 22
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ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ВІТАСТАР
І. П. Патерега, канд. вет. наук, с. н. с.
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведені результати вивчення токсичності кормової добавки Вітастар.
Встановлено, що препарат належить до 4 класу токсичності (малотоксичні сполуки).
Кормова добавка Вітастар при пероральному введенні в 10-кратній терапевтичній дозі
протягом 28 діб приводить до збільшення маси функціонуючих клітин печінки. На 29-ту добу
досліду, при введенні кормової добавки у дослідних дозах (терапевтична і 10-кратна
терапевтична) вірогідних змін морфологічних та біохімічних показників крові білих щурів,
порівняно з контролем не виявлено.
Ключові слова: ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ, ПІДГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ, КОРМОВА
ДОБАВКА, ЛАБОРАТОРНІ ТВАРИНИ.
Сьогодні тваринництво ведеться на промисловій основі, що зумовлює використання
високопродуктивних тварин, здатних якнайкраще використати корми. У годівлі тварин
використовують понад 500 різних кормів і кормових добавок. Однією з них є кормова добавка
Вітастар, яка призначена для покращення обміну речовин в організмі тварин та птиці, розвитку
та підвищенню їх продуктивності. Дія кормової добавки зумовлена комбінацією наявних в її
складі вітамінів і амінокислот.
Кормову добавку застосовують коням, свиням, свійській птиці для поповнення балансу
вітамінів та амінокислот, для стимуляції обміну вуглеводів, ліпідів, білків, нуклеїнових
кислот, забезпечення функціонування циклу трикарбонових кислот, покращення гемопоезу,
підвищення неспецифічної резистентності та продуктивності.
Завданням роботи було встановлення токсичності кормової добавки Вітастар на
лабораторних тваринах при одноразовому (гостра токсичність) та довготривалому введенні
(підгостра токсичність).
Дослідження проводили відповідно до методичних рекомендацій «Токсикологічний
контроль нових засобів захисту тварин», «Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських
засобів» і «Доклінічні дослідження лікарських засобів» [1–3].
Матеріали і методи. Вивчення гострої токсичності препарату. Параметри гострої
токсичності кормової добавки досліджували на білих мишах 2–3-місячного віку, масою 19–
22 г та білих щурах, віком 2–3 місяці, масою 180–200 г. Кормову добавку вводили
внутрішньошлунково, одноразово, попередньо розчинивши у звичайній воді.
Для встановлення токсичності кормової добавки для білих мишей і щурів було взято
дози 2000, 6000 та 10 000 мг/кг маси тіла тварини. На кожну дозу було використано по 6
лабораторних тварин. Дозу 10 000 мг/кг маси тіла тварини було введено повторно на подвійній
кількості тварин.
Після введення кормової добавки, спостереження за лабораторними тваринами вели
протягом 14 діб. При цьому враховували такі показники: зовнішній вигляд, поведінку тварин,
стан шерсті, видимих слизових оболонок, відношення до корму, ритм, частоту дихання, час
виникнення та характер інтоксикації, її важкість, перебіг, час загибелі тварин або їх одужання.
Вивчення токсичності кормової добавки у підгострому досліді. При вивченні
підгострої токсичності керувалися результатами, отриманими під час проведення гострої
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токсичності. Кормову добавку вводили внутрішньошлунково щоденно, попередньо
розчинивши у воді. Упродовж досліду проводили спостереження за клінічним станом та
поведінкою тварин.
Підгостру токсичність вивчали на 18 білих щурах масою 180–200 г. З цією метою за
принципом аналогів було сформовано контрольну та дві дослідні групи тварин, по 6 щурів в
кожній. Тваринам контрольної групи вводили звичайну воду. Тваринам І дослідної групи
вводили кормову добавку у терапевтичній дозі – 0,5 мл на тварину, ІІ дослідної групи –
десятикратну терапевтичну – 5 мл на тварину. Для цього 1 г кормової добавки розчиняли в
50 мл води. У підгострому досліді кормову добавку вводили щурам впродовж 28 діб.
На наступну добу після закінчення введення кормової добавки лабораторних тварин
декапітували, відбирали проби крові, проводили гематологічні і біохімічні дослідження за
загально-визнаними методиками та розтинали і визначали коефіцієнти маси органів,
порівняно з контрольною групою [4].
Результати й обговорення. Вивчення гострої токсичності. У результаті досліджень
встановлено, що після введення кормової добавки в дозах 2000, 6000 і 10000 мг/кг всі тварини
залишалися живими. Змін в клінічному стані тварин дослідних груп не спостерігали.
Результати досліджень подано в таблицях 1 і 2.
Таблиця 1
Результати гострого досліду за внутрішньошлункового введення білим мишам
кормової добавки Вітастар
Кількість тварин у групі Доза кормової добавки, мг/кг
6
6
6
12

2000
6000
10000
10000

всього
0
0
0
0

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

Результати гострого досліду за внутрішньошлункового введення білим щурам
кормової добавки Вітастар
Кількість тварин у групі Доза кормової добавки, мг/кг
6
6
6
12

2000
6000
10000
10000

всього
0
0
0
0

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

Таким чином, ЛД50 кормової добавки Вітастар є більшою 10000 мг/кг. У проведених
дослідженнях загибелі тварин не виявлено. Згідно із СОУ 85.2-37-736:2011, кормова добавка
відноситься до ІV класу токсичності (малотоксичні речовини) [5].
Результати вивчення токсичності кормової добавки в підгострому досліді. При
проведенні досліду з вивчення підгострої токсичності загибелі лабораторних щурів не
встановлено. На 29-ту добу досліду, при введенні кормової добавки у 2 групі (10-кратна
терапевтична), виявлено достовірне збільшення коефіцієнта маси печінки (табл. 3).
Кормова добавка Вітастар при введенні в 10-кратній терапевтичній дозі впродовж 28
діб приводить до збільшення маси функціонуючих клітин печінки (табл. 3).
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Таблиця 3
Коефіцієнти маси внутрішніх органів білих щурів на 29-ту добу
при вивченні підгострої токсичності кормової добавки (M±m, n=18)
Внутрішні органи
Маса тварини, г
Печінка
Нирка права
Нирка ліва
Селезінка
Серце
Легені

Групи тварин
1 група
170,67±4,58
32,27±1,24
4,07±0,2
3,89±0,13
4,76±0,41
4,07±0,15
8,08±0,53

контрольна
184,83±4,54
36,23±1,46
3,75±0,1
3,68±0,11
5,3±0,27
3,87±0,1534
8,55±0,31

2 група
187,0±6,49
41,78±1,11*
3,83±0,09
3,62±0,05
6,02±0,32
3,75±0,06
9,76±0,7

Примітка: * - р<0,05

На 29-ту добу досліду, при введенні кормової добавки у дослідних дозах (терапевтична
і 10-кратна терапевтична) вірогідних змін морфологічних та біохімічних показників крові
білих щурів, порівняно з контролем не виявлено (табл. 4).
Таблиця 4
Морфологічні і біохімічні показники крові білих щурів на 29-ту добу тривалого досліду
за вивчення підгострої токсичності кормової добавки (M±m, n=18)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Лейкоцити, г/л
Гематокрит, %
МСН, пг
МСНС, г/дл
МСV, мкм3
Загальний білок, г/дл
Креатинін, мкмоль/л
Сечовина, ммоль/л
АcАТ, Од/л
АлAТ, Од/л
Глюкоза, ммоль/л
Залізо, мкмоль/л

Контрольна
140,5±3,2
6,75±0,6
21,86±5,12
36,33±0,76
20,63±0,57
38,45±0,25
53,65±1,17
7,29±0,27
67,4±1,06
5,08±0,34
189,08±15,14
78,08±6,77
6,06±0,5
96,17±11,99

1 група (терапевтична доза)
148,67±4,32
6,45±0,49
11,3±1,04
38,32±0,88
23,4±1,6
38,83±0,58
60,68±5,25
7,45±0,19
61,5±2,1
5,2±0,52
200,27±19,74
61,9±3,04
4,77±0,3
76,02±2,33

2 група (10-кратна доза)
141,33±5,17
6,7±0,26
14,6±2,61
36,7±1,46
20,93±0,22
38,53±0,15
54,33±0,46
7,13±0,35
63,48±3,44
5,88±0,21
212,26±12,36
90,68±3,03
6,0±0,5
99,54±6,17

ВИСНОВКИ
1. Кормова добавка Вітастар належить до 4-го класу токсичності, тобто до
малотоксичних речовин.
2. При введенні кормової добавки в дозі, яка в 10 разів перевищує терапевтичну,
включаються компенсаторні функції печінки.
Перспективи досліджень. Результати досліджень будуть використані при перевірці
кормів та кормових добавок.
DETERMINATION OF VITASTAR FEED ADDITIVE TOXICITY
I. P. Paterega
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Fodder Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
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The results of the Vitastar feed additive toxicity studying are presented in the article. It was
established that the medication belongs to a 4-th class of toxicity (low-toxic compounds). Oral
administration of feed additive Vitastar for 28 days in 10 times higher therapeutic dose leads to
increase in weight of functioning liver cells. On the 29-th day of the experiment, the introduction of
feed additives in the experimental doses (therapeutic and 10x-therapeutic) probable changes in the
morphological and biochemical indices of blood of white rats compared to controls were found.
Keywords: ACUTE TOXICITY, SUB-ACUTE TOXICITY, FEED ADDITIVE,
LABORATORY ANIMALS.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ВИТАСТАР
И. П. Патерега
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты изучения токсичности кормовой добавки Витастар.
Установлено, что кормовая добавка относится к 4 классу токсичности (малотоксичные
соединения). Кормовая добавка Витастар при введении в 10-кратной терапевтической дозе в
течение 28 суток приводит к увеличению массы функционирующих клеток печени. На 29-е
сутки опыта, при введении кормовой добавки в испытуемых дозах (терапевтической и 10кратной терапевтической) достоверных изменений морфологических и биохимических
показателей крови белых крыс по сравнению с контролем не выявлено.
Ключевые слова: ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ, ПОДОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ,
КОРМОВАЯ ДОБАВКА, ЛАБОРАТОРНЫE ЖИВОТНЫE.
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ПАРАЗИТОЛОГІЯ

УДК: 619:616.993.192.1:636.92

ВИЗНАЧЕННЯ АКАРИЦИДНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРЕПАРАТУ «ЦИФЛУР» НА КЛІЩІВ DERMANYSSUS GALLINAE
Л. В. Нагорна, канд. вет. наук, доцент
Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва,160, м. Суми, 40021, Україна
У статті подано результати вивчення in vitro акарицидних властивостей препарату
«Цифлур», з підсиленою концентрацією діючих речовин, на імаго та німф курячого кліща
Dermanyssus gallinae. Встановлено, що препарат у досліджуваному композиційному складі
володіє вираженою акарицидною дією на імаго курячого кліща Dermanyssus gallinae.
Впродовж 24 годин експерименту відмічали загибель всіх екземплярів курячих кліщів,
незалежно від концентрації діючої речовини у взятому препараті. В той же час, за
аналогічних умов проведення експерименту, загибель усіх екземплярів німф курячого кліща
Dermanyssus gallinae встановили через 3 години, після контакту останніх із діючими
речовинами препарату «Цифлур», незалежно від їх концентрації.
Ключові слова: ПТАХІВНИЦТВО, АКАРИЦИДНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, КУРЯЧИЙ
КЛІЩ DERMANYSSUS GALLINAE, ІНСЕКТОАКАРИЦИДНИЙ ПРЕПАРАТ «ЦИФЛУР».
Птахівництво є однією з найважливіших галузей сільського господарства України. Не
дивлячись на той факт, що поголів’я птиці в усіх категоріях господарств на 1 січня 2017 року
зменшилось, проти 1 січня 2016 року на 1,5 млн. голів, у тому числі в сільськогосподарських
підприємствах – на 1,1 млн., у господарствах населення – на 0,4 млн. голів, негативні тенденції
у птахівництві все ж таки є менш вираженими, ніж у свинарстві та скотарстві [1, 2].
Збільшення обсягів виробництва продукції птахівництва не можливо також досягти без
стійкого епізоотичного благополуччя в господарствах, що займаються вирощуванням птиці.
Обов’язковими умовами до вдалого ведення будь-якої галузі птахівництва є створення для
утримуваної птиці належних умов годівлі та утримання й забезпечення високого рівня
ветеринарного обслуговування [3, 4].
Крім збудників інфекційних захворювань птиці, контроль персистенції яких постійно
проводять у птахогосподарствах, особливо за використання інтенсивних технологій, не менш
актуальним є поширення членистоногих, які є збудниками акарозів та ентомозів птиці [4–6].
Проблема членистоногих наразі не втрачає своєї актуальності, особливо за
інтенсивного ведення галузі птахівництва. Представники членистоногих, що мають
ветеринарне значення, надзвичайно швидко пристосовуються та виробляють резистентність
до використовуваних інсектоакарицидних засобів [7–10].
Сучасний етап розвитку промислового птахівництва в Україні, не дозволяє повністю
відмовитися від хімічних препаратів при проведенні інсектоакарицидних обробок у період
технологічних розривів. Проте, необхідно звести до мінімуму та намагатися унеможливити
запуск механізмів прояву резистентності у комах та кліщів до діючих речовин засобів, що
застосовуються [7, 10, 11]. Це досягається різними методами, до яких зокрема слід віднести:
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введення в схему протипаразитарних заходів препаратів, які не застосовували в господарстві,
застосування комбінованих препаратів, а також поєднання декількох з синергічною дією.
Враховуючи таку ситуацію, НВФ «Бровафарма» було розроблено препарат «Цифлур»
для боротьби із зоофільними мухами, тимчасовими та постійними ектопаразитами птиці,
жуками-чорнотілками та іншими членистоногими, що мають ветеринарне значення в умовах
сьогодення птахівництва. Препарат являє собою прозорий маслянистий розчин жовтуватого
кольору, діючою речовиною якого є синтетичний піретроїд другого типу цифлутрин. Для
підсилення інсектицидної дії препарату, до його складу введено синергічно діючу
композицію. Механізм дії цифлутрину полягає у зв’язуванні з рецепторами нервових клітин
членистоногих та порушенні роботи натрієвих каналів нервових клітин, що призводить до
затримки реполяризації мембран, гальмування нервових імпульсів, порушення координації
рухів, паралічу та швидкої загибелі комах. Для цифлутрину характерна тривала інсектицидна
дія [11, 12].
Виходячи з вищевикладеного, метою нашої роботи було визначення акарицидної
ефективності препарату «Цифлур» із підсиленням концентрації діючої речовини на
ізольованих курячих кліщів Dermanyssus gallinae в умовах in vitro [11–13].
Матеріали і методи. Дослідження проводили на ізольованих курячих кліщах
Dermanyssus gallinae, що перебували на різних стадіях розвитку. Кліщі були відібрані з
конструктивних частин обладнання пташників у господарствах, неблагополучних щодо
ектопаразитозу протягом останніх років. У господарствах для інсектоакарицидних обробок не
використовували засобів на основі діючої речовини (цифлутрин), що є складовою
досліджуваного нами препарату. Безпосередньо дослідження in vitro проводили в умовах
наукової лабораторії «Інноваційні технології та безпеки і якості харчових продуктів» кафедри
ветеринарно-санітарної експертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів
тваринництва Сумського національного аграрного університету. Встановлення акарицидної
ефективності препарату «Цифлур» з підсиленою концентрацією діючих речовин на курячих
кліщів проводили шляхом занурення їх у різні концентрації досліджуваного препарату та
підсаджування на фільтрувальні папірці, просочені різними концентраціями препарату.
Метод занурення зводився до того, що попередньо по 10 екз. курячих кліщів імаго та
німф поміщали у паперові пакетики, які на 5 секунд занурювали у робочий розчин відповідної
концентрації. Надалі відразу ектопаразитів поміщали у чашки Петрі, дно яких застеляли
чистими фільтрувальними папірцями. В якості контролю слугували курячі кліщі (імаго та
німфи), попередньо піддані зануренню за аналогічних умов у водопровідну воду.
Метод підсаджування (імпрегнації) полягав у тому, що на фільтрувальні папірці, які
були попередньо просочені робочими розчинами аналогічної концентрації, та поміщені в
чашки Петрі, підсаджували експериментальних членистоногих (курячих кліщів), після чого їх
на 1 хвилину накривали фільтрувальними папірцями, просоченими аналогічними робочими
розчинами цифлуру. Надалі ектопаразитів переносили у чашки Петрі, дно яких застеляли
чистими фільтрувальними папірцями. Контролем слугували кліщі, які за аналогічних умов
поміщали на листки фільтрувального паперу, просочені водопровідною водою.
Лабораторні дослідження проводили за сталих показників мікроклімату, зокрема
температури та вологості, в лабораторії: температура 22–24 0С, відносна вологість 65–70 %.
Облік результатів проводили через 3, 12, 24, 48 та 72 годин, реєструючи кількісне
співвідношення загиблих та активних курячих кліщів. Життєздатність курячих кліщів
визначали за використання світлового мікроскопа «Lоmo», звертаючи увагу на їх рухову
активність.
Всі досліди виконували у триразовій повторності.
Результати й обговорення. При порівнянні результатів встановлення акарицидної
активності різних концентрацій препарату «Цифлур» в лабораторних умовах in vitro за
використання методів занурення та підсаджування (імпрегнації) на фільтрувальні папірці, не
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відмічено суттєвих відмінностей частоти загибелі експериментальних членистоногих за
використання першого або ж другого методів впливу на кліщів (табл. 1 і табл. 2).
Упродовж періоду спостереження, препарат «Цифлур» у досліджуваних концентраціях
проявив акарицидну активність на імаго курячих кліщів. Через 48 годин досліду, ЕЕ становила
100 % за використання усіх концентрацій препарату: живих кліщів не виявили. За
концентрації 0,01 та 0,02 мг/мл ЕЕ 100 % досягали через 12 годин спостереження, в той час як
цифлутрин за концентрації 0,03 мг/мл проявив ЕЕ 100 % через 3 години після контакту кліщів
та препарату.
Таблиця 1
Визначення акарицидної активності препарату «Цифлур» на імаго Dermanyssus gallinae in vitro
за використання методу занурення
Концентрація
цифлутрину
(мг/мл)

Кількість
кліщів

0,0025
0,005
0,01
0,02
0,03
Контроль

30
30
30
30
30
30

1
1
5
7
8
-

2
2
4
6
8
-

Тривалість спостереження, год
12
24
кратність дослідів
2
3
1
2
3
1
2
1
3
4
3
4
5
6
2
3
5
4
3
3
2
6
4
1
1
4
3
1
2
1
3

3
1
5
7
9
-

1
1
2
4
2
2
-

48
3
3
1
-

1
-

2
-

3
-

Таблиця 2
Визначення акарицидної активності препарату «Цифлур» in vitro на імаго Dermanyssus gallinae
за використання методу імпрегнації
Концентрація
цифлутрину
(мг/мл)

Кількість
кліщів

0,0025
0,005
0,01
0,02
0,03
Контроль

30
30
30
30
30
30

1
1
5
7
8
-

2
1
5
6
8
-

3
3
1
5
7
9
-

1
1
2
4
2
2
-

2
1
3
5
4
2
-

Тривалість спостереження, год
12
24
кратність дослідів
3
1
2
3
1
2
3
4
3
4
5
6
3
5
4
3
3
2
4
1
1
2
1
1
1
-

48
3
3
1
-

1
-

2
-

3
-

За визначення акарицидних властивостей препарату «Цифлур» на курячих кліщів при
застосуванні методу імпрегнації, не встановили суттєвої різниці в отриманих результатах,
порівняно з використанням методу занурення.
Відмічена динаміка загибелі членистоногих за проведення серій досліджень при
використанні різних методів, свідчить про збереження акарицидної ефективності у
досліджуваного препарату не лише при безпосередньому зануренні кліщів у розчин
інсектоакарицидного препарату, але й після їх контакту з обробленими препаратом
поверхнями.
При визначенні акарицидної ефективності на німф курячого кліща Dermanyssus gallinae
встановили дещо нижчу їх стійкість до впливу робочих розведень препарату «Цифлур» (табл.
3 і табл. 4).
Найвища акарицидна активність на німф курячого кліща Dermanyssus gallinae була
встановлена за використання препарату «Цифлур» за концентрації цифлутрину 0,01, 0,02 та
0,03 мг/мл. При цьому ЕЕ 100 % відмічали на 12 годині експерименту. У групі кліщів, які були
піддані обробці препаратом за концентрації діючої речовини 0,03 мг/мл, загибель усіх
дослідних екземплярів реєстрували на 3 годині спостережень.
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Таблиця 3
Визначення акарицидної активності препарату «Цифлур» на німф Dermanyssus gallinae in vitro
за використання методу занурення
Концентрація
цифлутрину
(мг/мл)

Кількість
кліщів

0,0025
0,005
0,01
0,02
0,03
Контроль

30
30
30
30
30
30

1
1
3
2
3
6
8
-

2
2
2
4
6
7
-

Тривалість спостереження, год
12
24
кратність дослідів
2
3
1
2
3
1
2
2
1
5
5
3
1
2
4
5
6
4
5
6
1
1
4
2
1
3
2
3

3
2
1
4
7
8
-

1
2
3
6
4
2
-

48
3
1
-

1
-

2
-

3
-

Таблиця 4
Визначення акарицидної активності препарату «Цифлур» in vitro на німф Dermanyssus gallinae
за використання методу імпрегнації
Концентрація
цифлутрину
(мг/мл)

Кількість
кліщів

0,0025
0,005
0,01
0,02
0,03
Контроль

30
30
30
30
30
30

1
1
3
2
3
6
7
-

2
2
3
4
6
7
-

Тривалість спостереження, год
12
24
кратність дослідів
2
3
1
2
3
1
2
2
1
5
5
3
1
4
4
5
3
4
5
6
1
1
4
3
3
3
3

3
2
2
4
7
7
-

1
2
3
6
4
3
-

48
3
-

1
-

2
-

3
-

Майже ідентичні результати акарицидної активності досліджуваного препарату на
німф курячого кліща Dermanyssus gallinae отримали при застосуванні методу імпрегнації.
ВИСНОВКИ
Препарат «Цифлур» з підсиленою концентрацією діючих речовин та веденням до його
складу синергічно діючих компонентів, володіє вираженою акарицидною активністю на
паразитиформних кліщів, зокрема курячого кліща Dermanyssus gallinae. Впродовж 24 годин
виявляли загибель усіх екземплярів курячих кліщів, відібраних для експерименту. Загибель
німф (ЕЕ 100 %) курячих кліщів відбувалася впродовж 3 годин.
Перспективи досліджень полягають у впровадженні препарату «Цифлур» у
комплексну схему протипаразитарних обробок птиці за ураження ектопаразитами.
DETERMINATION ACARICIDE EFFICACY OF THE DRUG "TSIFLUR" FOR
CHICKEN MITE DERMANYSSUS GALLINAE
L. V. Nagorna
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of a study in vitro acaricidal properties "Tsiflur" drug, with
heavy concentrations of active ingredients to the adults and nymphs chicken mite Dermanyssus
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gallinae. It is found that a drug in the test composite composition has a pronounced effect on imagoes
acaricidal chicken mite Dermanyssus gallinae. Within 24 hours of the experiment, noted the death of
all copies of the chicken mites, irrespective of the concentration of active ingredient in the drug taken.
Meanwhile, under similar experimental conditions, all instances of death nymphs chicken mite
Dermanyssus gallinae established through 3 hours after the last contact with the active compounds
"Tsiflur" drug, and irrespective of their concentration. Established dynamics of the death imago
chicken mite in the duration of the experiment.
Keywords: POULTRY FARMING, ACARICIDE EFFICIENCY, CHICKEN MITE
DERMANYSSUS GALLINAE INSECTICIDE-ACARICIDE PREPARATION "TSIFLUR".
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКАРИЦИДНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА «ЦИФЛУР»
НА КЛЕЩЕЙ DERMANYSSUS GALLINAE
Л. В. Нагорная
Сумскoй национальный аграрный университет
ул. Г. Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты изучения in vitro акарицидных свойств препарата
«Цифлур», с усиленной концентрацией действующих веществ, на имаго и нимф куриного
клеща Dermanyssus gallinae. Установлено, что препарат, в исследуемом композиционном
составе, обладает выраженным акарицидным действием на имаго куриного клеща
Dermanyssus gallinae. В течение 24 часов эксперимента, отмечали гибель всех экземпляров
куриных клещей, независимо от концентрации действующего вещества во взятом препарате.
В то же время, при аналогичных условиях проведения эксперимента, гибель всех экземпляров
нимф куриного клеща Dermanyssus gallinae установили через 3 часа после контакта последних
с действующими веществами препарата «Цифлур», независимо от их концентрации.
Ключевые слова: ПТИЦЕВОДСТВО, АКАРИЦИДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
КУРИНЫЙ КЛЕЩ DERMANYSSUS GALLINAE, ІНСЕКТОАКАРИЦИДНИЙ ПРЕПАРАТ
"ЦИФЛУР".
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ГЕМАТОГОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОДНОРІЧОК ТОВСТОЛОБИКА,
УРАЖЕНИХ ЕКТОПАРАЗИТАМИ, ДО ТА ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ПРЕПАРАТІВ «БРОВАРМЕКТИН-ГРАНУЛЯТTM» І «АВЕССТИМTM»
О. В. Федорович, канд. вет. наук
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна
Вивчено вплив препаратів «Бровермектин-гранулятТМ» і «АвесстимТМ» на метаболічні
процеси в організмі однорічок товстолобика, уражених дактилогірусами, гіродактилюсами
та за змішаної інвазії. За застосування препарату «Бровермектин-гранулятТМ» в крові
уражених ектопаразитами риб кількість еритроцитів, порівняно з контролем, збільшилася
на 17,4 – 24,4, вмісту гемоглобіну – на 3,4 – 6,0 та гематокриту – на 4,0, а кількість
лейкоцитів знизилася на 5,5 – 12,5 %. Кращу нормалізуючу дію на організм інвазованих риб
справляло сукупне застосування «Бровермектин-гранулятуТМ» та імуномодулятора
«АвесстимТМ»: вміст еритроцитів у крові збільшився, залежно від виду інвазії, на 33,7-42,2,
вміст гемоглобіну – на 9,4-11,4, гематокриту – на 4,0-8,0, а кількість лейкоцитів зменшилася
на 20,2-30,5 %, причому, ці зміни у більшості випадків були вірогідними (р<0,01-0,001).
Ключові
слова:
ОДНОРІЧКИ
ТОВСТОЛОБИКА,
DACTYLOGYRUS
HYPOPHTHALMICHTІDIS,
GYRODACTYLUS
HYPOPHTHALMICHTІDIS,
КРОВ,
ЕРИТРОЦИТИ, ГЕМОГЛОБІН, ГЕМАТОКРИТ, ЛЕЙКОЦИТИ, «БРОВЕРМЕКТИНГРАНУЛЯТТМ», «АВЕССТИМТМ».
Нині в Україні виникає нагальна потреба у вивченні епізоотичної ситуації щодо
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паразитарних захворювань риб. Ці захворювання є одними з найнебезпечніших для
гідробіонтів, оскільки спричиняють значні економічні збитки рибогосподарствам [1].
Паразити поселяються на тілі та зябрах риби, глибоко проникають у тканини, утворюючи
виразки та некротичні ділянки. На уражених ділянках шкірного покриву та зябер розвивається
патогенна мікрофлора, в результаті чого риба погано поїдає корми, виснажується і гине.
Однак, збитки виникають не лише від безпосередньої загибелі риби, а й за рахунок зниження
її продуктивності та вибракування уражених ектопаразитами особин, які втратили товарний
вигляд [4, 5]. Через це вчені різних країн впродовж останніх років проводять комплексні
дослідження з вивчення моногеноїдозів риб та розробляють схеми лікування і профілактики
за цих захворювань. Проте, антипаразитарні препарати негативно впливають не лише на
паразитів, але й спричиняють подразливу дію на організм риб.
З огляду на вищезазначене, нами було вивчено вплив препаратів «Бровермектингрануляттм» і «Авесстимтм» на метаболічні процеси в організмі однорічок товстолобика,
уражених моногенеями.
Матеріали і методи. Дослідження проведені у садково-рибних господарствах ДП
«Рибгосп Галицький» (нині ТОВ «Рибгосп «Бурштинський») Рогатинського району ІваноФранківської області та ФГ «Добротвірський рибзавод» Кам'янко-Бузького району Львівської
області, розташованих на теплих водах водойм-охолоджувачів Бурштинської та
Добротвірської ТЕС. Для дослідження були відібрані однорічки товстолобика (масою тіла 4547 г), інвазовані Dactylogyrus hypophthalmichtіdis, Gyrodactylus hypophthalmichtіdis, та
одночасно обома паразитами. Для вивчення впливу препарату «Бровермектин-грануляттм» та
імуномодулятора «Авесстимтм» на гематологічні показники, нами було сформовано по три
групи риб по 6 екземплярів у кожній: контрольна – риби, уражені моногенеями, дослідна І –
риби, яких лікували антипаразитарним препаратом «Бровермектин-грануляттм», дослідна ІІ –
риби, яких лікували комплексом препаратів «Бровермектин-грануляттм» та «Авесстимтм».
Особин кожної групи утримували в окремих акваріумах, ємністю 40 дм3 із штучною аерацією
за температури 20-22 0С. Їх догляд та годівлю проводили згідно з відповідними нормами та
раціонами. Упродовж усього періоду досліджень проводили спостереження за поведінкою та
клінічним станом риб. Переддослідний період акліматизації однорічок товстолобика становив
7 діб.
Лікування інвазованих риб препаратом «Бровермектин-грануляттм» (у розрахунку
60 мг/кг живої маси риби) та комплексом препаратів «Бровермектин-грануляттм» (60 мг/кг
живої маси риби) і «Авесстимтм» (1 мг/кг живої маси риби) проводили два дні поспіль шляхом
введення їх перорально за допомогою зонду в передній відділ кишечнику. Перед
застосуванням препарати у визначених дозах змішували з 1 мл 2 % крохмального клейстеру.
Рибам контрольних груп вводили лише по 1 мл 2 % клейстеру. На 14-у добу після застосування
препаратів провели паразитологічний огляд риб та забір крові для досліджень.
Кров відбирали із серця за допомогою одноразового шприца з ін’єкційною
гепаринізованою голкою. Проби стабілізували гепарином з розрахунку 10 од./мл. Визначення
вмісту гемоглобіну проводили гемоглобін-ціанідним методом (з ацетонціангідрином).
Гематокритну величину визначали на мікроцентрифузі гематокритній МЦГ-8. Кількість
еритроцитів підраховували шляхом дослідження крові за фотоелектроколориметричним
методом з використанням каліброваних графіків. Кількість лейкоцитів підраховували у
лічильній камері Горяєва [2].
Одержані дані наукових досліджень обробляли методом варіаційної статистики за
Г.Ф. Лакиным [3] з використанням комп’ютерних програм “Exсel” та “Statistica 6.1”.
Результати й обговорення. Встановлено, що після застосування однорічкам
товстолобика, ураженим збудниками Dactylogyrus hypophthalmichtіdis і Gyrodactylus
hypophthalmichtіdis, препарату «Бровермектин-грануляттм» та імуномодулятора «Авесстимтм»
гематологічні показники у них значно покращилися. Так, у риб, інвазованих дактилогірусами,
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після застосування «Бровермектин-гранулятутм» (1 дослідна група) спостерігалося незначне
збільшення у їх крові, порівняно з контролем, кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну й
гематокриту та достовірне зменшення кількості лейкоцитів, а саме: кількість еритроцитів
збільшилася на 0,16 Т/л або на 17,4 %, вміст гемоглобіну – на 2,77 г/л або на 3,4 %, гематокриту
– на 0,01 л/л або на 4,0 %, а кількість лейкоцитів зменшилася на 2,55 Г/л (p<0,01) або на 6,8 %
(табл. 3.20).
Таблиця 1
Гематологічні показники однорічок товстолобика, уражених Dactylogyrus hypophthalmichtіdis,
до та після застосування препаратів, M±m (n=6)
Показники
Еритроцити, Т/л
Гемоглобін, г/л
Гематокрит, л/л
Лейкоцити, Г/л

Групи риб
перша дослідна
1,08±0,059
80,72±1,600
0,26±0,012
34,90±0,621**

контрольна
0,92±0,066
77,95±0,446
0,25±0,010
37,45±0,457

друга дослідна
1,23±0,061**
85,28±1,204***
0,26±0,011
28,47±0,360***

Примітка: ** – p<0,01, *** – p<0,001 – порівняно з контрольною групою.

Зовсім інша картина спостерігалася за комплексного застосування інвазованим
однорічкам товстолобика «Бровермектин-гранулятутм» та «Авесстимутм». Звертають на себе
увагу вірогідні зміни гематологічних показників у риб другої дослідної групи порівняно з
контролем (виняток – вміст у крові гематокриту), що свідчить про вищу ефективність
сумісного використання препаратів. Так, у риб другої дослідної групи порівняно з особинами
контрольної групи кількість еритроцитів у крові зросла на 0,31 Т/л (p<0,01) або на 33,7 %.
Достовірні зміни були відмічені і за вмістом у крові гемоглобіну – на 7,33 г/л або на 9,4 % та
кількістю лейкоцитів – на 8,98 Г/л або на 24,0 % при p<0,001 в обох випадках. За вмістом у
крові гематокриту різниця між вищезазначеними групами риб була зовсім незначною і
становила 0,01 л/л або 4,0 %.
За досліджуваними показниками крові однорічки товстолобика першої та другої
дослідної груп також відрізнялися між собою. Різниця між ними за кількістю еритроцитів та
лейкоцитів становила відповідно 0,15 Т/л та 6,43 Г/л (p<0,001), за вмістом гемоглобіну у крові
– 4,56 г/л (p<0,05), а показник гематокриту у риб обох груп був однаковим.
Позитивний ефект досліджуваних препаратів на гематологічні показники крові
спостерігався і у однорічок товстолобика, уражених гіродактилюсами (табл. 2). Проте, як і
в попередніх випадках, для лікування хворих риб застосування лише препарату
«Бровермектин-грануляттм» було менш ефективним, ніж сукупно з «Авесстимомтм». Про
це свідчать зміни досліджуваних нами показників крові. Так, у риб першої дослідної групи
порівняно з контролем кількість еритроцитів у крові зросла лише на 0,22 Т/л (p<0,05) або на
24,4 %, а у однорічок другої дослідної групи – на 0,38 Т/л (p<0,001) або на 42,2 %.
Таблиця 2
Гематологічні показники однорічок товстолобика, уражених Gyrodactylus hypophthalmichtіdis,
до та після застосування препаратів, M±m (n=6)
Показники
Еритроцити, Т/л
Гемоглобін, г/л
Гематокрит, л/л
Лейкоцити, Г/л

Групи риб
перша дослідна
1,12±0,072*
81,48±2,293
0,26±0,014
32,38±0,932**

контрольна
0,90±0,063
76,87±1,260
0,25±0,011
37,00±0,978

Примітка: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001 – порівняно з контрольною групою.
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друга дослідна
1,28±0,034***
85,60±0,804***
0,27±0,017
25,72±0,841***

Збільшення вмісту гемоглобіну у крові цих риб становило відповідно 4,61 та 8,73 г/л
(p<0,001) або 6,0 та 11,4 %, а зменшення кількості лейкоцитів – 4,62 (p<0,01) та 11,28 Г/л
(p<0,001) або 12,5 та 30,5 %. За показником гематокриту у крові ці зміни становили відповідно
4,0 та 8,0 %.
Між однорічками товстолобика першої та другої дослідних груп достовірна різниця
була виявлена лише за кількістю лейкоцитів у крові – 6,66 Г/л (p<0,001). За рештою
досліджуваних показників різниця була несуттєвою.
Ефективність застосування вищезазначених препаратів спостерігалася і у лікуванні
однорічок товстолобика, уражених одночасно двома ектопаразитами (табл. 3).
Таблиця 3
Гематологічні показники однорічок товстолобика уражених Dactylogyrus hypophthalmichtіdis
і Gyrodactylus hypophthalmichtіdis, до та після застосування препаратів, M±m (n=6)
Показники
Еритроцити, Т/л
Гемоглобін, г/л
Гематокрит, л/л
Лейкоцити, Г/л

Групи риб
перша дослідна
0,97±0,061
77,80±0,894**
0,24±0,013
36,53±0,985

контрольна
0,82±0,034
73,82±0,516
0,24±0,007
38,58±0,911

друга дослідна
1,15±0,047***
81,57±0,729***
0,25±0,009
28,48±0,734***

Примітка. ** – p<0,01, *** – p<0,001 – порівняно з контрольною групою.

За застосування дослідній рибі препарату «Бровермектин-грануляттм» гематологічні
показники порівняно з особинами контрольної групи зазнали позитивних змін: кількість
еритроцитів збільшилася на 18,3 %, вміст гемоглобіну – на 5,4 % (p<0,01), а кількість
лейкоцитів зменшилася на 5,5 %. У той же час вміст гематокриту залишився без змін.
Більш суттєве покращення досліджуваних показників крові в інвазованої риби
спостерігалося за застосування одночасно «Бровермектин-гранулятутм» та «Авесстимутм».
Кількість еритроцитів у крові дослідних риб, вміст гемоглобіну та гематокриту порівняно з
рибами контрольної групи збільшилися відповідно на 40,2; 10,5 та 4,2 % або на 0,33 Т/л
(p<0,001); 7,55 г/л (p<0,001) та 0,01 л/л і в той же час кількість лейкоцитів зменшилася на 20,2
% або на 10,10 Г/л (p<0,001). Різниця за вищенаведеними гематологічними показниками між
однорічками товстолобика першої та другої дослідної груп становила відповідно 0,18 Т/л
(p<0,05); 3,77 г/л (p<0,01); 0,01 л/л та 8,05 Г/л (p<0,001).
ВИСНОВКИ
Застосування препарату «Бровермектин-грануляттм» та імуномодулятора «Авесстимтм»
за моногеноїдозів у однорічок товстолобика сприяло нормалізації гомеостазу організму риб,
на що вказує зростання кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну й гематокриту та зниження
кількості лейкоцитів у їх крові. Кращу нормалізуючу дію на організм уражених
ектопаразитами риб справляло сукупне застосування цих препаратів: вміст у крові
еритроцитів збільшився, залежно від виду інвазії, на 33,7-42,2, вміст гемоглобіну – на 9,4-11,4,
гематокриту – на 4,0-8,0 %, а кількість лейкоцитів зменшилася на 20,2-30,5 %, причому, ці
зміни у більшості випадків були вірогідними (р<0,01-0,001).
Перспективи досліджень. У подальшому буде досліджено вплив препарату
«Бровермектин-грануляттм» та імуномодулятора «Авесстимтм» на обмінні процеси в організмі
риб, уражених моногенеями.
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HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF THE SAME AGE SILVER CARP AFFECTED
BY ECTOPARASITES BEFORE AND AFTER “AVESSTIM” AND "GRANULATED
BROVERMECTIN” USE
O. V. Fedorovych
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z.Gzhytskyy,
50, Pekarska str., Lviv, 79010, Ukraine
SUMMARY
Studied the influence of anti-parasitic drugs "Granulated brovermectin" and "Avesstim" on
metabolic processes in the body of the same age silver carp affected by dactylogyrus, gyrodactylus
and mixed infestation. The use of drug "Granulated brovermectin" in the blood of affected by
ectoparasites fish the number of red blood cells, compared to controls increased to 17,4 - 24,4,
hemoglobin quantity to 3,4 - 6,0 and hematocrit - by 4,0 and quantity of leukocytes decreased to 5,5
- 12,5 %. Best normalizing effect on the affected fish rendered the combined use of "Granulated
brovermectin" and immunomodulator "Avesstim": the quantity of red blood cells increased,
depending on the type of infestation to 33,7-42,2, hemoglobin content - to 9,4-11,4, hematocrit - to
4,0-8,0 and leukocyte quantity decreased to 20,2-30,5 %, in most cases these changes were reliable
(p <0,01-0,001).
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ГЕМАТОГОЛОГІЧНІ ПОКАЗАТЕЛИ ОДНОЛЕТОК ТОЛСТОЛОБИКА,
ПОРАЖЕННЫХ ЭКТОПАРАЗИТАМИ, ДО И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
«БРОВАРМЕКТИН-ГРАНУЛЯТТМ» И «АВЕСТИМТМ»
А. В. Федорович
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З.
Гжицкого, ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
АННОТАЦИЯ
Изучено влияние препаратов «Бровермектин-гранулятТМ» и «АвесстимТМ» на
метаболические процессы в организме однолеток толстолобика, пораженных
дактилогирусами, гиродактилюсами и при смешанной инвазии. При применении препарата
«Бровермектин-гранулятТМ» в крови пораженных эктопаразитами рыб количество
эритроцитов, по сравнению с контролем, увеличилось на 17,4 – 24,4, содержания гемоглобина
– на 3,4 – 6,0 и гематокрита – на 4,0, а количество лейкоцитов снизилось на 5,5 – 12,5 %.
Лучшее нормализующее действие на организм инвазированных рыб производило совокупное
применение «Бровермектин-гранулятаТМ» и иммуномодулятора «АвесстимТМ»: содержание
эритроцитов в крови увеличилось, в зависимости от вида инвазии, на 33,7-42,2, содержание
гемоглобина – на 9,4-11,4, гематокрита – на 4,0-8,0, а количество лейкоцитов уменьшилось на
20,2-30,5 %, причем, эти изменения в большинстве случаев были достоверными (р<0,010,001).
Ключевые
слова:
ОДНОЛЕТНИКИ
ТОЛСТОЛОБИКА,
DACTYLOGYRUS
HYPOPHTHALMICHTІDIS,
GYRODACTYLUS
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КРОВЬ,
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ІМУНОЛОГІЯ

УДК 616:636.1:611.018.5:615.03

ВПЛИВ ІМУНОМОДУЛЯТОРІВ НА ПОКАЗНИКИ
ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ЛОШАТ ВЕРХОВИХ ПОРІД
Я. П. Криця, канд. вет. наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Київ, 03041, Україна
Для підтримання організму на достатньому фізіологічному рівні необхідно ефективне
функціонування імунної системи, від якої залежить резистентність та імунна реактивність
тварин. Застосування імуномодуляторів запобігає виникненню імунодефіцитних станів у
тварин. Аналіз вмісту В-лімфоцитів показав позитивний вплив ріботану та циклоферону на
кількість В-клітин у крові лошат. Оцінюючи стан гуморального імунітету лошат, слід
відзначити, що у тварин під впливом ріботану підвищується клітинна активність В-ланки
(кількість В-лімфоцитів), а у лошат при введенні циклоферону – функціональна (рівень ЦІК).
Ключові слова: ІМУНІТЕТ, ІМУНОМОДУЛЯТОР, РІБОТАН, ЦИКЛОФЕРОН, ВЛІМФОЦИТИ, КРОВ, ЛОШАТА, ЧИСТОКРОВНА ВЕРХОВА ПОРОДА, УКРАЇНСЬКА
ВЕРХОВА ПОРОДА.
Для підтримання організму на достатньому фізіологічному рівні необхідно ефективне
функціонування імунної системи, від якої залежить резистентність та імунна реактивність
тварин. Відомо, що В-лімфоцити є основною клітинною структурою, завдяки якій
розвивається гуморальна імунна відповідь [1].
Вікову динаміку вмісту В-клітин відзначають Г. Д. Каци [2] у худоби червоної степової
породи, Н. О. Салига, О. Віщур [4] – у поросят, Є. Федорович, Й. Сірацький [5] – у бугайців
української чорно-рябої молочної породи.
Щодо функціональної активності В-лімфоцитів, то із збільшенням вмісту В-клітин
підвищується і рівень ЦІК крові. Але і тепер залишається дискусійним питання, чи може
збільшення рівня ЦІК бути причиною або наслідком імунокомплексної патології [6]. Відомо,
що утворення ЦІК – складний біологічний процес, тісно пов’язаний з активізацією
гуморального й клітинного імунітету в цілому.
І. Г. Лузіна [7] вважає, що утворення імунних комплексів (антиген-антитіло) в
біологічному середовищі є фізіологічним механізмом, який забезпечує відносну стабільність
внутрішнього середовища. Високий рівень ЦІК зв’язаний з їх здатністю тривалий час
циркулювати в крові. Менший вміст високомолекулярних ЦІК може бути обумовлений
процесами активації функціональних систем поліморфноядерних лейкоцитів і мононуклеарів.
Ці комплекси швидше підлягають фагоцитозу й виводяться з організму.
Утворення імунних комплексів слід розглядати як фізіологічну відповідь організму, що
спрямована на виведення чужорідного матеріалу, а при припиненні виведення ЦІК
фагоцитами вони можуть тривалий час циркулювати в крові і відкладатися в ендотелії судин,
нирках, шкірі [5].
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Застосування імуномодуляторів запобігає виникненню імунодефіцитних станів у
тварин. Введення їм імуномодуляторів нормалізує як Т-, так і В-системи імунітету, зокрема, у
крові зростає кількість лейкоцитів, окремих популяцій лімфоцитів, особливо теофілінрезистентної субпопуляції Т-хелперів і В-лімфоцитів, збільшується функціональна активність
лімфоцитів [3].
Незважаючи на надто важливе значення імуномодулюючих препаратів, вони не
знайшли широкого застосування в тваринництві. Обмежені повідомлення про застосування
такого препарату, як ріботан та відсутня інформація про використання циклоферону в
тваринництві; в конярстві повідомлення про застосування цих препаратів не виявлено.
Таким чином, дослідження показників гуморального імунітету лошат під впливом
імуномодуляторів для корекції імунного статусу організму є актуальним і становить інтерес в
науковому і практичному відношенні.
Мета роботи полягала в дослідженні показників гуморального імунітету лошат
верхових порід під впливом імуномодуляторів.
Для досягнення поставленої мети поставлено завдання встановити вплив ріботану та
циклоферону на показники гуморального імунітету лошат.
Матеріали і методи. Дослідження проводили в умовах Деркульського кінного заводу
№ 63 Біловодського району Луганської області на лошатах чистокровної верхової та
української верхової порід.
Для проведення досліджень з лошат 14-добового віку за принципом аналогів
формували контрольну та дві дослідні групи (по 10 голів у кожній групі). Всього обстежено
30 голів. Тваринам 1 дослідної групи вводили ріботан, 2 дослідної – циклоферон.
Імуномодулятори ріботан і циклоферон вводили внутрішньом’язово у середню третину шиї
один раз на добу у дозах: ріботан – 1 мл/тварину три дні поспіль; циклоферон – 2 мл/тварину
у вигляді 12,5 % розчину на 1, 2, 4, 6, 8 добу. Тваринам контрольної групи вводили ізотонічний
розчин натрію хлориду. Відбір крові проводили у лошат місячного віку.
Забір периферичної крові з яремної вени, її стабілізація гепарином проводилися за
загальноприйнятими методиками. Визначали такі показники імунітету: відносну кількість у
крові загальних В-лімфоцитів та вміст циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) [2].
Отримані дані були оброблені методами варіаційної статистики з використанням
пакету аналізу даних Microsoft Excel.
Результати й обговорення. Для аналізу стану гуморального імунітету під впливом
ріботану та циклоферону визначали за кількістю В-лімфоцитів (рис.) та за вмістом
циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) (табл.).

