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ВЕГЕТАТИВНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ ВМІСТУ ФЕРУМУ
В КРОВІ КОРІВ, ЗАЛЕЖНО ВІД ПОРИ РОКУ
О. В. Журенко, канд. вет. наук, доцент
В. І. Карповський, д-р вет. наук, професор
Д. І. Криворучко, канд. вет. наук, доцент
О. В. Данчук, канд. вет. наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони,15, м. Київ-41, 03041, Україна
Наведено результати досліджень впливу тонусу автономної нервової системи на
вміст Феруму в крові корів влітку і узимку. Проведені дослідження свідчать, що вміст Феруму
в крові корів-ваготоніків влітку достовірно більше на 11,9 % (р<0,05) відносно показників цих
тварин узимку, тоді, як у тварин нормо- та симпатикотоніків сезонні різниці недостовірні.
У корів-симпатикотоніків тонус автономної нервової системи чинить достовірний вплив на
вміст Феруму у крові літом – ɳ2х=0,69 (р<0,001), тоді, як взимку вплив відсутній. Влітку у
корів симпатикотоніків вміст Феруму в крові нижче 14,3 % (р<0,01) та на 14,6 % (р<0,001)
відповідно до показників тварин нормо- та ваготоніків. Встановлено, що тонус АНС
обернено корелює із вмістом Феруму в крові корів лише літом – r = -0,76 (р<0,001).
Проведений регресійний аналіз взаємозалежності вмісту Феруму в крові корів та тонусу
автономної нервової системи у різні пори року вказує, що тонус автономної нервової системи
пов’язаний із вмістом металу в крові лише літом (b=-5,04; р > 0,004). Так, при збільшені (чи
зменшенні) тонусу на 5 ум. од. (р < 0,01) вміст металу знижується на 1 мкмоль/л. Причому,
до 58 % (р < 0,01) варіацій вмісту Феруму у крові корів зумовлені тонусом автономної
нервової системи. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці сучасних
методів та способів корекції вмісту мікроелементів у крові корів з урахуванням
індивідуальних особливостей їх нервової системи
Ключові слова: КОРОВИ, АВТОНОМНА НЕРВОВА СИСТЕМА, ФЕРУМ.
Вегетативна нервова система регулює всі внутрішні процеси організму, відносну
динамічну сталість внутрішнього середовища відповідно до умов довкілля [1]. Симпатична
частина автономної нервової системи (АНС) мобілізує ресурси організму у відповідь на дію
ендо- та екзогенних подразників, тоді, як парасимпатична її частина здійснює поточну
регуляцію фізіологічних процесів [2]. Симпатичні і парасимпатичні центри АНС знаходяться
в стані безперервного збудження, що має назву «тонус». Тонус АНС розглядають з одного
боку, як один із проявів гомеостазу, а з іншого, як один з механізмів його регуляції [2, 3].
Переважання тонічного впливу парасимпатичної і симпатичної частин АНС прийнято
визначати як ваго- та симпатикотонію. Ваготонія характеризується уповільненим пульсом,
схильністю до почервоніння, пітливістю, шлунковими розладами, а симпатикотонія – навпаки
[2, 4].