Рис. Відносна кількість загальних В-лімфоцитів у крові лошат
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Аналізуючи отримані дані, слід відзначити тенденцію до збільшення вмісту Влімфоцитів у крові лошат першої та другої дослідних груп, порівняно з тваринами контрольної
групи. Зокрема, у крові лошат чистокровної верхової породи першої дослідної групи
встановлено вищий на 1,7 % (8,0 %) і української верхової – на 0,9 % (4,1 %) вміст Влімфоцитів, ніж у контрольної групи тварин. У крові лошат другої дослідної групи, яким
вводили циклоферон, встановлено збільшення вмісту В-лімфоцитів: чистокровної верхової
породи – на 1,2 % (5,6 %), української верхової породи – лише на 0,3 % (1,4 %), порівняно з
тваринами контрольної групи.
Отже, під
впливом ріботану і
циклоферону збільшується кількість
В-лімфоцитів у крові лошат, але вища їх кількість виявилася у крові тварин, яким вводили
ріботан, тобто у лошат першої дослідної групи.
Таблиця
Рівень і розмір ЦІК у крові лошат, M±m
ЦІК, о. о. щ.
Великі
Середні
Дрібні

Контрольна (n=5/5)
3,8±0,9
4,2±1,2
9,0±2,5
6,4±1,2
16,3±3,4
12,2±1,0

Групи
дослідна І (n=4/6)
6,0±0,5
6,0±0,6
11,0±3,5
12,0±1,5
16,0±4,5
21,0±2,6

Р1
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05

дослідна ІІ (n=6/4)
8,5±1,6
9,0±3,7
13,5±3,4
11,3±4,0
20,8±5,1
18,5±5,2

Р2
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Примітка: Р1 – вірогідність між контрольною та І дослідною групами; Р2 – вірогідність між контрольною
та ІІ дослідною групами.

Дані таблиці свідчать, що найвищий рівень імунних комплексів встановлений у крові
лошат першої та другої дослідних груп. Зокрема, у тварин чистокровної верхової породи, яким
вводили циклоферон (друга дослідна група) виявлено збільшення великих імунних комплексів
у 2,2 рази та української верхової породи – у 2,1 рази, порівняно з лошатами контрольної
групи.
У крові лошат першої дослідної групи, яким застосовували ріботан, встановлено
тенденцію до збільшення великих ЦІК: чистокровної верхової породи – у 1,6 рази, української
верхової – у 1,4 рази.
Утворення середніх і дрібних ЦІК стимулюють в однаковій мірі як ріботан, так і
циклоферон. Щодо розміру імунних комплексів, то найбільша різниця встановлена між
великими ЦІК, рівень яких у крові лошат першої дослідної групи вищий в 1,4 – 1,6 разів, другої
дослідної групи – в 2,1 – 2,2 рази, порівняно з тваринами контрольної групи. Вміст середніх
імунних комплексів вищий в 1,2 – 1,9 рази у крові тварин першої дослідної і у 1,5 – 1,8 рази –
другої дослідної групи, порівняно з контролем. Різниця щодо вмісту дрібних ЦІК в крові
контрольної і дослідних груп склала всього у межах 1,7 рази.
Отже, підвищення вмісту великих імунних комплексів у крові лошат дослідних груп
(особливо першої) свідчить про збільшення кількості антитіл під впливом імуномодуляторів,
оскільки великі ЦІК утворюються в результаті їх надлишку і швидко виводяться з організму.
Оцінюючи стан гуморального імунітету лошат дослідних груп взагалі, слід відзначити,
що у крові тварин першої дослідної групи підвищувалася клітинна активність В-ланки
(кількість В-лімфоцитів), а у крові лошат другої дослідної групи – функціональна (рівень ЦІК).
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ВИСНОВКИ
1. При застосуванні ріботану встановлено підвищення клітинної активності В-ланки
імунітету (кількості В-лімфоцитів на 0,9 – 1,7 %) в межах фізіологічної норми в крові лошат;
2. Формування циркулюючих імунних комплексів є фізіологічним механізмом захисту,
наслідком яких є швидке усунення антигенів, тому рівномірне збільшення вмісту ЦІК всіх
розмірів в межах фізіологічної норми не є патологією і свідчить про нормальне протікання
процесів в організмі.
Перспективи досліджень. На основі даних щодо стану гуморального імунітету лошат
під впливом імуномодуляторів планується дослідження системи фагоцитозу та оцінка
показників росту і розвитку тварин.
THE INFLUENCE OF IMMUNOMODULATORS ON THE PERFORMANCE
OF HUMORAL IMMUNITY AT THE FOALS OF SADDLE BREEDS
Ya. P. Кrytsia
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
16, Polkovnika Potehinа str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
To maintain a body at sufficient physiological level the effective functioning of the immune
system, which determines the resistance and immune reactivity of animals, is necessary. The use of
immune-modulators prevents the immunodeficiency in animals. Analysis of the count of Blymphocytes showed a positive effect of ribotan and cycloferon on the number of B-cells in the blood
of foals. Assessing the state of humoral immunity of foals, it should be noted that animals under the
influence of ribotan increases cellular activity (number of B-lymphocytes), and foals with the
introduction of cycloferon – functional activity (the level of the circulating immune complexes).
Keywords: IMMUNITY, IMMUNOMODULATOR, RІBOTAN, CYCLOFERON, BCELLS, BLOOD, FOALS, PUREBRED SADDLE BREED, UKRAINIAN SADDLE BREED.
ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО
ИММУНИТЕТА ЖЕРЕБЯТ ВЕРХОВЫХ ПОРОД
Я. П. Крыця
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
Для поддержания организма на должном физиологическом уровне необходимо
эффективное функционирование иммунной системы, от которой зависит резистентность и
иммунная реактивность животных. Применение иммуномодуляторов предотвращает
возникновение иммунодефицитных состояний у животных. Анализ содержания Влимфоцитов показал положительное влияние риботана и циклоферона на количество В-клеток
в крови жеребят. Оценивая состояние гуморального иммунитета жеребят, следует отметить,
что у животных под влиянием риботана повышается клеточная активность В-звена
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(количество В-лимфоцитов), а у жеребят при введении циклоферона – функциональная
(уровень ЦИК).
Ключевые
слова:
ИММУНИТЕТ,
ИММУНОМОДУЛЯТОР,
РИБОТАН,
ЦИКЛОФЕРОН, В-ЛИМФОЦИТЫ, КРОВЬ, ЖЕРЕБЯТА, ЧИСТОКРОВНАЯ ВЕРХОВАЯ
ПОРОДА, УКРАИНСКАЯ ВЕРХОВАЯ ПОРОДА.
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Р О З В Е Д Е Н Н Я, Г Е Н Е Т И К А Т А Б І О Т Е Х Н О Л О Г І Я

УДК 636.2.034.082

ВПЛИВ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ
ПОРОДИ НА ТРИВАЛІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ДОВІЧНОГО
ВИКОРИСТАННЯ
Н. П. Бабік1, канд. с.-г. наук, докторант
Є. І. Федорович2, д-р с.-г. наук, професор
Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН,
вул. Погребняка, 1, с. Чубинське Бориспільського району Київської області, 08321, Україна
1

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

Встановлено, що найвищими показниками тривалості та ефективності довічного
використання характеризувалися корови, перший сервіс-період яких становив 121-150 днів.
Найдовшу тривалість життя, продуктивного використання, лактування та більшу
кількість лактацій за життя мали корови з тривалістю першого міжотельного періоду 391420 днів, а кращу довічну продуктивність – тварини з тривалістю міжотельного періоду 451480 днів. Коефіцієнт господарського використання корів, залежно від тривалості сервіс- і
міжотельного періодів, знаходився в межах 0,54-0,57, а коефіцієнт лактування – в межах
0,80-0,85. Коефіцієнти кореляції між тривалістю першого сервіс-періоду корів і тривалістю
та ефективністю їх довічного використання становили -0,46 – +0,37, а частка впливу сервісперіоду на показники довічного використання тварин – у межах 13,5-36,5 %.
Ключові слова: ПОРОДА, КОРОВИ, СЕРВІС-ПЕРІОД, МІЖОТЕЛЬНИЙ ПЕРІОД,
ТРИВАЛІСТЬ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ДОВІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ,
КОЕФІЦІЄНТИ КОРЕЛЯЦІЇ, СИЛА ВПЛИВУ.
Актуальною проблемою сучасності в селекції молочної худоби як світового масштабу,
так і України є збільшення тривалості господарського використання тварин. Враховуючи те,
що підвищення молочної продуктивності корів призводить до скорочення термінів їх
використання, ця проблема з часом буде лише загострюватися. Тому, наразі необхідно
спрямовувати наукові дослідження на комплексну оцінку тварин з урахуванням ознак довічної
продуктивності [8]. Відомо, що на ці ознаки впливає ряд чинників, зокрема й показники
відтворювальної функції. У літературних джерелах зустрічаються дані щодо впливу
показників відтворювальної здатності на тривалість та ефективність довічного використання
корів, однак вони доволі суперечливі. Так, за даними Р. В. Ставецької та О. В. Бойка [7],
кращими показниками господарського використання (3,95-4,03 лактації) характеризувалися
корови української чорно-рябої молочної породи, у яких тривалість сервіс-періоду
знаходилася в межах від 91 до 180 днів. С. Д. Батанов и др. [1.] повідомляють, що для
ефективного довічного використання корів чорно-рябої худоби тривалість сервіс-періоду
повинна становити 80-85 днів, а за даними О. В. Гагловой, Ф. Н. Абрампальского [3] – 137
днів, А. Анненковой и др. [6] – 61-90 днів.
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З огляду на вищенаведене, метою наших досліджень було з’ясувати вплив окремих
показників відтворювальної здатності корів голштинської породи на тривалість та
ефективність їх довічного використання.
Матеріали і методи. Дослідження проведено на коровах голштинської породи за
матеріалами первинного племінного обліку у ДП «ДГ «Одександрівське» (n=314), ПРАТ ПК
«Поділля» (n=242) Вінницької області, СП ТОВ імені Воловікова (n=390) Рівненської області,
СТОВ «Богодухівське» (n=732) Черкаської області, ТОВ «Прогрес» (n=564) Кіровоградської
області, ТОВ «АФ «Київська»» (n=218), ДП «Чайка» філія «Дударків» (n=442) Київської
області. Ретроспективний аналіз тривалості та ефективності довічного використання корів
здійснювали за методикою Ю. П. Полупана [5]. До аналізу залучено інформацію про
господарське використання і довічну продуктивність 2902 корів, при цьому враховано усіх
тварин, перше отелення яких датоване 1996-2008 роками і які вибули зі стада після закінчення
щонайменше першої лактації тривалістю не менше 240 днів.
Коефіцієнт господарського використання (КГВ) вираховували за формулою [2]:
Тривалість життя  Вік при першому отеленні
КГВ=
Тривалість життя
Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою програмного пакету Microsoft
Exсel та “Statistica 6.1” за Г. Ф. Лакиным [4]. Результати середніх значень вважали статистично
вірогідними при Р<0,05 (*), Р<0,01 (**), Р<0,001 (***).
Результати й обговорення. Встановлено, що в середньому по стаду тривалість
першого сервіс-періоду корів становила 167,4 дня, міжотельного періоду – 444,7 дня,
коефіцієнт відтворювальної здатності – 0,87, середня тривалість продуктивного використання
корів – 2,52 лактації. Нами виявлено певну залежність продуктивного використання тварин
від тривалості їх першого сервіс-періоду (табл. 1). Найдовше жили і лактували у стаді корови,
у яких перший сервіс-період становив 121-150 днів, однак, вірогідна перевага за тривалістю
життя і продуктивного використання була лише над коровами, у яких цей показник не
перевищував 60 днів – на 139 і 126 днів відповідно при Р<0,05 в обох випадках, за тривалістю
лактування – лише над коровами з сервіс-періодом понад 211 днів – на 133 дні (Р<0,01), а за
кількістю лактацій за життя – над тваринами з тривалістю до 60 та понад 211 днів – відповідно,
на 0,41 (Р<0,01) та 0,66 лактації (Р<0,001).
Таблиця 1
Вплив тривалості першого сервіс-періоду корів на тривалість їх використання, М±m
Тривалість сервісперіоду, дні

n

життя, дні

до 60
61-90
91-120
121-150
151-180
181-210
211 і більше

252
456
392
308
210
176
632

2089±30,7*
2101±48,8
2163±33,7
2228±43,5
2202±45,9
2199±62,9
2178±26,1

Тривалість періодів
лактування
господарського
використання, дні
Дні
лактацій
1204±29,7*
1014±41,0
2,69±0,072**
1220±46,3
1040±28,6
3,06±0,083
1278±32,4
1100±21,7
2,98±0,111
1330±41,1
1112±36,0
3,10±0,098
1326±43,5
1108±40,0
2,85±0,104
1309±60,5
1096±49,1
2,78±0,130
1290±24,3
979±27,5**
2,44±0,055***

Примітка: у цій і наступних таблицях вірогідність різниці вказана при порівнянні з найвищим
значенням.

Найменшою тривалістю життя і продуктивного використання характеризувалися
корови з тривалістю першого сервіс-періоду до 60 днів, а найменшою тривалістю лактування
і кількістю лактацій за життя – тварини з тривалістю сервіс-періоду до 60 та понад 211 днів.
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Тривалість першого сервіс-періоду корів певною мірою впливає і на їх довічну
продуктивність (табл. 2). Найвищий довічний надій та довічну кількість молочного жиру було
відмічено у тварин з тривалістю сервіс-періоду 121-150 днів, а найнижчими ці показники були
у тварин з тривалістю зазначеного періоду до 60 днів. Проте, за довічним надоєм перші
вірогідно переважали лише корів з тривалістю сервіс-періоду до 60 днів – на 3535 (Р<0,001),
61-90 днів – на 2140 (Р<0,01) та 91-120 днів – на 3336 кг (Р<0,001), за довічною кількістю
молочного жиру – відповідно на 124 (Р<0,01); 74 (Р<0,05) та 121 кг (Р<0,01).
Таблиця 2
Вплив тривалості першого сервіс-періоду корів на показники їх довічної продуктивності, М±m
Тривалість сервісперіоду, дні

n

до 60
61-90
91-120
121-150
151-180
181-210
211 і більше

252
456
392
308
210
176
632

Довічна продуктивність
молочний жир
надій, кг
%
кг
18887±819,9***
3,64±0,010
691±30,2**
20282±621,9**
3,65±0,006
741±22,8*
19086±621,3***
3,65±0,009
694±22,4**
22422±432,5
3,64±0,008
815±29,6
21774±894,5
3,64±0,009
790±32,3
21650±1007,2
3,66±0,111
790±36,6
21534±455,7
3,63±0,005
781±16,6

Надій на 1 день (кг)
життя

лактування

9,0±0,23
9,7±0,17
8,6±0,18
9,5±0,20
9,4±0,26
9,3±0,26
9,5±0,13

18,5±0,28
19,3±0,22
17,4±0,22
19,8±0,24
19,7±0,34
19,8±0,34
21,9±0,16

За середнім довічним вмістом жиру в молоці між коровами з різною тривалістю сервісперіоду достовірної різниці не виявлено. Найвищим надоєм на 1 день життя (9,7 кг)
характеризувалися тварини з тривалістю першого сервіс-періоду 61-90 днів, а на 1 день
лактування (21,9 кг) – корови з тривалістю сервіс-періоду понад 211 днів. Коефіцієнт
господарського використання корів, залежно від тривалості сервіс-періоду, знаходився в
межах 0,54-0,57, а коефіцієнт лактування – в межах 0,80-0,85.
Результати наших досліджень показали, що на показники тривалості продуктивного
використання має вплив також тривалість міжотельного періоду (табл. 3). Найдовшою
тривалістю життя, господарського використання, лактування та найбільшою кількістю
лактацій за життя характеризувалися корови, у яких перший міжотельний період тривав 391420 днів. Однак, ці тварини достовірно переважали за тривалістю життя (Р<0,05) лише корів з
міжотельним періодом до 330 та 361-390 днів – на 172 та 132 дні відповідно, за тривалістю
продуктивного використання – тварин з міжотельним періодом 361-390 днів – на 121 день
(Р<0,05), за тривалістю лактування – особин з міжотельним періодом 331-360 та 361-390 днів
– на 106 (Р<0,01) та 103 дні (Р<0,01) і за кількістю лактацій – тварин з міжотельним періодом
понад 481 день – на 0,48 лактації (Р<0,001).
Таблиця 3
Вплив тривалості першого міжотельного періоду корів на тривалість їх використання, М±m
Тривалість
міжотельного
періоду, дні
До 330
331-360
361-390
391-420
421-450
451-480
понад 481

n

життя, дні

154
424
418
340
232
176
682

2073±58,8*
2126±36,0
2113±31,1*
2245±48,9
2171±39,6
2171±49,6
2198±26,5

Тривалість періодів
лактування
господарського
використання, дні
дні
лактацій
1216±56,5
1006±51,8
2,89±0,075
1240±34,5
1004±30,6**
2,92±0,086
1230±29,8*
1007±26,5**
2,95±0,135
1351±46,9
1110±21,4
2,98±0,090
1281±37,4
1082±33,6
2,91±0,111
1294±47,4
1097±42,6
2,78±0,114
1306±25,0
1108±42,0
2,50±0,056***
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Залежність показників довічної продуктивності корів від тривалості їх першого
міжотельного періоду була менш помітною (табл. 4). Так, у особин, тривалість міжотельного
періоду яких була більшою за 391 день, довічний надій та довічна кількість молочного жиру
підвищувалися. Максимальними ці показники були у тварин з тривалістю зазначеного періоду
451-480 днів. Однак, вірогідна їх перевага за довічним надоєм спостерігалася лише над
особинами з тривалістю міжотельного періоду до 330, 331-360 та 361-390 днів – відповідно,
на 2522; 2652 та 2289 кг, а за довічною кількістю молочного жиру – на 95; 97 та 85 кг при
Р<0,05 у всіх випадках.
За середнім довічним вмістом жиру в молоці між коровами з різною тривалістю
міжотельного періоду суттєвої різниці не виявлено.
Таблиця 4
Вплив тривалості першого міжотельного періоду корів на показники їх довічної продуктивності, М±m
Тривалість
міжотельного
періоду, дні
До 330
331-360
361-390
391-420
421-450
451-480
понад 481

n
154
424
418
340
232
176
682

Довічна продуктивність
молочний жир
надій, кг
%
кг
19390±881,1*
3,64±0,011
706±41,3*
19260±651,9*
3,65±0,007
704±23,9*
19623±297,8*
3,65±0,009
716±20,6*
21807±771,3
3,64±0,007
792±28,0
21609±932,3
3,63±0,009
786±34,1
21912±886,5
3,67±0,011
801±32,3
21627±447,2
3,63±0,005
784±16,2

Надій на 1 день (кг)
життя

лактування

8,5±0,31
8,4±0,18
8,8±0,17
9,3±0,20
9,0±0,25
9,7±0,25
9,5±0,12

18,8±0,37
18,9±0,22
19,4±0,22
19,5±0,23
19,4±0,32
20,0±0,34
19,5±0,15

Корови з тривалістю міжотельного періоду 451-480 днів характеризувалися також
найвищими показниками надою на 1 день життя (9,7 кг) та лактування (20,0 кг). Коефіцієнт
господарського використання корів, залежно від тривалості міжотельного періоду, знаходився
в межах 0,54-0,57, а коефіцієнт лактування – в межах 0,80-0,85.
Нами було проведено аналіз зв’язків між тривалістю першого сервіс- й міжотельного
періодів корів та показниками тривалості й ефективності їх довічного використання. Оскільки
значення коефіцієнтів кореляції між цими двома періодами та досліджуваними показниками
довічного використання корів були однаковими або наближеними, то ми висвітлили лише
зв'язок між тривалістю сервіс-періоду і досліджуваними показниками довічного використання
корів (табл. 5).
Таблиця 5
Сила впливу першого сервіс-періоду корів на тривалість і ефективність їх довічного використання
та зв'язок між цими ознаками
Коефіцієнти кореляції
(r±mr) сервіс-періоду з:
-0,27±0,257***
-0,18±0,145***
-0,31±0,207***
-0,46±0,241***
0,37±0,298***
-0,37±0,256***
0,17±0,073***
-0,30±0,243***
-0,35±0,225***
0,30±0,213***

Показники
Тривалість, дні: життя
господарського використання
лактування
Довічна продуктивність: надій, кг
середній вміст жиру в молоці, %
кількість молочного жиру, кг
Лактацій за життя
Надій на 1 день, кг: життя
господарського використання
лактування

Сила впливу (η2±S.E, %)
сервіс-періоду на:
23,2±17,61
29,9±12,94
36,5±11,90
31,0±15,91
16,6±7,06
31,9±15,22
13,5±7,62
35,4±14,64
32,1±18,6
35,9±4,60

Нами встановлено вищий та високодостовірний рівень зв’язку між тривалістю першого
сервіс-періоду тварин і їх довічною продуктивністю, однак, у більшості випадків він був
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зворотним (від -0,30 до -0,46). Додатнім і високодостовірним виявився зв'язок між тривалістю
сервіс-періоду корів та їх середнім довічним вмістом жиру в молоці (+0,37) і надоєм на 1 день
лактування (+0,30). Дещо нижчий, проте також високодостовірний і зворотній зв'язок було
виявлено між тривалістю сервіс-періоду і тривалістю життя, господарського використання і
лактування корів (-0,18 – -0,31). Найнижчими, але додатніми і достовірними коефіцієнти
кореляції були між тривалістю першого сервіс-періоду корів та числом їх лактацій за життя
(+0,17).
Найвищою сила впливу тривалості першого сервіс-періоду корів була на тривалість
періоду лактування (36,5 %), надій на 1 день лактування (35,9 %) та надій на 1 день життя
(35,4 %). Найменше цей показник впливав на довічну кількість лактацій (13,5 %) та довічний
середній вміст жиру в молоці (16,6 %).
ВИСНОВКИ
1. На тривалість та ефективність довічного використання корів голштинської породи
певним чином впливала тривалість їх першого сервіс- та міжотельного періодів. Найвищими
показниками тривалості та ефективності довічного використання характеризувалися корови з
тривалістю першого сервіс-періоду 121-150 днів. Найдовшу тривалість життя, продуктивного
використання, лактування та більшу кількість лактацій за життя мали корови, тривалість
першого міжотельного періоду у яких знаходилася в межах 391–420 днів, а кращою довічною
продуктивністю відзначалися корови з тривалістю цього періоду 451–480 днів.
2. Кореляційним аналізом встановлено найвищий рівень зв’язку між тривалістю
першого сервіс-періоду корів і їх довічною продуктивністю (-0,46 – +0,37). Сила впливу
даного показника найвищою була на тривалість періоду лактування (36,5 %), надій на 1 день
лактування (35,9 %) та надій на 1 день життя (35,4 %). Тривалість першого сервіс-періоду
корів найменше впливала на довічну кількість лактацій (13,5 %) та довічний середній вміст
жиру в молоці (16,6 %).
Перспективи досліджень. У подальшому буде вивчено вплив інших паратипових
факторів на тривалість та ефективність довічного використання корів голштинської породи.
THE INFLUENCE OF REPRODUCTIVE CAPACITY OF HOLSTEIN COWS ON THE
DURATION AND EFFECTIVENESS OF THEIR LIFETIME USAGE
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SUMMARY

It was found that cows with first service period 121-150 days had the highest rates of duration
and efficiency of lifetime use. Cows with inter-calving period 391-420 days had the longest life, the
most productive use and lactation, the highest quantity of lactations during the all life. The best
lifetime productivity had cows with 451-480 days of inter-calving duration. The coefficient of
economic use of cows, depending on the duration of service and inter-calving periods was within
0,54-0,57, and the coefficient of lactation – within 0,80-0,85. The correlation coefficients between
the duration of the first service period of cows and duration and effectiveness of their lifetime use
were – -0,46 – +0,37, and the impact of service period on lifetime use indicators – within 13,536,5 %.
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ВЛИЯНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ
ПОРОДЫ НА СРОК И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПОЖИЗНЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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АННОТАЦИЯ
Установлено, что самыми высокими показателями продолжительности и
эффективности пожизненного использования характеризировались коровы, первый сервиспериод которых составлял 121-150 дней. Самая длинная продолжительность жизни,
продуктивного использования, лактирования и наибольшее количество лактаций при жизни
имели коровы с продолжительностью первого межотельного периода 391-420 дней, а лучшую
пожизненную продуктивность – животные с продолжительностью межотельного периода 451480 дней. Коэффициент хозяйственного использования коров, в зависимости от
продолжительности сервис- и межотельного периодов, находился в пределах 0,54-0,57, а
коэффициент лактирования – в пределах 0,80-0,85. Коэффициенты корреляции между
продолжительностью первого сервис-периода коров и продолжительностью и
эффективностью их пожизненного использования составляли -0,46 – +0,37, а доля влияния
сервис-периода на показатели пожизненного использования животных – в пределах 13,536,5 %.
Ключевые слова: ПОРОДА, КОРОВЫ, СЕРВИС-ПЕРИОД, МЕЖОТЕЛЬНИЙ
ПЕРИОД,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОДУКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПОЖИЗНЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ, СИЛА
ВЛИЯНИЯ.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА СОРТУВАННЯ
ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ ЗА МАСОЮ
Ю. О. Вечеря11, аспірант
Національний університет біоресурсів та природокористування України
вул. Героїв Оборони, 12-б, навчальний корпус № 7а, Київ, 03041, Україна
Вивчено продуктивність курчат-бройлерів, які виведені з інкубаційних яєць, масою 70 г
і вище за їх додаткового сортування. Показники продуктивності курчат-бройлерів є вищими
порівняно з птицею, отриманою з несортованих яєць (масою від 58 до 80 г) – за показниками
живої маси (на 0,9…65,45 г), збереженості (на 2…3 %) та однорідності стада (на 2…10 %).
Отримані дані підтверджують доцільність інкубування яєць масою понад 70 г за проведення
додаткового розподілу яєць за масою на класи, що дає можливість покращити результати
вирощування курчат-бройлерів.
Ключові слова: КУРЧАТА-БРОЙЛЕРИ, ІНКУБАЦІЙНІ ЯЙЦЯ, ЖИВА МАСА,
ОДНОРІДНІСТЬ, ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ.
Інтенсивна селекція птиці і нові методики оцінки генотипів дозволили створити
високопродуктивні спеціалізовані кроси м’ясних курей. Курчата-бройлери в 42-добовому віці
мають живу масу 2,4-2,8 кг, конверсія корму при досягненні 2 кг за 37-38 днів становить 1,651,75 кг. Однак для реалізації генетичного потенціалу продуктивності птиці потрібно суворо
дотримуватись науково-обґрунтованих норм годівлі, умов утримання, а також певних
технологічних прийомів роботи [1]. Особливо це стосується роботи з птицею батьківського
стада. Є відомості про вплив віку несучок не тільки на якість яєць і виводимість, але і на вихід
молодняку і інтер’єрні показники добових курчат. Вивчаючи вплив маси інкубаційних яєць на
продуктивність курчат-бройлерів, вчені прийшли до неоднозначних висновків [2–4]. Курчата,
отримані з дрібних яєць від молодої птиці, ростуть інтенсивніше, але поступаються за живою
масою курчатам, отриманим із великих яєць. Так, жива маса курчат, виведених із середніх (54Науковий керівник – доктор с.-г. н., професор В. П. Бородай
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62 г) і великих (63-70 г) яєць, була вірогідно вище, ніж курчат, виведених із дрібних (49-53 г)
яєць на 23 і 31 г, 30 і 47 г і 78 г, відповідно, в 2-, 4- і 6-тижневому віці [4].
Аналіз якісних показників інкубаційних яєць птиці батьківського стада м’ясних кросів
свідчить, що частка яєць, які мають масу 70 г і вище, є доволі значною, що пов’язано з
інтенсивною селекцією на підвищення живої маси, рівнем годівлі курей батьківського стада
тощо. Інкубація таких яєць потребує внесення коректив у існуючі нормативні документи [5].
Нашими попередніми дослідженнями щодо вивчення якісних показників інкубаційних
яєць курей м’ясних кросів [6], показана доцільність використання інкубаційних яєць, масою
понад 70 г. Відомо, що розподіл інкубаційних яєць за масою при закладці на інкубацію сприяє
не лише підвищенню виводимості добового молодняку, але веде до збільшення однорідності
курчат.
Тому метою нашої роботи було вивчити показники вирощування курчат-бройлерів,
виведених з інкубаційних яєць масою більше 70 г за їх додаткового сортування за масою.
Матеріали і методи. Дослідження проведені в умовах інкубаторію підприємства з
виробництва м’яса курчат-бройлерів. Інкубаційні яйця курей кросу «Кобб-500» перед
інкубацією сортували на 4 групи – контрольна (некалібровані інкубаційні яйця, маса яєць 5880 г) і три дослідні: I – яйця масою 70-79 г, II – 70-74 г, III – 75-79 г. Інкубацію яєць проводили
в інкубаторах фірми «HatchTech». Для вирощування сформували відповідно 4 групи добового
молодняку по 100 голів у кожній. Годівля курчат і умови утримання відповідали існуючим
вимогам. Живу масу курчат-бройлерів визначали шляхом індивідуального зважування птиці
безпосередньо після вибірки з вивідної машини і надалі – щотижнево до 42 доби вирощування.
Рівень приростів живої маси, однорідність стада та збереженість поголів’я визначали
загальноприйнятими методами.
Результати й обговорення. Аналізуючи дані проведених досліджень потрібно
відмітити, що на вирощування були відправлені курчата-бройлери з середньою живою масою
від 49,8 до 53,2 г (табл. 1).
Таблиця 1
Показники вирощування курчат-бройлерів, отриманих з інкубаційних яєць різної маси
Показники
Жива маса, г,
у віці 1 доба

±Sx
Сv, %

7 діб

±Sx
Сv, %

14 діб

±Sx
Сv, %

21 доба

±Sx
Сv, %

28 діб

±Sx
Сv, %

35 діб

±Sx
Сv, %

42 доби

±Sx
Сv, %

Однорідність, %
Збереженість, %

Контрольна
50,4±5,06
6,00
132,1±13,29
15,97
484,5±48,77
9,06
937,2±94,28
9,79
1453,8±146,26
4,91
2011,6±202,37
7,41
2490,2±262,68
12,45
85,0
94,0

Групи
I
II
49,8±5,00
50,1±5,03
7,34
4,37
133,0±13,38
163,7±16,47
16,59
11,78
499,2±50,22
505,9±50,89
7,62
5,95
996,6±100,26
998,7±100,47
10,31
8,71
1542,9±155,22
1548,3±158,15
4,66
3,94
2037,2±204,94
2090,7±213,55
7,72
6,67
2571,1±263,97
2716,3±277,49
8,95
8,89
87,0
91,0
96,0
97,0

III
53,2±5,35
4,12
197,6±19,87*
9,77
506,5±50,95
8,8
979,7±98,56
5,99
1555,8±157,31
4,39
2064,5±208,75
5,96
2610,3±267,99
9,96
95,0
96,0

Примітка: * Р<0,05 – вірогідність різниці дослідних груп з контрольною групою

Відзначимо невисокий коефіцієнт варіації ознаки «жива маса» для курчат ІІ і ІІІ
дослідних груп. Подальші дослідження показали перевагу птиці дослідних груп за масою
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порівняно з контрольною, при цьому у віці 7 діб перевага птиці ІІІ групи за масою є вірогідною
(р<0,05) і становила 65,45 г. Наприкінці вирощування птиця ІІ і ІІІ дослідних груп мала суттєву
різницю за масою – на 223,12 та 120,04 г, порівняно з контрольною групою, без вірогідної
різниці між групами. Коефіцієнт варіації ознаки «жива маса» є нижчим також у птиці
дослідних груп.
Показник однорідності дозволяє оцінити вирівняність стада за живою масою в межах ±
10 %. Так, однорідність птиці у 42-добовому віці була найвищою у III дослідній групі, що на
10, 8 та 4 % вище, порівняно з контрольною та I і II групами.
Зазначимо, що за показником збереженості поголів’я птиця дослідних груп, порівняно
з контрольною птицею, мала вищі значення на 2, 3 та 2 % для І, ІІ, ІІІ груп, відповідно.
За показником абсолютного приросту (табл. 2) у перший тиждень вирощування курчатбройлерів (0-7 діб) найбільший приріст мали курчата III дослідної групи (137,66 г), що на 54,4
г вище, порівняно з контрольною групою птиці.
Але, у період 7-14 доби вирощування абсолютний приріст курчат був дещо нижчий за
показники дослідних груп і склав 324,15 г, що на 31,53, 37,00 та 16,18 г менше відповідно до
контрольної і дослідної груп. У цей період найвищий середньодобовий приріст мали курчатабройлери I групи – 51,59 г. Найвищі середньодобові прирости були у птиці на 21-28 добу
вирощування. Порівняно з контрольною групою приріст у дослідних групах був вище на 13,28,
9,01 та 12,35%. На завершальному етапі вирощування курчат-бройлерів (35-42 доба) птиця I
групи мала найменший середньодобовий приріст – 67,69 г.
Таблиця 2
Показники середньодобового та абсолютного приростів при вирощуванні курчат-бройлерів
Вік птиці, діб

Групи
I
Абсолютний приріст, г
80,45
361,15
465,14
1081,61
489,42
532,83
Середньодобовий приріст, г
11,49
51,59
66,45
154,52
69,92
67,69
60,03

Контрольна

II

III

1-7
8-14
14-21
21-28
28-35
35-42

83,26
355,68
515,94
937,9
560,95
535,21

106,12
340,33
526,39
1030,81
498,88
573,92

137,66
324,15
494,49
1070,15
496,0
589,36

1-7
8-14
14-21
21-28
28-35
35-42
1-42

11,89
50,81
73,71
133,99
80,14
76,46
58,10

15,16
48,62
75,20
147,26
71,27
81,99
63,50

19,67
46,31
70,64
152,88
70,86
84,19
60,89

Середньодобовий приріст за весь період вирощування у контрольній і дослідних
групах склав 58,10, 60,03, 63,50 та 60,89 г, тобто є вищим у дослідних групах.
ВИСНОВКИ
1. Загалом, показники продуктивності курчат-бройлерів, отриманих з інкубаційних
яєць масою більш ніж 70 г, є вищими порівняно з птицею, отриманою з несортованих яєць
масою 58-80 г – за показниками живої маси (на 0,9…65,45 г), збереженості (на 2…3 %) та
однорідності стада (на 2…10 %). Встановлено, що курчата-бройлери, отримані з інкубаційних
яєць масою 70-74 г (II група), характеризуються найвищим рівнем живої маси у 42-добовому
віці – 2716,34 г, що на 8,32, 5,35 та 3,90 % більше, відповідно до контрольної, I та III груп.
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2. Отримані дані підтверджують доцільність інкубування яєць масою понад 70 г за
проведення додаткового розподілу яєць за масою на класи, що дає можливість покращити
результати вирощування курчат-бройлерів.
Перспективи досліджень. У подальшому планується дослідити якісні показники
молодняку, отриманого за різних режимів інкубування яєць.
PRODUCTIVITY OF CHICKENS-BROILERS FOR SORTING
OF INCUBATION EGGS BY MASS
Yu. A. Vecherya
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Heroes of Defense str., 12-b, building No. 7 a, Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
The productivity of chickens-broilers that is shown out of incubation eggs by mass of a 70 g
and higher studied, at their additional sorting. Performance measures broiler chickens are higher
compared to poultry, eggs obtained from a mass of 58 to 80 grams - in terms of live weight (0,9...65.45
g), preservation (2...3%) and flock uniformity (in 2...10%). The obtained data confirm the feasibility
incubating eggs weighing 70 grams for an additional allocation of eggs by weight classes, which
makes it possible to improve the results of growing broiler chickens.
Keywords: CHICKENS-BROILER, AVERAGE GROWTH, ABSOLUTE GROWTH,
LIVING MASS.
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СОРТИРОВАНИЯ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ ПО МАССЕ
Ю. А. Вечеря
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Героев Обороны, 12-б, учебный корпус №7а, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
Изучено продуктивность цыплят-бройлеров, которые выведены из инкубационных яиц
массой 70 г и выше при их дополнительной сортировке. Показатели производительности
цыплят-бройлеров являются высокими по сравнению с птицей, полученной из
несортированных яиц (массой от 58 до 80 г) – по показателям живой массы (на 0,9...65,45 г),
сохранности (на 2...3 %) и однородности стада (на 2...10 %). Полученные данные
подтверждают целесообразность инкубирования яиц массой более 70 г за проведение
дополнительного распределения яиц по массе на классы, что позволяет улучшить результаты
выращивания цыплят-бройлеров.
Ключевые слова: ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ,
АБСОЛЮТНЫЙ ПРИРОСТ, ЖИВАЯ МАСА.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ ФРАГМЕНТІВ ДНК
ЗБУДНИКІВ ХЛАМІДІЙНИХ ІНФЕКЦІЙ ПТАХІВ
М. В. Корнієнко1, аспірантка12
І. М. Ксьонз2, д-р вет. наук, с. н. с.
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ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»,
вул. Пушкінська, 83, м. Харків, 61023, Україна
2

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН,
вул. Шведська могила, 1, м. Полтава, 36013, Україна

Проведено біоінформаційні дослідження 365 нуклеотидних послідовностей ДНК трьох
збудників хламідійних інфекцій птахів (Chlamydia avium, Chlamydia gallinacea та Chlamydia
psittaci), отриманих із міжнародних електронних баз даних «GenBank» та «PubMed». При
цьому визначено, що найвищий рівень варіабельності (який досягає – 76,2 %) має ген, що кодує
основний мембранний білок хламідій (МОМР). Методом вирівнювання первинних
послідовностей означеного гену, за допомогою комп’ютерних програм «MEGA4» та
«MEGA7», визначено поліморфні фрагменти нуклеотидних послідовностей ДНК Chlamydia
avium, Chlamydia gallinacea та Chlamydia psittaci, які можуть бути використані у розробленні
дизайну олігонуклеотидних праймерів тест-систем для індикації і видового диференціювання
означених збудників хламідійних інфекцій птахів у полімеразній ланцюговій реакції.
Ключові
слова:
ПТАХИ,
ХЛАМІДІЙНА
ІНФЕКЦІЯ,
НУКЛЕОТИДНІ
ПОСЛІДОВНОСТІ, ПОЛІМОРФНІ ФРАГМЕНТИ, МОМР.
Хламідіоз (орнітоз) птахів є широко розповсюдженою інфекцією в усьому світі, до якої
Науковий керівник - д-р вет. наук, с. н. с. І. М. Ксьонз
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сприйнятливі більше, ніж 170 видів із 28 родин птахів [1]. Хламідії уражують різні органи і
системи організму птахів. Типовими клінічними ознаками орнітозу є «пневмоентерит» з
респіраторними симптомами, слизово-гнійними виділеннями із носових ходів, діареєю,
поліурією й млявістю [2].
Джерелом інфекції є хворі птахи та хламідієносії. У більшості випадків збудником
орнітозу є Chlamydia psittaci, яка до останнього часу вважалась єдиним видом бактерій роду
Chlamydia, що викликає захворювання у птахів [3]. Однак, за новітньою класифікацією
бактерій порядку Chlamydiales, прийнятою на ІІ Європейському симпозіумі «Animal
Chlamydioses and Zoonotic Smplications (EMAC-2)», захворювання птахів, окрім Chlamydia
psittaci, викликають Chlamydia avium та Chlamydia gallinacea. Chlamydia avium виділяється від
голубів та птахів папугових порід, а Chlamydia gallinacea є збудником захворювань птахів
порядку куроподібних [4].
Розроблення високочутливих та специфічних молекулярно-генетичних тест-систем для
індикації і видової диференціації збудників хламідійних інфекцій птахів надасть можливість
достовірно вивчати ті чи інші аспекти хламідійної інфекції птахів різних видів [5–8].
Отже, метою наших досліджень було провести біоінформаційні дослідження шляхом
вирівнювання нуклеотидних послідовностей різних генів для визначення поліморфних
ділянок ДНК бактерій роду Chlamydia, які викликають захворювання у птахів, що
слугуватимуть для створення молекулярно-генетичних тест-систем, здатних диференціювати
означені збудники за видами.
Матеріали і методи роботи ґрунтуються на біоінформаційних дослідженнях 365
первинних нуклеотидних послідовностей бактерій роду Chlamydia, що викликають
захворювання у птахів, а саме: Chlamydia avium, Chlamydia gallinacea та Chlamydia psittaci.
Нуклеотидні послідовності означених трьох видів бактерій були отримані із
міжнародних баз даних: «GenBank» та «PubMed».
Вирівнювання нуклеотидних послідовностей на наявність поліморфних ділянок для
гібридизації, характерних для того чи іншого виду бактерій роду Chlamydia проводили з
використанням комп’ютерних програм «MEGA4» та «MEGA7».
Перевірку специфічності поліморфних фрагментів визначених для кожного із трьох
видів хламідій з нуклеотидними послідовностями мікроорганізмів як умовно патогенних, так
і збудників інших інфекцій, проводили за допомогою онлайн-програми «Blast».
Результати й обговорення. Проаналізовано 365 нуклеотидних послідовностей ДНК
бактерій роду Chlamydia, що викликають хламідіоз серед птахів, зокрема: Chlamydia avium –
16 (МОМР – 5, 16S rRNA – 11), що складає 4,4 % від загальної кількості проаналізованих
нуклеотидних послідовностей; Chlamydia gallinacea – 47 (МОМР – 46, 23S rRNA –1), що
складає 12,9 % та Chlamydia psittaci – 302 (МОМР – 133, 16S rRNA – 167, RNase P RNA – 2),
що складає 82,7 %.
Аналізу секвенованих нуклеотидних послідовностей гену, що кодує 16S рибосомальної
РНК Chlamydia avium підлягали 11 первинних послідовностей отриманих із баз «GenBank» та
«PubMed», за такими кодами доступу: KF366255–KF366261, KP739377, NR_118595,
NR_121781, NR_121988. При цьому визначено, що рівень гомології означеного гену складає
близько 99,9 %, тобто варіабельність його послідовностей не перевищує 0,1 %.
Вирівнюванню нуклеотидних послідовностей гену, що кодує основний білок
зовнішньої мембрани (МОМР) Chlamydia avium підлягали 5 первинних послідовностей
отриманих із баз «GenBank», за такими кодами доступу: KF366262–KF366266. При цьому
встановлено рівень гомології 76,2 %, відповідно варіабельність становить 23,8 %.
Визначено локуси, що мають місце в геномі C. avium і не є гомологічними для геномних
структур інших мікроорганізмів, зокрема й бактерій порядку Chlamydiales, зокрема:
5'- TGCAACTTGGTGCGATGCTGTTAGCGTTCGCGCAGGATTCTACGGAGATTATGTTTTCGATCGCATATTAAAAACAGATACAACAAAAACTGTAGAA -3'.
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Біоінформаційні дослідження були проведені й у відношенні бактерії Chlamydia
gallinacea, з тією різницею, що аналізу підлягали нуклеотидні послідовності гену МОМР та
23S рибосомальної РНК. Оскільки на даний час бази даних містять 46 первинних
послідовностей гену МОМР (KT203195–KT203217; KT203219–KT203232; LN626319–
LN626326) та лише одну 23S rRNA (KP739370), то вирівнюванню підлягали нуклеотидні
послідовності гену, що кодує основний білок зовнішньої мембрани Chlamydia gallinacea. При
цьому визначено, що рівень гомології послідовностей означеного гену для C. gallinacea
складає 72,5 %.
Високий рівень загальної варіабельності гена МОМР у збудників хламідійних інфекцій
птахів – 76,2 %, дає можливість для виявлення ділянок ДНК гомологічних винятково для
бактерії
Chlamydia
gallinacea,
зокрема:
5'- AGGATATFFGGGAATCAGGCTTTCCCTCTACCAAGGAAGCTGGGACAGATGCAGCTACAGATACAAAATCTGCAACC
ATTCAGTACCATGAATGGCAAGCTGGTTTGGCTTT -3'.
Найбільше первинних послідовностей різних штамів містять міжнародні бази даних
«GenBank» та «PubMed» стосовно бактерій Chlamydia psittaci. Нами вилучено та
проаналізовано дві секвеновані послідовності гену, що кодує RNase P RNA (AF056378,
AJ012169), 167 послідовностей гену, що кодує 16S rRNA (AB001779; AB001781; AB001782;
AB001784; AB001786; AB001788–AB001791; AB001793; AB001797; AB001798; AB001800–
AB001815; AB285329; LN810440; AF481050; AF481052; AJ310736; AY334528–AY334530;
CPU61767; CPU68453; CPU68454; CPU68456; CPU68419; CPU68447; CPU68449; CPU68450;
CPU68452; D85712; D85713; E17339–E17342; EF165622; EF612704; FJ666121; HQ662953;
HQ542857; HQ616172; JN104390; JN606072; JN426966; JN426967; LN810441; LN810444–
LN810446; NR_036864; NR_102492; NR_111992) та 133 гену, що кодує МОМР (AB239849;
AB284055–AB284057; AB284059–AB284066; AB468956; AB512087; AF269259–AF269261;
AF269263; AF269264; AF269267–AF269269; AF269265; AF269266; AF269281; AJ243525;
AM050561; AY762608; AY762609; AY762611–AY762613; EF202608; EU009488–EU009498;
EU019091; EU048338; EU159263; EU682086–EU682090; HE687292; LN624458; LN810481–
LN810483; LN810469; LN810470; LN810472; LN810474; LN810477; KF770962; KP942829;
KJ205581; KJ205582; KJ205584–KJ205586; KJ205588; KJ205590; KJ205591; KJ205594;
KJ205596; KJ205597; HQ616169; HQ845540; HQ845543–HQ845547; HM214490; JN411078;
JQ679391–JQ679394; JQ926183; JQ312425; X12647; Y16561; Y16562).
Аналізом 167 первинних нуклеотидних послідовностей гену, що кодує 16S rRNA
C. psittaci визначено рівень 96,9 % гомології й, відповідно, варіабельності – 3,1 %.
Вирівнюванням двох первинних послідовностей гену, що кодує ендорибонуклеазу P
(RNase P RNA) Chlamydia psittaci встановлено 99,9 % рівень їх гомології.
Рівень гомології нуклеотидних послідовностей гену, що кодує МОМР C. psittaci
складає 65,7 %. Таким чином, послідовності означеного гену проявляють найвищу
поліморфність – 34,3 %.
Вирівнюванням 133 первинних послідовностей гену, що кодує МОМР, отриманих із
світових генетичних баз, визначено ділянки ДНК гомологічні винятково для Chlamydia
psittaci, зокрема: 5'- TTCCTAACGTAGGCATTACCCAAGGTGTTGTGGAATTTTATACAGACCATACCACATTTTCTTGGAGCGTAGGTGCACGTGGAGCTTTATGGGAATGTGGTT
GTGCAA -3'.
Аналізуючи секвеновані нуклеотидні послідовності гену, що кодує основний білок
зовнішньої мембрани (МОМР) для бактерій роду Chlamydiа, що викликають хламідіози серед
птахів (Chlamydia avium, Chlamydia gallinacea, Chlamydia psittaci), рівень загальної гомології
гену, що кодує МОМР склав 23,8 %, тобто його варіабельність складає 76,2 % (рис. 1).
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Рис. 1. Фрагмент вирівнювання фрагменту гену, що кодує основний білок зовнішньої мембрани МОМР
бактерій роду Chlamydia, що викликають хламідіози птахів

Проаналізувавши секвеновані нуклеотидні послідовності гену, що кодує 16S
рибосомальної РНК для бактерій роду Chlamydiа, що викликають хламідіози серед птахів
(Chlamydia avium, Chlamydia psittaci), рівень загальної гомології гену, що кодує 16S rRNA
склав 98,5%, а його варіабельність дорівнює 1,5 % (рис.2).

Рис. 2. Фрагмент вирівнювання фрагменту гену, що кодує 16S рибосомальної РНК бактерій роду Chlamydia,
що викликають хламідіози птахів

Визначені фрагменти ДНК гену, що кодує МОМР бактерій роду Chlamydia патогенних
для птахів, специфічні для C. avium, C gallinacea та C. psittaci, пропонуються для
використання у молекулярно-генетичних тест-системах, зокрема у полімеразній ланцюговій
реакції, для їх видової диференціації.
ВИСНОВКИ
1. Біоінформаційними дослідженнями 365 секвенованих нуклеотидних послідовностей
різних генів Chlamydia avium, Chlamydia gallinacea та Chlamydia psittaci вилучених із світових
генетичних баз встановлено, що найвищу варіабельність, від 23,8 до 76,2 %, має ген, що кодує
основний мембранний білок хламідій, та найвищий рівень гомології – 98,5 % має ген, що кодує
16S рибосомальної РНК.
2. Визначені поліморфні фрагменти гену, що кодує МОМР збудників хламідійних
інфекцій птахів можуть бути використані у розробленні дизайну олігонуклеотидних праймерів
ПЛР-тест-систем для індикації і видової диференціації бактерій Chlamydia avium, Chlamydia
gallinacea та Chlamydia psittaci.
Перспективи досліджень. Біоінформаційні дослідження триватимуть.
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SUMMARY

Bio-informational studies of 365 DNA nucleotide sequences have been performed for three
avian Chlamydial infection agents (Chlamydia avium, Chlamydia gallinacea та Chlamydia psittaci)
received from the international electronic databases «GenBank» and «PubMed». Thereat, it was
determined that the highest variability level (reaching 76,2 %) was demonstrated by the gene coding
the main outer membrane protein (МОМР) of Chlamydiae. Using the method of primary sequences
alignment for the above gene and computer programs «MEGA4» та «MEGA7», DNA nucleotide
sequences’ polymorphic fragments of Chlamydia avium, Chlamydia gallinacea та Chlamydia psittaci
have been identified and can be applied at designing oligonucleotide primers in test-systems for
indication and species differentiation of the above avian Chlamydial infection agents in the
Polymerase Chain Reaction.
Keywords: BIRDS, CHLAMYDIAL INFECTION, NUCLEOTIDE SEQUENCES,
POLYMORPHIC FRAGMENTS, MOMP.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТАВ ФРАГМЕНТА ДНК
ВОЗБУДИТЕЛЯ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЙ ПТИЦ
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АННОТАЦИЯ

Проведены
биоинформационные
исследования
365
нуклеотидных
последовательностей ДНК трех возбудителей хламидийных инфекций птиц (Chlamydia avium,
Chlamydia gallinacea и Chlamydia psittaci) полученных из международных электронных баз
данных «GenBank» и «PubMed». При этом выяснено, что наивысший уровень вариабельности
(достигающий 76,2 %) имеет ген, кодирующий основной мембранный белок хламидий
(МОМР). Методом выравнивания первичных последовательностей указанного гена, с
помощью компьютерных программ «MEGA4» и «MEGA7», определены полиморфные
фрагменты нуклеотидных последовательностей ДНК Chlamydia avium, Chlamydia gallinacea и
Chlamydia psittaci, которые могут быть использованы при разработке дизайна
олигонуклеотидных праймеров тест-систем для индикации и видовой дифференциации
указанных возбудителей хламидийных инфекций птиц в полимеразной цепной реакции.
Ключевые слова: ПТИЦЫ, ХЛАМИДИЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ, НУКЛЕОТИДНЫЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ПОЛИМОРФНЫЕ ФРАГМЕНТЫ, МОМР.
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ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНУ ЛЕПТИНУ В ПОПУЛЯЦІЯХ
СВИНЕЙ ПОЛТАВСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ТА МИРГОРОДСЬКОЇ ПОРІД
Є. К. Олійниченко, аспірант,
А. М. Саєнко, канд. с.-г. наук,
В. М. Балацький, канд. біол. наук
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН
вул. Шведська Могила, 1, м. Полтава, 36013, Україна
Представлені результати дослідження поліморфізму генетичних маркерів гену
лептину (LEP) SNP g.3396 T˃C і SNP g.2845 A˃T в популяціях свиней порід полтавська м’ясна
і миргородська. Генотипування тварин проводили методом ПЛР-ПДРФ, статистичний
аналіз включав розрахунки частот алелів і генотипів, індекс поліморфного інформаційного
змісту (PIC) і рівнів гетерозиготності фактичної та очікуваної. Встановлено, що в
популяціях свиней досліджуваних порід LEP SNP g.3396 T˃C і SNP g.2845 A˃T
характеризуються поліморфізмом. Рівень поліморфізму, оцінений за показниками
гетерозиготності і PIC, достатній для проведення асоціативних досліджень для пошуку
зв’язку маркерів з ознаками продуктивності свиней. Має місце відхилення фактичного
розподілу генотипів від рівноважного за обома генетичними маркерами в миргородській
породі і за SNP g.3396 T˃C в полтавській м’ясній породі, що свідчить про селекційний тиск
на LEP локус в популяціях цих порід. У перспективі досліджувані популяції свиней порід
полтавська м’ясна і миргородська будуть використані для асоціативних досліджень з метою
пошуку зв’язку маркерів з ознаками продуктивності свиней і впровадження маркерасоційованої селекції.
Ключові слова: МАРКЕРНА СЕЛЕКЦІЯ, ПОЛІМОРФІЗМ, ГЕН ЛЕПТИНУ,
ПОЛТАВСЬКА М’ЯСНА ПОРОДА СВИНЕЙ, МИРГОРОДСЬКА ПОРОДА СВИНЕЙ.
Однією із актуальних задач сучасного свинарства є розробка технологій отримання
тварин з підвищеним вмістом м’яса в туші при збереженні високих якісних показників
свинини, які відповідають потребам споживача. Її вирішення можливе лише при
комплексному підході, одним із складових якого є ефективна маркер-асоційована селекція,
направлена на поліпшення м’ясних кондицій і параметрів якості м’яса. Маркер-асоційована
селекція передбачає оцінку тварин за допомогою молекулярно-генетичних маркерів, в основі
яких - поліморфізм кандидатних генів локусів кількісних ознак (QTL, quantitative traits loci).
До таких генів, зокрема тих, що впливають на м’ясні, відгодівельні якості свиней та якість
м’яса належить і ген лептину (LEP). Продуктом експресії гена LEP є лептин – гормон з
молекулярною масою 16 кДа, що циркулює у крові у вільній та зв’язаних формах. Лептин
декретується, переважно, жировою тканиною і відіграє важливу роль в регуляції метаболізму,
зокрема ліпідного обміну [1, 2], контролює споживання корму. Лептин, крім участі в ліпідному
обміні, задіяний у регуляції імунної відповіді і контролі репродуктивної функції, впливає на
зріст і формування кісткової тканини [3, 4]. Активність лептину регулюється через рецептори
лептину, які належать до класу І суперсімейства цитокінових рецепторів.
Ген лептину свині локалізований у 18-й хромосомі, його довжина сягає майже 17 тис.
пар нуклеотидів, складається з 3-х екзонів та 2-х нітронів [5]. Ключова роль лептинової
регуляції ліпідного обміну на рівні організму дозволяє виявляти чіткі асоціації між різними
алельними варіантами гену лептину та параметрами ліпідного обміну, пов'язаними з
накопиченням жиру в підшкірній клітковині і між внутрішніми органами [6]. У цьому
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контексті особливий інтерес представляють однонуклеотидні поліморфізми (SNP, singlenucleotide polymorphism) в гені лептину, які можуть бути використані, як генетичні маркери у
маркер-асоційованій селекції свиней. В гені лептину свині виявлено низку однонуклеотидних
поліморфізмів, локалізованих, як в його екзонних і інтронних ділянках, так і в прилеглих до
гену 5’- та 3’- областях і регіонах, що не транслюються (UTR, untranslated regions). Визначення
рівня поліморфізму SNP в породах свиней різного походження і напряму продуктивності є
необхідним етапом при розробці ефективних ДНК маркерів для маркер-асоційованної
селекції. Нашу увагу привернули SNP g.3396 T˃C, який розташований у 3’UTR регіоні і SNP
g.2845 A˃T, локалізований у 2-му інтроні .
Мета роботи – на основі популяційного аналізу встановити рівень поліморфізму
генетичних маркерів гену лептину SNP g.3396 T˃C і SNP g.2845 A˃T в субпопуляціях порід
полтавська м’ясна і миргородська для оцінки можливості їх подальшого використання в
асоціативних дослідженнях і маркер-асоційованій селекції.
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження були субпопуляції свиней полтавської
м’ясної (ПМ) породи (50 голів, племзавод «Біловодський» Луганської області) і миргородської
(М) порід свиней (50 голів, племзавод ДП «ДГ «ім. Декабристів» Полтавської області).
ДНК із зразків крові тварин виділяли за допомогою реагенту Chelex 100 [7]. Типування
тварин за локусом лептину по SNP g.3396 T˃C і SNP g.2845 A˃T проводили методом ПЛРПДРФ з урахуванням протоколів описаних в роботі [8]. Праймери для обраних SNP були
підібрані з використанням програми FastPCR. Структура праймерів: LEP 3396F: AAC TCC
AAG GCA CGA CAC, LEP 3396R: ACC CTG CTT GAT GGT CGA AAG GCT; LEP 2845F: TTG
GCG AGC CTG GGA GCA GTC’, LEP2845R:TCC CCA CTT AGG GAT GGA GGC TGC.
Ампліфікацію проводили за температурним режимом 94 °С – 2 хв., 40 циклів – 94 °С – 30 с.,
63 °С – 30 с., 72 °С – 40 с. Після проведення ампліфікації продукти були задіяні для
рестриктного аналізу. Для SNP g.3396 T˃C використовували рестриктазу BglII (Fermentas) для
SNP g.2845 A˃T використовували рестриктазу XbaI (Fermentas) згідно з інструкцією
виробника. Електрофоретичне розділення продуктів рестрикції проводили в 6 %
поліакріламідному гелі при напрузі електричного поля 110 В.
Статистичний аналіз. Частоти алелів і генотипів, індекс поліморфного інформаційного
змісту (PIC - polymorphic information content) і рівні гетерозиготності Ho (гетерозиготність, що
спостерігається) і He (очікувана гетерозиготність) були обчислені для кожної породи з
використанням програмного забезпечення і методики, описаної GenALEX60 (9) і PIC
калькулятора [10]. Достовірність відхилення фактичного розподілу генотипів від
рівноважного, визначеного за формулою Гарді-Вайнберга, оцінювали за критерієм χ2 .
Результати й обговорення. Результати генетико-популяційного аналізу щодо гену
лептину по генетичних маркерах SNP g.3396 T˃C і SNP g.2845 A˃T полтавської м’ясної і
миргородської порід свиней представлені в таблиці. В обох досліджених породах по кожному
із зазначених генетичних маркерів виявлені обидва алелі гену LEP. Розподіл алелів по SNP
g.3396 T˃C в ПМ і М породах був майже однаковим. В досліджуваних субпопуляціях за
частотою переважав алель g.3396 T. Подібна ситуація спостерігалася і у відношенні SNP
g.2845 A˃T, частоти алелів за даним генетичним маркером теж були практично однаковими
при переважанні алеля g.2845 A. Але, за розподілом генотипів ПМ і М порід дещо
відрізнялися. Так, за SNP g.3396 T˃C в миргородській породі частота гетерозиготного
генотипу (яка відповідала рівню гетерозиготності Ho) була вищою за частоту цього генотипу
в субпопуляції полтавської м’ясної породи (0,70 і 0,59, відповідно). В ПМ породі виявлені
гомозиготні тварини (g.3396 TT), тоді як в миргородській породі такі особини були відсутні.
За генетичним маркером SNP g.2845 A˃T, також, мали місце певні відмінності між породами
щодо частот гетерозиготних генотипів.
Необхідно відзначити статистично значущі відхилення фактичного розподілу
генотипів від рівноважного за обома генетичними маркерами в миргородській породі. По SNP
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g.3396 T˃C спостерігається брак гомозигот і суттєвий надлишок гетерозигот (χ2 = 9,441), по
SNP g.2845 A˃T, навпаки, має місце брак гетерозиготних генотипів (χ2 = 10,653). Очевидно, що
в миргородській породі існує певний селекційний тиск на LEP локус, пов'язаний з відбором
тварин з тими продуктивними ознаками, в контролі яких бере участь ген лептину. У той же
час в полтавській м’ясній породі статистично підтверджено відхилення LEP генотипів лише
за генетичним маркером SNP g.3396 T˃C, що, також, може бути пов’язано з певним
селекційним тиском на LEP локус в популяції ПМ породи. Значення індексу фіксації
відповідають встановленому розподілу генотипів, фактичному і теоретично очікуваному. Для
обох порід за генетичним маркером SNP g.3396 T˃C він має від’ємне значення, що свідчить
про певний аутбредний стан цих субпопуляцій за LEP локусом. У той же час за іншим SNP
значення фіксаційного індексу свідчать про наявність певного рівня інбридингу. Ця, на
перший погляд, парадоксальна ситуація може бути пояснена тим, що SNP g.3396 T˃C і SNP
g.2845 A˃T, можливо, функціонально по-різному асоційовані з ознаками, які контролює ген
LEP. Крім того, можна припустити, що між цими SNP відсутня нерівновага по зчепленню.
Таблиця
Розподіл частот алелів та генотипів за геном лептину в полтавській м’ясній і миргородській породах та типах свиней
Породи
Полтавська
м’ясна
Миргородська
Полтавська
м’ясна
Миргородська

SNP
LEP
g.3396
T˃C
LEP
g.2845
A˃T

Частоти
алелів
С=0,32
Т=0,68
C=0,35
Т=0,65
A=0,66
Т=0,34
A=0,64
Т=0,36

Частоти генотипів
СС1 АА2
СТ1 АТ2
0,03
0,59
(0,10)
(0,44)
0,00
0,70
(0,12)
(0,45)
0,48
0,36
(0,43)
(0,45)
0,56
0,16
(0,41)
(0,46)

ТТ
0,38
(0,46)
0,30
(0,42)
0,16
(0,12)
0,28
(0,13)

χ2

F

4,886*

-0,354

9,441**

-0,535

2,001

0,239

10,653**

0,653

PIC
0,34
0,35
0,35
0,35

Примітка: 1 – генотип за SNP g.3396 T>C; 2 – генотип за SNP g.2845 A>T;
У
дужках представлені очікувані частоти генотипів, розраховані за формулою Харді-Вайнберга. Частота
гетерозиготного генотипу відповідає Ho, очікувана частота гетерозиготного генотипу відповідає He. Значення χ2
використовується для оцінки достовірності відхилення фактичного розподілу генотипів від очікуваного.

Розраховано індекс поліморфного інформаційного змісту PIC (Polymorphism
Information Content) генетичних маркерів LEP SNP g.3396 T˃C і LEP SNP g.2845 A˃T за
величиною якого оцінено їх рівень поліморфізму для асоціативних досліджень. Оптимальні
показники PIC, які забезпечують необхідне різноманіття генотипів для встановлення їх зв'язків
з показниками продуктивності, знаходяться у межах від 0,25 до 0,75. В обох проаналізованих
породах по обох генетичних маркерах рівень PIC має оптимальне значення (0,34–0,35) (табл).
ВИСНОВКИ
1. Генетичні маркери гену лептину (SNP g.3396 T˃C і SNP g.2845 A˃T)
характеризуються поліморфізмом в популяціях свиней полтавської м’ясної і миргородської
порід.
2. Рівень поліморфізму генетичних маркерів гену лептину SNP g.3396 T˃C і SNP
g.2845 A˃T, оцінений за показниками гетерозиготності і показником інформаційного змісту
(PIC = 0,34-0,35) достатній для проведення асоціативних досліджень для пошуку зв’язків
маркерів з ознаками продуктивності свиней.
3. Має місце відхилення фактичного розподілу генотипів від рівноважного за обома
генетичними маркерами в миргородській породі і за SNP g.3396 T˃C в полтавській м’ясній
породі, що свідчить про селекційний тиск на LEP локус в популяціях цих порід.
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Перспективи досліджень. Досліджувані популяції свиней порід полтавська м’ясна і
миргородська будуть використані для асоціативних досліджень з метою пошуку зв’язку
маркерів з ознаками продуктивності свиней і впровадження маркер-асоційованної селекції.
LEPTIN GENE POLYMORPHISM IN THE POPULATIONS OF POLTAVA
MEAT BREED OF PIGS, MYRHOROD BREED OF PIGS
Y. Oliinychenko, A. Saenko, V. Balatsky
Institute of Pig Breeding and Agro-Іndustrial Production of NAАS
1, Shvedska Mogila str., Poltava, 36013, Ukraine
SUMMARY
The results of the study of polymorphisms of genetic markers in leptin gene (LEP) SNP g.3396
T˃C and SNP g.2845 A˃T in populations of pigs of Poltava meat breed and Myrhorod breed are
represented. Animal genotyping was performed by PCR-RFLP, statistical analysis included the
calculation of frequencies of alleles and genotypes and index polymorphic information content (PIC)
and levels of heterozygosity Ho and He. It was established LEP SNP g.3396 T˃C and SNP g.2845
A˃T to be polymorphic in populations of studied pigs. The level of polymorphism, evaluated in terms
of heterozygosity and PIC, it is enough to set further researches to find connection of chosen markers
with meat features. There is a deviation of the actual distribution of genotypes of equilibrium on both
genetic markers in Myrhorod breed and the SNP g.3396 T˃C in POLTAVA meat breed, indicating a
selective pressure on the LEP locus in populations of these breeds. In the longer term of study
populations of pig breeds of Poltava breed and Myrhorod can be used for associative studies to find
connection of chosen markers with meat features and to use them in marker-associated selection.
Keywords: MARKER SELECTION, POLYMORPHISM, GENE OF LEPTIN, POLTAVA
MEAT BREED OF PIGS, MYRHOROD BREED OF PIGS.
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ЛЕПТИНА В ПОПУЛЯЦИЯХ
СВИНЕЙ ПОЛТАВСКОЙ МЯСНОЙ И МОРГОРОДСКОЙ ПОРОДАХ
Е. К. Олейниченко, А. М. Саенко, В. Н. Балацкий
Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН
ул. Шведская Могила, 1, г. Полтава, 36013, Украина
АННОТАЦИЯ
Представлены результаты исследования полиморфизма генетических маркеров гена
лептина (LEP) SNP g.3396 T˃C и SNP g.2845 A˃T в популяциях свиней пород полтавская
мясная и миргородская. Генотипирование животных проводилось методом ПЦР-ПДРФ,
статистический анализ включал расчеты частот аллелей и генотипов, индекс полиморфного
информационного содержания (PIC) и уровней фактической и ожидаемой гетерозиготности.
Установлено, что в популяциях свиней исследуемых пород LEP SNP g.3396 T˃C и SNP g.2845
A˃T характеризуются полиморфизмом. Уровень полиморфизма, оцененный по показателям
гетерозиготности и PIC, является достаточным для проведения ассоциативных исследований
для поиска связи маркеров с признаками продуктивности свиней. Имеет место отклонение
фактического распределения генотипов от равновесного по обоим генетическими маркерами
в миргородской породе и по SNP g.3396 T˃C в полтавской мясной породе, что свидетельствует
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о селекционном давление на LEP локус в популяциях этих пород. В перспективе исследуемые
популяции свиней пород полтавская мясная и миргородская будут использованы для
ассоциативных исследований с целью поиска связи маркеров с признаками продуктивности
свиней и внедрения маркер-аcсоциированной селекции.
Ключевые слова: МАРКЕРНАЯ СЕЛЕКЦИЯ, ПОЛИМОРФИЗМ, ГЕН ЛЕПТИНА,
ПОЛТАВСКАЯ МЯСНАЯ ПОРОДА СВИНЕЙ, МИРГОРОДСКАЯ ПОРОДА СВИНЕЙ.
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ВПЛИВ ВІКУ ПЕРШОГО ОТЕЛЕННЯ КОРІВ НА ТРИВАЛІСТЬ
І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ДОВІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
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Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна
Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
2

Наведено дані щодо впливу віку першого отелення та живої маси після першого
отелення на тривалість та ефективність довічного використання корів української чорнорябої молочної породи. Встановлено, що за показниками довічної продуктивності кращими
були корови з віком першого отелення до 27 місяців, а за тривалістю життя – з віком першого
отелення понад 33 місяці, продуктивного використання та лактування – 27,1–29,0 місяців.
Значна різниця за довічними надоями та кількістю молочного жиру між тваринами з ранніми
(до 27 місяців) і пізніми (більше 29 місяців) отеленнями свідчить про перевагу ранніх отелень
в контексті продуктивного використання корів. Найвищі показники надою і молочного жиру
на один день життя, продуктивного використання та лактування у корів з віком першого
отелення до 25 місяців свідчать про інтенсивне використання і високу фізіологічну напругу
лактування тварин з ранніми отеленнями, що, в свою чергу, впливає на тривалість та
ефективність використання молочних корів.
Ключові слова: КОРОВИ, ЖИВА МАСА, ВІК ПЕРШОГО ОТЕЛЕННЯ, ТРИВАЛІСТЬ
ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ДОВІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ, КОРЕЛЯЦІЯ,
СИЛА ВПЛИВУ.
В умовах жорсткої конкуренції в агробізнесі і нестабільності закупівельних цін на
молоко фактор подовження продуктивного використання молочної худоби набуває все
більшої актуальності [1–3]. Тривале використання корів на промислових молочних фермах і
комплексах дає можливість вести розширене відтворення стада, проводити генетичне
удосконалення тварин, скорочувати матеріальні затрати на їх вирощування та формування
основного стада, підвищувати виробництво продукції та знижувати її собівартість [4, 5].
Проте, в останні роки в Україні спостерігається тенденція до скорочення періоду
продуктивного використання корів. На тривалість та ефективність довічного використання
тварин впливає ряд паратипових і генетичних чинників [6–8]. Серед цих чинників важливе
місце займає вік першого отелення корів. Зв'язок тривалості продуктивного використання з
віком першого отелення корів прогнозований, позаяк формування організму на ранніх етапах
онтогенезу впливає на подальшу реалізацію їх генетичного потенціалу, хоча характер і напрям
цього зв’язку викликають певні дискусії [9].
З огляду на зазначене вище, метою наших досліджень було вивчити тривалість і
ефективність довічного використання корів залежно від віку їх першого отелення та живої
маси.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на коровах української чорно-рябої
молочної породи у ТзОВ “Молочні ріки” Сокальського району Львівської області.
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Ретроспективний аналіз тривалості та ефективності довічного використання корів проведено
за методикою Ю. П. Полупана [10] за матеріалами зоотехнічного обліку. До аналізу залучено
інформацію по 1941 корові, перше отелення яких датовано 1986–2008 роками (щонайменше
вісім років до року проведення ретроспективного аналізу) і які вибували зі стада після
закінчення щонайменше першої лактації тривалістю не менше 240 днів. Ефективність
довічного використання корів оцінювали за такими показниками: тривалість життя (різниця
між датами вибракування і народження, дні), тривалість продуктивного використання (різниця
між датами вибракування і першого отелення, дні), тривалість лактування (сума днів усіх
лактацій), довічний надій (сума надоїв за всі лактації, кг), середній довічний вміст жиру в
молоці (середньозважений через показник надою, %), довічний вихід молочного жиру (сума
молочного жиру за всі лактації, кг), довічний надій (молочний жир) на один день життя,
продуктивного використання і лактування (як частка від ділення довічного надою (молочного
жиру) на тривалість відповідного періоду, кг (г)), кількість лактацій (сума всіх лактацій за
життя тварини), коефіцієнт господарського використання (як відношення різниці між
тривалістю життя і віком першого отелення до тривалості життя, %).
Силу впливу віку першого отелення та живої маси після першого отелення корів на
тривалість та ефективність їх довічного використання визначали шляхом однофакторного
дисперсійного аналізу за допомогою програми STATISTICA 6.1. Біометричну обробку
отриманих даних проводили за методикою Н. А. Плохинского [11]. Результати вважали
статистично достовірними, якщо Р<0,05; Р<0,01; Р<0,001.
Результати й обговорення. Піддослідні корови української чорно-рябої молочної
породи характеризувалися відносно невисокими показниками тривалості продуктивного
використання – в середньому 1283,4 дня або 3,0 лактації. Коефіцієнт господарського
використання (КГВ) тварин становив в середньому 0,55 %, період лактування – 1445 днів,
довічний надій – 14304,8 кг, довічна кількість молочного жиру – 543,5 кг. При цьому
мінливість названих показників була високою і знаходилася в межах 55,44–55,61 %, що дає
підстави для проведення ефективної селекційної роботи на підвищення показників довічної
продуктивності корів. Надій на один день життя становив в середньому 6,1, господарського
використання – 10,9, лактування – 13,4 кг.
Порівняльним аналізом групових середніх підконтрольного поголів’я з різним віком
першого отелення встановлений істотний рівень міжгрупової диференціації за тривалістю та
ефективністю довічного використання корів (табл. 1). Так, найдовшою тривалістю життя
відзначалися корови з віком першого отелення понад 33 місяці, а продуктивного використання
і лактування – з віком першого отелення 27,1–29,0 місяців. За тривалістю життя корови шостої
групи переважали особин інших груп на 69,3–424,9 дня, а за тривалістю продуктивного
використання і лактування перевага тварин третьої групи над коровами всіх інших груп
становила відповідно 31,0–208,0 і 6,8–183,8 дня, причому у більшості випадків різниця між
групами була недостовірною.
Корови з різним віком отелення відрізнялися між собою і за довічним надоєм та
довічною кількістю молочного жиру. Найвищими ці показники були відмічені в особин другої
групи. За зазначеними показниками вони переважали корів решту груп відповідно на 203,6–
2937,0 та 7,6–114,0 кг, однак ця перевага була вірогідною (Р<0,01–0,001) лише над особинами
четвертої, п’ятої і шостої груп. Значна різниця за довічними надоями та довічною кількістю
молочного жиру між коровами з ранніми (до 27 місяців) і пізніми (більше 29 місяців)
отеленнями свідчить про перевагу ранніх отелень в контексті продуктивного використання
корів.
Середній довічний вміст жиру в молоці у тварин досліджуваних груп знаходився в
межах 3,82–3,85 %, причому найвищим він був у корів першої групи. Проте достовірна
різниця за цим показником була відмічена лише у двох випадках: між тваринами першої і
четвертої (Р<0,01) та першої і п’ятої (Р<0,05) груп.
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Таблиця 1
Тривалість та ефективність довічного використання корів, залежно від віку першого отелення, M±m
Показники
Кількість тварин, голів
Тривалість періоду, днів:
життя
продуктивного
використання
лактування
Довічна продуктивність:
надій, кг
середній вміст жиру в
молоці, %
кількість молочного
жиру, кг
Надій на 1 день, кг:
життя
продуктивного
використання
лактування
Кількість молочного
жиру на 1 день, г:
життя
продуктивного
використання
лактування
Кількість лактацій
КГВ

Групи та вік корів при першому отеленні, місяці
ІV – 29,1І – до 25,0 ІІ – 25,1–27,0 ІІІ – 27,1-29,0
V – 31,1–33,0 VІ – 33,1 і >
31,0
180
280
454
670
223
134
1875,3
2120,7
2209,8
2191,7
2230,9
2300,2
±54,43**
±43,18**
±34,51
±25,45*
±42,67
±51,15
1145,1
1322,1
1353,1
1275,2
1260,2
1231,8
±54,08***
±43,09
±34,53
±25,40
±42,61
±51,16*
920,2
1077,5
1104,0
1043,5
1030,2
1005,6
±44,08***
±34,71
±27,88
±20,46
±34,81
±40,79*
15139,9
15449,7
15246,1
13653,4
13311,5
12512,7
±650,21
±536,82
±435,54
±311,40**
±533,42**
±594,67***
3,85±0,008

3,83±0,010

3,83±0,008

577,1
±23,99

587,2
±20,01

579,6
±16,21

518,6
±11,64**

504,9
±19,80**

473,2
±22,11***

7,6±0,15

6,7±0,12***

6,2±0,10***

5,7±0,07***

5,4±0,12***

5,0±0,14***

13,7±0,21

11,6±0,15*** 10,9±0,10*** 10,3±0,07*** 10,1±0,12*** 9,9±0,13***

17,5±0,36

14,3±0,22*** 13,4±0,13*** 12,6±0,08*** 12,4±0,14*** 12,0±0,16***

290,5
±5,78
529,2
±8,29
673,9
±13,73
2,7±0,15**
0,56
±0,009

256,3
±4,64***
445,6
±6,04***
549,9
±8,70***
3,1±0,12
0,58
±0,007

238,7
±3,63***
418,9
±4,06***
512,4
±5,06***
3,2±0,09
0,56
±0,006*

3,82±0,006** 3,82±0,010*

215,5
±2,75***
395,3
±2,79***
479,8
±3,29***
3,0±0,06*
0,54
±0,005***

206,4
±4,64***
387,2
±4,72***
473,1
±5,50***
2,9±0,11*
0,52
±0,008***

3,82±0,016

190,1
±5,10***
376,7
±5,06***
458,4
±6,00***
2,9±0,13*
0,50
±0,010***

Примітка: достовірність різниці між показниками вказана при порівнянні із найбільшим значенням
* – Р<0,05, ** – Р<0,01, *** – Р<0,001.

За надоєм та кількістю молочного жиру на один день життя, продуктивного
використання і лактування кращими виявилися корови, які вперше отелилися до 25-місячного
віку. За цими показниками вони високовірогідно переважали тварин другої–шостої груп. За
надоєм на один день життя, продуктивного використання та лактування ця перевага становила
відповідно 1,4–2,6; 2,8–3,8 та 4,1–5,5 кг, а за кількістю молочного жиру – 51,8–100,4; 110,3–
152,5 та 161,5–215,5 г.
Найвищі показники надою і молочного жиру на один день життя, продуктивного
використання та лактування у корів першої градації свідчать про інтенсивне використання і
високу фізіологічну напругу лактування тварин з ранніми отеленнями. Це, на наш погляд,
певною мірою впливає на тривалість та ефективність використання молочних корів.
Від тривалості продуктивного використання корів залежить такий показник, як
кількість лактацій. Найбільшим числом лактацій, як і тривалістю господарського
використання, характеризувалися тварини, вік першого отелення яких знаходився в межах
27,1–29,0 місяців, а найменшим цей показник був у особин, які вперше отелилися не пізніше
25-місячного віку. У більшості випадків за названим показником різниця між коровами різних
груп була недостовірною і лише тварини третьої групи вірогідно (Р<0,05–0,01) переважали за
кількістю лактацій особин першої, четвертої, п’ятої і шостої груп – відповідно на 0,5 (Р<0,01),
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0,2 (Р<0,05), 0,3 (Р<0,05) і 0,3 (Р<0,05) та корови четвертої групи переважали особин першої
групи – на 0,02 (Р<0,05) лактації.
За коефіцієнтом господарського використання кращими виявилися корови з віком
першого отелення 25,1–27,0 місяців. Різниця між тваринами досліджуваних груп знаходилася
в межах 0,02–0,08 %.
Результати наших досліджень свідчать, що тривалість та ефективність довічного
використання корів залежала також від їх живої маси після першого отелення (табл. 2).
Найвищою тривалістю життя, продуктивного використання та лактування відзначалися
корови, у яких цей показник сягав понад 550 кг. Проте слід зазначити, що їх достовірна
перевага за вищенаведеними показниками спостерігалася лише над тваринами з живою масою
після першого отелення 491–510 і 511–530 кг, вона становила відповідно 208,1 (Р<0,001); 139,3
(Р<0,05) та 111,8 дня (Р<0,05) і 142,2; 105,0 та 73,7 дня. Була відмічена їх вірогідна перевага за
тривалістю життя на 123,5 дня (Р<0,05) також над тваринами, жива маса після першого
отелення яких не перевищувала 490 кг.
Таблиця 2
Тривалість та ефективність довічного використання корів залежно від живої маси
після першого отелення, M±m
Показники
Кількість тварин, голів
Тривалість періоду, днів:
життя
продуктивного
використання
лактування
Довічна продуктивність:
надій, кг
середній вміст жиру в
молоці, %
кількість молочного жиру,
кг
Надій на 1 день, кг:
життя
продуктивного
використання
лактування
Кількість молочного жиру
на 1 день, г:
життя
продуктивного
використання
лактування
Кількість лактацій
КГВ

І – до 490
260

Групи та жива маса корів після першого отелення, кг
ІІ – 491 – 510
ІІІ – 511–530
ІV – 531–550
V – 551 і >
274
593
609
205

2146,3±45,29* 2061,7±41,05*** 2127,6±29,10*

2231,2±26,31

2269,8±50,11

1302,8±44,77
1055,5±35,67
14361,3
±547,04

1213,3±40,60*
983,6±32,69*
13705,7
±491,70*

1247,6±25,91
1021,7±23,42
14034,7
±357,04

1318,1±21,12
1080,1±20,29
14885,3
±337,06

1352,6±40,80
1095,4±31,87
14092,1
±602,04

3,82±0,011

3,83±0,009

3,83±0,006

3,83±0,007

3,81±0,012

542,7±20,09

522,2±18,45*

533,2±13,26

567,2±12,63

532,2±22,44

6,1±0,13

6,2±0,12

6,0±0,09

6,2±0,08

5,6±0,14***

10,8±0,14

11,3±0,16

11,0±0,10

11,0±0,09

10,0±0,12***

13,4±0,22

14,0±0,23

13,5±0,13

13,4±0,12

12,3±0,14***

233,1±4,69

236,2±4,75

229,6±3,23

235,5±3,10

211,9±5,05

413,6±5,44*

432,4±6,27

423,1±3,80

422,5±3,66

379,1±4,56***

512,2±8,51*
3,1±0,12
0,56±0,008

536,6±9,11
2,8±0,11*
0,54±0,008

516,8±4,98
2,9±0,07*
0,54±0,005*

515,5±4,67
3,1±0,07
0,55±0,005

467,1±5,46***
3,2±0,13
0,55±0,010

Примітка: достовірність різниці між показниками вказана при порівнянні із найбільшим значенням
* – Р<0,05, ** – Р<0,01, *** – Р<0,001.

За довічним надоєм та кількістю молочного жиру кращими виявилися корови з живою
масою після першого отелення 531–550 кг. За цими показниками вони переважали тварин всіх
решту досліджуваних груп відповідно на 269,2–1179,6,0 та 24,5–45,0 кг, але вірогідною
(Р<0,05) ця перевага була лише над особинами другої групи. За середнім довічним вмістом
жиру в молоці різниця між коровами з різною живою масою після першого отелення була
несуттєвою.
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Вищими показниками надою на один день життя відзначалися корови другої та
четвертої груп, а на один день продуктивного використання і лактування – тварини другої
групи. Різниця між ними та особинами інших дослідних груп за надоєм знаходилася в межах
0,1–0,6; 0,5–0,8 і 0,6–1,1 кг, а за кількістю молочного жиру – в межах 0,7–24,3; 0,3–1,3 та 19,8–
69,5 г.
Спостерігалася різниця між коровами різних груп і за кількістю лактацій за життя та за
коефіцієнтом господарського використання, однак у більшості випадків вона була
невірогідною. Слід вказати, що ці показники найвищими були у корів п’ятої та першої груп
відповідно.
Кореляційний аналіз свідчить, що у більшості випадків між показниками довічного
використання корів та віком їх першого отелення спостерігалися обернені, проте достовірні
зв’язки (табл. 3). Найвищими коефіцієнти кореляції були між віком першого отелення корів та
надоєм і кількістю молочного жиру на один день життя, продуктивного використання й
лактування. Між живою масою корів після першого отелення та показниками їх довічного
використання зв’язки були незначними, різнонаправленими і знаходилися в межах -0,010–
+0,057.
Таблиця 3
Сила впливу живої маси після першого отелення та віку першого отелення корів
на тривалість і ефективність їх довічного використання та зв'язок між цими ознаками, n=1941

Показники
Тривалість періоду:
Життя
продуктивного використання
Лактування
Довічна продуктивність:
Надій
середній вміст жиру в молоці
кількість молочного жиру
Надій на 1 день:
Життя
продуктивного використання
Лактування
Кількість молочного жиру на 1 день:
Життя
продуктивного використання
Лактування
Кількість лактацій
КГВ

Кореляція (r)
живої маси після
першого
отелення з:

Частка впливу
Частка впливу
(ηx2, %) живої Кореляція (r) віку
(ηx2, %) віку
маси після
першого
першого отелення
першого
отелення з:
на:
отелення на:

0,057±0,023*
0,023±0,023
0,028±0,023

0,77**
0,35
0,36

0,124±0,022***
0,010±0,023
0,016±0,023

1,81***
0,59*
0,68**

0,007±0,023
-0,010±0,023
0,008±0,023

0,21
0,25
0,23

-0,085±0,023***
-0,056±0,023*
-0,090±0,023***

1,07***
0,29
1,16***

-0,047±0,023*
-0,063±0,023**
-0,071±0,023**

0,59**
1,87***
1,51***

-0,296±0,021***
-0,370±0,020***
-0,378±0,019***

9,12***
16,46***
17,98***

-0,049±0,023*
-0,063±0,023**
-0,071±0,023**
0,024±0,023
-0,020±0,023

0,69**
2,04***
1,66***
0,38
0,29

-0,307±0,021***
-0,371±0,020***
-0,381±0,019***
0,006±0,023
-0,123±0,022***

9,76***
16,44***
18,16***
0,62*
2,12***

Примітка: * – Р<0,05, ** – Р<0,01, *** – Р<0,001

Сила впливу віку першого отелення корів на показники тривалості й ефективності їх
довічного використання коливалися від 0,29 до 18,16, а живої маси після першого отелення на
ці ж показники – від 0,21 до 2,04 %.
ВИСНОВКИ
1. Корови з різним віком отелення та різною живою масою після першого отелення
відрізнялися між собою за тривалістю й ефективністю довічного використання. Значна різниця
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за довічними надоями та кількістю молочного жиру між тваринами з ранніми (до 27 місяців) і
пізніми (більше 29 місяців) отеленнями свідчить про перевагу ранніх отелень в контексті
продуктивного використання корів.
2. Найвищі показники надою і молочного жиру на один день життя, продуктивного
використання та лактування у корів з віком першого отелення до 25 місяців свідчать про
інтенсивне використання і високу фізіологічну напругу лактування тварин з ранніми
отеленнями, що в свою чергу впливає на тривалість та ефективність використання молочних
корів.
3. Між віком першого отелення корів та показниками тривалості й ефективності їх
довічного використання коефіцієнти кореляції знаходилися в межах -0,056–+0,124, між живою
масою після першого отелення тварин та показниками тривалості й ефективності їх довічного
використання – в межах -0,010–+0,057.
4. Сила впливу віку першого отелення корів на показники тривалості й ефективності їх
довічного використання коливалися від 0,29 до 18,16, а живої маси після першого отелення на
ці ж показники – від 0,21 до 2,04 %.
Перспективи досліджень. У подальшому буде вивчено вплив індексу за походженням
корів української чорно-рябої молочної породи на тривалість і ефективність їх довічного
використання.
INFLUENCE OF AGE OF THE FIRST CALVING OF COWS ON LENGTH AND
EFFECTIVENESS OF THEIR LIFETIME USE
Y. V. Poslavska1, Y. I. Fedorovych2, P. V. Bodnar1
1

Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after
S. Z.Gzhytskyy, 50, Pekarska str., Lviv, 79010, Ukraine
2

Institute of Animal Biology of NAAS,
38, V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY

There are data on influence of age due to the first calving and live weight after the first calving
on the duration and effectiveness of lifelong using of Ukrainian Black-Spotted Dairy breed. It is
established that on indicators of lifetime productivity cows with the age of first calving to 27 months
were the best, and on life expectancy - with the age of first calving of over 33 months, productive use
and lactation - 27,1-29,0 months. A significant difference in lifetime milk yield and the amount of
butterfat between animals with early (before 27 months) and late (over 29 months) calving shows the
advantage of early calving in the context of the use of productive cows. The highest yield and milk
fat on one day of life, productive use and lactation in cows with the age of the first calving up to 25
months testify intensive use and high physiological stress of animal lactation with early calving,
which in turn affects the duration and efficiency of dairy cows.
Keywords: COWS, LIVE WEIGHT, AGE OF FIRST CALVING, LENGTH OF
PRODUCTIVE USE, LIFETIME PERFORMANCE, CORRELATION, IMPACT STRENGTH.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ПЕРВОГО ОТЕЛА КОРОВ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПОЖИЗНЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ю. В. Пославская1, Е. И. Федорович2, П. В. Боднар1
1

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени
С. З. Гжицкого,
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
Институт биологии животных НААН,
ул. В. Стуса, 38, г. Львов, 79034, Украина
2

АННОТАЦИЯ
Приведены данные о влиянии возраста первого отела и живой массы после первого
отела на продолжительность и эффективность пожизненного использования коров украинской
черно-пестрой молочной породы. Установлено, что по показателям пожизненной
продуктивности лучшими были коровы с возрастом первого отела до 27 месяцев, а по
продолжительности жизни – с возрастом первого отела более 33 месяца, продуктивного
использования и лактування – 27,1–29,0 месяцев. Значительная разница по пожизненному
удою и количеству молочного жира между животными с ранними (до 27 месяцев) и поздними
(более 29 месяцев) отелами свидетельствует о преобладании ранних отелов в контексте
продуктивного использования коров. Самые высокие показатели удоя и молочного жира на
один день жизни, продуктивного использования и лактирования у коров с возрастом первого
отела до 25 месяцев свидетельствуют об интенсивном использовании и высокую
физиологическую напряжение лактирования животных с ранними отелами, что в свою
очередь влияет на продолжительность и эффективность использования молочных коров.
Ключевые слова: КОРОВЫ, ЖИВАЯ МАССА, ВОЗРАСТ ПЕРВОГО ОТЕЛА,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОЖИЗНЕННАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ, КОРРЕЛЯЦИЯ, СИЛА ВЛИЯНИЯ.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕЛЕМЕНТІВ СТАНКОВОГО ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ПІДСИСНИХ СВИНОМАТОК
В. П. Пундик, канд. с.-г. наук,
В. В. Каплінський, канд. вет. наук
Ю. Л. Пйонтик, канд. техн. наук
Г. В. Тесак, науковий співробітник
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна
Наведено результати моніторингу станків для підсисних свиноматок наступних фірм
виробників: датської фірми ACO FUNKI (F207) німецької фірми BigDachmаn, польської фірми
Вестрон (діагональний ST1, прямий ST2), які виготовляються в Україні за ліцензією, а також
станків виготовлених в Україні (СНУ-1, СНУП-1, СНФ-1, СФУ-1) та встановлено, що
найбільш ефективним для утримання підсисних свиноматок є станок датської фірми ACO
FUNKI. Найбільш раціональним елементом конструкції сучасного станка, який потрібно
удосконалити є підняття місця, де знаходиться свиноматка.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: СВИНІ, ТЕХНОЛОГІЯ, СТАНКИ, СВИНОМАТКИ,
ПОРОСЯТА.
У статті зроблений аналіз літературних даних та представлені результати наших
досліджень щодо сучасних технологічних підходів до удосконалення станкового обладнання
для підсисних свиноматок [1–3].
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Відомо, що період вагітності, опоросів у свиноматок та утримання підсисних поросят є
одним із основних і відповідальних у сучасних технологіях ведення промислового свинарства.
Тому у нашій державі та країнах із розвинутим свинарством ведуться науково-практичні
дослідження щодо удосконалення систем і технологій утримання та станкового обладнання
для підсисних свиноматок [3–6].
Матеріали і методи. Методологічною основою досліджень є сучасна теорія і практика
проведення технологічних досліджень з метою удосконалення окремих елементів конструкції
станка та станкового обладнання для утримання підсисних свиноматок і встановлення
особливостей їх продуктивності, збереженості приплоду при різних системах станкового
утримання.
У процесі проведення досліджень були використані такі методи і прийоми:
– монографічний (результати проведених досліджень організаційно-технологічних
умов господарств);
– економіко-статистичний (розгляд станків різної конструкції і встановлення найбільш
оптимального варіанту для утримання підсисних свиноматок).
Результати й обговорення. На основі моніторингу технічної документації та
спостереженням за функціонуванням станків для підсисних свиноматок наступних фірм
виробників: датської фірми ACO FUNKI (F207), німецької фірми BigDachmаn, польської
фірми Вестрон (діагональний ST1, прямий ST2), які виготовляються в Україні за ліцензією, а
також станки виготовлені в Україні (СНУ-1, СНУП-1, СНФ-1, СФУ-1) нами встановлено, що
станки для опоросу ACO Funki універсально регульовані, виконані з високоякісного
матеріалу, довжиною 230 см і шириною 50 см, підходять для вільнонесучого прямого або
діагонального розміщення. Конструкція станка для опоросу передбачає надійне ізолювання
свиноматки від поросят з метою попередження їх травмування, а також забезпечує вільний
доступ поросят до сосків свиноматки. Для того, щоб уникнути защемлення поросят, між
свиноматкою і стінками станка передбачена спеціальна вигнута форма бічних стійок.
Проведено аналіз технологічного забезпечення утримання підсисних свиноматок у ФГ
“Едем” Жовківського району Львівської області, де використовуються станки виготовлені в
Україні за технологією датської фірми ACO FUNKI. Система комбінованих підлог фірми ACO
Funki відповідає високим вимогам зоогігієни і забезпечує оптимальні умови утримання
свиноматки і поросят. Компанія ACO Funki пропонує модульні підлоги, які можуть складатися
з наступних елементів: пластикові решітки, плити для локального обігріву поросят, спеціальні
плити для свиноматок, чавунні щілинні підлоги для свиноматок. Комбіновані підлоги легко
встановлюються як при прямому, так і при діагональному розміщенні станків. Пластикові
щілинні підлоги виготовляються тільки з високоякісного первинного поліпропілену, стійкі до
впливу аміачного середовища, мають високу міцність. Поверхня підлоги запобігає ковзанню
копит, забезпечує тваринам комфортний відпочинок, а спеціальна форма щілин забезпечує
високий рівень гігієни, сприяє збереженню поверхні підлоги сухою і чистою [6].
Для локального обігріву поросят у станках для опоросу можуть бути встановлені плити
з електричним або водяним підігрівом, виготовлені з полімеру із зручним гумовим покриттям,
або гумові килимки з водяним підігрівом.
У зоні розміщення свиноматки встановлюються чавунні щілинні підлоги, розраховані
на високі навантаження. Спеціальна форма і розмір щілин забезпечують легке просочування
гною в гноєвідвідні канали, в той же час не відбувається защемлення і пошкодження сосків
при різкому вставанні свиноматки. Для зручного відпочинку свиноматки встановлюються
суцільні плити з полімерного бетону [6].
Станок обладнується місткою відкидною або вмонтованою годівницею і поїлками.
Чашкові поїлки мають товщину стінок 8 мм, труба, по якій надходить вода, виконана з
нержавіючої сталі. Завдяки наявності великої чаші поїлки на оптимальній висоті кріплення
навіть лежачі свиноматки мають доступ до води, що особливо важливо при тривалих і важких
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опоросах. Чашкова поїлка монтується в передній частині станка поряд з годівницею. Низьке
розташування поїлки забезпечує легкий доступ до води також поросятам [6].
У ТзОВ “Барком” Самбірського району Львівської області використовуються станки
німецької фірми BigDachmаn. Система станків відрізняється гнучкістю оскільки дозволяє
варіювати довжину станків, а, відповідно, і їх форму. Висота перегородок станка опоросу
становить 500 або 600 мм. Пластмасові підлогові грати забезпечують хороше прокидання
гною і не мають гострих кутів і кромок. Таку підлогу легко чистити і комбінувати з суцільними
плитами, чавунними гратами і ковриками обігріву для поросят. Залежно від концепції будівлі
можливе пряме і діагональне розташування станків [5].
Важливі характеристики станків опоросу:
‒ всі типи станків опоросу регулюються по довжині і ширині;
‒ станки оснащені дверцями або повністю відкриті;
‒ фіксовані або регульовані елементи захисту для поросят запобігають задушенню
поросят свиноматкою і забезпечують свиноматці комфортабельний відпочинок;
‒ вільна несуча конструкція станка або з 4 опорами для більшої стійкості;
‒ з відкидною годівницею для легкого і грунтовного чищення.
Виходячи з наведеного вище, у станках для підсисних свиноматок, виготовлених в
Україні за технологією датської фірми ACO FUNKI, які використовуються у ФГ “Едем”
Жовківського району Львівської області, для найбільш оптимального доступу поросят до
сосків свиноматок нами рекомендовано зробити підвищення підлоги у місці, де знаходиться
свиноматка на 1‒3 см. Перевага даного конструктивного удосконалення полягає в наступному:
коли свиноматка лягає на рівну поверхню часто буває, що нижній ряд сосків підгинає під себе
і тим самим поросята, особливо перші 5‒7 днів після опоросу, не мають доброго доступу для
ефективного використання нижнього ряду сосків свиноматки. Підняття місця, де свиноматка
годує поросят на 1‒3 см дасть можливість вільного доступу поросят до нижнього ряду сосків
свиноматки під час годівлі (рис. 1 а. 1 б).