11

Сьогодні встановлені особливості метаболізму у тварин різного тонусу автономної
нервової системи, однак, повідомлень щодо регуляторного впливу тонусу АНС на
мінеральний обмін відсутні.
Отже, проведення комплексних досліджень з вивчення вмісту Феруму у крові корів
різного тонусу автономної нервової системи є актуальним, оскільки дозволить поглибити
існуючі знання про вегетативну регуляцію обміну мікроелементів у організмі тварин..
Мета роботи – встановити кортикальні механізми регуляції вмісту Феруму в крові корів
залежно від пори року.
Матеріали і методи. Досліди проводили на коровах української чорно-рябої породи 23-ї лактації. Тонус автономної нервової системи корів визначали за допомогою
тригеміновагального тесту. Відповідно до отриманих результатів, тварину відносили до
нормо-, симпатико- чи ваготоніків. За результатами дослідження тонусу АНС було
сформовано 3 дослідні групи, по 4 тварин у кожній. У першу групу входили тварини–
нормотоніки, у другу – ваготоніки, у третю – симпатикотоніки. Матеріалом для досліджень
слугували зразки крові тварин отримані з яремної вени. Відбір крові проводили двічі, улітку і
зимою. У цільній крові визначали вміст Феруму методом атомно-абсорбційної
спектрофотометрії в полум’яному режимі [5]. Результати досліджень обробляли згідно із
загальновизнаними методами статистики (кореляційний, регресійний та одно-, двофакторний
дисперсійний аналіз) з використанням комп’ютерних програм Microsoft Exel.
Результати й обговорення. Дослідження тонусу автономної нервової системи за
допомогою тригеміновагального тесту дозволяє достовірно визначити приналежність корів
відповідно до тонусу автономної нервової системи (табл. 1). Вплив на серцевий ритм
автономної нервової системи визначається сукупністю активності її симпатичних і
парасимпатичних центрів та опосередкований через тонічну активність метасимпатичного
відділу серця [2, 6]. У стані спокою симпатичний тонус суттєвого не впливає на серцевий ритм,
а діє головним чином на силу скорочень серцевого м’язу, збільшуючи скоротливу активність
м’язів стінок шлуночків. Симпатична нервова система спільно з базовою метасимпатичною
системою забезпечує більш надійну та стабільну роботу серця в умовах підвищених м’язових
навантажень [7]. У корів-симпатикотоніків за результатами досліджень тригеміновагального
рефлексу зростає частота серцевих скорочень на 13,3±1,3 поштовхів (p<0,001).
Таблиця 1
Частота серцевих скорочень у корів з різним тонусом автономної нервової системи, М ± m, n = 5
Тонус автономної
нервової системи
Нормотоніки
Ваготоніки
Симпатикотоніки

Частота серцевих скорочень, уд./хв.
До натискання на очні яблука Після натискання на очні яблука
69,5±4,9
71,0±5,1
66,3±6,2
78,3±7,6
86,5±5,6
73,3±6,5

Різниця
-1,5± 1,2
-12,0±1,6***
13,3±1,3***

Примітка: достовірні різниці з нормотоніками: р < 0,001-***.

Парасимпатичний відділ автономної нервової системи діє на серце, пригнічуючи
частоту та силу його скорочень, провідність та збудливість [8]. У корів-ваготоніків за
результатами досліджень тригеміновагального рефлексу частота серцевих скорочень
знижується на 12,0±1,6 поштовхів (p<0,001).
Проведені дослідження свідчать, що вміст Феруму в крові корів нормо- та
симпатикотоніків, незалежно від пори року, має тенденцію до меншого його вмісту у крові
корів-нормотоніків та більшого – у симпатикотоніків взимку (в межах 6,7–6,8 %). Тоді, як у
корів-ваготоніків вміст Феруму в крові влітку достовірно більше на 11,9 % (р<0,05) відносно
показників цих тварин узимку (табл. 2). Збудження парасимпатичних волокон має
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анаболічний вплив на обмін речовин, тобто призводить до відновлення гомеостазу
(трофотропний ефект) [3].
Достовірних різниць у вмісті Феруму в крові корів різного тонусу АНС не встановлено.
Однак, влітку у корів симпатикотоніків вміст Феруму в крові нижче 14,3 % (р<0,01) та на
14,6 % (р<0,001), відповідно до показників тварин нормо- та ваготоніків.
Таблиця 2
Вміст Феруму в крові корів з різним тонусом автономної нервової системи,
залежно від пори року, мкмоль/л (М±m, n=5)
Пори року

Тонус АНС корів
Ваготоніки
19,54±0,37
17,22±0,62

Нормотоніки
19,46±0,64
18,15±0,6

Літо
Зима

Симпатикотоніки
16,68±0,49**
17,81±1,08

Примітка: достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,01-**.