рис. 1 а

рис. 1 б

Підняти місце під свиноматкою можливо при використанні:
‒ високоякісного первинного пропілену з щілинами, товщиною 1-3 см і розміром 5080 см;
‒ чавунної щілинної підлоги, яка буде вищою від загального рівня підлоги станка на 13 см;
‒ щілинної плити з полімерного бетону, товщиною 1-3 см.
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ВИСНОВКИ
1. Проведено моніторинг станків для підсисних свиноматок наступних фірм
виробників: датської фірми ACO FUNKI (F207) німецької фірми BigDachmаn, польської фірми
Вестрон (діагональний ST1, прямий ST2), які виготовляються в Україні за ліцензією, а також
станків виготовлених в Україні (СНУ-1, СНУП-1, СНФ-1, СФУ-1) та встановлено, що
найбільш ефективним для утримання підсисних свиноматок є станок датської фірми ACO
FUNKI.
2. Найбільш раціональним елементом конструкції сучасного станка, який потрібно
удосконалити є підняття місця, де знаходиться свиноматка.
Перспективи досліджень. Будуть продовжені дослідження використання
запропонованого удосконаленого елементу станкового обладнання для найбільш
оптимального забезпечення біологічних особливостей утримання свиноматок та підвищення
життєздатності поросят.
MODERN TECHNOLOGICAL APPROACHES TO IMPROVING ELEMENTS OF THE
PEN EQUIPMENT FOR LACTATING SOWS
V. Pundyk, V. Kaplinskyi, Ju. Pjontyk, G. Tesak
Institute of Agriculture of the Carpathian Region of NAAS
5, Grushevskogo str., Obroshyno village, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine
SUMMARY
The results of monitoring pens for lactating sows following manufacturers: Danish company
ACO FUNKI (F207) BigDachmаn German company, the Polish firm Westron (diagonal ST1, ST2
direct), which are produced in Ukraine under license and pens manufactured in Ukraine (SNA-1,
SNOOP-1, SNF-1, SFU-1) and found that the most effective for keeping lactating sows is pen Danish
company ACO FUNKI. The most efficient element of the design of the current pen that need to
improve is the raising of the place where the sow.
Keywords: PIGS, TECHNOLOGY, PENS, SOWS, PIGLETS.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЭЛЕМЕНТОВ СТАНКОВ ДЛЯ ПОДСОСНЫХ СВИНОМАТОК
В. П. Пундык, В. В. Каплинский, Ю. Л. Пйонтык, Г. В. Тесак
Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН
ул. Грушевского, 5, с. Оброшино Пустомытовского р-на Львовской обл., 81115, Украина
АННОТАЦИЯ
Приведены результаты мониторинга станков для подсосных свиноматок следующих
фирм производителей: датской фирмы ACO FUNKI (F207), немецкой фирмы BigDachmаn,
польской фирмы Вестрон (диагональный ST1, прямой ST2), которые производятся в Украине
по лицензии, а также станков изготовленных в Украине (СНУ-1 , СНУП-1, СНФ-1, СФУ-1) и
установлено, что наиболее эффективным для содержания подсосных свиноматок является
станок датской фирмы ACO FUNKI. Наиболее рациональным элементом конструкции
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современного станка, который нужно усовершенствовать является поднятие места, где
находится свиноматка.
Ключевые слова: СВИНЬИ, ТЕХНОЛОГИЯ, СТАНКИ, СВИНОМАТКИ,
ПОРОСЯТА.
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ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НЕ ВИЧЕРПАНИЙ
О. І. Стадницька, канд. с.-г. наук
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна
У результаті проведених досліджень встановлено, що надої піддослідних корів з віком
змінювалися – до третьої лактації зростали, а починаючи з четвертої – поступово спадали.
Виявлено залежність молочної продуктивності від показників відтворювальної здатності.
Ключові слова: КОРОВИ, ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЛАКТАЦІЯ, МОЛОЧНА
ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ.
Важливим резервом у виробництві тваринницької продукції є інтенсифікація
скотарства та підвищення генетичного потенціалу продуктивності худоби всіх порід, яких
розводять в Україні. Українська чорно-ряба молочна порода, як і усі інші, перебуває у
динамічному розвитку і постало питання її удосконалення та консолідації за екстер’єрноконституційими ознаками, що дозволить підвищити генетичний потенціал продуктивності,
розробити її генетичну базу та створити внутрішньопородну структуру [4].
Метою досліджень було вивчити тривалість сухостійного, сервіс-періоду та
міжотельного періоду і вплив їх на молочну продуктивність корів.
Матеріали і методи. Основною характеристикою великої рогатої худоби молочних
порід є молочна продуктивність. Метою селекційної роботи є отримання від корів молочного
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напряму продуктивності найбільшої кількості молока високої якості. Рівень молочності
визначається адаптивним генетичним потенціалом продуктивності порід, які
використовуються при створенні породи, ефективність їх поєднання – порівняльними
співвідношеннями часток спадковості в умовному генотипі, племінною цінністю бугаївплідників, факторами навколишнього середовища, в якому реалізується спадковий потенціал
створених порід.
Молочне скотарство є провідною галуззю в більшості країн світу. Перевага віддається
розведенню найбільш продуктивних порід, у тому числі чорно-рябої. Дослідження
проводилися в ЧОП "Іванівське" Теребовлянського району Тернопільської області на 535
коровах української чорно-рябої молочної породи.
Результати
й
обговорення.
Генетичний
потенціал
корів
західного
внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи в ПОП "Іванівське"
Теребовлянського району Тернопільської області, яких отримали в результаті відтворного
схрещування корів чорно-рябої породи з бугаями голштинської породи, є досить високий
(табл. 1).
Таблиця 1
Молочна продуктивність корів
Лактації
Перша
Друга
Третя
Четверта
П'ята
Найвища

n
535
415
296
110
16
535

Надій
M±m, кг
4427,4±35,8
4585,5±48,6
4890,0±75,2
4750,0±65,0
3922,1±117,0
5207,0±36,8

Cv, %
18,61
20,75
29,25
21,50
26,28
17,0

Вміст жиру в молоці
M±m, кг
Cv,%
3,65±0,08
3,55
3,56±0,07
3,43
3,57±0,06
3,45
3,55±0,08
3,81
3,55±0,09
4,23
3,55±0,01
3,57

Кількість молочного жиру
M±m, кг
Cv, %
157,17±1,27
18,35
162,19±1,78
21,18
174,6±2,82
20,43
168,63±3,11
24,56
139,23±9,03
25,45
184,85±1,34
17,38

Надій корів за першу лактацію становив 89,65 % від надою корів за другу лактацію, за
другу лактацію – 93,77 % від надою корів за третю лактацію і за третю лактацію – 93,91 % від
надою за вищу лактацію. Надій корів за першу і другу лактації становив 85,63 % і 88,06 % від
надою за вищу лактацію. Спостерігається зміна надою корів з віком.
Результати досліджень показують, що за другу лактацію вибуло 120 корів, або 22,43 %,
за третю лактацію – 119 корів, або 22,24 %, за четверту – 186 корів, або 34,76 % і за п'яту
лактацію – 94 корови, або 17,57 %, тобто за чотири роки вибуло 519 корів (97,01 %). В
середньому в господарстві корови використовуються 2,91 ± 0,15 лактації.
Результати наших досліджень показують, що у корів української чорно-рябої молочної
породи в залежності від лактації тривалість сухостійного періоду перебувала в межах 48,5 ±
1,99 – 57,80 ± 0,95 доби, сервіс-періоду 85,0 ± 3, 80 – 108,5 ± 5,3 доби і міжотельного періоду
– від 370,6 ± 4,50 до 393,5 діб (табл. 2).
Різниця за тривалістю сухостійного періоду між тваринами за II і III лактації становила
2,1 добу (Р <0,01), II і IV – 3,5 добу (Р <0,01), II і V – 22,3 добу (Р <0,001). За тривалістю сервісперіоду різниця між тваринами за I і II лактації становила 8,9 добу (Р <0,05), I і III – 11,8 добу
(Р <0,05), I і IV – 17,5 добу (Р <0,01), I і V – 6 діб.
За тривалістю міжотельного періоду різниця між тваринами за I і II лактації становила
8,2 добу, I і III – 11,0, I і IV – 16,7 добу (Р <0,10), IV і V – 22,9 добу ( Р <0,01), V і III – 17,2
добу (Р <0,01), V і II – 14,4 добу (Р <0,10).
Між тривалістю [2] сухостійного періоду та молочною продуктивністю корів
встановлена певна залежність (табл. 3). Найменшою молочною продуктивністю
характеризувалися корови з тривалістю сухостійного періоду 76–85 днів і більше.
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Таблиця 2
Сухостійний, сервіс і міжотельний періоди у корів української чорно-рябої молочної породи
Лактації

n

Перша
Друга
Третя
Четверта
П'ята
Найвища

535
415
296
110
16
535

Сухостійний період
M±m, кг
Cv, %
–
–
57,8±0,95
17,00
55,7±0,91
18,1
54,3±0,95
13,8
45,5±1,99
21,9
57,3±0,75
14,6

Сервіс-період
M±m, кг
Cv, %
91,0±3,4
21,7
99,9±3,1
18,5
102,8±4,0
15,7
108,5±5,3
20,4
85,0±3,80
13,8
99,1±4,5
14,9

Міжотельний період
M±m, кг
Cv, %
376,8±4,6
14,4
385,0±6,6
16,9
387,8±6,1
17,5
393,5±6,2
17,9
370,6±4,50
9,1
384,1±5,1
11,1

Різниця за надоєм між коровами з тривалістю сухостійного періоду до 45 днів та 46–55
днів за другу лактацію становил 297 кг (Р<0,01), за третю – 168,3 кг (Р<0,10) и за найвищу –
195,6 кг (Р<0,05), а за кількістю молочного жиру – відповідно, 10,6 кг (Р <0,05), 8,1 і 6,8 кг.
Між коровами з тривалістю сухостойного періоду 45–55 та 56–65 днів різниця за
надоєм за другу лактацію складала 113,0 кг, за третю – 175,9 кг і за найвищу – 383,3 кг (Р<0,01).
Таблиця 3
Залежність молочної продуктивності корів і від тривалості сухостійного періоду
Тривалість
сухостійного
періоду, днів
до 45

46–55

56–65

66–75

76–85

86–95

96 і більше

n

Лактації

76
48
76
89
45
89
75
47
75
54
32
54
30
16
30
10
6
10
5
4
5

Друга
Третя
Найвища
Друга
Третя
Найвища
Друга
Третя
Найвища
Друга
Третя
Найвища
Друга
Третя
Найвища
Друга
Третя
Найвища
Друга
Третя
Найвища

Надій
M±m, кг
4407,2±25,5
4809,4±25,1
5292,7±21,5
4704,0±103,1
4977,7±95,1
5488,3±94,1
4591,8±101,8
4801,8±54,3
5125,0±99,6
4463,3±101,4
4708,0±115,8
5185,6±108,9
4481,8±111,2
4455,6±143,3
4857,0±125,1
4415,3±159,1
4682,0±169,9
4811,0±165,1
3885,0±189,1
4567,0±201,2
4767,0±189,1

Cv,%
22,2
23,1
18,9
20,1
17,5
16,2
23,1
22,3
18,8
16,2
20,4
16,67
17,9
19,1
12,7
14,0
20,6
18,4
29,1
33,4
28,6

Вміст жиру в
молоці
M±m, кг
Cv,%
3,53±1,01
3,64
3,52±0,02
3,71
3,56±0,02
3,35
3,54±0,01
2,97
3,51±0,02
2,63
3,56±0,02
3,25
3,56±0,02
3,79
3,49±0,02
3,15
3,56±0,01
3,47
3,56±0,01
2,86
3,53±0,02
2,87
3,56±0,02
3,21
3,56±0,02
2,84
3,51±0,03
3,73
3,58±0,02
2,44
3,52±0,04
3,74
3,55±0,04
3,64
3,52±0,03
5,71
3,50±0,04
5,85
3,60±0,05
6,14
3,60±0,04
5,89

Кількість молочного
жиру
M±m, кг
Cv,%
156,0±3,81
21,8
169,7±3,7
23,9
188,5±4,3
18,5
166,6±3,3
23,0
174,8±3,84
19,2
195,3±3,54
16,3
163,6±4,79
20,6
168,6±4,85
21,7
185,5±4,12
19,3
158,6±3,81
15,8
166,2±4,6
18,4
184,9±3,3
18,6
159,6±4,10
16,9
156,4±4,99
18,7
173,9±4,0
12,8
154,5±5,61
12,80
156,8±6,02
21,90
169,5±6,83
20,8
136,0±5,89
23,8
164,5±6,65
24,1
171,7±6,12
23,0

Результати наших досліджень показують, що тривалість сервіс-періоду значно впливає
на продуктивність корів (табл. 4).
Нашими дослідженнями встановлено, що найвищими надоями характеризувалися корови з
тривалістю міжотельного періоду 366-385 діб (табл. 5).
М. Іванов [5] в болгарської симентальської худоби найвищі надої за лактацію спостерігав
при тривалості міжотельного періоду від 373 до 406 діб. М. В. Зубець, В. П. Буркат, О. Ф. Хаврук
[4], М. В. Зубець, В. П. Буркат [3], В. П. Буркат [1] підкреслювали, що у корів симентальської породи
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міжотельний період складав 383, голштинсько-симентальських помісей – 371 і монбельярдсиментальських – 376 діб.
Таблиця 4
Залежність між молочною продуктивністю і сервіс-періодом корів
української чорно-рябої молочної породи
Сервісперіод, дні
31–50

51–70

71–90

91–110

111–130

131–150

151–170

171–190

191–210

n

Лактації

41
26
18
41
70
41
28
70
84
65
54
84
81
65
46
81
57
39
27
57
65
52
49
65
69
46
34
69
81
69
43
81
25
16
12
25

Перша
Друга
Третя
Найвища
Перша
Друга
Третя
Найвища
Перша
Друга
Третя
Найвища
Перша
Друга
Третя
Найвища
Перша
Друга
Третя
Найвища
Перша
Друга
Третя
Найвища
Перша
Друга
Третя
Найвища
Перша
Друга
Третя
Найвища
Перша
Друга
Третя
Найвища

Надій, кг
3963,6±107,1
3991,3±126,5
4798,0±159,6
4870,3±154,5
4205,2±104,5
4284,4±117,8
4805,3±124,4
4978,3±131,4
4303,1±48,3
4603,5±101,5
5284,7±135,3
5407,9±108,1
4355,6±106,1
4477,1±91,0
5006,7±106,4
5231,8±107,0
4412,3±82,3
4893,4±101,2
4937,7±114,1
5111,8±108,4
4454,9±125,5
4635,4±133,1
4895±149,3
5108,1±118,0
4011,8±131,3
4625,1±155,6
4745,2±146,8
4882,1±128,0
3995±112,0
4445,0±99,5
4581,0±108,0
4893±109,1
3973±111,0
4220±109,0
4355±120,0
4675±125,0

Молочна продуктивність, M±m
Вміст жиру в молоці, % Еількість молочного жиру, кг
3,51±0,02
140,4±3,81
3,52±0,01
140,5±4,11
3,50±0,02
168,2±4,71
3,51±0,02
176,0±5,10
3,54±0,02
149,0±3,12
3,54±0,02
151,8±3,62
3,53±0,02
169,7±4,81
3,54±0,01
176,3±3,41
3,58±0,01
154,1±3,31
3,55±0,01
163,5±3,42
3,54±0,02
187,3±4,74
3,55±0,01
192,0±3,93
3,56±0,01
155,1±3,03
3,52±0,02
157,6±3,11
3,51±0,02
176,8±3,91
3,54±0,01
184,6±3,92
3,55±0,01
156,7±2,99
3,57±0,02
174,7±3,11
3,50±0,02
173,0±3,44
3,52±0,02
180,5±3,55
3,54±0,02
157,8±3,03
3,52±0,02
163,2±3,88
3,50±0,02
171,4±4,03
3,58±0,02
182,9±3,99
3,54±0,01
142,0±2,93
3,56±0,02
164,7±3,33
3,49±0,02
165,7±3,58
3,54±0,01
172,9±3,99
3,52±0,02
140,7±2,99
3,51±0,02
156,1±3,06
3,52±0,02
161,3±3,11
3,52±0,02
169,5±2,98
3,52±0,01
139,1±2,81
3,53±0,02
149±2,99
3,56±0,02
152,5±3,05
3,54±0,02
165,5±3,01

Встановлено вплив тривалості сухостійного, сервісного і міжотельного періодів на
молочну продуктивність корів (табл. 6).
Залежно від лактації, частка впливу тривалості сухостійного періоду на надій становила
19,4–24,31 %, вміст жиру в молоці – 15,19-20,45 і на кількість молочного жиру 18,23-25,19 %,
а частка впливу тривалості сервіс-періоду на ці ж показники становила, відповідно, 30,36–
33,99; 30,11–33,57 і 29,88–34,73 і міжотельного періоду – 25,99-31,54; 26,38–30,27 і 25,58–
31,64 %.
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Таблиця 5
Взаємозв'язок між молочною продуктивністю і тривалістю міжотельного періоду (МОП)
у корів української чорно-рябої молочної породи
ПОП, дні

До 365

366–385

386–405

406–425

426–445

446–465

466–485

486 і
більше

n

Лактації

143
103
70
134
90
65
63
90
80
65
51
80
38
25
18
38
37
20
19
37
31
19
16
31
64
36
28
64
60
36
25
60

Перша
Друга
Третя
Найвища
Перша
Друга
Третя
Найвища
Перша
Друга
Третя
Найвища
Перша
Друга
Третя
Найвища
Перша
Друга
Третя
Найвища
Перша
Друга
Третя
Найвища
Перша
Друга
Третя
Найвища
Перша
Друга
Третя
Найвища

надій, кг
4105,3±75,0
4337,2±94,6
4453,2±101,7
4877,8±81,1
4627,2±95,4
4686,2±102,4
5037,2±128,9
5310,2±107,6
4690,2±95,2
4698,1±102,3
4793,3±133,3
5150,7±128,1
4645,1±97,7
4753,6±103,1
4699,5±120,1
5018,3±123,5
4571,2±107,0
4794,8±123,7
4988,7±144,3
5077,7±86,9
4633,7±138,5
4549,9±148,3
4491,4±152,1
4991,5±153,2
4637,7±138,7
4549,9±139,1
419,4±149,3
4991,2±151,3
4697,4±143,1
4812,7±148,2
4886,1±127,8
4999,1±151,1

Молочна продуктивність, M±m
Вміст жиру в молоці, % Кількість молочного жиру, кг
3,54±0,01
145,1±2,61
3,54±0,01
153,7±3,41
3,55±0,01
158,0±4,01
3,54±0,01
172,6±3,00
3,55±0,01
164,3±3,04
3,54±0,01
165,9±4,44
3,55±0,01
178,9±4,81
3,53±0,01
187,5±3,95
3,55±0,02
166,5±3,90
3,54±0,01
166,4±4,421
3,50±0,02
167,8±4,03
3,52±0,02
179,8±4,41
3,55±0,02
164,0±3,36
3,53±0,01
167,6±4,14
3,54±0,02
166,31±4,40
3,53±0,02
177,1±4,52
3,53±0,02
161,6±4,53
3,61±0,02
173,0±4,93
3,60±0,03
179,7±5,94
3,54±0,03
180,3±5,13
3,53±0,02
163,6±4,65
3,61±0,02
164,3±4,11
3,60±0,02
161,4±4,02
3,54±0,02
176,7±4,45
3,52±0,02
163,3±5,11
3,59±0,03
163,4±5,21
3,51±0,02
147,2±4,93
3,54±0,03
176,9±5,40
3,52±0,02
164,9±4,22
3,54±0,02
170,1±4,33
3,50±0,03
170,8±3,95
3,52±0,02
176,04,41
Таблиця 6

Зв'язок між молочною продуктивністю та тривалістю сухостійного, сервіс- і між отельного періодів
у корів української чорно-рябої молочної породи

Лактації

n

Перша
Друга
Третя
Найвища

535
415
246
535

Коефіцієнт кореляції між
тривалістю сухостійного
періоду та:
вістом клькістю
надоєм жиру в молочного
молоці
жиру
–
–
–
0,201*
0,099
0,192*
0,289**
0,048
0,239*
0,222
0,101
0,212*

Коефіцієнт кореляції між
тривалістю сервіс-періоду
та:
вістом
клькістю
надоєм
жиру в молочного
молоці
жиру
0,213*
0,058
0,210*
0,255**
0,099
0,199*
0,328***
0,061
0,303**
0,280*
0,104
0,202*

Примітка: * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001.
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Коефіцієнт кореляції між
тривалістю міжотельного
періоду та:
вістом
клькістю
надоєм жиру в молочного
молоці
жиру
0,212* 0,048
0,207*
0,210* 0,055
0,211*
0,315** 0,069
0,311**
0,268** 0,052
0,248*

ВИСНОВКИ
Таким чином встановлено, що надої піддослідних корів з віком змінювалися – до
третьої лактації зростали, а починаючи з четвертої – поступово спадали. Виявлено залежність
молочної продуктивності від показників відтворювальної здатності. Найвищими надоями
характеризувалися корови з тривалістю сухостійного періоду 46-55, сервісного періоду 70-90
і міжотельного періоду 315-385днів.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення
зв’язку молочної продуктивності з тривалістю сухостійного,сервіс та між отельного періодів
у корів інших порід.
THE GENETIC POTENTIAL IS NOT EXHAUSTED
O. І. Stadnytska
Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS
5, Hrushevskyi street, Obroshyno, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine
SUMMARY
As a result of studies found that subjects milk yield of cows varied with age – the third
lactation increased, and since the fourth – gradually fell. The dependence on milk production
indicators reproductive ability.
Keywords: COWS, GENETIC POTENTIAL, LACTATION, MILK YIELD,
REPRODUCTIVE PERFORMANCE ABILITY.
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕ ИСЧЕРПАН
О. И. Стадницкая
Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН
ул. Грушевского, 5, с. Оброшино Пустомитoвского р-нa Львовской обл., 81115, Украина
АННОТАЦИЯ
В результате проведенных исследований установлено, что надои подопытных коров с
возрастом менялись – к третьей лактации росли, а начиная с четвертой – постепенно спадали.
Выявлена зависимость молочной продуктивности показателей воспроизводительной
способности.
Ключевые слова: КОРОВЫ, ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЛАКТАЦИЯ,
МОЛОЧНАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ,
ПОКАЗАТЕЛИ
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ
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УДК 636.2.034.082

ЗАЛЕЖНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ
БУРОЇ КАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИ ВІД ПОКАЗНИКІВ
ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ
В. В. Федорович, д-р с.-г. наук
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна
Наведено дані щодо формування молочної продуктивності у корів бурої карпатської
породи, залежно від показників їх відтворювальної здатності. Встановлено, що кращими
надоями та кількістю молочного жиру відзначалися тварини з віком першого плідного
осіменіння 18,1-20,0, віком першого отелення – 27,1-29,0, тривалістю сервіс-періоду – 81-100
та тривалістю міжотельного періоду – 361-380 днів. Коефіцієнти кореляції між віком
першого осіменіння та надоєм, залежно від лактації знаходилися в межах 0,307-0452, між
віком першого отелення та надоєм – в межах 0,379-0,497, між тривалістю сервіс-періоду та
надоєм – в межах 0,130-0,339 і між тривалістю міжотельного періоду та надоєм – в межах
0,133-0,327 при Р<0,001. Сила впливу вищенаведених показників відтворювальної здатності
на надій корів становила, відповідно, 23,09-39,27; 25,73-43,86; 27,99-36,67 та 31,18-38,28 %.
Ключові слова: КОРОВИ, ПОРОДА, ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ, МОЛОЧНА
ПРОДУКТИВНІСТЬ, КОРЕЛЯЦІЯ, СИЛА ВПЛИВУ.
Однією із проблем сучасного молочного скотарства України є погіршення відтворних
якостей корів при збільшенні рівня молочної продуктивності [1–3, 5, 8]. Тому, перед вченимиселекціонерами та практиками постало завдання виявити оптимальні показники віку першого
осіменіння, першого отелення, тривалості сервіс- і міжотельного періодів, які б сприяли
одержанню від кожної тварини якомога вищих надоїв [6, 7]. З огляду на це, метою наших
досліджень було вивчити формування молочної продуктивності корів бурої карпатської
породи залежно від показників їх відтворювальної здатності.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на 318 коровах бурої карпатської породи
ВСКГ «Нове життя» Виноградівського району Закарпатської області. Оцінку молочної
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продуктивності та відтворювальної здатності піддослідних корів (за останні 20 років)
проводили згідно даних зоотехнічного обліку за першу, другу, третю та кращу лактації.
Частку впливу показників відтворювальної здатності на надій вираховували методом
однофакторного дисперсійного аналізу. Одержані результати обробляли біометрично за
допомогою програм Microsoft Exсel та “Statistica 6.1 за Н. А. Плохинским [4]. Результати
середніх значень вважали статистично вірогідними при Р<0,05 (*), Р<0,01 (**), Р<0,001 (***).
Результати й обговорення. Результати досліджень залежності молочної
продуктивності корів бурої карпатської породи від показників відтворювальної здатності
свідчать, що оптимальним віком першого осіменіння для них є 18,1-20,0 місяців, оскільки
тварини саме з таким віком першого осіменіння відзначалися кращими надоями та кількістю
молочного жиру (табл. 1). За цими показниками вони вірогідно переважали корів, у яких
зазначений вік не перевищував 16 місяців за І лактацію відповідно на 368,9 (Р<0,05) та 14,3
(Р<0,05), за ІІ – на 521,3 (Р<0,001) та 20,1 (Р<0,001), за ІІІ – на 511,3 (Р<0,001) та 19,4 (Р<0,001)
і за кращу – 729,2 (Р<0,001) та 28,6 (Р<0,001), корів з віком першого осіменіння 22,1 місяця і
більше за І лактацію – на 189,1 та 7,9 і за кращу – на 230,9 та 10,1 кг при Р<0,05 в обох випадках.
Таблиця 1
Залежність молочної продуктивності корів бурої карпатської породи від віку їх першого осіменіння
Вік телиць, місяці

до 16,0

16,1 – 18,0

18,1 – 20,0

20,1 – 22,0

22,1 і більше

Лактації

n

І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща

3
3
3
3
32
32
32
32
154
153
151
154
88
87
86
88
41
41
40
41

Молочна продуктивність, M±m
надій, кг
жир, %
молочний жир, кг
2397,3±169,96
3,68±0,040
88,3±7,04
2598,0±141,43
3,69±0,039
95,9±6,14
2909,3±90,71
3,72±0,025
108,2±2,68
2909,3±90,71
3,72±0,025
108,2±2,68
2729,5±100,82
3,68±0,024
100,5±3,84
3065,4±125,74
3,69±0,026
113,1±4,81
3373,7±151,91
3,73±0,015
125,8±5,81
3548,3±139,93
3,70±0,032
131,3±5,62
2766,2±50,33
3,71±0,009
102,6±1,88
3119,3±57,91
3,72±0,008
116,0±2,18
3420,6±59,82
3,73±0,010
127,6±2,26
3638,5±59,74
3,76±0,011
136,8±2,26
2642,9±68,15
3,70±0,012
97,8±2,52
3081,7±69,58
3,71±0,011
114,2±2,57
3382,5±82,54
3,70±0,010
125,2±2,98
3620,9±82,69
3,73±0,018
135,1±3,03
2577,1±81,30
3,67±0,020
94,7±3,11
2944,4±93,54
3,72±0,023
109,5±3,54
3296,1±99,17
3,72±0,018
122,8±3,90
3407,6±99,66
3,71±0,019
126,7±3,93

Між коровами інших груп за вищенаведеними показниками також спостерігалася
різниця, проте, у більшості випадків вона була невірогідною.
Важливим для формування молочної продуктивності корів є вік їх першого отелення.
Найвищі надої та кількість молочного жиру було відмічено у корів, у яких зазначений вік
становив – 27,1-29,0 місяців (табл. 2).
Однак, за цими показниками вони достовірно переважали лише тварин з віком першого
отелення до 25 місяців – за ІІ лактацію відповідно на 510,1 (Р<0,01) та 20,0 (Р<0,01), за ІІІ – на
513,2 (Р<0,001) та 19,5 (Р<0,001) і за кращу – на 702,6 (Р<0,001) та 27,2 кг (Р<0,001). Останні,
в свою чергу, за надоєм та кількістю молочного жиру за ІІ, ІІІ та кращу лактації достовірно
поступалися також коровам з віком першого отелення 25,1-29,0; 29,1-30,0 та 31,1 місяця і
більше. Вірогідної різниці за вищенаведеними показниками молочної продуктивності між
тваринами інших груп не виявлено.
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Таблиця 2
Залежність молочної продуктивності корів бурої карпатської породи від віку їх першого отелення
Вік телиць, місяці

до 25,0

25,1 – 27,0

27,1 – 29,0

29,1 – 31,0

31,1 і більше

Лактації

n

І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща

3
3
3
3
21
21
21
21
136
135
133
136
107
106
105
107
51
51
50
51

Молочна продуктивність, M±m
надій, кг
жир, %
молочний жир, кг
2397,3±169,96
3,68±0,040
88,3±7,04
2598,0±141,43
3,69±0,039
95,9±6,14
2909,3±90,71
3,72±0,025
108,2±2,68
2909,3±90,71
3,72±0,025
108,2±2,68
2688,2±111,44
3,71±0,028
99,7±4,13
3019,2±144,92
3,68±0,038
111,1±5,42
3408,0±154,03
3,71±0,017
126,4±5,78
3601,0±139,85
3,71±0,043
133,6±5,55
2737,6±52,29
3,71±0,009
101,6±1,96
3108,1±61,05
3,73±0,008
115,9±2,32
3422,5±64,97
3,73±0,011
127,7±2,47
3611,9±64,32
3,75±0,011
135,4±2,47
2700,0±62,74
3,69±0,011
99,6±2,34
3039,2±67,22
3,70±0,010
112,5±2,49
3364,7±73,16
3,71±0,010
124,8±2,72
3606,7±73,49
3,75±0,015
135,3±2,75
2625,7±81,30
3,68±0,019
96,6±3,05
2960,5±82,45
3,72±0,021
110,0±3,11
3343,2±105,31
3,72±0,018
124,3±3,87
3522,2±104,25
3,70±0,019
130,4±3,85

Встановлена залежність показників молочної продуктивності корів і від тривалості
сервіс-періоду. Кращими надоями та кількістю молочного жиру відзначалися корови, у яких
цей період знаходився в межах 81-100 днів (табл. 3). Вони за названими показниками за І
лактацію вірогідно переважали тварин з тривалістю сервіс-періоду до 40 днів відповідно на
335,8 (Р<0,01) та 11,2 (Р<0,01), корів з тривалістю сервіс-періоду 121-140 днів – на 237,1
(Р<0,05) та 8,9 (Р<0,05), а особин з тривалістю сервіс-періоду 141 день і більше – за І лактацію
на 553,9 (Р<0,05) та 21,0 (Р<0,05), за ІІІ – на 521,1 (Р<0,05) та 19,0 (Р<0,05) і за кращу – на 741,1
(Р<0,001) та 28,9 кг (Р<0,001).
Таблиця 3
Залежність молочної продуктивності корів бурої карпатської породи від тривалості їх сервіс-періоду
Тривалість сервісперіоду, дні
до 40

41 – 60

61 – 80

81-100

Лактації

n

І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща

9
3
3
4
45
26
19
19
91
58
75
69
91
102
94
104

Молочна продуктивність, M±m
надій, кг
жир, %
молочний жир, кг
2453,1±104,12
3,74±0,037
91,4±3,34
2964,7±446,47
3,63±0,042
107,5±16,19
3328,3±113,91
3,73±0,009
124,3±4,56
3526,3±253,64
3,65±0,050
128,8±10,15
2748,6±64,85
3,69±0,013
101,4±2,38
3101,4±123,52
3,73±0,022
115,4±4,38
3351,5±108,93
3,70±0,024
124,3±4,37
3647,3±123,31
3,75±0,042
136,9±5,10
2687,4±63,49
3,71±0,013
99,8±2,43
2977,5±78,70
3,71±0,015
110,5±2,94
3343,8±86,12
3,73±0,010
124,8±3,24
3513,1±88,67
3,75±0,019
132,0±3,43
2788,9±67,18
3,68±0,012
102,6±2,50
3136,8±76,20
3,70±0,011
116,1±2,83
3432,7±89,81
3,70±0,015
127,0±3,30
3695,2±87,74
3,73±0,013
137,8±3,28
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101 – 120

121 – 140

141 і більше

І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща

49
75
87
88
20
36
26
25
13
16
8
9

2604,0±97,35
3127,3±78,62
3422,4±71,83
3572,3±59,65
2551,8±90,93
2956,2±90,54
3424,6±130,02
3602,5±154,92
2771,4±222,06
3051,5±169,31
2863,5±197,54
2954,1±207,62

3,71±0,020
3,72±0,014
3,74±0,011
3,75±0,018
3,67±0,029
3,73±0,017
3,72±0,015
3,70±0,019
3,70±0,008
3,69±0,023
3,71±0,016
3,69±0,033

96,5±3,63
116,3±3,04
127,9±2,76
134,0±2,32
93,7±3,35
110,3±3,47
127,4±4,93
133,3±5,62
102,5±8,27
112,7±6,45
106,2±7,21
108,9±7,24

Корови, у яких тривалість сервіс-періоду не перевищувала 40 днів достовірно (Р<0,05)
поступалися за названими показниками молочної продуктивності за І лактацію тваринам з
тривалістю зазначеного періоду 41-60 та 61-80 днів, однак, за ІІІ лактацію переважали особин
з тривалістю сервіс-періоду 141 день і більше. Останні за надоєм та кількістю молочного жиру
за ІІІ і кращу лактації вірогідно (Р<0,05-0,01) поступалися також тваринам з тривалістю сервісперіоду 41-60; 61-80;101-120 та 121-140 днів. Між коровами інших груп різниця за
вищеназваними показниками молочної продуктивності була незначною.
Встановлено, що у піддослідних корів найвищі надої та кількість молочного жиру
спостерігалися за тривалості міжотельного періоду 361-380 днів (табл. 4).
Таблиця 4
Залежність молочної продуктивності корів бурої карпатської породи від тривалості
їх міжотельного періоду
Тривалість міжотельного
періоду, дні
до 320

321 – 340

341 – 360

361 – 380

381 – 400

401 – 420

421 і більше

Лактації

n

І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща
І
ІІ
ІІІ
Краща

3
6
3
3
31
15
11
8
79
55
54
52
91
68
82
89
70
98
110
117
27
51
41
39
17
23
11
10

Молочна продуктивність, M±m
надій, кг
жир, %
молочний жир, кг
2371,3±250,91
3,72±0,015
88,1±9,08
2862,5±222,05
3,71±0,051
106,0±7,64
3152,7±68,83
3,65±0,072
115,3±4,69
3348,3±197,60
3,72±0,135
125,0±11,95
2608,5±70,34
3,70±0,016
96,3±2,49
3091,7±152,38
3,71±0,022
114,5±5,50
3223,1±181,62
3,75±0,026
121,1±7,28
3604,4±190,24
3,79±0,091
137,0±9,38
2708,4±62,75
3,71±0,014
100,5±2,40
3018,6±88,32
3,72±0,017
112,3±3,27
3377,0±98,91
3,73±0,012
125,9±3,68
3599,3±100,82
3,75±0,021
134,9±3,80
2774,3±66,57
3,69±0,012
102,4±2,49
3120,6±77,78
3,69±0,015
115,3±2,86
3457,0±98,45
3,69±0,015
127,6±3,65
3679,2±91,56
3,74±0,016
137,5±3,46
2646,6±83,24
3,68±0,015
97,5±3,09
3100,1±77,04
3,72±0,011
115,3±2,93
3385,4±67,23
3,74±0,010
126,6±2,54
3571,5±63,25
3,75±0,014
133,8±2,39
2575,3±73,28
3,69±0,027
95,1±2,85
3100,3±93,70
3,72±0,014
115,3±3,53
3448,3±92,52
3,70±0,014
127,5±3,56
3597,2±110,02
3,71±0,015
133,3±4,11
2716,2±209,86
3,70±0,009
100,5±7,78
2968,5±135,63
3,69±0,023
109,8±5,22
2856,5±142,43
3,69±0,015
105,4±5,22
2946,2±185,96
3,69±0,029
108,5±6,49
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Вони вірогідно переважали за названими показниками за І лактацію тварин з
тривалістю зазначеного періоду 401-420 днів на 199,0 (Р<0,05) та 7,3 кг (Р<0,05) відповідно,
особин з тривалістю міжотельного періоду до 320 днів за ІІІ лактацію – на 304,3 (Р<0,05) та
12,3 кг (Р<0,05), а корів з тривалістю міжотельного періоду 421 день і більше – за ІІІ і кращу
лактації – на 600,5 та 22,2 і 733,0 та 29,0 кг при Р<0,001 в усіх випадках. Достовірна різниця за
показниками молочної продуктивності спостерігалася і між тваринами деяких інших груп.
При дослідженні зв’язків між показниками відтворювальної здатності корів та їх
молочною продуктивністю встановлено, що коефіцієнти кореляції між віком першого
осіменіння та надоєм, залежно від лактації знаходилися в межах 0,307-0452, між віком
першого отелення та надоєм – в межах 0,379-0,497, між тривалістю сервіс-періоду та надоєм
– в межах 0,130-0,339 і між тривалістю міжотельного періоду та надоєм – в межах 0,133-0,327
при Р<0,001. Сила впливу вищенаведених показників відтворювальної здатності на надій корів
становила відповідно 23,09-39,27; 25,73-43,86; 27,99-36,67 та 31,18-38,28 %.
ВИСНОВКИ
Формування молочної продуктивності у корів бурої карпатської породи залежить від
показників їх відтворювальної здатності. Кращими надоями та кількістю молочного жиру
відзначалися тварини з віком першого плідного осіменіння 18,1-20,0, віком першого отелення
– 27,1-29,0, тривалістю сервіс-періоду – 81-100 та тривалістю міжотельного періоду – 361-380
днів. Коефіцієнти кореляції між віком першого осіменіння та надоєм, залежно від лактації
знаходилися в межах 0,307-0452, між віком першого отелення та надоєм – в межах 0,379-0,497,
між тривалістю сервіс-періоду та надоєм – в межах 0,130-0,339 і між тривалістю міжотельного
періоду та надоєм – в межах 0,133-0,327 при Р<0,001. Сила впливу вищенаведених показників
відтворювальної здатності на надій корів становила відповідно 23,09-39,27; 25,73-43,86; 27,9936,67 та 31,18-38,28 %.
Перспективи досліджень. У подальшому буде досліджено формування молочної
продуктивності корів бурої карпатської породи, залежно від продуктивності їх матерів та
племінної цінності батьків.
DEPENDENCE OF MILK PRODUCTIVITY FROM REPRODUCTIVE CAPACITY
OF BROWN CARPATHIAN COWS
V. V. Fedorovych
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyy,
50, Pekarska str., Lviv, 79010, Ukraine
SUMMARY
There are shown data of the formation of milk productivity of Brown Carpathian cows
depending on their reproductive capacity performance. It was found that animals with age of first
fruitful insemination 18,1-20,0, with fairs calving age – 27,1-29,0, duration of service period – 81100 and duration of the inter-calving period – 361 -380 days had the best yields and the quantity of
milk fat. The correlation coefficients between the age of the first insemination and yield, depending
on lactation, were within 0,307-0452, between age of first calving and yield – within 0,379-0,497,
between duration of service period and yield – within 0,130-0,339 and between duration of intercalving period and yield – within 0,133-0,327 at P<0,001. The impact of the above named indicators
of reproductive capacity on yield was 23,09-39,27; 25,73-43,86; 27,99-36,67 and 31,18-38,28 %
respectively.
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ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ БУРОЙ КАРПАТСКОЙ
ПОРОДЫ ОТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
В. В. Федорович
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий
имени С. З. Гжицкого,
ул. Пекарская, 50, м. Львов, 79010, Украина
АННОТАЦИЯ
Приведены данные о формировании молочной продуктивности коров бурой
карпатской породы в зависимости от показателей их воспроизводительной способности.
Установлено, что лучшими удоями и количеством молочного жира отличались животные с
возрастом первого плодотворного осеменения 18,1-20,0 возрастом первого отела – 27,1-29,0,
продолжительностью сервис-периода – 81-100 и продолжительностью межотельного периода
– 361-380 дней. Коэффициенты корреляции между возрастом первого осеменения и удоем, в
зависимости от лактации, находились в пределах 0,307-0452, между возрастом первого отела
и удоем – в пределах 0,379-0,497, между продолжительностью сервис-периода и удоем – в
пределах 0,130-0,339 и между продолжительностью мeжотельного периода и удоем – в
пределах 0,133-0,327 при Р<0,001. Сила влияния вышеприведенных показателей
воспроизводительной способности на удой коров составляла соответственно 23,09-39,27;
25,73-43,86; 27,99-36,67 и 31,18-38,28 %.
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РОЗРОБЛЕННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ
ТА МЕТОДІВ ЇХ КОНТРОЛЮ

УДК 638.178.2:631.523.11:57.088.1

РЕЗУЛЬТАТИ СКРИНІНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВМІСТУ ПИЛКУ
ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ РОСЛИН У ЗРАЗКАХ МЕДУ
Д. В. Янович, д-р с.-г. наук,
З. Я. Засадна, канд. біол. наук,
О. М. П’ятничко, канд. с.-г. наук,
О. М. Щебентовська, канд. вет. наук,
С. М. Кіслова, науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Наведено дані про пилковий склад зразків монофлорного та поліфлорного меду,
відібраних в окремих регіонах України за період червень-серпень 2015 року та виявлення в них
присутності векторів генетичної модифікації за послідовністю ДНК промоторів S35, FMV
та термінатору NOS. Дані одержано із застосуванням методу полімеразно-ланцюгової
реакції в реальному часі (qPCR) за використання наборів реагентів для скринінгового
виявлення ГМО в рослинній сировині.
Ключові слова: ПИЛКОВИЙ СКЛАД МЕДУ, ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ
ОРГАНІЗМИ, ПОЛІМЕРАЗНО-ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ.
Розширення сфери застосування генетично-модифікованих організмів (ГМО), потребує
вивчення багатьох аспектів, пов’язаних із впливом цієї, порівняно нової технології, на
навколишнє середовище та різні галузі сільського господарства. В більшості країн світу
застосування ГМО регламентується національним законодавством, положення якого
базуються на інформації, одержаній за результатами сучасних світових наукових досліджень.
Основні положення законодавства більшості розвинених країн у вищезгаданій сфері мало
відрізняються між собою та базуються на принципах викладених в міжнародних протоколах
[1]. Обов’язковою складовою законодавства є наявність пункту про реєстрацію ГМО джерел
харчових продуктів. В країнах Євросоюзу передбачено обов’язкове маркування продуктів, які
містять більше ніж 0,9 % зареєстрованих харчових ГМО. Імпорт продуктів, в яких виявлено
незареєстровані в країні джерела ГМО – заборонений. Авторизовані продукти, які містять
ГМО, вносять до державного реєстру. Основні законодавчі акти України, що стосуються
порядку державної реєстрації ГМО-джерел харчових продуктів, було затверджено ще у 20072009 роках із внесенням змін у 2013 році [2–5]. Не зважаючи на це, державний реєстр ГМО не
містить інформації про зареєстровані джерела ГМО, які дозволені для вивільнення в
навколишнє природне середовище на території України. Наявна в реєстрі інформація
стосується тільки шроту виробленого з сої Roundup Ready лінії MON 40-3-2.
Українські виробники сільськогосподарської продукції зобов’язані дотримуватись
вимог чинного законодавства країн-імпортерів щодо показників безпеки продукції. З жовтня
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2011 року вступили в дію вимоги щодо контролю вмісту ГМО в меді, який експортується до
країн Євросоюзу. Ці вимоги було обумовлено судовим рішенням Європейського суду юстиції
(ECJ), прийнятого 06.09.2011 р. за результатами розгляду позову у судовій справі бджоляра з
Баварії. Вердикт суду містив три основних положення, які в подальшому вплинули на
формування законодавчих вимоги щодо вмісту ГМО в меді:
– квітковий пилок, який міститься в меді є джерелом ГМО;
– квітковий пилок є інгредієнтом меду;
– враховуючи попередні висновки, мед, який містить пилок генетично модифікованих
рослин слід розглядати як харчовий продукт, що містить компонент, який є джерелом ГМО і
підлягає дії загальних правових норм щодо маркування ГМО в продуктах харчування
(1829/2003 і 1830/2003 ЄС) [6, 7].
Враховуючи вимоги чинного законодавства, присутність в меді пилку
незареєстрованих ГМО, в будь-яких кількостях, які можна виявити існуючими аналітичними
методами (нульова толерантність), є підставою для заборони імпорту його в країни ЄС.
Допускається до споживання мед, який містить квітковий пилок з ГМО, що мають
європейську авторизацію для вживання в їжу, за умови обов’язкового маркування. У
вищезгаданому рішенні відсутні роз’яснення стосовно необхідності маркування у випадках
виявлення в меді пилку авторизованих ГМО, та випадків, коли їх вміст не перебільшує 0,9%,
а також відсутнє однозначне трактування того, чи стосується вищезазначене відсоткове
значення усього меду, чи тільки загального пилку, який у ньому міститься. Оскільки
роз’яснення цього питання відсутнє також в коментарі Європейської комісії, питання щодо
кількісної оцінки ГМО-пилку в меді залишається відкритим.
Як наслідок впровадження європейських вимог, щодо необхідності контролю
імпортних партій меду за вмістом ГМО, починаючи з 2012 року, в країнах ЄС було
зареєстровано випадки виявлення в українському меді квіткового пилку рослин, що містять
вектори їх генетичної модифікації. Результати скринінгу також неодноразово було
підтверджено шляхом ідентифікації з використанням специфічних праймерів у провідних
європейських лабораторіях з якості харчових продуктів та меду (QSI, Intertek та ін.).
Скринінгове вивчення ситуації, щодо можливих шляхів надходження в мед пилку генетично
модифікованих рослин, підтвердило наявність в зразках купажованого меду пилку, який
містив вектори генетичної модифікації: промоторів ДНК - 35S, вірусу мозаїки цвітної капусти
(CaMV), послідовності промотора ДНК - FMV та послідовності ДНК - термінатору NOS (A.
Tumefaciens). Результати досліджень зразків експортних партій купажованого меду, які
надходили до інституту для встановлення їх відповідності до вимог чинного законодавства,
показали також залежність результатів скринінгу ГМО від процедури відбору зразків для
аналізу. Це в першу чергу стосується зразків купажованого меду, в яких основними
факторами, які впливають на результати є гомогенність зразка та об’єм проби. Враховуючи
вплив цих факторів на результати скринінгу та відсутність затверджених національних та
міжнародних нормативів щодо порядку відбору зразків меду для визначення ГМО, ми
користувались рекомендаціями Federal Institute of Risk Assessment (BfR) Berlin, Germany [8] та
іншими доступними рекомендаціями [9].
З метою одержання більш достовірної інформації про вплив розповсюдження ГМО
культур вивільнених у навколишнє природне середовище на показники безпеки меду нами
було проведено відбір зразків не купажованого меду, одержаного на пасіках восьми областей
України у період червень-серпень 2015 року для скринінгового виявлення наявності векторів
генетичної модифікації: промоторів ДНК - 35S, вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV),
послідовності промотору ДНК - FMV та послідовності ДНК - термінатору NOS
(A.tumefaciens).
Матеріали і методи. Зразки меду відбирали із пасік восьми областей України
(Київська, Полтавська, Черкаська, Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська,
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Херсонська), при закупівлі товарного меду. При відборі зразків користувались
рекомендаціями, розробленими Федеральним Інститутом оцінки ризиків (BfR), ФРН [8].
Підготовку меду для виділення квіткового пилку та подальшого виділення ДНК проводили у
відповідності до інструкції по використанню набору реагентів для виділення ДНК
SureFood®PREP BASIC R-biopharm, Німеччина. Виявлення векторів генетичної модифікації в
пилку проводилось скринінговим методом за використання наборів SureFood®GMO
35S/NOS/FMV R-biopharm, Німеччина. Полімеразно-ланцюгову реакцію в реальному часі
(qPCR) проводили за використання приладу Exicycler 96, Bioneer, Південна Корея, для
автоматичної ампліфікації ДНК та її кількісного визначення за інтенсивністю флуоресценції
одночасно у чотирьох каналах 522 нм, 553 нм, 610 нм і 670 нм (FAM, VIC, ROX та Cy5). Для
ідентифікації кількості ампліфікованих ДНК використовували канал із довжиною хвилі
флуоресценції 522 нм FAM.
Умови підготовки зразків та проведення ампліфікації виділених з пилку ДНК
відповідали вимогам для ПЛР лабораторій, що підтверджено атестатом акредитації НААУ
№2Н461 на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IES 17025:2006. Одержані із зразків меду
пилкові фракції також досліджували мікроскопічно за використання світлового мікроскопу
OLIMPUS CX41, Німеччина, з можливостями комп’ютерної візуалізації зображення за
допомогою камери OLIMPUS С-5050 та його обробки і обрахунку визначених об’єктів за
використання програмного забезпечення DP-Soft. Мікроскопічні дослідження виконували за
збільшення в 400 та 1000 разів шляхом порівняння досліджуваних пилкових зерен з
фотографіями та описами в електронній базі по пилку “Pollen Atlas”
(http://www.nybg.org/botany/tlobova/hequet/pollen_atlas.html), існуючих вітчизняних атласах та
спеціальних довідниках.
Результати й обговорення. Відомо, що вміст квіткового пилку в меді залежить від
ряду зовнішніх факторів, серед яких вирішальне значення мають пора року, погодні умови,
наявність основних медоносів та пилконосів та відстань до них, ботанічне розмаїття тощо. У
залежності від поєднання вищезазначених факторів, зразки меду можуть мати різний
відсотковий вміст пилку, який є основним джерелом матеріалу який містить ГМО. За
результатами вагового аналізу встановлено, що середня маса вологої осадової фракції,
одержаної від 28 зразків меду масою 20 г, становить 43,27±12,7 мг. За оцінки впливу
кількісного вмісту пилку в меді на результати виявлення ГМО, варто звернути увагу на те, що
наведені вище середні значення маси пилкової фракції можуть суттєво відрізнятись не тільки
за впливу зазначених вище факторів, але за впливу забруднення зразків сторонніми
домішками. Переважно основу забруднень складають фрагменти бджолиних тіл, які не
повністю видаляються навіть за фільтрування меду через сітчасті фільтри. Окрім маси пилку
одержаного зі зразків меду, вирішальне значення на результати ПЛР аналізу має процедура
підготовки зразків для одержання ДНК. Пилкові зерна є достатньо стабільними об’єктами, які
здатні витримувати вплив зовнішнього середовища протягом тривалого часу. Вибір способу
виділення ДНК з пилкових зерен має суттєвий вплив на результати досліджень. За час який
минув від початку впровадження законодавства щодо контролю ГМО в меді, не було
розроблено уніфікованої процедури виділення ДНК, що також впливає на розбіжність
результатів, одержаних в різних лабораторіях. Процедура, рекомендована BfR [9],
застосовується не у всіх європейських лабораторіях. В таблиці 1 представлено результати
вмісту регуляторних елементів 35S/NOS/FMV у зразках пилку, одержаного з меду зібраного
на території окремих областей України.
З даних, наведених в таблиці 1, видно, що найбільш розповсюдженою комбінацією
елементів скринінгу, виявленою у зразках медового пилку, є наявність послідовності ДНК 35S промотора та послідовності ДНК - термінатора NOS, що свідчить про наявність в зразках
меду пилку генетично модифікованих рослин. Окремі випадки виявлення тільки послідовності
ДНК - 35S промотора не завжди можуть бути підставою для висновку про наявність пилку
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ГМО і в разі необхідності потребують ідентифікації ГМО за використання специфічних
праймерів. Присутність у ДНК, виділеному з матеріалу зразка, послідовності 35S, може бути
пов’язана також з наявністю в ньому вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV) або пилку ГМО
в незначних кількостях.
Пилковий аналіз, досліджуваних зразків меду також дає додаткову інформацію для
визначення таксономічної приналежності рослин за характерними морфологічними
особливостями пилкових зерен, зовнішні оболонки яких, як правило, є стійкими та майже не
руйнуються. За результатами наших досліджень встановлено, що період цвітіння всіх видів
відвідуваних бджолами рослин для збирання пилку припадали, в переважній більшості, на
період цвітіння білої акації. Проте, суттєве навантаження на бджолині сім’ї послідовно
справляли нектарні взяття з ріпаку, соняшнику, конюшини лучної та злакових культур. У
проміжки їх цвітіння сім’ї використовували, залежно від географічного розміщення пасік, такі
рослини, як соя, кукурудза та різнотрав’я.
Таблиця 1
Результати скринінгу квіткового пилку в меді за регуляторними елементами генної модифікації
№

Зразки меду (% пилку)

Області

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Поліфлорний
Поліфлорний
Поліфлорний
Поліфлорний
Поліфлорний
Поліфлорний
Монофлорний (акація 24,4 %)
Поліфлорний
Поліфлорний
Поліфлорний
Поліфлорний
Поліфлорний
Поліфлорний
Поліфлорний
Поліфлорний
Монофлорний (акація 35 %)
Монофлорний (акація 39 %)
Монофлорний (акація 13,4 %)
Монофлорний (акація 11,5 %)
Поліфлорний
Поліфлорний
Поліфлорний
Поліфлорний
Поліфлорний
Монофлорний (акація 12 %)
Поліфлорний
Поліфлорний
Поліфлорний

Вінницька
Вінницька
Кіровоградська
Київська
Полтавська
Полтавська
Миколаївська
Миколаївська
Миколаївська
Миколаївська
Черкаська
Черкаська
Хмельницька
Хмельницька
Хмельницька
Хмельницька
Хмельницька
Хмельницька
Хмельницька
Хмельницька
Хмельницька
Хмельницька
Хмельницька
Херсонська
Херсонська
Херсонська
Херсонська
Херсонська

35S
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Елементи скринінгу
NOS
FMV
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Пилковий аналіз зразків меду, в яких було виявлено регуляторні елементи генної
модифікації, показав зокрема, за присутності тільки елементу 35S наявність високого вмісту
пилку ріпаку, що належить до родини капустяних (Brassicaceae). Найменша кількість випадків
виявлення регуляторних елементів у пилку, виділеному з зразків монофлорного меду, який
містить більше ніж 20 % пилку акації. Більшість виявлених комбінацій можуть відповідати
харчовим ГМО зареєстрованим в країнах ЄС. Перелік харчових ГМО, дозволених для
вирощування в країнах ЄС та послідовність їх регуляторних елементів наведено в таблиці 2.

278

У зразках позитивних за вмістом регуляторних елементів, виявлено пилок усіх рослин,
зазначених у таблиці 2, за винятком бавовнику та картоплі. Окрім представлених у таблиці 2
ліній генетично модифікованих рослин, у країнах ЄС зареєстровано більше десятка ГМ
технічних культур, наявність пилку яких заборонена. Ця заборона стосується також усіх інших
генетично модифікованих культур, яких не внесене до реєстру країн ЄС, або дозволено до
вирощування в окремих країнах ЄС. Зокрема це стосується ліній кукурудзи MON810 і T25, які
заборонено вирощувати у Німеччині.
Таблиця 2
Харчові ГМО, авторизовані в країнах Євросоюзу
Дозволені до Дозволені
культивації
в пилку

№

Культури

Лінії

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ріпак
Соя
Соя
Соя
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Кукурудза
Картопля

T45 (HCN28)
GTS 40-3-2, (Roundup Ready)
A2704-12 (Liberty-Link)
MON89788 (Roundup Ready 2 Yield)
DAS1507, TC150 (HerculexI)
GA21 (Roundup Ready)
MON863
MON863 x NK603
MON863 x MON810
NK603 (Roundup Ready)
NK603 x MON810
DAS59122 (Herculex RW)
DAS1507 x NK603
DAS1507 x NK603
MON89034
MON88017
59122 x NK603
MIR604
MON863 x MON810 x NK603
Bt11
Bt11 x GA21
MON88017 x MON810
MON89034 x NK603
DAS59122 x DAS1507 x NK603
DAS1507 x DAS59122
MON89034 x MON88017
Bt176 (NatureGard KnockOut)
EH92-527-1

+
+

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

35S
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Елементи
скринінгу
NOS FMV
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Аналіз таблиці 1 дозволяє зробити висновок про присутність у навколишньому
природному середовищі на території України ГМО, не внесених до національного реєстру.
Відсутність реєстру ГМО значно ускладнює ведення господарської діяльності пов’язаної з
бджільництвом, що призводить до додаткової необхідності проводити обов’язковий контроль
усіх партій меду перед їх експортом до країн ЄС. Необхідність проведення додаткових
досліджень партій меду значно зменшує рентабельність діяльності, пов’язаної з його
експортом. Одержані дані показують, що близько 30 % меду може містити ГМО, що значною
мірою зменшує експортний потенціал галузі та вимагає збільшення витрат на проведення
випробувань. Беручи до уваги присутність в меді інших небажаних речовин, таких як залишки
антибіотиків, можна зробити висновки про те, що із загальної кількості меду виробленого в
Україні, вимогам європейських країн імпортерів відповідає заледве половина меду.
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ВИСНОВКИ
1. Із 28 зразків меду з восьми областей України, відібраних для скринінгових
досліджень на наявність векторів генетичної модифікації, у період червень-серпень 2015 р., у
33 % квіткового пилку виявлено ознаки генної модифікації за вмістом послідовності ДНК
промоторів - 35S, - FMV та послідовності ДНК - термінатора NOS.
2. У 15 % виявлених випадків наявності тільки послідовності ДНК - 35S у зразках,
необхідна ідентифікації ГМО за використання специфічних праймерів. Згідно з вимогами
країн ЄС, потрібно також проведення ідентифікації усіх зразків, позитивних за результатами
скринінгу ГМО.
3. У випадку присутності в меді пилку ліній генетично модифікованих культур, не
внесених до ГМО реєстру країн ЄС, імпорт такої продукції до країн ЄС заборонено.
4. Використання методів моніторингу ГМО у медовому пилку з наступною
ідентифікацією, за використання специфічних праймерів, може надавати достовірну
інформацію про розповсюдженість ГМО, вивільнених в навколишнє природне середовище на
території України. Відсутність інформації про зареєстровані ГМО, вивільнені в зовнішнє
середовище, зменшує експортний потенціал галузі бджільництва.
Перспективи досліджень. Продовжувати скринінг-дослідження зразків меду на вміст
пилку генетично модифікованих рослин. Дослідження вмісту пилку ГМО в меді дозволять
з’ясувати розповсюдженість окремих ГМО, вивільнених в навколишнє природне середовище
на території України, з метою їх подальшої авторизації, у відповідності до вимог
міжнародного законодавства та з урахуванням експортного потенціалу різних галузей
сільського господарства.
SCREENING DETERMINATION OF THE POLLEN CONTENT
OF THE GENETICALLY MODIFIED PLANTS IN THE SAMPLES
OF UKRAINIAN HONEY
D. Yanovych, Z. Zasadna, O. Pyatnychko, O. Schebentovska, S. Kislova
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
Are given information about pollen content in monofloral and polyfloral honey and about
detection in this pollen of the honey from eight regions of Ukraine obtained in period June-August
2015 vectors for genetic modification of DNA promoter sequences S35, FMV and terminator NOS
presence of GMO pollen. Data obtained using the method of polymerase chain reaction in real time
(qPCR) for the use of screening kits of reagents for the detection of GMOs in plant material.
Keywords: POLLEN COMPOSITION OF HONEY, GENETICALLY MODIFIED
ORGANISMS, REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION.
РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИННИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОДЕРЖАНИЯ ПЫЛЬЦЫ
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ РАСТЕНИЙ В ОБРАЗЦАХ МЕДА
Д. Янович, З. Засадна, О. Пятничко, О. Щебентовская, С. Кислова
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и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
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АННОТАЦИЯ
Приведены результаты пыльцевого анализа образцов монофлорного и полифлорного
меда из отдельных регионов Украины, отобранных в период июня-августа 2015 г.
Представлена информация об обнаружении в пыльце векторов генетической модификации по
последовательности ДНК промоторов S35, FMV и терминатора NOS. Данные получено с
использованием метода полимерно-цепной реакции в реальном времени при использовании
наборов реагентов для скрининг- определения ГМО в растительном сырье.
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ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОАФІННИХ КОЛОНОК У ПІДГОТОВЦІ
ЗРАЗКІВ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СКРИНІНГ-ВИЗНАЧЕННЯ
ХЛОРАМФЕНІКОЛУ
Д. В. Янович, д-р с.-г. наук,
З. С. Засадна, канд. біол. наук,
М. В. Ридчук, канд. хім. наук,
С. М. Кіслова, О. М. Паздерська, наукові співробітники,
Н. А. Майба, молодший науковий співробітник,
М. В. Шимко, старший лаборант
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведено особливості аналізу зразків харчової продукції тваринного
походження після глибокої технологічної обробки (твердий сир, молоко згущене з цукром,
згущене з цукром та какао, варене згущене з цукром та масло), зокрема визначення вмісту
залишків антибіотиків із застосуванням методів скринінгового аналізу (ІФА). Наведено дані
про вміст залишків хлорамфеніколу у зразках за період 2014-2016 рр. Розглянуто питання
ефективності застосування при підготовці зразків імуноафінних колонок, виробництва
фірми Р-Біофарм (Німеччина), призначених для аналізу темних сортів меду. Відсоток
повернення аналіту в модельних вищезгаданих зразках складав від 42 до 98 %. Одержані
результати порівнювали до критеріїв, викладених у Рішенні 2002/ 657/ ЕС.
Ключові слова: ХЛОРАМФЕНІКОЛ, ІМУНОАФІННІ КОЛОНКИ, ЗАЛИШКОВІ
КІЛЬКОСТІ, ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗ, ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ.
Хлорамфенікол (ХАФ) – це антибіотик широкого спектру дії, ефективний як проти
грампозитивних, так і грамнегативних бактерій, та інших груп мікроорганізмів. Однак, у
зв’язку з його негативним впливом на здоров'я людей, використання ХАФ у тваринництві та
бджільництві суворо заборонено у країнах ЄС, США, Канаді. Виявлення окремих випадків
несанкціонованого застосування ХАФ та інших заборонених антимікробних речовин призвело
то послідовного впровадження низки заходів, які було затверджено рядом директив та
постанов, що регламентують вимоги до проведення аналізів та створення системи контролю
безпеки харчових продуктів тваринного походження.
Так, Регламент Комісії 508/1999 / EC [1] встановлює максимально допустимі межі
залишків ветеринарних лікарських препаратів у харчових продуктах тваринного походження,
Директива Ради 96/23 / ЕС [2] містить рекомендації для країн-членів ЄС щодо контролю
залишків ветеринарних лікарських препаратів у продуктах харчування і тваринах із докладним
описом процедур для розробки Національних планів моніторингу. Критерії для визначення
продуктивності аналітичних методів та інтерпретації результатів обумовлено рішенням
Комісії 2002/657/ ЕС [3].
Для будь-якого виду тварин або продуктів харчування є дві основні групи речовин, які
необхідно контролювати: недозволені речовини, що належать до групи А, (визначаються
Директивою Ради 96/22/ЕC і Додатком IV Регламенту Ради 2377/90/EEC); і речовини групи B
– дозволені до використання із встановленими МДР. Згідно з вказаними нормативними
документами, ХАФ віднесено до препаратів зі встановленим нульовим рівнем толерантності
у продуктах харчування тваринного походження. Для таких заборонених речовин встановлена
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мінімально необхідна межа визначення – МНМВ (MRPL) для методу аналізу; у випадку ХАФ
вона становить 0,3 мкг/кг. Однак, у якості запобіжного заходу для потенційно забруднених
продуктів харчування багато країн ввели власні мінімально допустимі рівні досліджень –
менше 0,1 мкг/кг, тим самим сприяючи розвитку надчутливих методів аналізу.
Сьогодні розроблено та впроваджено цілий ряд нових сучасних методів для визначення
залишків ХАФ: рідинна хроматографія з УФ-детектуванням [4], мас-спекрометрія у варіантах
ГХ/МС [5, 6] та РХ/МС/МС [7–9, 10–16] або з високою роздільною здатністю РХ/МС [6, 17]
для дослідження зразків молока, м’язових тканин тваринного походження, морепродуктів і
меду, а також для прижиттєвого моніторингу ХАФ у сечі і плазмі крові. Залежно від вибору
методу дослідження, застосовуються різноманітні способи підготовки зразків зі складними
матрицями: від простого екстрагування у системі «рідина : рідина» до використання
додаткових кроків очистки та концентрування методом висушування або твердофазного
екстрагування (ТФЕ) із використанням колонок з різними типами сорбентів. Наприклад, для
визначення ХАФ у меді деякі автори розчиняють зразки у воді та екстрагують ацетонітрилом
із додаванням NaCl та наступним екстрагуванням хлороформом [14]. Інші автори пропонують
розчиняти зразки меду у воді, встановлювати певне значення рН екстракту, а потім очищати
методом ТФЕ на картриджах, таких як OASIS HLB [12]. Однак, найчастіше процедуру очистки
зразків використовують для пробопідготовки зразків м’язових тканин або морепродуктів. Так,
для проведення дослідження на наявність залишкових кількостей ХАФ у зразках м'язів коней,
свиней та великої рогатої худоби авторами запропоновано екстрагування етилацетатом із
подальшим двоступінчастим очищенням на колонках С18 [18]. В іншій роботі, у підготовці
зразків молока і м'язових тканин свиней використано метод очистки та концентрування ХАФ
на імуноафінних колонках високої продуктивності (ІAК), виготовлених самими дослідниками
[13, 19,].
Оскільки сьогодні не всі лабораторії мають можливість підготувати власні імуноафінні
колонки, комерційні ІАК можна вважати оптимальним варіантом для проведення рутинних
досліджень зразків зі складними матрицями. Механізм розділення в імунній хроматографії
ґрунтується на взаємодії антиген-антитіло. При цьому або антиген, або антитіло іммобілізують
до стаціонарної фази або гелю картриджа. Такий інструментальний підхід особливо
актуальний для підготовки складних препаративних зразків: за необхідності дослідження
достатньо низьких концентрацій аналіту зі складних біологічних матриць, таких як продукти
харчування. Процедура аналізу таких зразків складається з трьох етапів: екстрагування аналіту
зі зразка у відносно чистій формі, максимальна інструментальна очистка його методом
твердофазного екстрагування та подальше визначення концентрації досліджуваного аналіту.
Нашим завданням було запропонувати достатньо простий у виконанні метод
підготовки зразків продуктів харчування для кількісного скринінг-визначення залишкових
кількостей хлорамфеніколу. Враховуючи позитивний досвід використання ІАК у рутинних
аналізах різних лабораторій [8, 20], нами використано очистку зразків комерційними
імуноафінними колонками Easi-Extract Chloramphenicol, виробництва фірми Р-Біофарм
(Німеччина), призначених для очистки та концентрування залишкових кількостей
хлорамфеніколу зі зразків темних сортів меду, маточного молочка та морепродуктів.
У цій статті представлено результати визначення залишкових кількостей ХАФ,
отримані за очистки зразків зі складними матрицями (різних типів згущеного солодкого
молока (вареного, з додаванням какао), твердих сирів та масла) на імуноафінних колонках та
подальшого дослідження скринінг-методом ІФА.
Матеріали і методи. Реактиви та стандарти. Етилацетат (Pestiscan, Lab-scan), натрій
дигідрофосфат дигідрат (AppliChem), натрій гідрофосфат (Fluka Analytical), натрій хлорид
(MCoPharma), метанол (Lab-Scan), гексан (Lab-Scan), колонки для ТФЕ Bond Elut Plexa (30 mg,
3 ml), імуноафінні колонки Easi-Extract Chloramphenicol immunoaffinity column, R-Biоpharm
Rhone Ltd (Німеччина), тест-набір Ridascreen Chloramрhenicol Art. No.: R1505, виробництва
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фірми R-Biopharm (Німеччина) для кількісного визначення залишків хлорамфеніколу в меді,
молоці, молочній продукції, м‘ясі та яйцях. Розчин стандарту ХАФ з концентрацією 50 нг/мл
фірми R-Вiopharm Art. No.: R1599.
Приготування зразків.
Зразки твердого сиру – у поліпропіленову пробірку, об’ємом 50 мл, зважують 5 г
подрібненого на тертці зразка, додають 20 мл етилацетату та екстрагують впродовж 40 хв. за
перемішування на вортексі у горизонтальному положенні. Центрифугують упродовж 10 хв. за
3000 g та температурі 10° С. Відбирають супернатант у скляну пробірку для висушування і
повторюють процедуру екстрагування з 20 мл етилацетату. Дві порції супернатанту
об’єднують для висушування. Сухий залишок відновлюють у 5 мл 20 мМ фосфатного буферу,
рН 7.4, та знежирюють 5 мл суміші гексан:тетрахлорметан (1:1). Знежирений супернатант
очищають на імуноафінній колонці.
Зразки масла – у поліпропіленову пробірку, об’ємом 15 мл, зважують 1 г зразка,
нагрівають у водяній бані до 40° С, знежирюють 1 мл гексану та екстрагують 1 мл 20 %
метанолу. Екстрагування проводять на вортексі впродовж 10 хв. Фракції розділяють
центрифугуванням упродовж 10 хв. за 2000 g та температури 4° С. За необхідності процедуру
знежирення повторюють. Відбирають 1 мл супернатанту, розводять 4 мл 20 мМ фосфатного
буферу, рН 7.4, та очищають на імуноафінній колонці.
Зразки згущеного молока з цукром – у поліпропіленову пробірку, об’ємом 15 мл,
зважують 1 г зразка, додають 4 мл 20 мМ фосфатного буферу, рН 7.4, і екстрагують упродовж
10 хв. за перемішування на вортексі. Фракції розділяють центрифугуванням упродовж 10 хв.
за 3000 g та температури 10° С. Відкидають шар жиру, супернатант очищають на імуноафінних
колонках.
Зразки згущеного молока з цукром і какао – у поліпропіленову пробірку, об’ємом 15 мл,
вносять 4 мл зразка і розводять у 6 мл високоочищеної води. Фракції розділяють
центрифугуванням упродовж 10 хв. за 2000 g та температури 12° С. У чисту поліпропіленову
пробірку відбирають 3 мл супернатанту додають 6 мл 10 % розчину метанолу і перемішують
упродовж 40 хв. Екстрагування аналіту проводять 16 мл етилацетату за ретельного
перемішування впродовж 40 хв. на вортексі. Розділення фаз проводять центрифугуванням
упродовж 10 хв. за 3000 g та температури 10° С. Відбирають 12 мл супернатанту і висушують
до сухого залишку, який відновлюють 5 мл 20 мМ фосфатного буферу, рН 7.4, і знежирюють
4 мл суміші гексан:тетрахлорметан (1:1). Після розділення фаз відбирають 5 мл верхньої
водної фази для очистки на імуноафінних колонках.
Зразки згущеного карамелізованого молока (Іриска) – приготування зразків за методом,
описаним для зразків згущеного молока з какао.
Очистка на імуноафінних колонках. Відповідний об’єм підготовленого екстракту
зразка наносять на імуноафінну колонку за швидкості потоку приблизно 1 кр./с (3 мл/хв.) або
під дією сили тяжіння. Після нанесення колонку промивають 10 мл високоочищеної води за
швидкості потоку 5 мл/хв. Залишки води видаляють пропусканням повітря через колонку під
тиском впродовж 10 с. Елюцію аналіту проводять у скляну пробірку за допомогою 1 мл
метанолу зі швидкістю 1 кр./с. Отриманий елюат висушують до сухого залишку і відновлюють
буфером для розведення зразків, наданим в тест-наборі для кількісного визначення
хлорамфеніколу.
Навантаження зразків проводили на рівні 1 та 1/2 МНМВ, тобто 0.3 та 0.15 мкг/кг
стандартним розчином ХАФ чистих (контрольних) зразків досліджуваних матриць,
попередньо проаналізованих підтверджуючим методом РХ-МС/МС, і, у нашій роботі,
зазначені як контрольні зразки. Після навантаження зразки ретельно перемішували на вортексі
та залишали на 3-4 год за температури 4 °С.
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Імуноферментний аналіз проводили згідно з інструкцією до тест-набору
Хлорамфенікол, виробництва фірми Р-Біофарм (Німеччина) та Методичних вказівок
(протокол № 1 від 23-24 грудня 2009 р.) [21].
Результати й обговорення. Починаючи з 2003 року, в лабораторії проводили аналізи
зразків молока та молочної продукції на наявність залишкових кількостей хлорамфеніколу. На
початкових етапах було запропоновано проводити дослідження зразків різних типів
згущеного молока з цукром та твердих сирів методом РХ-МС/МС, як більш чутливим та
специфічним. Пробопідготовка вказаних зразків включала часткове знежирення проби,
екстрагування аналіту етилацетатом, попереднє концентрування шляхом висушування
органічного екстракту, відновлення у водному розчині з подальшим двоступеневим
знежиренням сумішшю гексан:тетрахлорметан. Для очистки та концентрування, попередньо
підготованих зразків, використовували метод твердофазного екстрагування на колонках Bond
Elute Plexa (30 mg, 3 ml). Отриманий елюат у метанолі додатково концентрували
висушуванням до сухого залишку, відновлювали у 40 % розчині метанолу, знежирювали
сумішшю гексан: тетрахлорметан. Розділення фаз проводили центрифугуванням.
У зв’язку зі значним збільшенням кількості рутинної роботи, постало питання
оптимізації методу пробопідготовки зразків та можливості залучення імуноферментного
аналізу до проведення вказаних досліджень. Цей метод майже не поступається за чутливістю
методу РХ-МС/МС [22] та дозволяє проводити одночасний скринінг-аналіз великої кількості
зразків у короткі терміни, не потребуючи при цьому багатоступеневої очистки при
пробопідготовці. Однак, специфічність та селективність ІФА напряму залежить від здатності
специфічних антитіл зв’язувати досліджуваний аналіт та можливого неспецифічного
зв’язування антитіл з іншими компонентами матриці зразка.
За час проведення досліджень методом РХ-МС/МС було зібрано значну кількість
чистих (контрольних) та забруднених ХАФ зразків, на базі яких було проведено розробку
нових способів підготовки проб. Оскільки зразки карамелізованого згущеного молока з
цукром репрезентують найбільш складну суміш різноманітних компонентів (молочні: жири,
білки, цукри; кристалічний цукор, лактоза, аскорбінова кислота та стабілізатори), їх було
вибрано для оцінки придатності методу очистки та концентрування аналіту з матриці для
подальшого аналізу методом ІФА.
Для проведення підготовки зразків для аналізу, як базову, використано методику
пробопідготовки для методу РХ/МС/МС: екстрагування аналіту етилацетатом із наступним
концентруванням шляхом висушування у ротаційному випарювачі. На жаль, етилацетат, як
екстрагент, сприяє високому відсотку витягу не тільки вказаного аналіту, але й інших
баластних компонентів матриці, що призводить до неспецифічного зв’язування антитілами
набору і, відповідно, отримання неправдиво-позитивних результатів. Тому для очистки
отриманих екстрактів використано два способи: твердофазне екстрагування на колонках Bond
Elute Plexa та імуноафінних колонках Easi-Extract Chloramphenicol immunoaffinity column.
Оскільки для проведення очистки як ТФЕ, так і ІАК, зразки необхідно перевести у водносольовий розчин з нейтральним значенням рН, то сухий залишок зразка відновлювали у 20
мМ фосфатному буфері, рН 7.4. Після повного розчинення залишку буферним розчином,
проводили знежирення екстракту сумішшю гексан:тетрахлорметан (1:1).
Результати порівняння ефективності очистки та концентрування екстрактів
імуноафінними колонками Easi-Extract Chloramphenicol immunoaffinity column та на колонках
Bond Elut Plexa представлені в таблиці 1.
Як випливає з представлених даних, використання імуноафінних колонок дозволило
значно очистити отримані екстракти вареного згущеного молока «Іриска» , а саме: від 3
(Варене згущене молоко “Іриска” зразок 2: 0,09 і 0,029 мкг/кг) до 16 (Варене згущене молоко
“Іриска” зразок 4: 0,726 до 0,045 мкг/кг) разів. За дослідження контрольного зразка,
навантаженого розчином стандарту ХАФ на рівні ½ МНМВ та очищеного методом ТФЕ
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відсоток витягу становив лише 32 %, тоді як за використання очистки ІАК – 64 %. Це вказує
на те, що використання ІАК дозволяє очистити екстракти складної матриці, специфічно
зв’язуючи аналіт та видаляючи всі вторинні компоненти екстракту в процесі промивання
водою. Отриманий чистий елюат в метанолі майже не містив жодних забруднювачів, які могли
б мати негативний вплив на подальші імунні дослідження.
Таблиця 1
Порівняння методів очистки зразків вареного згущеного молока на колонках Bond Elut Plexa
та імуноафінних колонках Rida® Chloramphenicol column, проаналізованих
методом імуноферментного аналізу
Назва зразків
Варене згущене молоко “Іриска” зразок 1
Варене згущене молоко “Іриска” зразок 2
Варене згущене молоко “Іриска” зразок 3
Варене згущене молоко “Іриска” зразок 4
Варене згущене молоко “Іриска” контроль
Варене згущене молоко “Іриска” контроль
навантажений ½ МНМВ

Комерційні назви картриджів
для ІАФ та ТФЕ
Bond Elut Plexa,
Rida® Chloramphenicol column
Bond Elut Plexa,
Rida® Chloramphenicol column
Bond Elut Plexa
Rida® Chloramphenicol column
Bond Elut Plexa
Rida® Chloramphenicol column
Bond Elut Plexa
Rida® Chloramphenicol column
Bond Elut Plexa
Rida® Chloramphenicol column

Кількість хлорамфеніколу
(мкг/кг)
0,421
0,045
0,090
0,029
0,512
0,049
0,726
0,045
0,210
0,071
0,258
0,167

За аналогічними принципами було проведено пробопідготовку згущеного молока із
цукром і какао, а для зразків твердого сиру та масла – внесено деякі зміни (табл. 2).
Таблиця 2
Оцінка точності та придатності використання очистки на імуноафінних колонках
Easi-Extract Chloramphenicol при підготовці зразків продуктів харчування

Зразки
Сир твердий
Масло
Згущене молоко з цукром
Згущене молоко з цукром і какао
Згущене молоко з цукром варене «Іриска»

Середня концентрація аналіту (мкг/кг)
Навантажені на рівні
Контрольні зразки
0,3 мкг/кг
Хсер + SD
RSD
Хсер + SD
RSD
0,037 + 0,007
9,74
0,16 + 0,02
12,2
0,103 + 0,012
11,8
0,295 + 0,043
14,6
0,04 + 0,011
27,4
0,275 + 0,034
12,4
0,048 + 0,023
48,4
0,213 + 0,057
26,5
0,019 + 0,0037 19,67
0,315 + 0,053
19,7

Довірчий
інтервал
проценту
повернення
37,2 – 47,3
53,7 – 73,7
68,1 – 88,2
46,9 – 63,5
86 – 111,1

Оскільки твердий сир – це не тільки концентрат молочних білків та жиру, але й
рослинних жирів та синтетичних барвників, то для покращеного екстрагування аналіту
використано покрокове екстрагування етилацетатом із подальшим об’єднанням органічної
фази, концентруванням шляхом висушування на ротаційному випарювачі та відновлення
сухого залишку у 0,020 М фосфатному буфері з рН 7,4 та подальшою очисткою на
імуноафінних колонках Easi-Extract Chloramphenicol immunoaffinity column.
Для підготовки зразків масла та спреду, як базову, використано методику,
запропоновану в інструкції до тест-набору Хлорамфенікол фірми Р-Біофарм та Методичних
вказівках [21]. Розділення жирової та сироваточної фракцій, проводили розігріваючи зразки у
водяній бані за температури 40 °С. Знежирювали зразки масла та спреду гексаном, екстракцію
досліджуваного аналіту проводили 20 % розчином метанолу. Після розділення фаз, для
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зниження відсотка метанолу у екстракті та проведення очистки на ІАК, водну частину фракції
розводили у п’ять раз фосфатним буфером.
Зразки згущеного молока з цукром, без попереднього екстрагування органічними
розчинниками, розводили тільки 20 мМ фосфатним буфером та знежирювали за
центрифугування за низьких температур.
Результати оцінки точності та придатності описаних вище методик пробопідготовки
для проведення імуноферментного аналізу з використанням етапу очистки і концентрування
імуноферментними колонками Easi-Extract Chloramphenicol immunoaffinity column
представлені в таблиці 2.
Для кожної представленої матриці було проаналізовано 10 чистих (контрольних)
зразків та навантажених розчином стандартного зразка ХАФ на рівні МНМВ (цільової
концентрації скринінгу).
Як видно з отриманих даних, для всіх запропонованих методик пробопідготовки та
кількісного визначення залишків ХАФ було отримано достатньо низькі рівні матричного
впливу: 0,037, 0,103, 0,04, 0,048, 0,019 мкг/кг для зразків твердого сиру, масла, згущеного
молока з цукром, згущеного молока з цукром і какао, згущеного молока з цукром вареного,
відповідно. Відсоток витягу для зразків різних типів згущеного молока з цукром знаходився в
діапазоні від 47 до 111 %. Найвищий відсоток витягу спостерігали для зразків згущеного
молока з цукром та какао – від 47 до 64 %. Для зразків масла відсоток витягу становив від 54
до 74 %, а для твердого сиру – від 37 до 47 %. Це дає підставу стверджувати, що метод очистки
та концентрування з використанням ІАК дозволяє значно зменшити матричний вплив на
систему ІФА, не зважаючи на склад зразка, зводячи практично до мінімуму неспецифічну
адсорбцію компонентів матриці за проведення імунних досліджень аналіту.
Підсумовуючи представлені результати, можна запропонувати використання
імуноафінних колонок Easi-Extract Chloramphenicol для очистки та концентрування аналіту не
тільки для зразків темного меду, маточного молочка та морепродуктів (згідно з інструкцією
виробника), але й з інших складних матриць (масла, згущеного молока з цукром, вареного
згущеного молока, згущеного молока з какао) навіть за умови подальшого дослідження
вказаних зразків скринінг-методом ІФА. При цьому зберігається достатній рівень
прецизійності методики та відсоток витягу, що узгоджується з вимогами Рішення 2002/ 657/
ЕС [3].
ВИСНОВКИ
1. Використання імуноафінних колонок Easi-Extract Chloramphenicol immunoaffinity
column фірми R-Biopharm Rhone Ltd (Німеччина) у пробопідготовці зразків продуктів
харчування зі складними матрицями дозволяє проводити скринінг-визначення залишкових
кількостей хлорамфеніколу імуноферментним аналізом тест-системами Chloramphenicol
фірми R-Biopharm (Німеччина).
2. Отримані результати оцінки точності та правильності запропонованої методики з
подальшим проведенням скринінг-визначення дозволяють на належному рівні проводити
контроль безпечності продуктів харчування зі складними матрицями, такими як твердий сир,
масло, спред, різних типів згущеного молока з цукром.
Перспективи досліджень. Використання запропонованої методики очистки та
концентрування зразків на імуноафінних колонках для дослідження інших зразків продуктів
харчування.
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USE OF IMMUNOAFFINITY COLUMNS CLEANUP FOR CHLORAMPHENICOL
SCREENING ASSAY IN FOOD SAMPLES
D. Yanovych, Z. Zasadna, M. Rydchuk, S. Kislova, O. Pazderska,
N. Maiba, M. Shymko
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
This paper presents the features of analysis of food of animal origin after technological
processing (samples of cheese, condensed milk with sugar, condensed milk with sugar and cocoa,
condensed milk caramel with sugar, butter) for determination of antibiotic residues using the methods
of screening assay (ELISA). The data concerning chloramphenicol residues in the samples for the
period of 2014-2016 are presented. The effectiveness of immunoaffinity columns manufactured by
R-Biopharm (Germany) for dark types of honey analysis in the preparation of these samples was
examined. The percentage of analyte return from model samples amounted 42 – 98 %. The results
were compared with the criteria established in Decision 2002/657 / EC.
Keywords: CHLORAMPHENICOL, IMMUNOAFFINITY COLUMNS, ELISA, FOOD
SAMPLES.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОАФИННЫХ КОЛОНОК В ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗЦОВ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ СКРИНИНГ-ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРАМФЕНИКОЛА
Д. Янович, З. Засадна, М. Ридчук, С. Кислова, О. Паздерська,
Н. Майба, М. Шимко
Государственный научно-исследовательский контрольный институт
ветеринарных препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены особенности анализа образцов продуктов животного
происхождения после глубокой технологической обработки (твердый сыр, сгущенное молоко
с сахаром, сгущенное с сахаром и какао, вареное сгущенное с сахаром и масло) для
определения остаточных количеств антибиотиков с использованием методов скрининганализа (ИФА). Приведены результаты по содержанию остаточных количеств
хлорамфеникола в образцах за период 2014-2016 гг. Рассмотрен вопрос эффективности
использования при подготовке образцов иммуноафинных колонок фирмы Р-Биофарм
(Германия), предназначенных для анализа темных сортов меда. Процент возврата аналита в
модельных вышеперечисленных образцах составляет от 42 до 98 %. Полученные результаты
сравнивали с критериями, согласно с Решением 2002/657/ЕС.
Ключевые слова: ХЛОРАМФЕНИКОЛ, ИММУНОАФИННЫЕ КОЛОНКИ,
ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА, ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ, ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВЕРХ-МС/МС ДЛЯ ОДНОЧАСНОГО
КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТАБОЛІТІВ НІТРОФУРАНІВ
У ЗРАЗКАХ МЕДУ
Д. В. Янович, д-р с.-г. наук,
З. С. Засадна, канд. біол. наук,
М. В. Ридчук, канд. хім. наук,
О. І. Федякова, канд. біол. наук,
С. М. Кіслова, науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті представлено результати розробки та впровадження методу ВЕРХ-МС/МС
для одночасного визначення залишків метаболітів нітрофуранів у меді. Пробопідготовка
включає кислотний гідроліз, дериватизацію, екстракцію етилацетатом, концентрування,
знежирення та перерозчинення у мобільній фазі. Основною перевагою розробленої методики
є додаткова очистка етилацетатного екстракту зразка меду водою замість використання
твердофазної екстракції, завдяки чому вдалося досягнути межі кількісного визначення
аналітів на рівні десятих часток мкг/кг (CV ~ 20 %). Методику апробовано при аналізі
реальних та фортифікованих зразків меду.
Ключові слова: НІТРОФУРАНИ, ЗАЛИШКОВІ КІЛЬКОСТІ, ВЕРХ-МС/МС, МЕД.
Нітрофурани (фуразолідон, фуралтадон, нітрофурантоїн, нітрофуразон) – це
синтетичні антибіотики широкого спектру дії, які раніше застосовувались у тваринництві, у
тому числі, бджолярстві, при лікуванні інфекційних хвороб, викликаних бактеріями, зокрема,
Escherichia coli та Salmonella. Тривале вивчення впливу цієї групи антибіотиків на
експериментальних тварин виявило канцерогенні та мутагенні властивості їх метаболітів [1,
2], що привело до заборони використання нітрофуранів для лікування продуктивних тварин.
Враховуючи рекомендації комітетів ВООЗ, законодавством ЄС було заборонено застосування
нітрофуранів: фуралтадону, нітрофурантоїну і нітрофуразону для використання в
тваринництві з 1993 року, а фуразолідону – з 1995. Згідно з 2003/181/EC, мінімально необхідна
межа визначення (MRPL) метаболітів нітрофуранів у продукції тваринного походження
становить 1 мкг/кг [3, 4].
Нітрофурани швидко метаболізують, і тому їх практично неможливо визначити навіть
через кілька годин після застосування. Натомість, залишки метаболітів нітрофуранів, зв‘язані
з білками тканин, можна виявити навіть через кілька місяців. Встановлено, що за звичайних
способів термічної обробки продуктів харчування зв’язані тканинами метаболіти
нітрофуранів залишаються практично стабільними і розкладаються незначно. Тому при
визначенні залишкових кількостей нітрофуранів виявляють метаболіти цих препаратів в
тканинах і на основі цих маркерів встановлюють їх незаконне використання. Так, після
застосування фуразолідону в тканинах виявляють його метаболіт: 3-аміно-2-оксазолідінон
(AOZ); фуралтадону – 3-аміно-5-морфолінометил-2-оксазолідінон (AMOZ); нітрофурантоїну
– 1-аміногідантоїн (AHD) і нітрофуразону – семікарбазид (SEM) [1].
Залишкові кількості нітрофуранів у продуктах тваринного походження, зазвичай,
визначають скринінг-методом імуноферментного аналізу [1, 5], методом високоефективної
рідинної хроматографії (ВЕРХ) з УФ-детектуванням [6, 7], а також методом ВЕРХ з тандем291

мас-спектрометричним детектуванням (ВЕРХ-МС/МС) [8-12]. Оскільки метаболіти
нітрофуранів мають невеликі молекулярні маси та слабо поглинають в УФ-області спектру, то
аналіз проводять після їх дериватизації 2-нітробензальдегідом. Отже, фактичними
аналітичними формами є відповідні нітрофеніл-похідні метаболітів нітрофуранів (NP-AOZ,
NP-AMOZ, NP-AHD та NP-SEM), які володіють інтенсивною УФ-абсорбцією. Для аналізу
методом ВЕРХ-МС/МС така ж процедура дериватизації застосовується для кращого
хроматографічного розділення сполук та для збільшення молекулярної маси аналітів, і, як
наслідок, отримання мас-спектру із більш характеристичними іонами для ідентифікації
аналітів (рис. 1) [11].