Дослідниками встановлено, що симпатичному відділу АНС належить особливе місце в
регуляції процесів кишкового всмоктування [9]. Оперативне усунення симпатичних впливів
призводить до зростання всмоктування глюкози в кишечнику кроля на 90 % протягом години.
Ця закономірність розвивається завдяки збільшенню просвіту артеріальних судин та капілярів
кишкової стінки, а також посилення її моторики [1].
Тонус автономної нервової системи у корів нормо- та ваготоніків достовірно не впливає
на вміст Феруму в крові корів (ɳ2х=0,04–0,19). Однак, відмітимо збільшення сили впливу
тонусу АНС на вміст Феруму у крові цих тварин влітку (рис.).
0,69***

ум. од.

0,8
0,6
0,4
0,2

0,19

0,16
0,04

0,06

0,00

0
Літо

Зима

Рис. Вплив тонусу автономної нервової системи на вміст Феруму в крові корів, ɳ2х (n=12).
Примітка: показники достовірні при: р < 0,001-***.

Симпатичний відділ АНС сприяє значному підвищенню процесів катаболізму
(глікогенолізу, гліконеогенезу, ліполізу), посиленню діяльності серцево-судинної системи,
перерозподілу об’єму крові з ділянок здатних переносити гіпоксію, в ділянки, де наявність
кисню та енергетичних джерел є основою існування [3]. У корів-симпатикотоніків тонус
автономної нервової системи чинить достовірний вплив на вміст Феруму у крові літом –
ɳ2х=0,69 (р<0,001), тоді, як взимку вплив відсутній.
Проведений регресійний аналіз взаємозалежності вмісту Феруму в крові корів та
тонусу автономної нервової системи у різні пори року (табл. 3) вказує, що тонус АНС
пов’язаний з вмістом металу в крові лише літом (b=-5,04; р > 0,004).
Так, при збільшені (чи зменшенні) тонусу на 5 ум. од. вміст металу в крові знижується
на 1 мкмоль/л. Причому, коефіцієнт детермінації (R2) становить – 0,58 (р < 0,01), отже, до 58 %
варіацій вмісту Феруму у крові корів зумовлені тонусом АНС.
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Встановлено, що тонус АНС обернено корелює із вмістом Феруму в крові корів лише
літом – r = -0,76 (р<0,001), тоді, як взимку дані взаємозв’язки відсутні (r = -0,18).
Таблиця 3
Регресійний аналіз залежності вмісту Феруму в крові корів від тонусу
автономної нервової системи у різні пори року (ум. од.; n=16)
Пора року

Показники

Літо
-5,04
0,58
0,004

Коефіцієнт регресії
R-квадрат
P-значення

Зима
1,32
0,03
0,578

Двофакторний дисперсійний аналіз засвідчує відсутність впливу пори року
(F=2,91>FU=3,55; р=0,08) та тонусу АНС (F=2,33>FU=4,41; р=0,14) на вміст Феруму в крові
корів (табл. 4). Також, слід відмітити відсутність міжфакторної взаємодії між джерелами
варіації (F=3,50<FU=3,55; р=0,052), однак, «P-Значення» знаходиться на межі достовірності,
отже, можна припустити, що пора року в певній мірі може чинити вплив на тонус АНС.
Таблиця 4
Двофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу АНС та пори року на вміст Феруму в крові корів
Джерело варіації
Тонус АНС
Пора року
Міжфакторна взаємодія
Внутрішня
Всього