Рис. 1. Хімічна структура нітрофуранів, метаболітів нітрофуранів та відповідних дериватизованих метаболітів.

Мед віддавна є важливим та цінним продуктом для споживачів, тому питання його
безпечності щодо присутності залишків антибіотиків є особливо актуальним. Згідно з
повідомленнями європейської системи RASFF щодо випадків виявлення заборонених
антибіотиків у зразках меду, у 13 % випадків інформація стосувалася нітрофуранів [13]. У
країнах ЄС MRPL для метаболітів нітрофуранів у продукції тваринного становить 1 мкг/кг,
хоча у деяких європейських лабораторіях проводять дослідження з межею визначення
0,3 мкг/кг [14].
Тому, у зв’язку з підвищенням вимог до контролю безпечності зразків меду, нами
запропоновано та впроваджено метод одночасного визначення залишків метаболітів
нітрофуранів (AOZ, AMOZ, AHD та SEM) у меді високочутливим та високоселективним
методом ВЕРХ-МС/МС.
Матеріали і методи. Реактиви. Метанол (for HPLC, Sigma-Aldrich), вода
високоочищена бідистильована (система Milli-Q, Millipore), форміатна кислота (Riedel-de-
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Haën), хлоридна кислота (Riedel-de-Haën), 2-нітробензальдегід (Sigma-Aldrich),
диметилсульфоксид (HPLC, Lab-scan), калій гідрофосфат (Riedel-de-Haën), натрій гідроксид
(Fluka Analytical), етилацетат (for HPLC, Sigma-Aldrich), гексан (HPLC, Lab-scan),
тетрахлорметан (Pestiscan, Lab-scan).
Стандарти. Стандарти метаболітів AOZ, AMOZ, AHD, SEM (Sigma-Aldrich, Vetranal
analytic standart); стандарти дериватизованих метаболітів NP-AOZ, NP-AMOZ, NP-AHD, NPSEM (Sigma-Aldrich, Vetranal analytic standart).
Основні стандартні розчини метаболітів нітрофуранів та дериватизованих метаболітів
готували з первинною концентрацією 1 мг/мл у метанолі кожного. Розчини зберігали
впродовж двох місяців у щільно закритому посуді в темному місці за температури 2-8 °С.
Наступні розчини стандартів готували послідовними розведеннями 30 % розчином метанолу.
Обладнання. Рідинний хроматограф Waters e2695 Separation Module з тандемним
квадрупольним мас-спектрометричним детектором Quattro Premier XE фірми Waters (США),
обладнаний колонкою SunFire™ C18 (3.5 μm, 2.1 × 100 mm) із передколонкою SunFire™ C18
(3.5 μm, 2.1 × 10 mm) фірми Waters (США).
Приготування зразків. Для проведення кислотного гідролізу до 2 г меду додавали 8 мл
бідистильованої води і 1 мл 1 М розчину хлоридної кислоти і нагрівали на водяній бані при 40
°С впродовж 5 хв. Перемішували на вортексі до повного розчинення меду та додавали 0,4 мл
свіжоприготованого 10 мМ розчину 2-нітробензальдегіду в диметилсульфоксиді,
перемішували на вортексі. Дериватизацію проводили у термостаті за температури 50 °С
впродовж 3 год. Після охолодження зразків до кімнатної температури розчини нейтралізували
за допомогою 10 мл 0,1 М розчину K2НРО4 і 0,8 мл 1 М розчину NaOН та ретельно
перемішували. Аналіти екстрагували 12 мл етилацетату струшуванням на шейкері в
горизонтальній площині впродовж 15 хв 220 rpm. Розділення фаз проводили
центрифугуванням упродовж 10 хв за 4700 rpm і температури 10°C. Відбирали 8 мл
етилацетатної фракції у 15 мл центрифужну поліпропіленову пробірку і струшували вміст
пробірок на роторному шейкері впродовж 10 хв (програма С3 85 rpm) з 2 мл бідистильованої
води. Центрифугували 10 хв за 4700 rpm і температури 10 °C. Відбирали 6 мл етилацетатної
фракції (верхньої), що відповідає 1,0 г меду, і висушували за температури 40 °C на
ротаційному випарювачі. Сухий залишок відновлювали 500 мкл 30 % розчину метанолу.
Знежирювали 500 мкл розчину гексан/тетрахлорметан (1:1) і струшували на вортексі
впродовж 20 с. Зразок кількісно переносили у мікропробірки типу «епендорф» і
центрифугували 5 хв за 15000 g та кімнатної температури. Верхню фракцію переносили у
віали для хроматографічного аналізу. Фактор концентрування – 2.
Побудова калібрувального графіка. Для побудови калібрувального графіка на матриці
меду наважували по 2 г меду (контрольний мед, що не містить аналітів) у шість 50 мл
центрифужних поліпропіленових пробірок та вносили відповідні об’єми стандартного
розчину суміші AOZ, AMOZ, AHD, SEM із концентрацією кожного аналіту 10 нг/мл у 30 %
водному розчині метанолу (табл. 1) та проводили пробопідготовку за описаною вище схемою.
Таблиця 1
Схема побудови калібрувального графіка на матриці меду для визначення метаболітів нітрофуранів
Об’єм стандартного розчину
AOZ, AMOZ, AHD, SEM 10 нг/мл, мкл
0
20
50
100
200
400

Концентрація AOZ, AMOZ, AHD, SEM у меді,
мкг/кг
0
0,1
0,25
0,5
1,0
2,0
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Хроматографічний аналіз.
Параметри хроматографічної системи:
Мобільна фаза А – 0,1% розчин форміатної кислоти у воді;
Мобільна фаза В – 0,1% розчин форміатної кислоти у метанолі.
Швидкість потоку – 0,2 мл/хв.
Об’єм зразка – 20 мкл.
Промивна рідина – метанол : вода 70 % : 30 % (об./об.).
Температура колонки – 40 °С.
Час проведення розділення – 25 хв.
Розділення проводять за таким градієнтом:
Час (хв)
0:00
1:50
7:00
8:00
12:00
13:00
20:00
25:00

Мобільна фаза A (% об./об.)
90
90
10
10
10
90
90
90

Мобільна фаза В (% об./об.)
10
10
90
90
90
10
10
10

Час виходу AOZ – 7,9 хв; AMOZ – 4,4 хв; AHD – 7,9 хв; SEM – 8,0 хв.
Параметри мас-спекрометричного детектора.
Час інтегрування – 20 хв.
Іонне джерело – електророзпилювач (ESI).
Температура джерела (Source Temperature) – 120°C.
Температура висушування (Desolvation Temperature) – 300°C.
Газ зіткнення (Collision Gas) – аргон.
Тиск аргону – 4,0×10-3 mbar.
Газ висушування (Desolvation Gas) – азот.
Потік газу висушування – 900 L/hr
Газ розпилення (Nebulisation Gas) – азот.
Потік газу розпилення – 50 L/hr
Час сканування (Dwell) – 0,3 с.
Напруга капіляра (Capillary) – 3.8 kV
Іонізація – ES+ (позитивна)
Режим сканування мас – MRM (режим моніторингу множинних реакцій) (табл. 2)
Таблиця 2
Параметри сканування мас (MRM) для ВЕРХ-МС/МС визначення метаболітів нітрофуранів у меді
Аналіт Прекурсор-іон, m/z
AOZ

236,1

AMO
Z

335,2

AHD

294,0

SEM

209,0

Продукт-іон, m/z Напруга конуса (Cone), V
104,0
24
134,0
128,2
23
291,3
103,9
28
133,9
165,9
21
191,9
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Енергія зіткнення (Collision), V
22
12
22
12
23
13
10
11

Визначення вмісту AOZ, AMOZ, AHD, SEM в досліджуваних зразках межу (мкг/кг)
проводили згідно з калібрувальним графіком, використовуючи програмне забезпечення
MassLynx V4.1.
Результати й обговорення. У цьому дослідженні за основу нами було взято типову
схему пробопідготовки продуктів тваринного походження, зокрема, меду, для визначення
залишкових кількостей метаболітів нітрофуранів, а саме: кислотний гідроліз зв’язаних
білками тканин метаболітів, дериватизація 2-нітробензальдегідом для отримання нітрофенілпохідних та нейтралізація реакційного середовища до рН ~ 7, яке є оптимальним для наступної
екстракції аналітів етилацетатом [2, 14–17]. Зазвичай, для аналізу залишків метаболітів
нітрофуранів зі зразків меду проводять концентрування екстракту, щоб досягнути вищої
чутливості методики. Хоча у випадку такого складного об’єкту, як бджолиний мед, це
призводить до значного посилення матричного ефекту. Тому рядом авторів запропоновано
додаткову очистку екстракту методом твердофазного екстрагування (ТФЕ) з використанням,
наприклад, колонок Oasis HLB (Waters) [15, 17]. Як відомо, процедура ТФЕ є вартісною та
досить тривалою в часі, що відчутно підвищує вартість аналізу. Тому нами було
запропоновано додатковий етап очистки етилацетатного екстракту зразка водою за
струшування на роторному шейкері. Це дозволяє легко позбутися негативного впливу на
аналітичний сигнал полярних органічних та неорганічних компонентів матриці зразка, які
викликають пригнічення іонізації чи зниження співвідношення «сигнал / шум» на
хроматограмі зразка меду. Таким чином, нам вдалося покращити аналітичні характеристики
методики практично без додаткових затрат часу та ресурсів.
Розроблену методику ВЕРХ-МС/МС визначення залишків метаболітів нітрофуранів у
меді апробовано при аналізі реальних та фортифікованих зразків меду. Так, на рис. 2–5
наведено калібрувальні графіки, побудовані на матриці меду, для визначення кожного
метаболіту нітрофурану в діапазоні концентрацій від 0 до 2,0 мкг/кг.

Рис. 2. Калібрувальний графік для визначення метаболіту нітрофурану AOZ
в діапазоні концентрацій 0-2 мкг/мл.

Оцінку придатності запропонованої методики для аналізу зразків меду проводили за
критерієм “додано-отримано” за результатами дослідження 5 контрольних (чистих) зразків
меду та навантажених сумішшю стандартних розчинів метаболітів нітрофуранів (AOZ,
AMOZ, AHD, SEM ) на рівні 0,2, 0,5, 1,0 мкг/кг (табл. 3).
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Рис. 3. Калібрувальний графік для визначення метаболіту нітрофурану AHD
в діапазоні концентрацій 0-2 мкг/мл.

Рис. 4. Калібрувальний графік для визначення метаболіту нітрофурану SEM
в діапазоні концентрацій 0-2 мкг/мл.

Рис. 5. Калібрувальний графік для визначення метаболіту нітрофурану AMOZ
в діапазоні концентрацій 0-2 мкг/мл.
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За відсутності контрольних (чистих) референтних матриць, використовували зразки,
які були попередньо проаналізовані методом імуноферментного аналізу на чотирьох тестнаборах фірми R-Biopharm та отримали найнижчі значення вмісту цільового аналіту
(матричний вплив). Як видно з наведених даних, здатність витягу методики для зразків меду,
фортифікованих сумішшю метаболітів нітрофуранів на різних концентраційних рівнях,
становить від 90 до 120 %.
Таблиця 3
Здатність запропонованої ВЕРХ-МС/МС методики до витягу метаболітів нітрофуранів з меду
Аналіт
AOZ
AMOZ
AHD
SEM

Фортифіковано
0,2 мкг/кг
одержано %
105
101
110
107

CV,
%
14
9
18
20

Фортифіковано
0,5 мкг/кг
одержано %
92
96
103
121

CV,
%
10
7
16
19

Фортифіковано
1,0 мкг/кг
одержано %
104
98
102
107

CV,
%
12
11
15
14

Метрологічні характеристики методики визначення залишкових кількостей метаболітів
нітрофуранів у зразках меду наведено у Табл. 4. Як видно з представлених даних, впроваджена
нами методика за чутливістю суттєво перевищує вимоги встановлених MRPL за достатнього
рівня прецизійності методики та відсоткe витягу, що узгоджується з вимогами Рішення
2002/657/ЕС.
Таблиця 4
Метрологічні характеристики ВЕРХ-МС/МС визначення залишкових кількостей метаболітів
нітрофуранів з меду
Аналіт
AHD
SEM
AOZ
AMOZ

Межа виявлення, мкг/кг
0,15
0,2
0,1
0,1

Межа кількісного визначення, мкг/кг
0,3
0,45
0,2
0,2

Витяг, %
100-110
100-120
90-110
90-110

Результати порівняльних досліджень методами імуноферментного скринінг-аналізу
(ІФА) на тест-наборах фірми R-Biopharm Ridascreen AOZ, Ridascreen AMOZ, Ridascreen SEM,
Ridascreen AHD (Німеччина) [18-21] та методом підтвердження ВЕРХ-МС/МС, представлені
в таблиці 5.
Таблиця 5
Порівняння результатів визначення метаболітів нітрофуранів у зразках меду,
отриманих методами ВЕРХ-МС/МС та ІФА (CVВЕРХ-МС/М ~ 20%; CVІФА ~ 25%)
Зразки
11592
11381
11694
11732
11734
11912
11931
11932
11933
11934
200516
11735
3968
3969

AHD, мкг/кг
ВЕРХ-МС/МС
ІФА
0,365
0,440
0,489
0,403
0
0,307
0,064
0,156
0
0,175
0,043
0,129
0,212
0,258
0,169
0,274
0,284
0,359
0,111
0,236
0,334
0,144
0
0,356
0,350
0,409
0,347
0,421

SEM, мкг/кг
AOZ, мкг/кг
ВЕРХ-МС/МС ІФА ВЕРХ-МС/МС ІФА
0,574
0,588
0,575
0,576
0,210
0,489
0,347
0,189
0,559
0,458
0
0,138
0,429
0,599
0
0,163
0,293
0,514
0
0,173
0,434
0,458
0
0,178
0,394
0,558
0,322
0,393
0,431
0,43
0,022
0,251
0,340
0,467
0,109
0,210
0,411
0,446
0,093
0,251
0,123
0,435
0
0,253
0,287
0,423
0
0,165
0
0,441
0
0,189
0,421
0,477
0,162
0,229
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AMOZ, мкг/кг
ВЕРХ-МС/МС
ІФА
0
0,301
0
0,452
0
0,32
0
0,365
0
0,405
0
0,378
0
0,386
0
0,332
0
0,340
0
0,361
0
0,398
0
0,411
0
0,347
0
0,373

При порівнянні результатів визначення метаболітів нітрофуранів у зразках меду з
використанням методів ВЕРХ-МС/МС та ІФА виявилося, що значення, одержані
імуноферментним методом, переважно є дещо вищими. Особливо це яскраво виражено у
випадку дослідження метаболітів AMOZ та AHD. Так, для метаболіту AMOZ величини,
отримані методом ІФА, знаходились у діапазоні 0,301-0,452 мкг/кг, а у випадку дослідження
методом ВЕРХ-МС/МС – аналіту не виявлено. За дослідження зразків меду на наявність
залишків метаболіту AHD різними методами дані відносно співпадали лише у 57 % випадків
(0,212 мкг/кг для методу ВЕРХ-МС/МС і 0,394 мкг/кг – для методу ІФА; 0,284 мкг/кг – для
ВЕРХ-МС/МС і 0,359 мкг/кг – для методу ІФА). Дані розбіжності можуть бути очевидно,
може бути пов’язано із неспецифічним зв’язуванням матриці з антитілами планшета. У
випадку дослідження метаболітів AOZ і SEM двома методами (ВЕРХ-МС/МС та ІФА)
отримані результати мало різнились між собою.
Таким чином, за результатами досліджень впроваджений метод ВЕРХ-МС/МС
одночасного визначення залишкових кількостей метаболітів AOZ, AMOZ, AHD, SEM у
зразках меду показав себе як високоспецифічний та чутливий підтверджуючий метод (межа
кількісного визначення AHD, SEM, AOZ, AMOZ становить відповідно 0,3, 0,45, 0,2, 0,2 мкг/кг;
витяг аналіту – 90-120 %; CV ~ 20 %), що значно здешевлює та прискорює проведення
контролю зразків меду.
ВИСНОВКИ
Для контролю безпечності зразків меду нами розроблено та впроваджено метод
одночасного визначення залишків метаболітів нітрофуранів (AOZ, AMOZ, AHD та SEM) у
меді високочутливим та високоселективним методом ВЕРХ-МС/МС. Отримані результати
щодо оцінки точності та правильності запропонованої методики дозволяють на належному
рівні проводити контроль безпечності зразків меду, в тому числі, експортних партій, на вміст
метаболітів нітрофуранів, що узгоджується з вимогами Рішення 2002/657/ЕС до
підтверджуючих методів.
Перспективи досліджень. Ця методика буде використовуватись як метод
підтвердження імуноферментного аналізу зразків меду на вміст залишків метаболітів
нітрофуранів. У подальшому отримані результати будуть основою для розробки
мультиметоду одночасного визначення залишкових кількостей антибіотиків.
APPLICATION OF HPLC-MS/MS METHOD FOR SIMULTANEOUS QUANTITATIVE
DETERMINATION OF NITROFURAN METABOLITES IN HONEY SAMPLES
D. Yanovych, Z. Zasadna, M. Rydchuk, O. Fedyakova, S. Kislova
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The paper presents the results of the development and implementation of HPLC-MS/MS
method for simultaneous determination of nitrofuran metabolites residues in honey. Sample
preparation procedure consists of acid hydrolysis, derivatization, extraction with ethyl acetate,
concentration, degreasing and reconstitution in mobile phase. The main advantage of the developed
technique is an additional purification of ethyl acetate extract of honey sample by means of water
instead of using solid-phase extraction. As a result, it became possible to reach the limits of
quantification of analytes at the level of tenths mg/kg (CV ~ 20 %). The method was approved in the
analysis of real and fortified honey samples.
Keywords: NITROFURANS, DRUG RESIDUES, HPLC-MS/MS, HONEY.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВЭЖХ-МС/МС ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАБОЛИТОВ НИТРОФУРАНОВ
В ОБРАЗЦАХ МЕДА
Д. В. Янович, З. С. Засадна, М. В. Ридчук, О. И. Федякова, С. М. Кислова
Государственный научно-исследовательский контрольный институт
ветеринарных препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты разработки и внедрения метода ВЭЖХ-МС/МС для
одновременного определения остаточных количеств метаболитов нитрофуранов в меде.
Пробоподготовка включает кислотный гидролиз, дериватизацию, экстракцию этилацетатом,
концентрирование, обезжиривание и перерастворение в мобильной фазе. Основным
преимуществом разработанной методики является дополнительная очистка этилацетатного
экстракта образца меда водой вместо использования твердофазной экстракции, благодаря
чему удалось достичь границы количественного определения аналитов на уровне десятых
долей мкг/кг (CV ~ 20 %). Методика апробирована при анализе реальных и
фортифицированных образцов меда.
Ключевые слова: НИТРОФУРАНЫ, ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА, ВЭЖХМС/МС, МЕД.
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ДО ПИТАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ВІД
ІМУНОЛОГІЧНОГО РЕСУРСУ ЇХ ОРГАНІЗМУ В УМОВАХ
ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
В. О. Величко, д-р вет. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
За умов наростаючого техногенного навантаження на довкілля, відповідно і тварин –
актуальною є розробка методів регуляції активності ферментативної системи
антиоксидантного захисту, що дозволить адресно впливати на формування продуктивних і
адаптивних властивостей тварин. Це відноситься і до молочного скотарства, зокрема
створення і виявлення тварин з високим ступенем імунобіологічної реактивності організму,
які б відповідали високому рівню продуктивності. За умов техногенного навантаження на
тварин особливого значення набуває здатність організму мобілізувати захиснопристосувальні можливості, і провідна роль у цьому належить мікроелементам. На даний
час розроблено досить рецептур мінеральних добавок для корекції раціонів за
мікроелементами, що сприяє підвищенню продуктивності та резистентності корів,
поліпшенню якості молока.
У статті узагальненні результати як власних досліджень, так і досліджень інших
авторів, представлених із своїми повідомленнями в літературних джерелах з проблеми
взаємозв'язку продуктивності корів з імунологічним ресурсом їх організму.
Ключові
слова:
ТЕХНОГЕННЕ
НАВАНТАЖЕННЯ,
МІКРОЕЛЕМЕНТИ,
ПРОДУКТИВНІСТЬ, РЕЗИСТЕНТНІСТЬ, ІМУНОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС, КОРЕКЦІЯ.
Наукові дослідження з біохімії, фізіології сільськогосподарських тварин та їх годівлі
свідчать про виключно важливу роль мікроелементів у живленні, розкриттю продуктивних
якостей та резистентності організму за впливу техногенних факторів різного походження. В
організмі тварин мікроелементи підвищують активність ферментів, гормонів, вітамінів і т. ін.
Відсутність, або нестача окремих мінеральних елементів, а також порушення їх
співвідношення в раціоні, що виникають у зонах підвищеного техногенного навантаження,
призводить до зниження ефективності використання поживних речовин кормів і, як наслідок,
до зниження продуктивності корів та їх захисної активності. Дані літератури і власних
досліджень свідчать, що дія негативних техногенних чинників неоднозначно впливає на
процеси метаболізму в організмі тварин в цілому і суттєво залежить від рівня їх
продуктивності, віку, технології утримання, складу раціону та повноцінного мінерального,
білкового, вуглеводного і вітамінного живлення.
Дослідженнями [2] та власними встановлено тісний корелятивний зв'язок між
імунологічними показниками крові та продуктивністю корів української чорно-рябої породи
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Західного типу. Це, в свою чергу, націлює дослідників на розробки сучасних науковообгрунтованих і практичних заходів до підвищення резистентності, і особливо
високопродуктивних корів. Такі тварини є особливо чутливими до несприятливих умов,
зокрема техногенного характеру, а також незбалансованої годівлі і не належних умов
утримання, що негативно впливає на зниження їх продуктивності через порушення
метаболічно-функціонального характеру, зниження неспецифічної та специфічної
резистентності. За таких умов мікроелементи і вітаміни у складі кормових добавок є
апробованими каталізаторами стабілізації захисних функцій організму корів, їх фізіологічного
і клінічного стану та продуктивності.
Так, відзначено, що добавка коровам до раціону дигідрофосфатів магнію і цинку сприяє
підвищенню резистентності тварин до впливу техногенних навантажень і стимуляції
кількісних та якісних показників молочної продуктивності. Зокрема, цинк є
багатофункціональним елементом в імунній системі, він входить до складу багатьох
ферментів, активує функцію гіпофізу. В свою чергу, магній стимулює процеси біосинтезу
протеїнів та розпад макроергічних зв'язків АТФ, вивільняючи енергію, що сприяє посиленню
обмінних процесів в організмі тварин.
За результатами досліджень [2] корови молочного типу продуктивності характеризуються
найнижчими показниками клітинного імунітету і найвищими значеннями корелятивних
залежностей між імунологічними показниками та рівнем надою. Це вказує, що при цьому є
важливим використовувати комплексні добавки за вмістом мінеральних та вітамінних
інгредієнтів, які б ціленаправлено впливали на регуляцію антиоксидантного захисту,
відповідно і на кількісні та якісні показники молочної продуктивності.
За результатами М. І. Стефаник [3], ефективний вплив на природну резистентність корів
чорно-рябої породи та їх продуктивність належить селену і хрому. За своїм впливом селен
близький до вітаміну Е, однак його антиоксидантна активність значно вища. За даними авторів
[4] селенорганічні сполуки є активними антиокислювачами, вони присутні у формуванні
антиоксидантного захисту.
Споживання хрому проявляє двояку дію. З одного боку, запобігає зниженню загальної
резистентності, а з іншого – впливає на обмін інсуліну, що проявляється у стійкості
анаболічного ефекту [5]. Рівно ж споживання коровами хелатних сполук мікроелементів
впливало на зростання кількості ненасичених жирних кислот у складі ліпідів крові, в
основному за рахунок лінолевої і ліноленової, а їх присутність позитивно впливає на якість
молока і молочних продуктів.
Підвищення резистентності високопродуктивних корів є однією з головних проблем у
тваринництві, що впливає на життєдіяльність та розкриття генетичного потенціалу.
Згодовування добавки, збалансованої за мікроелементами (Co, Mn, Se, Cu, Zn, I), дослідним
коровам позитивно впливало на активність системи антиоксидантного захисту в їх організмі.
Результати досліджень власних та інших авторів підтверджують, що мікроелементи, як
каталізатори та ко-фактори визначають активність процесів обміну речовин в організмі,
сприяють зниженню витрат основних поживних речовин корму.
Для ефективної корекції порушень антиоксидантного статусу у корів, особливо в
умовах техногенного навантаження розроблена і запропонована в практику ветеринарної
медицини і тваринництва кормова добавка (ТУ У 15.7.00485670-003:2007), яка містить йод,
кобальт, марганець, мідь, вітаміни А і Д у відповідних співвідношеннях. Застосовування
кормової добавки високопродуктивним коровам, зокрема глибокотільним, підвищує їх
імунологічну реактивність, профілактує імунодефіцитний стан, стимулює надій молока
високої якості.

302

ВИСНОВКИ
Введення до раціону високопродуктивних, в т. ч. тільних корів, кормової добавки за ТУ
У 15.7.00485670-003:2007 забезпечує корегуючий вплив на їх антиоксидантну систему захисту
та сприяє стійкості до оксидаційного стресу, сприяє нормальному фізіологічному
функціонуванні організму тварин, перебігу обмінних процесів, відповідно позитивно впливає
на кількісні і якісні показники молочної продуктивності.
Перспективи досліджень. Продовжуватимуться дослідження з розробки нових
кормових добавок на основі комбінації мікроелементів та вітамінів в різних варіантах для
корекції імунного статусу організму тварин та їх продуктивності в умовах техногенного
навантаження.
TO THE QUESTION OF THE DEPENDENCE OF THE PRODUCTIVITY OF COWS
FROM IMMUNOLOGICAL RESOURCE OF THEIR ORGANISM
IN THE CONDITIONS OF TECHNOGENIC LOADING
V. O. Velychko
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
At the terms of the increasing technogenic loading on an environment, accordingly animals –
actual is development of methods of regulating of the activity of enzymatic antioxidant defense
system to allow targeted influence on forming productive and adaptive properties of animals. This
applies to milk cattle, in particular, the creation and identification of animals with a high degree of
immunological reactivity of the organism, which would meet the high level of performance. Under
the conditions of technogenic loading on animals particularly important is the ability to raise
protective and adaptive possibilities, and the leading role here belongs to micronutrients. Currently
developed enough recipes of mineral supplements for correction of diets for micronutrients, which
promotes the increasing of productivity and resistance of cows and improve milk quality.
Keywords: TECHNOGENIC LOADING, MICROELEMENTS, PRODUCTIVITY,
RESISTANCE, IMMUNOLOGICAL RESOURCE, CORRECTION.
К ВОПРОСУ ЗАВИСИМОСТИ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ
ОТ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА ИХ ОРГАНИЗМА
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
В. А. Величко
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
При нарастающей техногенной нагрузке на среду, соответственно и животныхактуальной есть разработка методов регуляции активности ферментативной системы
антиоксидантной защиты, что позволит целенаправленно влиять на формирование
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продуктивных и адаптационных возможностей животных. Это относится и к молочному
скотоводству, в частности создания и выявлення животных с высокой степенью
иммунологической реактивности организма и уровня продуктивности. При техногенной
нагрузке на животных особое значение приобретает способность организма мобилизировать
защитно-приспособительние возможности. В этом ведущая роль принадлежит
микроэлементам, что стимулирует повышение продуктивности и резистентности коров,
улучшение качества молока.
Ключевые
слова:
ТЕХНОГЕННАЯ
НАГРУЗКА,
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ,
ПРОДУКТИВНОСТЬ,
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ,
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РЕСУРС,
КОРРЕКЦИЯ.
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МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
В. О. Величко, д-р вет. наук
У. І. Тесарівська, канд. вет. наук
Л. І. Фляк, старший науковий співробітник
М. І. Савка, молодший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті подані характеристики сучасних ефективних систем управління якістю
(СУЯ), які застосовуються в Україні, що є важливою передумовою для підвищення якості
ветеринарної продукції, послуг. У статті також наведена та розглянута унікальна методика
оцінювання результативності системи управління якістю (СУЯ) за допомогою одного
показника. Представлена методика дозволяє оцінити функціонування поточного стану
системи управління якістю, кожного виду діяльності, процесів, а також виявити напрямки її
поліпшення.
Ключові слова: ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ,
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ, ПОСЛУГИ, ПОКАЗНИК, КАРТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ.
Важливою передумовою для підвищення якості ветеринарної продукції, послуг є
запровадження ефективних систем управління якістю.
Якість є одним із головних факторів забезпечення конкурентоздатності ветеринарної
продукції, робіт та послуг розвинутих країн світу.
Орієнтація на якість – інструмент, який відкриває підприємству нові можливості в
сучасному конкурентному середовищі. Все більше підприємств України, які стали на шлях
євроінтеграції, підтверджують відповідність впроваджених систем управління шляхом
оцінювання відповідності міжнародним стандартам. Більше переваг для оцінювання
відповідності СУЯ, як свідчить досвід, мають підприємства, які експортують свою продукцію
у промислово розвинені країни. Підприємства можуть досягти успіху лише за умови, якщо
якість стане рушійною силою для усіх працівників, а також забезпечуватиметься на кожній
стадії життєвого циклу ветеринарної продукції і послуг.
Впровадження та сертифікація СУЯ відповідно до вимог національних або
міжнародних стандартів, насамперед, дозволяє підвищити конкурентоспроможність продукції
вітчизняних виробників. Другим, не менш важливим аспектом, є потенційна можливість
активізації залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у сертифіковане виробництво.
Сьогодні в Україні діють різні сучасні системи управління якістю. До них відносяться:
1. Система управління якістю (СУЯ) відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001;
2. Система управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) або НАССР
(управління ризиками або контрольні критичні точки).
3. Система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) – це, насамперед,
запобіжна система, яка передбачає проведення систематичної ідентифікації та контролювання
небезпечних чинників (біологічних, хімічних, фізичних) в критичних точках технологічного
процесу виробництва. Така система базується на безумовному виконанні підприємствомвиробником вимог чинних санітарних норм та правил. Наявність на підприємстві чинної
системи НАССР — це надійне свідчення того, що виробник забезпечує всі умови, що
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гарантують стабільний випуск якісної і безпечної ветеринарної продукції.
4. Система екологічного керування відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001. Система
екологічного керування (СЕК) — частина всієї системи менеджменту, що організаційно
допомагає сформувати екологічну політику. Впроваджена система екологічного менеджменту
покращує екологічну ситуацію шляхом переходу до ліквідації наслідків позаштатних ситуацій
до їхнього попередження.
5. Система управління безпекою та гігієною праці (ОНSАS) відповідно до вимог
ДСТУ ОНSАS. Система управління безпекою та гігієною праці (БіГП) – це частина загальної
системи управління, яка спрямована на ідентифікацію небезпек, ризиків, оцінку та управління
ризиками в сфері безпеки та гігієни праці, що пов'язані з діяльністю організацій.
Кожне підприємство прагне працювати ефективно і бути конкурентоспроможним як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Сьогодні запити споживачів часто змінюються,
усе більше вони прагнуть отримувати високоякісну ветеринарну продукцію, ніж другосортну.
Тому якість є рушійною силою ринкових відносин і основою конкурентоспроможності,
головним фактором успіху та найважливішою умовою діяльності підприємства, а управління
якістю – візитною картою кожного підприємства.
Система управління якістю (СУЯ) – пошук, якщо вона не орієнтована на рух до успіху.
Для цього підприємства, які випускають ветеринарну продукцію вводять СУЯ, розробляють
методики (процедури) оцінювання результативності СУЯ. Однак ДСТУ ІSО 9001 не пропонує
певного механізму оцінювання результативності ні окремих процесів, ні СУЯ у цілому. На
практиці ж розроблення методики оцінювання результативності системи управління якістю є
вкрай необхідним. Об´єктами, відносно яких використовується поняття “результативість”,
можуть бути як діяльність підприємства в цілому, враховуючи СУЯ, так і певна її частина, яку
можна виділити як підсистему, окремий процес або діяльність підрозділу аж до окремого
співробітника. Дуже важливо, враховуючи специфіку підприємства, правильно визначити
процеси, що братимуть участь у сумарному оцінюванні результативності СУЯ, їхні критерії та
коефіцієнти вагомості. В іншому випадку, стабільна й “достатня”, на перший погляд,
результативність СУЯ виявиться “нечутливою” до змін, що відбуваються у системі.
Мета нашої статті – описати методику оцінювання результативності СУЯ, що
застосовується на ПП фірми “Фарматон”, м. Рівне.
У дослідженнях були використані комп'ютерні інформаційні матеріали. У роботі
користувалися аналітичними, статистичними та оцінювальними методами.
На підприємстві використовується унікальна методика, яка дозволяє оцінити
результативність і функціонування поточного стану СУЯ за кожним видом діяльності
(процесом, підрозділом) і в цілому на підприємстві. В основу методу оцінювання
результативності системи управління якістю закладено кваліметричний підхід до формування
систем оцінювання, коли експертна група розробляє оцінювання шкали і бере участь у процесі
визначення вагомості критерію оцінювання процесів і СУЯ.
Для оцінювання поліпшення функціонування СУЯ на підприємстві, згідно з
процедурою, спочатку в кожному підрозділі визначається результативність і проводиться
моніторинг процесів, а потім отримані результати аналізуються, узагальнюються та
оцінюються у цілому на підприємстві. Це дозволяє чітко і прозоро простежити
результативність СУЯ за кожним процесом усіх видів діяльності підприємства.
Одним із етапів оцінювання результативності СУЯ є розроблення карт управління
процесами (КУП), які містять дані:
– засіб і досвід управління;
– вихідні дані і результати процесів;
– вихідні дані, результати процесів і записи, що стають результатом процесу, протоколи;
– відповідальні за процес;
– ресурси;
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– критерії результативності процесу;
– показники моніторингу процесу.
Процедура оцінювання результативності процесів СУЯ складається з таких етапів:
– визначення результативності процесів СУЯ;
– визначення результативності СУЯ у цілому за підприємством.
Для оцінювання результативності процесів СУЯ виділяються та ідентифікуються всі
процеси СУЯ підприємства, які доцільно аналізувати для досягнення поставлених цілей. Для
оцінювання кожного процесу СУЯ виявляються оцінювальні характеристики критеріїв
процесів і визначаються коефіцієнти вагомості критеріїв. Коефіцієнти вагомості критеріїв
результативності (Q 1) визначаються власником процесу, “значимість” у частках від 0 до 1
визначається за рівнем вагомості.
Для проведення моніторингу та оцінювання результативності процесів визначаються
планові та фактичні значення критеріїв. Межі оцінювальних характеристик критеріїв процесів
визначаються за обраною шкалою (табл. 1).
Таблиця 1
Оцінювання критеріїв результативності процесу
№
1

Фактичне значення критерію Ступінь досягнення цілей
результативності, КР 1
і-го планового показника, Д
0

0

Оцінювання критерію результативності
Процес нерезультативний

2

1-2

0,1 - 0,3

Процес нерезультативний та вимагає
втручання керівництва до усунення
чинників
або
коригування
цілей
підприємства

3

3-4

0,4 - 0,7

Процес нерезультативний та вимагає від
його керівництва розроблення ефективних
коригувальних дій

4

5-6

0,8 - 1,0

Процес результативний, але вимагає від
його керівництва розроблення заходів щодо
поліпшення

Це може бути визначення і досягнення цілей, строки виконання робіт, рекламації споживачів,
вхідний контроль устаткування, хімреактивів тощо.
Обчислення співвідношення зв’язку між фактичним і плановим значеннями за кожним
критерієм використовується для оцінювання досягнення поставлених цілей і під час
розроблення коригувальних і/або попереджувальних дій з управління процесом.
Ступінь досягнення поставлених цілей для критеріїв результативності визначається за
формулою:
Дц = КР ф /КР пл
(1)
де: Дц – ступінь досягнення мети;
КР ф – фактичне значення критерію результативності;
КР пл – заплановане значення критерію результативності.
Числове значення і-го критерію результативності визначається, виходячи із діапазону
виконання і-планового показника та 6-ти бальної шкали (табл. 1).
Оцінювання результативності процесу проводиться шляхом додавання числових
значень і-их критерії результативності з урахуванням коефіцієнтів значимості:
n

КРп = Σ КРі · Qі
(2)
де: КРп – числове значення критерію результативності процесу;
КРі – числове значення і-го критерію результативності;
Qі – коефіцієнт значимості і-го критерію результативності;
n – число і-их критеріїв результативності.
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Менеджер з якості підрозділу за підсумками оцінювання результативності процесу
робить висновок стосовно поточної їх результативності (табл. 2).
Таблиця 2
Результативність процесу
Межі числового значення результативності процесу
РП < 9
9 < РП < 11
РП >11

Оцінювання результативності процесу
Незадовільно
Задовільно
Добре

На підставі отриманих даних і проведення оцінювання результативності процесів у
кожному підрозділі підприємства робляться висновки. Після чого власник процесу приступає
до розроблення коригувальних (попереджувальних) дій.
Потім уповноваженим з якості підприємства – представником керівництва – на підставі
інформації стосовно значення результативності СУЯ у кожному підрозділі аналогічно
проводиться оцінювання результативності СУЯ у цілому на підприємстві та визначається
коефіцієнт поліпшення.
У цьому випадку коефіцієнти вагомості процесів СУЯ підприємства визначаються
експертним шляхом за 20-ти бальною шкалою з розбивкою за основними процесами (0-10
балів) і допоміжними (10-20). У цьому випадку коефіцієнт значимості процесу обчислюється
як частка від розподілу суми оцінок n – х експертів і - го процесу на суму оцінок n – х експертів
усіх процесів.
За результатами оцінювання поточної результативності СУЯ підприємства визначається
коефіцієнт поліпшення:
К = Р СУЯm — Р СУЯпp (3)
де: К – коефіцієнт поліпшення СУЯ;
Р СУЯm – поточне числове значення результативності СУЯ;
Р СУЯпp – попереднє числове значення результативності СУЯ.
Результати оцінювання результативності СУЯ і коефіцієнт поліпшення фіксуються у
протоколі.
Оцінювання результативності СУЯ на підприємстві проводиться два рази на рік, і це дає
можливість керівництву після звіту щодо результативності СУЯ за перше півріччя скоригувати
дії на друге півріччя аби досягти поставлених цілей у цілому за рік.
ВИСНОВКИ
1. Використання методики оцінювання результативності системи управління якістю
ветеринарної продукції на підприємствах ветмедицини довело її дієздатність під час
вимірювання результативності функціонування СУЯ, а також виявлення напрямків її
поліпшення.
2. Використання методики дозволяє:
– оцінити результативність СУЯ на всіх рівнях управління та за усіма видами діяльності
підприємства;
– проводити моніторинг результативності СУЯ та її процесів у динаміці за відповідний період;
– зробити висновки стосовно поліпшення або погіршення СУЯ на підприємстві.
Перспективи досліджень. Методику оцінювання результативності системи управління
якістю продукції пропонується застосовувати на усіх підприємствах, які випускають
ветеринарну продукцію.
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METHOD PERFORMANCE EVALUATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
V. O. Velychko, U. I. Tesarivska, L. I. Fliak , M. I. Savka
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
In article the characteristics of modern effective quality management system (QMS) that used
in Ukraine, which is an important prerequisite for improving the quality of veterinary products and
services.
This article also presented and considered unique technique evaluate its quality management
system (QMS) with a single index. The methods to evaluate the functioning of the current state of the
quality management system of each activity, processes and identify areas for improvement.
Keywords: QUALITY OF PRODUCTS, QUALITY MANAGEMENT SYSTEM,
EFFECTIVENESS, SERVICES INDEX, MAPS PROCESS CONTROL.
МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В. О. Величко, У. И. Тесаривская, Л. И. Фляк, М. И. Савка
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье поданные характеристики современных систем управления качеством (СУК),
которые используются в Украине, что есть важной предпосылкой для повышения качества
ветеринарной продукции, услуг.
В статье также приведенная и рассмотренная уникальная методика оценивания
результативности системы управления качеством (СУК) при помощи одного показателя.
Представленная методика позволяет оценить функционирование текущего состояния системы
управления качеством, каждого вида деятельности, процессов, а также обнаружить
направления ее улучшения.
Ключевые слова: КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ, УСЛУГИ, ПОКАЗАТЕЛЬ, КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
ПРОБІОТИКІВ ДЛЯ ТВАРИН
Н. П. Грига, викладач ветеринарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії
В. П. Богдан, викладач ветеринарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії
ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»,
вул. Масарика Томаша, 32, м. Мукачево, Закарпатська область, 89600, Україна
У цій статті розглянуто механізм дії та склад пробіотиків, основні аспекти застосування
пробіотичних препаратів для тварин. Практика застосування пробіотиків із різних штамів і
видів представників ендогенної мікрофлори показала в цілому їх позитивний вплив на
відновлення кишкового мікробіоценозу, збільшення загальної резистентності організму.
Ключові слова: ПРОБІОТИКИ, ТВАРИННИЦТВО, БДЖІЛЬНИЦТВО, ІМУНІТЕТ,
МІКРОФЛОРА, БАКТЕРІЇ, АНТИБІОТИКИ.
Підвищення обсягів випуску і темпів зростання продукції тваринництва та
птахівництва стало закономірним наслідком впровадження нових ресурсозберігаючих
технологій, а також інноваційних рішень в областях мікробіології і біохімії, в числі яких
особливо виділяється корекція біоценозів шлунково-кишкового тракту.
Значний рівень мікробної контамінації кормів та об'єктів оточуючого середовища
призводить до випереджаючої колонізації кишечника новонароджених тварин патогенними
мікроорганізмами, що значно уповільнює і навіть перешкоджає формуванню нормальної
кишкової мікрофлори [1, 2]. Разом з тим переведення тваринництва на промислову технологію
утримання, годівлі, обмеження контактів тварин з ґрунтом, рослинами та іншими природними
чинниками, а також і нераціональне застосування антимікробних засобів сприяють
порушенню мікробних екосистем травного тракту і виникнення дисбактеріозів. У свою чергу,
це зумовлює порушення процесів травлення, обміну речовин, зниження резистентності та
продуктивності тварин, розвитку шлунково-кишкових хвороб, особливо у молодняку.
Важливим поштовхом для застосування пробіотиків стали рекомендації та вимоги
щодо обмеження використання антибіотиків у тваринництві [2], які використовують з
терапевтичною метою. Негативний вплив кормових антибіотиків полягає у виникненні діарей
у тварин, а також у ризикові утворення та швидкого розмноження резистентних до
антибіотиків бактерій, таких як Salmonella spр.
Основна мета застосування пробіотиків – утворення метаболічно-активної
популяції пробіотичних бактерій у травному тракті, що сприяє якісній зміні складу кишкової
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мікрофлори та витісненню патогенних мікроорганізмів. Крім цього, застосування пробіотиків
сприяє синтезу ферментів та інших біологічно активних речовин, зокрема вітамінів,
бактеріоцинів тощо [4].
Пробіотики – це живі мікроорганізми, що позитивно діють на здоров’я тварин через
протиінфекційні захисні механізми, імуномоделюючу дію, підвищення бар'єрних функцій,
метаболічні ефекти і позитивні впливи на моторику і функції кишечнику.
Механізм дії пробіотиків: пробіотики у кишечнику запобігають розмноженню
патогенних бактерій та їх впливу на організм, при цьому небажані бактерії витісняються, на
відміну від антибіотиків, які вбивають не лише шкідливу мікрофлору [1, 3], але і корисну, тому
і не дивно, що в Україні використання антибіотиків, які стимулюють ріст, у процесі
виробництва курячого м’яса заборонено чинним законодавством. Пробіотичні бактерії
виробляють у кишечнику речовини, що запобігають росту небажаних бактерій, стимулюється
захисна система самого кишечнику та укріплюється імунітет самої тварини і птиці [2].
За складом пробіотики діляться на кілька груп: що містять лактобактерії [1], дріжджі,
біфідобактерії та різні біодобавки. Препарати на дріжджовий основі відрізняються невисокою
ціною, при цьому вони допомагають заповнити білкову та вітамінну недостатність. Такі
препарати не руйнується від впливу високої температури, а тому їх можна використовувати в
якості добавки в кормах, які піддаються термічній обробці. З іншого боку, дріжджі не можуть
відновлювати мікрофлору в кишечнику [2–5].
Пробіотики, які містять Bacillus subtilis – це засоби, які допоможуть позбутися від
патогенної мікрофлори. Цей вид пробіотика високоефективний для витіснення шкідливих
бактерій з кишечника [2]. Від впливу підвищеної температури цей пробіотик не руйнується,
але важливо пам'ятати, що при 100 градусах в мікроорганізмах відбуваються деструктивні
процеси і велика їх частина гине.
Пробіотичні добавки, які поряд з іншими речовинами, містять лактобактерії.
допомагають підвищити імунітет, відновити нормальну мікрофлору кишечника, поліпшити
якість засвоєння кормів. Наприклад, пробіотик для тварин і бджіл нового покоління
Ентеронормін застосовується для профілактики і лікування бактеріальних і грибкових
захворювань, підвищує опірність організму до різних неінфекційних хвороб, покращує ріст і
розвиток особин.
Ентеронормін – пробіотик, або ще синбіотик, що містить життєздатні молочнокислі та
спорогенні бактерії в унікальному симбіозі (Enterococcus spp., Lactobacillus spp., Bacillus spp.
[1, 2]) з додаванням пребіотичного хітозану та пептону для ще кращої дії і результату. Завдяки
корисним молочнокислим бактеріям підвищується опірність організму до патогенної
мікрофлори, підвищується продуктивність тварин завдяки кращому засвоєнню поживних
речовин.
Економічний ефект при використанні Ентеронорміну полягає в збереженні молодняка,
вищих продуктивних показниках, продовженні продуктивного періоду, та відсутності
додаткових витрат на лікування шлунково-кишкових розладів. Активізуються захисні сили
організму, покращується обмін речовин.
У випадках застосування антибактеріальних ліків тварині в обов'язковому порядку
рекомендовано призначати пробіотики для відновлення мікрофлори кишечнику і запобігання
загибелі корисних бактерій [1]. Деякі препарати можна використовувати одночасно з
антибіотиками, так як вони під впливом цього виду лікарських засобів не руйнуються. Але
більшість пробіотиків схильні до дії антибактеріальних препаратів, а тому їх курс починають
після закінчення прийому лікарського препарату.
Таким чином, багаторічне застосування пробіотиків у тваринницьких, птахівничих
господарствах та бджільництві показує, що ці препарати повинні бути невід'ємним
компонентом раціону тварин, але при цьому слід суворо дотримуватися правил їх
застосування.
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ВИСНОВКИ
1. Здійснений аналіз показав, що пробіотики, на відміну від антибіотиків, є
дозволеними законодавством, у них нульовий строк очікування, що означає, що реалізовувати
товарну продукцію можна безпосередньо після використання пробіотиків, також відсутнє
звикання до препарату і він є нешкідливим.
2. Найбільшу ефективність пробіотиків відмічається при профілактиці інфекційних
захворювань шлунково-кишкового тракту, особливо у молодняка сільськогосподарських
тварин. Іншою перевагою пробіотичних препаратів є те, що мікроорганізми, які входять до їх
складу, в процесі відтворення в стравохідному тракті тварин і птиці продукують значну
кількість біологічно активних речовин, а вони, в свою чергу, стимулюють природну
резистентність організму.
EXEDIENSУ AND NECESSITУ OF USING OF PROBIOTIK FOR ANIMALS
N. P. Gryga, V. P. Bohdan
Separated Subdivision of NUBE of Ukraine "Mukachevo Аgrarian Сollege",
32, Masarуka Tomasha str., Mukachevo, Zakarpattja area, 89600, Ukraine
SUMMARY
In this article, the authors highlight the mechanism of action of probiotics and the composition
of the basic aspects of the use of probiotic preparations in veterinary medicine. The practice of using
probiotics from different strains and species representatives of endogenous microflora as a whole
have shown their positive impact on the recovery of the intestinal microbiocenosis, improving the
overall resistance of the organism.
Keуwords: PROBIOTIS, ANIMAL BREEDING, BEE-KEEPING, GROWING OF ALIVE
MASS, MICROFLORA, BACTERIA, ANTIBIOTICS.
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОБИОТИКОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Н. П. Грига, В. П. Богдан
OП НУБ и П Украины «Мукачевский аграрный колледж»,
ул. Масарика Томаша, 32, г. Мукачево, Закарпатская область, 89600, Украина
АННОТАЦИЯ
В данной статье авторы освещают механизм действия и состав пробиотиков, основные
аспекты применения пробиотических препаратов у ветеринарии. Практика применения
пробиотиков из разных штаммов и видов представителей эндогенной микрофлоры показали в
целом их позитивное влияние на восстановление кишечного микробиоценоза, повышение
общей резистентности организма.
Ключевые слова: ПРОБИОТИКИ, ПЧЕЛОВОДСТВО, ЖИВОТНОВОДСТВО,
ИММУНИТЕТ, МИКРОФЛОРА, БАКТЕРИИ, АНТИБИОТИКИ.
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ЕКОНОМІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ (HАССP)
А. В. Гримак, канд. екон. наук, доцент
Львівський державний університет внутрішніх справ
вул. Городоцька, 26, м. Львів, 79007, Україна
Курс на інтеграцію з країнами ЄС та співробітництво з близьким зарубіжжям
вимагає від України забезпечення європейських стандартів якості продукції харчування. За
таких умов продукти харчування, які виробляються в Україні, можуть стати
конкурентоспроможними як на внутрішньому, так і зовнішніх споживчих ринках, що
позитивно позначиться на подоланні негативних тенденцій в соціально-економічному житті,
зокрема низької купівельної спроможності населення, відповідно зниження попиту на
продукцію, нееквівалентності відносин між енергозабезпеченням і підприємствами, які
виробляють продукти харчування в асортименті і т. ін. Проблеми харчування по своїй суті є
складними, в той же час продовольче забезпечення є пріоритетом національної безпеки. На
це впливає багато факторів, і основні із них це стабільно-поступальний розвиток аграрного
виробництва, що є основою для виробництва продовольчої сировини та готової продукції
харчування. І не тільки. Сьогодні особливо актуальними є питання безпеки та якості
продуктів харчування. За останні роки в Україні прийнято ряд законодавчих та нормативних
актів щодо вирішення та регулювання питань продовольства та безпеки харчів, які
передбачають підтримку економічного розвитку аграрного сектору через впровадження
сучасних технологій та стандартів, в т. ч. і міжнародних у сфері виробництва та безпеки
продуктів харчування, відповідно здоров'я людей. У цьому особливої уваги надається
впровадженню прогресивних систем і форм управління якістю і безпечністю продуктів
харчування, зокрема системі HАССP, яка функціонально є ефективною для підприємств
різного рівня, які виробляють продовольчу сировину та готові продукти харчування. В галузі
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забезпечення продовольством за таких умов знаходять себе підприємства малого і середнього
бізнесу.
Ключові слова: HАССP, ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, СТАНДАРТИ, ЯКІСТЬ,
БЕЗПЕКА, РИНОК, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, СПОЖИВАЧ.
HАССP (Hazard Analysis and Critical Control Point) або АРКТК (аналіз ризиків і
критичних точок контролю) – це визнана світом система управління якістю і безпечністю
продуктів харчування, яка успішно використовується як у сфері виробництва продовольчої
сировини, так і готової продукції протягом усього технологічного циклу, як виробництва, так і
їх реалізації, являється основною моделлю управління і регулювання якістю харчової
продукції.
Впровадження системи HАССP надає виробникам продуктів харчування досить переваг, як
економічного, організаційного, так і управлінського характеру, зокрема:
 якщо підприємство працює за системою HАССP, це вже є підтвердженням, що
виробник виконує законодавчі та нормативно-регламентуючі вимоги до організації
виробництва, поставки на ринок реалізації продуктів харчування;
 впровадження системи HАССP свідчить про рівень обізнаності персоналом
підприємства вимог щодо якості та безпеки продуктів харчування, відповідальності перед
споживачем;
 споживачі довіряють підприємствам, які працюють за системою HАССP, так як
впевнені, що виробник забезпечує належний рівень якості і безпечності продуктів харчування.
Це є важливим в умовах постійної конкуренції виробників продовольства на ринку;
 за можливостей експортувати свою продукцію, партнери надають перевагу
виробникам, які пропонують якісну продукцію, яка за характеристиками відповідає вимогам
HАССP, відповідно національним та міжнародним стандартам;
 HАССP – це не тільки належний рівень контролю продукції, а й методів, за якими
випробовуються продукти на якість і безпечність;
 за допомогою системи HАССP є можливість своєчасно виявити небезпеки і ризики
при виробництві продуктів харчування, відповідно реагувати на їх усунення та відпрацювання
профілактичних заходів щодо попередження їх в майбутньому;
 підприємства, які впровадили систему HАССP, практично працюють без
рекламацій на якість і безпечність продукції;
 діяльність підприємства за системою HАССP дозволяє забезпечувати фінансову
стабільність, вести розширене виробництво, дбати про підбір і кваліфікацію кадрів, їх
навчання, оплачувати достойний заробіток працівникам за якісну роботу.
Основні принципи HАССP відображені в національному стандарті ДСТУ 4161-2003
«Системи управління безпечністю харчових продуктів», який базується на концепції HАССP,
а також в міжнародних стандартах ISO 22000, IFS (International Food Standart) та міжнародному
Кодексі загальних принципів гігієни харчових продуктів. Крім того, з 20.09.2015 року в Україні
набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
харчових продуктів», який, що дуже важливо, спрямований на гармонізацію законодавства
України і ЄС у сфері безпеки та якості харчових продуктів. Саме цей Закон закріплює
обов'язкове впровадження HАССP, як і контроль за виробництвом харчової продукції та вжиття
заходів попередження загроз у цій сфері. Для практичної реалізації основних положень Закону
в частині реалізації державних функцій контролю та нагляду в Україні створено і вже
функціонує єдиний контролюючий орган для всієї харчової продукції – Державна служба
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Створення такої
держаної структури свідчить, що безпека і якість продуктів харчування є пріоритетом на всіх
етапах продовольчого ланцюга, від сільського господарства до харчової промисловості і
підприємств реалізації. За таких умов відповідальність за безпеку і якість продуктів
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харчування, в першу чергу, беруть на себе виробники продовольства. Наявна в Україні
законодавча і нормативна база стимулює виробників продуктів харчування на впровадження
нових, в т. ч. гармонізованих із європейськими стандартами якості, що є складовою системи
HАССP і без сумніву націлюватиме діяльність виробників галузі на результат. А це сприятиме
збереженню і розширенню клієнтів-споживачів, утвердженню на ринку, підвищенні попиту на
продукцію підприємств, яка є конкурентоспроможною, задоволенню працівників через
покращення умов праці і заробіток, їх навчання, підвищенню суспільного авторитету
підприємств через збільшення надходжень у бюджет та збереження і створення нових робочих
місць тощо.
Що ж до продовольчої безпеки, академік НААН Р. І. Тринько [1] висловлюється так:
«Соціальна стабільність реалізується під впливом багатьох факторів, важлива роль серед яких
належить продовольчій безпеці. Продовольча безпека, при дещо відмінних її трактуваннях
різними авторами, зводиться до державної гарантії фізичної та економічної доступності до
життєво важливих якісних та безпечних продуктів харчування відповідно до науково
обґрунтованих наборів, підтримує стабільність продовольчого забезпечення населення.
Важливим пороговим критерієм продовольчої безпеки є забезпечення населення
продовольчими товарами власного виробництва не нижче 70 %, при цьому суттєва частка
продуктів харчування виробляється малими та середніми виробниками». Оскільки українське
законодавство стосується всіх операторів ринку, то для них в повній мірі є обов'язковим
відповідати вимогам щодо якості і безпечності продуктів харчування. Як підказує аналіз
інформативних джерел [2], малі і середні підприємства, порівняно із монопольними,
організованими виробниками, мають порівняно обмежені ресурси по досконалості
виробничих потужностей, технічному забезпеченню, комплектуванню кваліфікованим
персоналом, досвідом та й фінансованими можливостями. У той же час перевагами таких
підприємств є те, що вони більш прості в комунікації, за меншої кількості працівників вони
добре пристосовані до колективної роботи, що дозволяє уникати багатьох проблем, що мають
місце у великих підприємствах. Такі підприємства потребують особливого підходу і підтримки
[3], для них є можливості за умов невисоких ризиків, впроваджувати систему безпеки
продуктів харчування по дещо спрощеній схемі.
ВИСНОВКИ
Ефективність системи HАССP ґрунтується на упередженому виявленні
невідповідностей з якості і безпечності харчових продуктів ще на стадії виробництва, до того,
як продукція надійде споживачу. Це дуже важлива перевага в умовах сучасного ринку,
представленого широким асортиментом продукції різних виробників і різного походження.
Система ХАССП є загальновизнаною, науково обґрунтованою системою, яка є основою
законодавства з безпечності харчових продуктів.
Перспективи досліджень. Будуть продовжуватись дослідження з аналізу діяльності
підприємств, які виробляють продукти харчування за вимогами системи їх якості і безпечності
– HАССP.
ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ADVANTAGES OF INTRODUCTION
OF SAFETY SYSTEM OF FOODSTUFFS (HACCP)
A. V. Hrymak
Lviv State University of Internal Affairs
26, Horodotska str., Lviv, 79007, Ukraine
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SUMMARY
The policy of integration with the EU and cooperation with relatives abroad requires Ukraine
to ensure European standards of quality food products. Under such conditions the food produced in
Ukraine, can be competitive in both domestic and foreign consumer markets, which have a positive
impact on overcoming negative trends in social and economic life, including the low purchasing
power of the population, respectively, reduced demand for products, non-equivalence relations
between energy supply and companies that produce food products in the range. Problems of food is
inherently complex, while food security is a priority of national security. This influenced by many
factors, and the main of them is a stable, progressive development of agriculture, which is the basis
for the production of food raw materials and finished products supply. Not only. Today is a
particularly relevant safety and food quality. In recent years, Ukraine has adopted a number of laws
and regulations to address and regulation of food and security of food supplies, which provide support
for the economic development of the agricultural sector through the introduction of modern
technologies and standards, also international in production and food safety respectively health. This
attention is the introduction of advanced systems and forms of quality management and food safety,
including HACCP system, which is functionally effective for enterprises of different levels that
produce food raw materials and finished food products. In the area of food security, in such
circumstances, find themselves small and medium businesses.
Keywords: HACCP, FOOD STANDARDS, QUALITY, SAFETY, MARKET
COMPETITIVENESS, THE CONSUMER.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (HACCP)
А. В. Гримак
Львовский государственный университет внутренних дел
ул. Городоцкая, 26, г.. Львов, 79007, Украина
АННОТАЦИЯ
Курс на интеграцию со странами ЕС и сотрудничество с ближним зарубежьем требует
от Украины обеспечения европейских стандартов качества продукции питания. За таких
условий продукты питания, которые производятся в Украине, могут стать конкурентными как
на внутреннем, так и внешних потребительских рынках, что положительно скажется на
преодолении негативных тенденций в социально-экономической сфере, в частности низкой
покупательной возможности населения, соответственно снижение спроса на продукцию,
отношений между энергообеспечением и предприятиями, которые производят продукты
питания в ассортименте и т. д. Проблемы продовольствия по своей сути являются сложными,
в то же время продовольственное обеспечение является приоритетом национальной
безопасности. На это влияет много факторов, и главные из них это стабильное развитие
аграрного производства, что является основой для производства продовольственного сырья и
готовой продукции. И не только. Сегодня особенно актуальными есть вопросы безопасности
и качества продуктов питания. За последние годы в Украине принят ряд законодательных и
нормативных документов, которые касаются решений и регулирования вопросов
продовольствия и безопасности продуктов, которые предусматривают и поддержку
экономического развития аграрного сектора через внедрение современных технологий и
стандартов, в т. ч. и международных в сфере производства и безопасности продуктов питания,
соответственно здоровья людей. В этом особое внимания уделяется внедрению прогрессивных
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систем и форм управления качеством и безопасностью продуктов питания, в частности
системы HАССP, которая функционально является эффективной для предприятий разного
уровня, которые производят продовольственное сырье и готовые продукты питания. В области
обеспечения продовольствием находят себя предприятия малого и среднего бизнеса, которые
заполняют значительную часть рынка пищевой продукции.
Ключевые слова: HАССP, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, СТАНДАРТЫ, КАЧЕСТВО,
БЕЗОПАСНОСТЬ, РЫНОК, КОНКУРЕНТНОСТЬ, ПОТРЕБИТЕЛЬ.
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Досвід провідних зарубіжних і вітчизняних підприємств свідчить, що результати, яких
вони досягають у виробництві та поставках на ринок продукції для ветмедицини, базуються
на чіткому дотриманні вимог стандартів і параметрів якості на всіх етапах виробництва
та реалізації продукції. Впровадження набутого провідними підприємствами досвіду є
актуальним для вітчизняних підприємств ветмедицини різних рівнів. Це дозволить виробляти
конкурентоспроможну продукцію для ветмедицини і успішно реалізувати її на ринку. Крім
того, виробництво якісної продукції сприятиме стабільній роботі підприємств, зростанню
фінансових можливостей, що дозволить вести розширене виробництво, вчасно платити
заробітну плату працівникам. Стабільна робота підприємства по виробництву якісної
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продукції суттєво позначатиметься на вирішенні і соціальних питань, а саме: збереженню
робочих місць і створенню нових, а також збереженню трудових колективів. Виробляти
якісну продукцію повинно бути нормою в діяльності підприємств ветмедицини, в першу
чергу, на це повинні орієнтуватися ті підприємства, які ще не створили належних умов для
виробництва і реалізації продукції, яка за якістю задовільнила б споживачів.
Ключові слова: СИСТЕМА ЯКОСТІ, ПІДПРИЄМСТВО, СТАНДАРТИ, РИНОК.
Аналіз діяльності провідних зарубіжних та вітчизняних підприємств свідчить про те,
що вони в своїй діяльності широко застосовують ефективний економічний інструмент –
систему якості, яка відповідає вимогам міжнародних та європейських стандартів з якості та
сертифікації продукції. Ефективність цього інструменту зростає відповідно з прийнятими
законодавчими актами, які встановлюють жорсткі вимоги щодо якості і безпечності в продукції
для здоров'я людей, захисту прав та інтересів споживачів тощо. Проте, незважаючи на жорсткі
вимоги, які ставлять перед собою іноземні виробники, в Україні ще є виробництві, які
спрощують або взагалі їх ігнорують [2].
Управління якістю на підприємстві здійснюється відповідно до вимог державних і
галузевих стандартів, які регламентують питання інформаційного забезпечення, порядок
розробки, оформлення, затвердження і впровадження стандартів підприємства. Стандарти
встановлюють вимоги до сировини, матеріалів, інгредієнтів, що підвищує відповідальність
постачальників. Вони фіксують технічні та експлуатаційні параметри виготовленої продукції,
визначають методи випробувань, правила прийняття продукції. Стандарти підприємства
визначають механізм управління якістю, який включає наступні етапи: збір, обробку та аналіз
інформації про якість продукції, стан технічного та технологічного забезпечення виробничих
процесів, що впливають на якість продукції; порівняння фактичних результатів діяльності
різних підрозділів підприємства в галузі якості продукції до вимог нормативів; підготовку і
прийняття рішень з питань підвищення якості; організацію планово-профілактичних заходів.
Важливим є те, що на базі стандартів на виробництво якісної і безпечної продукції
розробляються положення та рекомендації з питань стимулювання якості продукції, розробки
форм і методів матеріального і морального заохочення колективу і окремих працівників
підприємства. Параметри, закладені в стандартах, дозволяють об'єктивно оцінити внесок
кожного виконавця у вирішення завдання підвищення якості продукції на конкретній ділянці
виробництва і тим самим дають можливість правильно визначити винагороди працівників, що
роблять свій внесок у виробництво продукції високої якості.
Стандарти зобов'язують усіх працівників підприємства постійно підвищувати свою
майстерність, дають можливість використовувати всі матеріальні та трудові ресурси з
найбільшою ефективністю, своєчасно зосередити увагу робітників, інженерно-технічних
працівників на використання додаткових резервів виробництва. Підприємства зобов'язані
випускати продукцію в повній відповідності до стандартів, за випуск продукції з відхиленнями
від стандартів підприємство несе відповідальність.
Ефективним засобом управління якістю є стандартизація, яка включає комплекс норм,
правил і вимог до якості продукції. Процес стандартизації продукції регулюється сукупністю
нормативно-технічної документації:
– міжнародні стандарти серії ISO;
– державні стандарти України (ДСТУ);
– галузеві стандарти (ГСТУ);
– стандарти науково-технічних структур;
– технічні умови України (ТУ У);
– стандарти підприємств.
Стандарт є основним нормативно-технічним документом, в якому показники якості
встановлюються з врахуванням досягнень науки, техніки і запитів споживачів.
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Організація робіт з управління якістю продукції на підприємствах передбачає
створення систем якості та прийняття необхідних заходів щодо забезпечення їх ефективного
функціонування.
Як зазначено в стандарті ІSО 9000-1, створення системи якості може бути ініційоване
керівником підприємства та замовником. Цей стандарт націлює виробників на вибір і
застосування інших стандартів серії ІSО, в яких чітко визначені принципи і підходи щодо
організації робіт з якості. Це дає можливість визначитися і використовувати одну з моделей
системи якості. При розробці систем якості відповідно до специфіки підприємства доцільно
використовувати рекомендації стандарту ІSО 9004-2, в яких питання забезпечення якості
продукції чітко регламентовані [1].
Система якості являє собою сукупність структур, що виконують функції управління
забезпечення якості встановленими стандартними методами. Тому розробка системи якості
полягає в тому, щоб на початках визначити, які із положень слід включити в систему якості і
які функції вони повинні виконувати, щоб забезпечити необхідну якість продукції, що
послужить основою для розробки вже необхідних нормативних документів. Впровадження
системи якості передбачає проведення внутрішнього аудиту на дієвість системи і, при
необхідності, її доопрацювання з тим, щоб всі виробничі підрозділи були чітко обізнані із
своїми функціями [3].
Система управління якістю повинна включати необхідні керівні документи, які
дозволять визначати порядок функціонування підприємства на всіх етапах технологічного
ланцюга. Окремими керівними документами регламентується:
– система управління якістю;
– методичні і практичні інструкції по елементах системи якості;
– робочі інструкції, які регламентують конкретні технологічні процеси і здійснення
контролю за якістю продукції;
– контрольні інструкції, які описують окремі процедури проведення контрольних і
випробувальних заходів;
– нормативні документи щодо організації роботи підприємства.
Успіх підприємств ветмедицини на зовнішньому і внутрішньому ринках повністю
залежить від того, наскільки їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. Тому
проблема забезпечення якості продукції актуальна для всіх підприємств, які виробляють і
поставляють на ринок продукцію для ветмедицини. Від вирішення цього в значній мірі
залежить успіх і ефективність економіки галузі ветмедицини. Зростаюче значення проблеми
якості продукції стимулює підприємства ветмедицини до удосконалення і розширення своїх
можливостей щодо випуску якісної і безпечної продукції. Важливим при вирішення цих
питань є удосконалення виробничих процесів, подальше відпрацювання виробничих операцій,
впровадження нових технологічних прийомів, забезпечення сучасним обладнанням, засобами
автоматизації, що сприятиме розробці спеціальних методів управління якістю на
підприємствах; зростанню обсягів на виробництва, поглибленню галузевої і міжгалузевої
спеціалізації та кооперуванню [4].
Позитивним є те, що в Україні вже є підприємства, які успішно розробили і впровадили
системи якості продукції, керуються стандартами щодо своєї діяльності, розпочали підготовку
до впровадження належної виробничої практики (GМР). Серед них – ТзОВ “Бровафарма”,
ТзОВ “Укрветпромпостач”, ВАТ “Укрзооветпромпостач”, ТзОВ “АТ Біофарм”, ТзОВ
“Зооветеринарний центр”, ТзОВ “Продукт”, ТзОВ “Ветсинтез”, ТзОВ “Фарматон” та ін.
ВИСНОВКИ
Дотримання вимог міжнародних та національних (державних) стандартів є пріоритетом
для вітчизняних підприємств-виробників продукції для ветмедицини. Це сприятиме
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комплектуванню виробництв кваліфікованими працівниками, які спроможні вирішувати
проблеми якості, удосконаленню виробництва через їх модернізацію до сучасних вимог,
впровадженню нових технологій, що дозволить системно підвищувати рівень досконалості
підприємств, направленої на виробництво якісної і конкурентоспроможної продукції для
ветмедицини. Політика підприємств ветмедицини повинна бути направлена на забезпечення
гарантій для споживачів щодо якості і безпечності продукції. Важливим є, щоб кожний
працівник підприємства і, в першу чергу, його керівництво навчились управляти якістю.
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The experience of leading foreign and domestic enterprises shows that the results that they
arrived in the production and supply of products for the market of veterinary medicine are based on
strict compliance to standards and quality parameters at all stages of production and marketing. The
introduction of acquired experience of leading enterprises is important for domestic companies of
veterinary medicine at different levels. It will produce competitive products for veterinary medicine
and successfully realize it at the market. In addition, production of quality products will contribute to
stable work of enterprises, growth of financial possibilities, that will lead expanded production, on
time pay salaries for workers. Stable work of enterprises, producing high-quality products to be
marked substantially on solving and social issues - namely, the preservation of workplaces and
creation of new and preservation of labor collectives. To produce quality products should be the norm
in the business of veterinary medicine, first of all, it should focus on those companies that have not
created the proper conditions for the production and sales that would satisfy consumers in quality.
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АННОТАЦИЯ

Опыт ведущих зарубежных и отечественных предприятий свидетельствует, что
результаты, которых они достигают в производстве и поставках на рынок продукции для
ветмедицины базируются на четком соблюдении требований стандартов и параметров
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качества на всех этапах производства и реализации продукции. Внедрение приобретенного
ведущими предприятиями опыта является актуальным для отечественных предприятий
ветмедицины разных уровней. Это позволит производить конкурентоспособную продукцию
для ветмедицины и успешно реализовать ее на рынке. Кроме того, производство качественной
продукции будет способствовать стабильной работе предприятий, росту финансовых
возможностей, что позволит вести расширенное производство, вовремя платить заработную
плату работающим. Стабильная работа предприятия по производству качественной продукции
будет существенно сказываться на решении и социальных вопросов, а именно - сохранении
рабочих мест и создании новых, а также сохранении трудовых коллективов. Производить
качественную продукцию должно быть нормой в деятельности предприятий ветмедицины, в
первую очередь, на это должны ориентироваться те предприятия, которые еще не создали
условий для производства и реализации продукции, которая по качеству удовлетворила бы
потребителей.
Ключевые слова: СИСТЕМА КАЧЕСТВА, ПРЕДПРИЯТИЕ, СТАНДАРТЫ,
РЫНОК.
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АСОРТИМЕНТ М’ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ
В УКРАЇНІ
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У статті охарактеризовано особливості фармацевтичного ринку ветеринарних
препаратів, які випускаються у м’яких лікарських формах. Зазначено їх виробників та коди,
згідно з АТСvet класифікацією.
Ключові слова: ЛІКАРСЬКА ФОРМА, РИНОК, АСОРТИМЕНТ, ВИРОБНИК, КОД, МАЗЬ,
ПАСТА, ЛІНІМЕНТ, СУПОЗИТОРІЇ, БОЛЮСИ.
Розширення сучасного ринку ветеринарних препаратів характеризується зростанням
кількості нових специфічних лікарських форм, хоча поряд з ними такі «класичні» м’які
лікарські форми, як мазі, пасти, лініменти та інші не втрачають актуальності. У цьому
контексті спеціалісти ветеринарної фармації працюють над питаннями розробки нових та
вдосконаленням існуючих лікарських засобів для тварин.
Метою наших досліджень було проаналізувати асортимент зареєстрованих в Україні
ветеринарних препаратів у м’яких формах.
Шляхом аналізу літературних та інших інформаційних джерел вивчали асортимент
зареєстрованих в Україні (станом на 1.11.2016 р.) ветеринарних препаратів, які випускаються
у м’яких лікарських формах.
На національному фармацевтичному ринку від загальної кількості зареєстрованих в
Україні (станом на 1.11.2016 р.) ветеринарних препаратів 1,6 % пропонується у м’яких формах
випуску [1, 2]. Найбільша кількість із них є мазями (54 %). Із 45-ти таких лікарських засобів
тільки 3 є імпортними товарами, а саме Орідерміл (Ветоквінол Біовет Сп. з о. о., Ветоквінол
С.А.; Польща, Франція), Лекасептал (Ілірія д.д., Республіка Словенія), Мазь аверсектинова
0,05 % (ООО «Фармбіомедсервіс», Російська Федерація).
Вітчизняну продукцію забезпечують на 16 % ТОВ «БРОВАФАРМА» та у такій же
кількості ПП фірма «Фарматон», на 13 % − ПрАТ ВНП «Укрзооветпромпостач», на 11 % −
Приватне підприємство «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс», а також ТОВ «Укрветпромпостач»,
на 9 % − ТОВ ВФ «Базальт».
Серед інших національних виробників м’яких лікарських форм ветпрепаратів є такі, як:
Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини Національної академії
аграрних наук України, ТзОВ «Дослідно-експериментальне виробництво Інституту
епізоотології», АТ «Біофарм», ТОВ «САКС», ТОВ фірма «Продукт», ТОВ «ФІРМА КАЙ»,
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».
Згідно з класифікацією системи АТСvet (Anatomical Therapeutic Cemical classification
system), ветеринарні препарати у формі мазей (20 %) мають коди: QD10A – Ветеринарні
препарати проти акне для місцевого застосування, QD03AX – Інші препарати, які сприяють
загоєнню (рубцюванню) ран, QD06 – Антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для
місцевого застосування, QD02 – Ветеринарні препарати із захисною та пом’якшувальною
дією, QD01A – Протигрибкові ветеринарні препарати для місцевого застосування, QР54АХ –
Інші макроциклічні лактони. По одному лікарському засобу зареєстровано з кодами: QD02AC
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– Вазелін і продукти жирів (Вазелін ветеринарний), QS02CA04 – Триамцинолон і
протимікробні (Орідерміл), QC10BA04 – Симвастатин та фенофібрат (Мазь цинкова), QD08A
– Антисептики та дезінфектанти, QC09BB04 – Периндоприл і амлодипін (Мазь іхтіолова 10
%), QS01 – Ветеринарні препарати, які застосовуються в офтальмології, QS01AA03 –
Окситетрациклін (Мазь окситетрациклінова очна).
В асортименті ветеринарних лікарських засобів у формі мазей найчастіше виробники
пропонують: окситетрациклінову (5), іхтіолову та цинкову (по 4), стрептоцидну (3). ТОВ
«БРОВАФАРМА», ПП фірма «Фарматон», ТОВ ВФ «Базальт», ПрАТ ВНП
«Укрзооветпромпостач», Приватне підприємство «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс», ТОВ
«Укрветпромпостач» випускають під різними комерційними назвами мазь «Ям» (Фунгібак-ЯМ,
Супер-ЯМ, ЯМ-К).
Серед зареєстрованих в Україні ветеринарних препаратів на національному
фармацевтичному ринку у формі паст випускається 23 лікарські засоби (27 % від загальної
кількості м’яких лікарських форм), з яких 6 є вітчизняними: Пресорб (ПрАТ ЕОФ «КРЕОМАФАРМ»), Вормікіл, Немасектин (ПрАТ ВНП «Укрзооветпромпостач»), Мангуст (ТОВ фірма
«Продукт», ТОВ «ФІРМА КАЙ»), «БІОКОНТ-П», «Біоконт» (ТОВ НВП «Агробiопрепарати»).
Імпортні товари пропонують Німеччина (5), Франція, Нідерланди, Канада і Російська
Федерація (по 2). Дана продукція є досить різноманітною: пасти для перорального
(ентеросорбенти, антигельмінтики, біоконсерванти, кормові добавки) та зовнішнього
застосування (Паста Доктора Нейлора для запобігання росту рогів), а також принада для
знищення щурів та мишей (Мангуст).
Вітчизняні виробники ТОВ «Укрветпромпостач» і «БРОВАФАРМА» випускають
Лінімент бальзамічний по Вишневському з кодом QD08A – Антисептики та дезінфектанти,
QC09BB06 – Еналаприл і нітрендипін.
У формі супозиторій зареєстрованим в Україні є: антигельмінтний засіб Альбенд-300
(Наброс Фарма Пвт. Лтд., Індія) із кодом QP52AC11 та ветеринарні препарати для
внутрішньоматкового (QG01; Йодопен® (ЗАТ «НІТА-ФАРМ», Російська Федерація),
Супозиторії хламіциду (ТОВ «Ветпрепарати», Україна) і ректального (QC05AD; Дивопрайд
(НВП «Біо-Тест-Лабораторія», ТОВ «Дивопрайд», Україна), «Зоо хелс» (ПрАТ ВНП
«Укрзооветпромпостач») застосування.
ТОВ ВФ «Базальт» пропонує Свічки внутрішньоматкові з іхтіолом та Свічки
внутрішньоматкові піноутворюючі з сульфадимезином з кодом QG01 – Протимікробні
ветеринарні препарати та антисептики, які застосовують у гінекології.
Новою (раніше вважалося, що такі препарати є лише магістральними) специфічною
ветеринарною формою випуску, що за агрегатним станом належить до м’яких, є болюси. Нині
на національному фармацевтичному ринку представлено 6 таких лікарських засобів: Альбенд600 (Наброс Фарма Пвт. Лтд., Індія), Кальцитрейс D3 (Норбрук Лабораторієс Лімітед,
Північна Ірландія), Дієтевіт Ексель, Дієтевіт Флеш, Дієтевіт Тонік, Дієтевіт Старт (Неоле
С.А.С., Франція). Перший із вказаних має код QP52 – Атигельмінтні ветеринарні препарати,
QP52AC11 - Альбендазол, інші – кормові добавки.
Перспективою подальших наших досліджень є аналіз асортименту зареєстрованих в
Україні ветеринарних препаратів, які випускаються в інших лікарських формах.
ВИСНОВКИ
1. Сучасний фармацевтичний ринок зареєстрованих в Україні (станом на 1.11.16)
ветеринарних препаратів на 1,6 % представлено у м’яких лікарських формах.
2. Мазі становлять 54 % від загальної кількості м’яких лікарських форм, причому 20 %
з них кодом QD10A – Ветеринарні препарати проти акне для місцевого застосування.
Випускають їх, в основному, національні виробники і лише 7 % є імпортними лікарськими
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засобами. В асортименті вітчизняної продукції найбільш часто пропонуються
окситетрациклінова (5), іхтіолова та цинкова (по 4), стретоцидна (3) мазі, а з комбінованих –
мазь «Ям» під різними комерційними назвами.
3. Лікарські засоби у формі паст (27 %) випускаються для внутрішнього і зовнішнього
застосування та один препарат (Мангуст) є принадою для знищення щурів та мишей.
4. У лініментах та свічках зареєстровано в Україні лише вітчизняні товари: 2 препарати
Лініменту Вишневського та Свічки внутрішньоматкові з іхтіолом і Свічки піноутворюючі з
сульфадимезином.
5. Новою специфічною ветеринарною формою випуску є болюси, у яких закордонні
виробники пропонують кормові добавки та один антигельмінтний препарат (Альбенд-600).
ASSORTMENT OF SOFT DOSAGE FORMS ON THE PHARMACEUTICAL MARKET
OF VETERINARY PREPARATIONS IN UKRAINE
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National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
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SUMMARY
The article described features of the pharmaceutical market of veterinary drugs, which are
available in soft dosage forms. Specified manufacturers and their codes according to АТСvet
classification.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведен анализ особенностям фармацевтического рынка ветеринарных
препаратов, которые выпускаются в мягких лекарственных формах. Указано их
производителей и коды согласно АТСvet классификации.
Ключевые слова: ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, РЫНОК, АССОРТИМЕНТ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, КОД, МАЗЬ, ПАСТА, ЛИНИМЕНТ, СУППОЗИТОРИИ, БОЛЮСЫ.
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ДЕРАТИЗАЦІЯ – ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ
ПАРАЗИТАРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Т. В. Мазур, д-р. вет. наук., професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України
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Гризуни становлять суспільну небезпеку не лише в епідемічному та епізоотичному
відношенні, але як потенційні вектори збудників паразитарних хвороб. Тому контроль їх
популяції входить до першочергових заходів при плануванні оздоровлення певної території та
підтримання її подальшого благополуччя. З цією метою використовується ряд родентицидів,
які мають різну діючу речовину і різну потенційну ефективність. Практичне застосування
продемонструвало порівняно вищу ефективність препарату «Смерть щурам» з групи
родентицидів в порівнянні з подібними внаслідок збільшення АДР до 92 %. Застосування
такого препарату не викликає звикання у гризунів, настороженості по відношенню до
обробленої приманки і не наносить шкоди довкіллю.
Ключові слова: ДЕРАТИЗАЦІЯ, ЩУРИ, РОДЕНТИЦИДИ, ПАРАЗИТАРНІ
ЗАХВОРЮВАННЯ.
Сірий пацюк, домашня миша і миша-полівка - це реальна армія, що являє собою істотну
загрозу. Поряд з живучістю і високою плідністю гризуни мають досить розвинутий інтелект,
здатність обмінюватись з родичами навичками й отриманою інформацією, уміння швидко
адаптуватися до зміни навколишнього середовища. Особливу увагу привертає унікальна
властивість організму гризунів розпізнавати отрути, а згодом і адаптуватися до них. Ця
здатність перетворила проблему боротьби з ними в загальносвітову [1, 2].
Починаючи із 40-х років минулого століття, великої популярності набули
антикоагулянти крові. Попадаючи в організм у невеликій кількості, вони не викликають
симптомів отруєння. Їх токсичність зростала при багаторазовому попаданні в організм.
Накопичення отрути викликало порушення згортання крові, збільшення проникності стінок
кровоносних судин і численні крововиливи, викликаючи загибель тварин. Широке
застосування антикоагулянтів різко підвищило ефективність боротьби з пацюками в усьому
світі. Через декілька років застосування принад на основі варфарину дало тимчасовий ефект.
Застосування в цих місцях інших антикоагулянтів теж дало тимчасовий успіх. Гризуни, які
вижили, дали нащадків із підвищеною стійкістю до цих отрут. Потім з'явились нові ратициди
- антикоагулянти другого покоління: бродіфакум і бромадіолон. Їх особливість полягає у тому,
що летальна доза препарату міститься в невеликій кількості принади, яка поїдається пацюком
за один раз, що виключає в майбутньому настороженість [3, 4].
Метою роботи було порівняння ефективності засобів хімічної дератизації ряду
родентицидів.
Матеріали і методи. Для дослідження використовували родентициди із групи
бродіфакуму. Методам дослідження були: метод епізоотологічного обстеження та
статистичний. Досліджувані приманки розкладали за принципом врахування зональності
оброблюваних приміщень. Зональність приміщень поділяли на два периметри. Перший – зона
загорожі, паркану тощо. Другий – зона зовнішньої стіни приміщення. Розкладали приманки
по першому та другому периметрах з однаковою кількістю ящиків із приманками, але
використовували дві різні отрути «Родента» та «Смерть щурам».
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Результати й обговорення. За час використання препаратів кількість гризунів, що
загинули протягом місяця, була різною (табл.). У залежності від зони (перший та другий
периметр), перевага в ефективності препаратів залишалась за препаратом «Смерть щурам».
Таблиця
Ефективність препаратів для дератизації
Препарати
Родента
Смерть щурам

1-й периметр
Загибель щурів за 10 днів
6
20

2-й периметр
Загибель щурів за 10 днів
3
14

Відомо, що щури здатні до аналізу подій і володіють надзвичайною пристосовністю до
виживання в несприятливих умовах. Ці якості гризунів можуть звести нанівець боротьбу з
ними.
На сьогоднішній день є ефективне рішення цієї проблеми – приманка «Смерть щурам».
Однією з переваг цієї приманки є те, що вона не викликає гострого харчового отруєння, тому
гризуни не можуть визначити причину нездужання і попередити популяцію про небезпеку.
Виготовлення приманки передбачає використання родентициду II-го покоління бродифакуму 0,25 %, виробництва «Dr. Tezza», Італія. Дія приманки виявляється на 3 – 4-у
добу і виражається в тому, що гризуни потерпають від тканинної асфіксії внаслідок
пошкодження судинної системи організму, що призводить до внутрішньої кровотечі. На 4 - 8
день наступає загибель тварин. Внаслідок асфіксії гризуни виходять із укрить і гинуть не в
норах чи під підлогами, а за межами приміщення на відкритих місцях. Така дія приманки
дозволяє виявити всіх загиблих гризунів, трупи яких необхідно знищити.
Оригінальна препаративна форма не має аналогів в Україні і Східній Європі. Головною
перевагою приманки «Смерть щурам» є її привабливість для гризунів. «Смерть щурам» є
екологічно безпечним продуктом, застосування її не завдає шкоди птахам, бджолам, діючи
при цьому проти гризунів.
Приманка «Смерть щурам» вже не перший рік застосовується як в приватних
господарствах, так і на великих підприємствах. У зв'язку з тим, що для ряду галузей
дератизація є невід'ємною частиною забезпечення збереження продукції або ж безпеки людей,
приманка «Смерть щурам» стала для значного ряду підприємств єдиним раціональним і
ефективним способом боротьби з гризунами. Застосування приманки «Смерть щурам» не
вимагає, яких - небудь спеціальних знань або присутності фахівців з дератизації, порядок всіх
необхідних дій описаний на упаковці. Дератизація, що проводиться без залучення зовнішніх
фахівців, дозволить зберегти достатньо серйозні фінансові кошти для підприємства.
ВИСНОВКИ
1. Найбільш ефективним способом знищення гризунів є метод хімічної дератизації, він
передбачає знищення гризунів за допомогою хімічних сполук, які входять до складу
приманки.
2. У результаті вивчення властивостей родентицидів групи бродіфакуму доведено
переваги при використанні препарату «Смерть щурам», оскільки він містить 92 % діючої
речовини.
Перспективи досліджень. Планується проведення наукових досліджень по вивченню
впливу підвищеного вмісту АДР в інших препаратах проти дератизації групи родента, в
порівнянні з існуючим, на їх ефективність.
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DERATIZATION - ONE OF WAYS OF WARNING OF DISTRIBUTION
OF PARASITOSISS
T. V. Mazur
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
16, Polkovnika Potehinа str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
A higher efficacy of the drug Death rats from the group of rodenticides was found in
comparison with the similar ones due to the increase in ADV up to 92 %. The use of such a drug is
not addictive in rodents, alert to treated bait and does not harm the environment.
Keywords: DERATIZATION, RATS, RODENTICIDIS, PARASITOSISS.
ДЕРАТИЗАЦИЯ - ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Т. В. Мазур
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
Установлена более высокая эффективность препарата «Смерть крысам» из группы
родентицидов, по сравнению с аналогичными, вследствие увеличения АДВ до 92 %.
Использование такого препарата не вызывает привыкания у грызунов, настороженности по
отношению к обработанной приманке и не наносит вреда окружающей среде.
Ключевые слова: ДЕРАТИЗАЦИЯ, КРЫСЫ, РОДЕНТИЦИДЫ, ПАРАЗИТАРНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ.
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Усім, хто веде нелегку боротьбу
з африканською чумою свиней,
присвячується

РОЗВИТОК ЕПІЗООТИЧНОГО ПРОЦЕСУ
ПРИ АФРИКАНСЬКІЙ ЧУМІ СВИНЕЙ В УКРАЇНІ
В. А. Прискока, д-р вет. наук
О. М. Неволько, канд. вет. наук
Ю. М. Новожицька, канд. вет. наук
В. С. Свідерський, заступник завідувача відділу
Л. В. Марущак, канд. вет. наук
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної експертизи
вул. Донецька, 30, м. Київ-151, 03151, Україна
У публікації проведений аналіз епізоотичного процесу при африканській чумі свиней за
період 2012–2016 рр. Появу захворювання на АЧС і розвиток епізоотичного процесу на
території України вивчали, враховуючи, що вони є продовженням епізоотії в Російській
Федерації.
За досліджуваний період на території України було достатньо сприйнятливих
домашніх та диких свиней. Сприяючим фактором для виникнення інфекції була недостатня
захищеність свинарських господарств від заносу вірусу.
Виявлено, що після первинного заносу вірусу у 2012 році на територію України
(Запорізька обл.) і ліквідації спалаху, впродовж 17 місяців не виникали нові вогнища. Новий
етап епізоотичного процесу розпочався у 2014 році, коли в Україну масово мігрували
інфіковані дикі свині з існуючих ендемічних територій Російської Федерації.
Показано дискретність перебігу епізоотії з розподілом на декілька часових циклів. Ці
цикли переривались інтервалами, під час яких захворювання не реєстрували.
Окреслений період початкової стадії епізоотичного процесу, коли спостерігали значні
інтервали між циклами епізоотії.
Захворювання розповсюдилось на домашніх свиней, до передачі вірусу долучались нові
шляхи і фактори передачі збудника (транспортні зв’язки, продаж інфікованих свиней і
продуктів їх виробництва, не знешкоджені харчові відходи, тощо). При такій поєднаній
передачі вірусу чутливим тваринам інтервали між циклами захворювання та окремими
спалахами зменшувались і виникла тенденція до подовження циклу, що відповідало стадії
розвитку епізоотії.
Спостереження за розвитком епізоотичного процесу при африканській чумі свиней у
домашніх та диких свиней дозволило розподілити вогнища інфекції на стаціонарні та рухливі,
що обумовлює різні підходи до планування та проведення ветеринарно-санітарних та
профілактичних заходів.
Використовуючи отримані результати, автори розробили заходи по контролю АЧС,
які ґрунтуються на обриві ланок епізоотичного ланцюга, що ведуть до домашніх свиней.
Ключові слова: АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ, ДИКІ КАБАНИ, ДОМАШНІ
СВИНІ, ЕПІЗООТИЧНИЙ ПРОЦЕС, ВОГНИЩЕ ІНФЕКЦІЇ.
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Епізоотичний процес представляє собою взаємодію популяції збудника – паразита і
популяції тварин, яка проявляється при відповідних соціальних і (або) природних умовах
одинокими чи (або) множинними захворюваннями тварин, а також безсимптомними формами
інфекцій [1]. Інфекційне захворювання може виникнути лише при наявності трьох
обов’язкових ланок епізоотичного ланцюга:
– джерела інфекції;
– механізму передачі збудника;
– сприйнятливих тварин.
Виключення однієї із ланок обриває весь епізоотичний ланцюг, а, отже, і епізоотичний процес.
На цей процес при африканській чумі свиней (АЧС) у значній мірі впливають властивості
вірусу, що сприяють виживанню збудника у мінливому довкіллі:
– унікальність будови вірусу (наявність декількох оболонок та захованої за ними
ДНК), що перешкоджає дії різних хімічних та фізичних впливів, уникненню дії антитіл;
– наявність двох зовсім різних систем розмноження збудника (свиней та кліщів), що
понижує ризик втрати ідентичності (знищення);
– гетерогенність популяції за складом, утримання клонів (фракцій) різної
вірулентності, що надає вірусу можливість широкого маневру в епізоотичній ситуації,
створенню прихованої інфекції;
– величезні контагіозність та швидкість реплікації віріонів, що забезпечують
вибуховість при виникненні захворювання;
– наявність багатьох імунологічних серо- та генотипів для нейтралізації протидії
імунітету;
– відпрацьований механізм персистенції вірусу у організмі свиней;
– знищення макрофагів у організмі свиней для зняття імунного захисту [2].
Поява нових випадків захворювання і розповсюдження АЧС серед свиней залежить від
багатьох факторів, що створюють епізоотичний ланцюг, а також від їх активності та взаємодії.
Зважаючи на циркуляцію високо-, помірно-, низьковірулентних штамів вірусу, важливою
особливістю прояву АЧС на свинях є швидка зміна форм перебігу інфекції: від гострої (при
100 % летальності) до хронічної та латентної [3, 4]. Аналіз епізоотичної ситуації в Іспанії та
Португалії (1965-1995 рр.), на острові Сардинія (з 1979 р.), у Бразилії та на о. Гаїті (19781985 рр.) дозволив встановити, що захворювання характеризувалось різною подовженістю,
появою переважно підгострих, хронічних, прихованих форм перебігу, а також низькою
летальністю [5]. Подібні явища спостерігались і під час епізоотії АЧС у Росії [6]. Такі
особливості прояву захворювання ускладнюють діагностику, боротьбу, тим більше, що
відсутня вакцина проти африканської чуми свиней. Але, незважаючи на окремі наукові
досягнення, вірус продовжує уражати домашніх та диких свиней у різних країнах, наносячи
значні економічні збитки.
В останній час широко обговорюється роль диких кабанів (як джерела інфекції) у
виникненні та розповсюдженні африканської чуми свиней [7–9]. З цього питання існують різні
погляди, але остаточного твердження не знайдено.
Викладене вище свідчить про необхідність більш детального вивчення епізоотичного
процесу, що дозволить розробити науково-обґрунтовані заходи профілактики та боротьби з
цим захворюванням.
Мета роботи – виявити закономірності в епізоотичному процесі при африканській чумі
свиней, та запропонувати заходи по контролю захворювання.
Матеріали і методи. Пошук доказової інформації здійснювали, використовуючи
статистичні дані МЕБ, інформаційно-аналітичного центру «Россельхознадзор», ProMED, OIE
Publications, результатів епізоотичних розслідувань, здійснених співробітниками
ДНДІЛДВСЕ під час відряджень. Діагностичні дослідження зразків патологічного матеріалу
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від свиней з господарств України проводили за допомогою полімеразної ланцюгової реакції
[10].
Динаміку епізоотичного процесу досліджували помісячно, враховуючи появу вогнищ
АЧС; у цей термін вкладалась тривалість інкубаційного періоду та необхідного часу для
передачі вірусу. Безперервні спалахи захворювання впродовж місяця (або місяців), позначали
як цикли епізоотії.
Результати й обговорення.
1. Складові частини та особливості епізоотичного процесу африканської чуми свиней
в Україні.
Появу захворювання на АЧС і розвиток епізоотичного процесу на території України
вивчали, враховуючи, що вони є продовженням епізоотії у Російській Федерації (РФ).
Насамперед, необхідно було встановити той ресурс для дії вірусу (чутливих домашніх
тварин у свинарських господарствах та диких свиней), які перебували на території України
(табл. 1).
Таблиця 1
Наявність домашніх і диких свиней на території України у 2012-2016 роках
Роки
2012
2013
2014
2015
2016

Кількість (тис. гол)
7373,2
7576,7
7922,2
7350,7
7093,0

Домашні свині
Кількість господарств
4031
3574
3369
3311
2834

Дикі свині (гол)
64 988
64 834
64 295
63 440
61 549

Як свідчать дані, представлені у таблиці 1, на території України у досліджуваний період
було достатньо чутливих домашніх (7093,0-7922,2 тис. гол) та диких (61 549-64 988 гол)
свиней, щоб потенційно стати жертвою епізоотії АЧС.
Кількість господарств зменшувалась: від 4031 – у 2012 році до 2834 – у 2016 році.
Значна кількість господарств не відповідала вимогам біобезпеки. Так, проведені у 2015 році
обстеження біобезпеки свинарських господарств дозволили виявити такі недоліки:
– у 24,4 % з них не було повної огорожі;
– у 68,3 % відсутній стаціонарний дезбар’єр;
– у 76,3 % відсутній типовий санпропускник;
– у 2,9 % господарств працівники не забезпечені спецодягом та спецвзуттям.
Крім того, у працівників свиноферм у 56,4 % випадків утримувалися свині в особистих
господарствах.
При таких умовах проникнення вірусу АЧС в господарство видавалося цілком
можливим. Необхідний був лише індуктор інфекції.
Епізоотичний процес у класичному форматі представляє собою послідовний ланцюг
інфікування свиней у господарствах і характеризується початковою стадією, стадією розвитку
епізоотії, стадією затухання.
Оскільки поява АЧС супроводжується знищенням хворих тварин, і послідовність
інфікування переривається, то великого значення для розвитку процесу набуває наявність
постійного вогнища інфекції, з якого вірус з відповідною періодичністю переноситься до
чутливих свиней. На наш погляд, таким постійним вогнищем виявились свинарські
господарства Російської Федерації, а також дикі кабани як на території РФ, так і на території
України.
Маючи унікальну можливість здійснювати діагностику та паралельно проводити
епізоотологічне розслідування кожного випадку захворювання на АЧС, ми впродовж 20122016 рр. досліджували помісячну динаміку епізоотичного процесу, звертаючи увагу на часові
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інтервали між появою спалахів. Для оцінки епізоотичної ситуації враховували вогнища
інфекції у окремих свинарських господарствах. Результати цих досліджень представлені у
таблиці 2.
Таблиця 2
Цикли епізоотичного процесу АЧС в Україні (2012-2016 роки)
Місяці
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

2012
+ (1)
-

Роки
2014
+ (3)
+ (1)
+ (1)
+ (3)
+ (5)
+ (3)

2013
-

2015
+ (1)
+ (1)
+ (13)
+ (4)
+ (2)
+ (8)
+ (6)
+ (4)

2016
+ (1)
+ (3)
+ (3)
+ (1)
+ (2)
+ (3)
+ (6)
+ (32)
+ (4)
+ (17)
+(11)
+(8)

Примітки: - відсутність вогнищ АЧС; + наявність вогнищ АЧС; ( 3 ) кількість вогнищ АЧС

Із результатів досліджень, представлених у таблиці 2, видно, що епізоотія африканської
чуми свиней в Україні розпочалася у липні 2012 року у Запорізькій області, де були уражені
домашні свині, а ймовірним фактором переносу збудника визначено харчові продукти.
Подальша епізоотія характеризувалася дискретністю з розподілом на декілька часових циклів,
перебіг яких відбувався у:
– липні 2012 року;
– січні-лютому 2014 року;
– серпні 2014 року;
– жовтні- грудні 2014 року;
– травні 2015 року – грудні 2016 року.
Характерно, що частина часових циклів епізоотії обмежувалась одним спалахом
(вогнищем), а інші – двома і більше.
Ці цикли переривалися інтервалами, під час яких захворювання не виявляли.
Таким чином, епізоотичний процес АЧС мав дискретні часові цикли, які структурно
складалися з окремих спалахів захворювання та інтервалів між ними.
У цей час у Краснодарському та Ставропольському краях РФ уже існувала ендемічна
територія та реєструвалась значна кількість вогнищ по АЧС, звідки вірус був здатний
переноситись на територію України. Заходи, проведені в неблагополучному пункті
Запорізької області, були дієвими і дозволили повністю ліквідувати вогнище захворювання,
яке не виникало у послідуючому впродовж 17 місяців. Зважаючи, що в епізоотичному процесі
крім джерела інфекції та чутливих тварин повинен бути ще і механізм передачі вірусу,
констатували, що останній у цей період не спрацьовував. Причиною цього було проведення
попереджувальних протиепізоотичних заходів на території України (заборона ввозу кормів,
м’ясопродуктів і живих свиней з неблагополучних зон РФ, вилучення та знищення продуктів
тваринництва, обладнання дезбар’єрів тощо).
Все ж через вказаний інтервал (17 місяців) був задіяний один із ефективних механізмів
передачі вірусу чутливим тваринам – з хворими чи перехворілими дикими свинями, що
представляли собою неконтрольований об’єкт.
Розвиток цього напрямку розпочався 5.01.2014 р., коли під час контролю державного
кордону з РФ на території Станично-Луганського району Луганської області був виявлений
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труп дикого кабана, який знаходився у річці біля українського берега (кордон проходив
посередині річки). При дослідженні матеріалу у ДНДІЛДВСЕ був виявлений геном вірусу
АЧС. Також у лютому 2014 року у загиблого дикого кабана було діагностовано АЧС. Ці події
була знаковими, тому що відбувалися взимку, коли механізми передачі вірусу обмежені.
На перших порах цей шлях передачі вірусу потребував появи додаткових властивостей
(накопичення вірусу у популяції у достатній концентрації, обсіменіння ним площ та
потенціальних факторів передачі, появи хронічно хворих тварин), тому у березні-липні,
вересні 2014 року, а також січні-квітні 2015 року спалахів захворювання не виявляли, тобто
були збої у донесенні вірусу до чутливих свиней, а отже така система розповсюдження та
інфікування чутливих свиней була нестабільною. Цей період можна характеризувати як
початкову стадію епізоотичного процесу, де проміжки часу без захворювання в основному
були довшими, ніж попередні цикли епізоотії. Звичайно, ми враховували, що інтервали між
циклами та спалахами захворювання залежали також і від діяльності людини ,направленої на
знищення збудника або його поширення.
Але з травня 2015 року спостерігалась тенденція до подовження циклу захворювання,
що відповідало стадії розвитку епізоотії. Така характеристика обумовлена появою достатніх
ресурсів у всіх трьох ланках епізоотичного ланцюга ( джерела інфекції, механізму передачі
збудника, сприйнятливих тварин).
Характерно, що у цей період домінував перенос вірусу дикими свинями з постійно
існуючих вогнищ на території РФ. Ці «посланці інфекції» поступово, але наполегливо
створювали умови для подальшого, більш широкого розвитку епізоотії.
Крім диких свиней у процес поступово втягувалися і домашні свині. У 2014 році з
дикими свинями пов’язано 12 спалахів, а з домашніми – 4 спалахи. Але вже у 2015 році
діагностували тільки 5 випадків захворювання АЧС у диких свиней, і 34 випадки – у домашніх.
У 2016 році 7 вогнищ АЧС пов’язані з дикими свинями, а інші – з домашніми. Таким чином,
передача вірусу з внутрішніх осередків стає домінуючою.
Складалось враження, що в епізоотичному процесі дикі кабани виконували роль
індуктора інфекції, аж поки захворювання змогло поширюватися між домашніми свинями з
використанням інших механізмів передачі. Спалахи захворювання серед диких кабанів
виявляли зимою (6), осінню (6) 2014 року; весною (1), літом (3), осінню (1) 2015 року; зимою
(6), осінню (1) 2016 року.
По місяцях найбільш неблагополучними по африканській чумі свиней виявились
листопад 2014 року (5 спалахів – 31, 25 %), липень 2015 року (13 спалахів – 33,3 %), серпень
2016 року (32 спалахи – 35 %).
Стадія розвитку епізоотії характеризувалась також поєднаною передачею вірусу як з
постійно діючих вогнищ ендемічних територій РФ, так і з внутрішніх осередків на території
України. Така система стабільно забезпечувала розповсюдження та інфікування все нових
популяцій свиней.
При цьому встановлено, що послідовне інфікування домашніх свиней, в основному,
здійснювалось міжгосподарськими, транспортними зв’язками, згодовуванням не оброблених
належним чином харчових відходів,продажем інфікованих тварин, або не знезаражених
продуктів їх переробки.
За офіційними даними втрати домашніх свиней (загиблі та знищені в епізоотичних
осередках) для окремого господарства досягали 100 % і були критичними, зважаючи на
подальші карантинні обмеження. У кількісному виразі такі втрати були такими:
– у 2012 році – 210 свиней;
– у 2014 році – 341 свиня;
– у 2015 році – 68098 свиней;
– у 2016 році – 51705 свиней.
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Але відносно всієї існуючої популяції домашніх свиней на території України такі
втрати не були критичними: найбільший відсоток їх досягав у 2015 та 2016 роках (0,92 та
0,73 %, відповідно). Щорічне відтворення свиней значно перекривало ці втрати.
Об’єктивно оцінити кількість загиблих диких кабанів важко через наявність значної за
площею та малодосяжної території, а також їх загибелі від інших причин (інфекційної та
неінфекційної природи). Однак зафіксовані втрати на карантинних територіях стосувалися 20
диких кабанів у 2014 році, 320 кабанів – у 2015 році, 150 кабанів – у 2016 році. У цьому
випадку можна послатися на принцип айсберга, де очевидною завжди є лише незначна частина
дійсного.
Провівши аналіз результатів дослідження, виказуємо гіпотезу, яка визначає провідну
ланку у розвитку епізоотичного процесу.
Гіпотеза. Розвиток епізоотичного процесу при африканській чумі свиней зумовлений
механізмом передачі вірусу, а інтенсивність його залежить від кількості факторів переносу.
Виходячи із положень цієї гіпотези, зменшення (або зовсім виключення) факторів
переносу збудника буде призводити до затухання епізоотії. На наш погляд, при існуючій
ситуації, лише механізм передачі збудника (друга ланка епізоотичного процесу) можна
повністю виключити з процесу, а сам збудник (перша ланка епізоотичного процесу) і всіх
чутливих тварин(третя ланка епізоотичного процесу) реально знищити неможливо.
2. Спалахи африканської чуми свиней.
Спалахи африканської чуми свиней, як складові частини епізоотичного процесу, у різні
роки відбувалися у таких регіонах:
– 2012 рік (Запорізька область);
– 2014 рік (Луганська, Чернігівська, Сумська області);
– 2015 рік (Київська, Чернігівська, Рівненська, Житомирська, Сумська, Полтавська,
Одеська, Миколаївська, Черкаська області);
– 2016 рік (Полтавська, Житомирська, Кіровоградська, Одеська, Хмельницька,
Сумська, Чернівецька, Миколаївська, Чернігівська, Черкаська, Рівненська, Волинська,
Вінницька, Харківська, Київська, Закарпатська області).
Наведені дані свідчать про збільшення кількості неблагополучних по АЧС регіонів із плином
епізоотії.
Важливу характеристику епізоотичного процесу надає вивчення інтервалу між
спалахами захворювання. Дослідження таких інтервалів представлено у таблиці 3.
Таблиця 3
Інтервали між спалахами АЧС
Роки
2014
2015
2016

Коливання інтервалів між спалахами (дні)
3 – 196
1 – 39
1 – 33

Середній інтервал (М±m) між спалахами (дні)
24,7±12,5
5,91±1,24
4,18±0,65

У 2012 році спалах захворювання був лише один, а тому інтервал був відсутній, а у
2013 р. – захворювання на АЧС не виявляли. Отже, вказаний показник вивчали впродовж
2014-2016 років.
Із представлених у таблиці 3 результатів видно, що коливання інтервалів між спалахами
зменшувались від 3-196 днів у 2014 році до 1–39 – у 2015 році, та до 1–33 дні – у 2016 році.
Відповідно, середній інтервал між спалахами дорівнював: у 2014 році – 24,7±12,5 дні, у 2015
році – 5,91±1,24 дні, у 2016 році – 4,18±0,65 днів, тобто зменшувався з розвитком епізоотії.
Звертаємо увагу на те, що послідовні спалахи захворювання з невеликим інтервалом
часу (1–5 днів) виникали як у віддалених, так і у територіально близьких один до одного
господарствах.
Такі дані логічно відображають зростання напруженості епізоотичного процесу.
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3. Стаціонарні і рухливі вогнища інфекції.
Взагалі, вогнище інфекції визначається як місце джерела збудника захворювання у тих
межах, в яких при даній ситуації можлива передача його сприйнятливим тваринам.
Наші спостереження за розвитком епізоотичного процесу при африканській чумі
свиней у домашніх та диких тварин дозволили розділити вогнища на стаціонарні та рухливі.
Стаціонарні вогнища інфекції визначалися, коли свині захворювали у якомусь
господарстві з обмеженою площею, мали безпосередній контакт і постійно знаходились на
одному і тому ж місці (свинарник, двір, загін, тощо). При цьому вірус, що виділявся від хворих
свиней, обсіменяв невелику територію із високою щільністю сприйнятливих тварин. Такі
умови сприяли підвищенню концентрації вірусу, передачі його сприйнятливим тваринам і
швидкому поширенню інфекції. У стаціонарних вогнищах можливе купування захворювання
шляхом ефективного проведення ветеринарно-санітарних заходів (знищення хворих та
підозрілих у захворюванні свиней, дезінфекція).
Рухливі вогнища інфекції виникали, коли інфіковані свині постійно (чи одноразово)
переміщувались на значні віддалі, інфікуючи вірусом великі площі. Такі властивості особливо
притаманні родинам інфікованих диких кабанів. За добу дикі свині долають у середньому 3-4
км, але можуть пройти і до 11 км. Завдяки такій рухливості відбувалося інфікування
земельних ділянок, овочів, трави, початків кукурудзи, кущів, сіна, соломи через виділення
слини, сечі, випорожнень [11]. Важливим є те, що безпосередній контакт між дикими кабанами
менший, ніж у домашніх свиней, і вони не знаходяться у обмеженому просторі, а отже
щільність не висока. При таких умовах концентрація інфікуючого вірусу низька, що
призводить до прихованого перебігу захворювання та пізнього прояву клінічних ознак.
Подібну ситуацію спостерігали і ми, коли у 3-х відстріляних диких кабанів виявили геном
вірусу АЧС. Напрямок руху таких рухливих вогнищ важко передбачити, а тому вони
представляють особливу небезпеку.
До рухливих вогнищ інфекції можна віднести також транспортування інфікованих
свиней у невідповідних умовах. Територію, інфіковану рухливими вогнищами, важко
знешкодити від збудника існуючими засобами, фактично вона не контрольована.
Такий поділ вогнищ інфекції має практичне значення у плануванні та проведенні
ветеринарно-санітарних та профілактичних заходів.
4. Заходи по контролю африканської чуми в Україні.
На основі аналізу епізоотичного процесу АЧС в Україні за 2012-2016 роки, а також
виявлених закономірностей у його перебігу, ми пропонуємо заходи по контролю цього
захворювання у домашніх свиней.
Мета заходів – перервати ланки епізоотичного ланцюга при АЧС, що ведуть до
популяції домашніх свиней, і пов’язані з:
– інфікованими дикими та домашніми свинями;
– контамінованим транспортом;
– рухом тварин, продуктами їх переробки, контамінованими кормами;
– людьми та іншими шляхами передачі збудника.
Основні пункти цих заходів представлені нижче.
1. Збільшення господарств (до 90 %) з високим рівнем біозахисту (3–4-го
компартменту) і такого ж відсотку домашніх свиней, що знаходяться у них.
2. Одночасне зменшення чисельності диких кабанів (до 0,5 гол/ км2 площі лісу).
3. Впровадження закритого режиму утримання домашніх свиней в усіх формах
власності.
4. Контроль за рухом свиней (від господарства до господарства).
5. Облік свиней, забій тільки після огляду та дозволу ветеринарного працівника.
Інформація про тварину від народження до забою чи загибелі.
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6. Контроль за виробництвом, переміщенням продуктів свинарства, впольованими
трофеями диких кабанів.
7. Створити на всій території України єдину електронну систему сертифікації тварин з
ветеринарно-санітарною експертизою та діагностичними дослідженнями продуктів їх забою.
8. Регіоналізація територій (благополучні, неблагополучні) з обмеженням руху тварин,
продуктів свинарства, кормів, транспорту, людей між ними.
9. Контроль кормів (закупівля у благополучних регіонах, обов’язкова термічна обробка
перед згодовуванням).
10. Заходи по недопущенню диких свиней до стогів сіна, соломи, буртів картоплі,
буряків, полів з кукурудзою, баштанних тощо.
11. Заходи по зниженню міграційної активності диких кабанів.
12. Утилізація невеликих партій загиблих домашніх і диких свиней.
13. Обладнання дезбар’єрів на пропускних пунктах при вході та виході з лісу у
неблагополучних регіонах.
14. Заборона стихійних ринків, продажу свиней та продуктів свинарства на них.
15. Напрямок на промислове господарство, скорочення особистих (незахищених)
підсобних господарств.
16. Застосування постійної дезінфекції у присутності свиней при небезпеці
виникнення АЧС.
17. Контроль за несанкціонованими звалищами, викиданням загиблих свиней у
лісосмуги, річки.
18. Робота з населенням, мисливцями, працівниками харчоблоку і транспортних
підприємств щодо боротьби з АЧС. Мотивація громадян по виявленню хворих та загиблих
свиней і диких кабанів.
19. Моніторинг свиней по АЧС, вчасне повідомлення про захворювання, якісне
виконання карантинних заходів.
20. Виконання чинних нормативних документів по АЧС.
ВИСНОВКИ
1. Епізоотія АЧС на території України знаходиться на стадії розвитку.
2. Поєднана система передачі вірусу (дикі кабани, транспортні зв’язки, продаж
інфікованих тварин і незнезаражених продуктів їх переробки) створює умови для подовження
часового циклу епізоотії і створення напруженості епізоотичного процесу.
3. Розподіл вогнищ інфекції на стаціонарні та рухливі має практичне значення при
плануванні та проведенні ветеринарно-санітарних і профілактичних заходів.
4. Запропоновано заходи по контролю африканської чуми у домашніх свиней, що
ґрунтуються на обриві ланок епізоотичного ланцюга.
Перспективи досліджень. Планується подальше вивчення закономірностей
епізоотичного процесу при АЧС, розробки заходів, здатних зупинити епізоотію в умовах
появи ендемічних територій.
EVOLUTION OF EPIZOOTIC PROCESS OF AFRICAN SWINE FEVER IN UKRAINE
V. A. Priskoka, O. M. Nevolko, J. M. Novozhitskay, V. S. Sviderskiy, L. V. Marushchak
State Research Institute from Laboratory Diagnostics and Veterinary-Sanitary Examination
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SUMMARY
In the article to conducted analysis of epizootic process of African swine fever (ASF) during
2012-2016 years. We studied the emergence of ASF and the evolution of epizootic process in Ukraine
considering they are a continuation of the epizootic of ASF in the Russian Federation.
During the study period on the territory of Ukraine was enough of susceptible domestic and
wild pigs. Conducive factors for the occurrence of infections were insufficient protection of the pig
farms against the introduction the ASFV.
It was revealed that new foci not was arise within 17 months after initial skidding of the virus
in 2012 on the territory of Ukraine (Zaporozhe region) and the elimination of the outbreak.
A new stage of the evolution of epizootic process of ASF started in 2014, when infected wild
boars massively migrated from existing endemic territories of the Russian Federation on the territory
of Ukraine.
It is shown discreteness currents of epizootic with the distribution at few temporary cycles.
These cycles are interrupted at intervals, during which the disease did not register. In its turn, cycles
structurally composed of separate outbreaks of different amounts.
Delineated period the initial stage of epizootic process is when there is a considerable interval
between cycles epizootic. The disease spread to domestic pigs. New paths and factors of transmission
of the pathogen to attach the transmission of the virus (transport connections, the sale of infected pigs
and their products production, and food scraps that were not inactivated, etc.).
With such a combination of trans-mission sensitive animals the intervals between the cycles
of disease and individual outbreaks diminished. And there was a tendency to an increase in the cycle,
in line with the stage of evolution of the epizootic. Observation for evolution of epizootic process of
ASF in the wild and domestic pigs allowed distributing the foci of infection in the stationary and
mobile. It makes use of different approaches to the planning and implementation of veterinary and
sanitary and preventive measures.
Stationary foci of infection occur when the pigs get sick in the household with restricted area,
when pigs have direct contact and constantly are at the same place (the piggery, the courtyard, the
fold, etc.). The virus, which is released from sick pigs, contaminates a small area with a high density
of susceptible animals. Such conditions contributing to rise of concentration of virus, transmission of
virus to susceptible animals and the rapid spread of the infection in the swine herd.
In stationary foci, possibly, to stop the disease by effectively conduct veterinary-sanitary
measures (liquidation of sick and suspected in disease of pigs, disinfection).
Moving foci of infection occur when the infected pigs constantly (or once) moved over long
distances, contaminating a large area the ASFV. These properties are especially characteristic of the
families the infected wild boar. The territory, which infected moving foci of disease difficult to
neutralize from pathogen through the means that exist.
Using the results obtained, the authors have proposed measures for the control of ASF, which
are based on a break of element of epizootic chain, leading to domestic pigs.
Keywords: AFRICAN SWINE FEVER, DOMESTIC PIGS, EPIZOOTIC PROCESS,
FOCUS OF ENDEMIC DISEASE, WILD BOARS.
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АННОТАЦИЯ
В публикации проведен анализ эпизоотического процесса при африканской чуме
свиней за период 2012-2016 годов. Появление заболевания АЧС и развитие эпизоотического
процесса на территории Украины изучали, учитывая, что они являются продолжением
эпизоотии в Российской Федерации.
За исследуемый период на территории Украины было достаточно восприимчивых
домашних и диких свиней. Способствующим фактором для возникновения инфекции была
недостаточная защищенность свиноводческих хозяйств от заноса вируса.
Выявлено, что после первичного заноса вируса в 2012 году на территорию Украины
(Запорожская область) и ликвидации вспышки, на протяжении 17 месяцев не появлялись
новые очаги. Новый этап эпизоотического процесса начался в 2014 году, когда в Украину
массово мигрировали инфицированные дикие свиньи из существующих эндемичных
территорий Российской Федерации.
Показано дискретность течения эпизоотии с распределением на несколько временных
циклов. Эти циклы прерывались интервалами, во время которых заболевание не
регистрировали.
Определен период начальной стадии эпизоотического процесса, когда наблюдали
значительные интервалы между циклами эпизоотии.
Заболевание распространилось на домашних свиней, к передаче вируса приобщились
новые пути и факторы передачи возбудителя (транспортные связи, продажа инфицированных
свиней, не обезвреженные пищевые отходы и т. д). При такой сочетанной передаче вируса
восприимчивым животным интервалы между циклами и отдельными вспышками
уменьшались и возникла тенденция к удлинению цикла заболевания, что отвечало стадии
развития эпизоотии.
Наблюдение за развитием эпизоотического процесса при африканской чуме свиней у
домашних и диких свиней позволило разделить очаги инфекции на стационарные и
подвижные, что обуславливает различные подходы к планированию и проведению
ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий.
Используя полученные результаты, авторы предложили мероприятия по контролю
АЧС, которые основываются на обрыве звеньев эпизоотической цепи, ведущих к домашним
свиньям.
Ключевые слова: АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ, ДИКИЕ КАБАНЫ,
ДОМАШНИЕ СВИНЬИ, ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ОЧАГ ИНФЕКЦИИ.
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ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА, ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВ
С. М. Темненкo13, старший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті розглянуті теоретичні та практичні аспекти функціонування різних
моделей інноваційної інфраструктури. Проаналізовано окремі проблеми формування
ефективної інфраструктури інноваційної системи в Україні. Розглянуто зарубіжний досвід
формування інноваційної інфраструктури та особливості його застосування в Україні.
Виявлені проблеми розвитку інноваційної інфраструктури держави, коротко проаналізовано
сучасний стан економіки в контексті виконання інноваційної стратегії розвитку. Розглянуто
основні елементи інноваційної інфраструктури та умови і напрями розвитку інноваційної
діяльності українських підприємств. Слід зазначити, що сьогодні в Україні частково
створено законодавчу базу у сфері інноваційної діяльності, однак реально не сформовано
цілісної та дієвої інноваційної системи. Не дивлячись на те, що в багатьох організаціях і
установах України вже створені і функціонують центри трансферу технологій, реальний
досвід їх діяльності важко розповсюдити і використати для нарощування кількості таких
Центрів і підвищення якості їх роботи. Окрім цього, на сьогодні не існує розробленої
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послідовної низки заходів спрямованої на формування та розвиток дієвої інноваційної
інфраструктури України.
Ключові слова: ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ,
ТЕХНОПАРК, НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ.
В умовах глобалізації для будь-якої країни важливою умовою стійкості та соціальноекономічної незалежності є її внутрішня організація, включаючи здатність швидко та чітко
реагувати на зміни внутрішньої та зовнішньої кон’юнктури як окремих галузей,так і країни в
цілому, здійснювати швидку адаптацію за рахунок засобів інноваційної політики. Таким
чином, вимоги до високої організації локальних систем, як більш мобільних у порівнянні із
глобальною системою значно зростають. Цей процес ставить питання розробки та реалізації
різноманітних програм соціально-економічної політики, як способу розвитку української
науки та економіки.
Сьогодні проблемам інноваційного розвитку присвячено численні публікації. Серед
вітчизняних вчених вагомий внесок в опрацювання проблем інноваційного розвитку держави
зробили О. А. Амоша, В. М. Геєць, О. П. Зінченко, В. П. Ільчук, В. П. Семиноженко,
Д. М. Стеченко, М. Г. Чумаченко, М. В. Шингур та ін. Загалом, усі вони наголошують на
необхідності переходу до інноваційної моделі розвитку економіки, відзначають недостатню
ефективність інноваційної політики в Україні, зосереджують увагу на механізмах
забезпечення інноваційного зростання держави.
Формування інституційного забезпечення процесів становлення інноваційної
інфраструктури в Україні є однією з найактуальніших проблем вітчизняної економіки.
Метою статті є огляд основних світових моделей функціонування інноваційної
інфраструктури та аналіз проблем її розвитку в Україні.
Ефективна інноваційна інфраструктура ринку покликана забезпечувати організаційну,
правову та економічну підтримку розвитку інноваційного потенціалу підприємств на різних
рівнях та в різних формах.
Серед головних складових інноваційної інфраструктури можна назвати фінансовокредитні установи; зони інтенсивного науково-технічного розвитку (технополіси); технопарки
(технологічні парки, агропарки, інноваційні парки); інноваційні центри (технологічні,
регіональні, галузеві); інкубатори (інноваційні, технологічні, інноваційного бізнесу);
консалтингові (надання консультацій) фірми, компанії, промислово-фінансові групи, кластери
та інші [5].
Інноваційний процес здійснюється як на державному, так і на міждержавному рівнях,
у регіональних і галузевих сферах, місцевих формуваннях, безпосередньо на підприємствах.
Однак, слід зауважити, що інноваційна діяльність великих і малих підприємств відрізняється.
Це зумовлене різною стратегією діяльності таких підприємств. Відповідно, організаційні
форми інноваційної діяльності мають широкі межі: від бізнес-інкубаторів, які допомагають
реалізувати підприємницькі проекти на початковій стадії існування фірми, до стратегічних
альянсів, покликаних реалізувати складні інноваційні проекти, в тому числі міжнародного
рівня [6].
Як свідчить міжнародний досвід, саме наукоємна промисловість, до якої і належить
виробництво ветеринарних препаратів та кормових добавок, вважається найбільш
результативною із впровадження інновацій.
Так, ветеринарне фармацевтичне виробництво все більш орієнтується не лише на
масового споживача, а й на специфічні запити, тобто на невеликі за місткістю ринки. Загалом,
помітно зростає чисельність підприємницьких структур, особливо малих та середніх
підприємств, які спроможні швидко адаптуватися до вимог зовнішнього середовища. Швидкі
темпи модернізації життя людей призводять до зростання вимог до якості товарів та послуг.
Однак, в Україні загострилася проблема технологічного стану підприємств. Досвід
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розвинених країн свідчить, що досягнення високого рівня споживання і якості життя можливе
лише на засадах нової постіндустріальної цивілізації, найсуттєвішими ознаками якої є
інноваційний розвиток. Проте, технологічна структура ветеринарної фармацевтичної
промисловості України дуже часто не відповідає вимогам часу, тому просте її відтворення не
може забезпечити підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва.
Загалом у організаційних схемах розвитку інфраструктури інноваційного потенціалу
існують помітні відмінності, залежно від країни, де ця інфраструктура створена. В першу
чергу це пояснюється відмінностями у прийнятих національних системах нововведення [4].
Сьогодні сформувалися три основних типи моделей побудови технопарків:
американська (США, Великобританія); японська (Японія); змішана модель (Франція,
Німеччина).
Основна особливість американської моделі, яка відрізняє її від двох інших – створення
трьох типів технопарків: наукові парки, дослідницькі парки, інкубатори (інноваційні центри).
Японська модель передбачає побудову абсолютно нових міст – так званих
„технополісів”, в яких зосереджуються наукові дослідження у передових та піонерських
галузях та наукомістке промислове виробництво.
Особливостями змішаної моделі є наявність будівлі, призначеної для розміщення
десятків малих фірм та наявність кількох засновників.
За визначенням Міжнародної асоціації технологічних і наукових парків (ІАSP),
науковий або дослідницький парк представляє собою структуру, керування якою здійснюється
згідно із формальною угодою про співробітництво з університетами та дослідницькими
центрами з метою сприяння створенню та розвитку наукомістких підприємств, шляхом
передачі наукових та технічних знань та управлінських навичок фірмам-клієнтам [1]
Технопарк – організація, якою керують професіонали, основною метою яких є
збільшення багатства його співтовариства, просуваючи культуру інновацій та
конкурентоспроможність його взаємопов’язаних видів комерційної діяльності, заснованої на
знаннях. Щоб реалізувати такі цілі, технопарк стимулює та керує потоком знань та технологій
серед університетів, науково-дослідних центрів, компаній та на ринку. Це полегшує створення
та ріст інноваційних компаній через інкубацію та процеси додаткового доходу та забезпечує
створення інших цінних послуг, включно із створенням високоякісних місць та засобів
обслуговування.
Спільним напрямком розвитку інноваційної діяльності різних країн є те, що уряди цих
країн при формуванні правових умов управління інтелектуальною власністю, створеною у
державних
науково-дослідних
організаціях,
намагаються
розвивати
відповідну
інфраструктуру, яка б стимулювала процес передачі технологій та комерціалізації досліджень
та розробок.
Сьогодні функціонування інноваційної структури в Україні є недосконалою. Вона не
охоплює усіх ланок інноваційного процесу. Немає системного підходу до забезпечення
відповідними послугами у сфері інноваційної діяльності. Не підтримується належним чином
діяльність винахідників, раціоналізаторів, науковців, що мають завершені науково-технічні
розробки, не створюються центри трансферу технологій. Не в повному обсязі реалізуються
освітній та науковий потенціал, насамперед вищих навчальних закладів, у сфері
інформаційно-комунікаційних високих технологій, інформаційні ресурси системи науковотехнічної та економічної інформації, зокрема бази даних із питань технологій, науковотехнічних досягнень.
Варто зазначити, що сьогодні в Україні сформовані лише деякі елементи інноваційної
структури, практично не діють венчурні фонди і центри трансферу технологій. Не можна не
погодитись із твердженням наведеним у вітчизняній Концепції Державної цільової
економічної програми створення в Україні інноваційної інфраструктури, що збереження
існуючого підходу до розвитку інноваційної інфраструктури призведе до поглиблення
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проблем у сфері інноваційної діяльності та подальшої деформації структури національної
економіки.
Частка експорту в загальному обсязі інноваційної продукції свідчить про значний
науково–технологічний та інтелектуальний потенціал української економіки. Однак, без
впровадження дієвого інституційного забезпечення розвитку інноваційної діяльності успіхи у
цьому напрямі будуть лишатись незначними. Це підтверджує показник питомої ваги експорту
реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції, що становить
в Україні 2–3 % [2]
Ще однією причиною низького рівня інноваційності економіки України є домінування
великих підприємств «старопромислових» галузей, які забезпечують економічне зростання у
поєднанні із малою кількістю інноваційно-активних малих та середніх підприємств.
Загальновизнано, що центральне місце в інноваційній системі займає підприємство, яке
формує попит на інноваційну продукцію, перетворює знання в інноваційний капітал та
визначальну роль у цьому процесі малих і середніх підприємств [3].
Загалом розбудова в Україні мережі технопаркових структур та центрів трансферу
технологій, як ключових елементів інноваційної інфраструктури держави без сумніву
сприятиме росту вітчизняної економіки. Мережа цих структур здатна реально сприяти
інтеграції освіти, науки, виробництва і бізнесу, а також управлінського консультування щодо
розробки і реалізації інноваційних проектів. За таких умов буде формуватися і ефективно
використовуватися інтелектуальний потенціал як визначальна складова інноваційної
діяльності.
ВИСНОВКИ
1. Використовуючи трансфер технологій, розвинуті країни прагнуть посилити свої
позиції, і структуру своєї присутності на міжнародному ринку, тим самим здійснюючи
неадміністративний вплив на структуру виробництва товарів та послуг національного
приватного сектора економіки. Для України запозичення світового досвіду у сфері розвитку
трансферу технологій може послужити поштовхом до реструктуризації економіки та
збільшення експортних надходжень до державного бюджету.
2. Перспектива розширення інноваційної інфраструктури в державі об’єктивно
зумовлена як рівнем науково-технологічного та інтелектуального потенціалу, так і кількістю
об’єктів інтелектуальної власності та інших перспективних розробок, які могли б бути
комерціалізовані.
Перспективи досліджень. Дослідження у контексті даної проблематики тривають.
Планується розробити послідовну низку заходів щодо формування дієвої інноваційної
інфраструктури у галузі ветеринарної фармації.
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SUMMARY
The article explores theoretical and practical aspects of functioning of the various models of
innovation infrastructure. There are analysed individual problems of forming the effective
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infrastructure of Ukrainian innovation system. Foreign experience of innovation infrastructure
formation and peculiarities of its use in Ukraine is considered. It was viewed the basic problems of
innovation infrastructure in Ukraine, briefly analyzed the present state of economics in the context of
implementation the innovation strategy for state development. Was considered the main elements of
innovative infrastructure, tendency and development condition of innovative activity the Ukrainian
enterprises. It should be noted that for today the Ukrainian legislative base in the field of innovative
activity is partly created, however still do not formed the really formed complete and effective
innovative system. In spite of the fact that the centers of transfer technologies are already created and
function in many organizations and establishments of Ukraine, the real experience of their activity it
is difficult to spread and use for increase amount of such Centers and upgrading their work. Besides,
for today the measure consecution for forming and development efficient innovative infrastructure
still have not created.
Keywords: INNOVATIVE INFRASTRUCTURE, TRANSFER OF TECHNOLOGIES,
TECHNOLOGICAL PARK, SCIENTIFIC POTENTIAL.
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ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПРЕДПРИЯТИЙ
С. Н. Темненко
Государственный научно-исследовательский контрольный иинститут ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты функционирования
разных моделей инновационной инфраструктуры. Проведен анализ отдельных проблем
формирования эффективной инфраструктуры инновационной системы в Украине. Рассмотрен
зарубежный опыт формирования инновационной инфраструктуры и особенности его
использования в Украине. Выявлены проблемы развития инновационной инфраструктуры
Украины, приведен короткий анализ современного состояния экономики в контексте
выполнения инновационной стратегии развития государства. Рассмотрены основные
элементы инновационной инфраструктуры, направления и условия развития инновационной
деятельности предприятий. Необходимо заметить, что на сегодня в Украине уже частично
создана законодательная база в сфере инновационной деятельности, однако еще не
сформирована целостная и действенная инновационная система. Несмотря на то, что во
многих организациях Украины уже созданы и функционируют центры трансфера технологий,
реальный опыт их деятельности сложно распространить и использовать для наращивания
количества таких центров и повышения качества их работы. Кроме того, на сегодня не
разработана последовательность мероприятий направленных на формирование и развитие
действенной инновационной инфраструктуры Украины.
Ключевые слова: ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСФЕР
ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕХНОПАРК, НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
ДО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО БЮЛЕТЕНЯ
Бюлетень входить до Переліку наукових фахових видань України в галузі ветеринарних
та сільськогосподарських наук (наказ МОН України № 528 від 12.05.2015 р.).
До Науково-технічного бюлетеня приймаються оригінальні статті з основних напрямів
ветеринарної медицини і тваринництва. Згідно з вимогами ВАК України (№7-05/1 від
15.01.2003 р.), стаття повинна мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз
останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким
присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Статті в бюлетені друкуються українською мовою, а іноземних авторів — англійською,
польською чи російською. Рукопис статті надсилається в одному примірнику. Статтю слід
друкувати у форматі docx. Шрифт Times New Roman. Розмір шрифту — 12, через 1 інтервал,
формат А4 з полями: ліве і праве — 2,0 см, верхнє і нижнє — 2,54 см, абзац — 1,25 см.
Електронний варіант статті надсилається електронною поштою.
Стаття має містити шифр УДК в лівому верхньому куті першої сторінки. Нижче в
центрі: НАЗВА СТАТТІ (великими жирними літерами), ініціали і прізвище автора, його
науковий ступінь, вчене звання (курсивом), назва та поштова адреса наукової установи, де
автор працює (звичайним 12 шрифтом). Якщо стаття написана аспірантом або здобувачем, у
нижній частині першої сторінки під текстом подаються дані про наукового керівника.
На початку статті розміщується анотація українською мовою (не менше 10 рядків,
курсивом). Під анотацією – ключові слова (великими літерами).
Вступна частина повинна містити постановку проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Розділ Матеріали і методи складається так, щоб за наведеним описом можна було
відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання. Треба зазначити
вид і кількість використаних тварин.
У розділі Результати й обговорення бажано уникати повторення табличних даних, а
обговорення обмежити розглядом лише найважливіших із встановлених фактів з урахуванням
попередніх відомостей з даних питань. Таблиці повинні мати заголовок і бути пронумеровані
арабськими цифрами. Таблиці, рисунки, графіки, фото розміщуються після посилання на них
в тексті. Таблиці набираються у програмі Microsoft Word, шрифт 10, слово Таблиця
(курсивом), заголовок таблиці дається жирними літерами по центру. Таблиці повинні бути у
книжковому розташуванні (за винятком дуже громіздких). Формули та рисунки набираються
у редакторі Microsoft Word’95 версія 6,0 або 7,0. Фотографії слід надсилати сканованими і
вставленими в порядку згадування.
У кінці статті розміщуються В И С Н О В К И та Перспективи досліджень.
Після Перспектив подається анотація англійською та російською мовами – для
українських статей (для іншомовних — українською), де вказуються НАЗВА СТАТТІ
великими жирними літерами, під нею ініціали та прізвище автора курсивом, нижче — назва
і адреса наукової установи, ще нижче – S U M M A R Y та А Н Н О Т А Ц И Я, у яких текст
анотації і ключові слова — ідентичні українській.
Використана Л І Т Е Р А Т У Р А подається наприкінці статті в порядку згадування
джерел у тексті та зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний
список оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
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Після літератури обов’язково вказується рецензент (ПІБ, науковий ступінь, вчене
звання, місце роботи).
Окремим файлом треба надіслати SUMMARY до поданої статті у редакторі Word 6 або
7, шрифт Times New Roman, 14, обсяг — 1 повна сторінка.
У разі невідповідності встановленим вимогам, стаття повертається автору.
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