SS
10,46
4,19
12,59
32,38
59,62

df
2
1
2
18
23

MS
5,23
4,19
6,29
1,80

F
2,91
2,33
3,50

P-Значення
0,08
0,14
0,052

F критичне
3,55
4,41
3,55

Таким чином, за допомогою проведених досліджень встановлено, що у корівсимпатикотоніків нижчий вміст Феруму в крові відповідно до показників тварин нормо- та
ваготоніків. Існують дані, що тонус АНС впливає на показники росту та розвитку тварин і
проявляються у тому, що найбільш перспективними для господарського використання є
корови з нормотонічним та парасимпатотонічним типами автономного тонусу, тому що у них
спостерігаються вищі показники маси тіла, порівняно з тваринами симпатотоніками [8].
ВИСНОВКИ
1. У корів-симпатикотоніків тонус автономної нервової системи чинить достовірний
вплив на вміст Феруму у крові літом – ɳ2х=0,69, в наслідок чого вміст Феруму в їх крові нижче
14,3–14,6 % (р<0,01-0,001) відповідно до показників тварин нормо- та ваготоніків.
2. При збільшені чи зменшенні показника тригеміновагального рефлексу у корів на
5 ум. од. вміст Феруму, у їх крові зменшується на 1 мкмоль/л. Причому, до 58 % (р < 0,01)
варіацій вмісту Феруму у крові корів зумовлені тонусом АНС.
Перспективи досліджень. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці
сучасних методів та способів корекції вмісту мікроелементів у крові корів з урахуванням
індивідуальних особливостей їх нервової системи.
VEGETATIVE MECHANISMS OF THE REGULATION OF FERUM CONTENT IN
BLOOD OF CORES DEPENDING ON THE PORR OF YEAR
O. V. Zhurenko, V. I. Karpovskiy, D. І. Kryvoruchko, О. V. Danchuk
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
15, Heroiv Oborony str., Kyiv-41, 03041, Ukraine
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SUMMARY
The results of researches of the influence of the tone of the autonomic nervous system on the
content of Ferum in the blood of cows in summer and in winter are given. The conducted studies
indicate that the content of Ferum in the blood of cow vagotonics in the summer is significantly higher
by 11,9% (p <0,05) relative to the indices of these animals in winter, whereas in seasonal variations
in normal and sympathetic animals are not reliable. In cows-sympathicotonics, the tone of the
autonomic nervous system has a significant effect on the content of Ferum in the blood in the summer
- 2 x = 0.69 (p <0.001), whereas in winter there is no effect. In the summer of sympathicotonics in
cows, the content of Ferum in the blood is lower than 14.3% (p <0.01) and 14.6% (p <0.001) in
normotensive and vagotonics. It was established that the tone of the ANS inverted correlates with the
content of Ferum in the blood of cows only in the summer - r = -0.76 (p <0.001). The regression
analysis of interdependence between the content of Ferum in the blood of cows and the tone of the
autonomic nervous system in different seasons suggests that the tone of the autonomic nervous system
is associated with the metal content in the blood only in the summer (b = -5.04; p> 0.004). So, when
you increase (or decrease) the tone by 5 u. unit (p <0,01) the metal content is reduced by 1 μmol / l.
Moreover, up to 58% (p <0,01) variations in the content of Ferum in the blood of cows are caused by
the tone of the autonomic nervous system. Prospects for further research are the development of
modern methods and methods for correcting the content of trace elements in the blood of cows, taking
into account the individual characteristics of their nervous system.
Keywords: COWS, AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM, FERUM.
ВЕГЕТАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ФЕРУМА
В КРОВИ КОРОВ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРЫ ГОДА
Е. В. Журенко, В. И. Карповский, Д. И. Криворучко, О. В. Данчук
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Героев Обороны, 15, г. Киев-41, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
Приведены результаты исследований влияния тонуса автономной нервной системы на
содержимое Ферума в крови коров летом и зимой. Проведенные исследования
свидетельствуют, что содержимое Ферума в крови коров-ваготоников летом достоверно
больше на 11,9 р<0,05) относительно показателей этих животных зимой, тогда, как у
животных нормо- и симпатикотоников сезонные разницы недостоверные. В коровсимпатикотоников тонус автономной нервной системы оказывает достоверное влияние на
содержимое Ферума в крови летом – ɳ2х=0,69(р<0,001), тогда, как зимой влияние отсутствует.
Летом у коров симпатикотоников содержимое Ферума в крови ниже 14,3 р<0,01) и на 14,6
р<0,001) в соответствии с показателями животных нормо- и ваготоников. Установлено, что
тонус АНС обратно коррелирует с содержимым Ферума в крови коров лишь летом - r = 0,76(р<0,001). Проведенный регрессионный анализ взаимозависимости содержимого Ферума
у крови коров и тонуса автономной нервной системы в разные времена года указывает, что
тонус автономной нервной системы связан с содержимым металла в крови лишь летом (b=-5,
04; р > 0,004). При увеличенные (уменьшении ли) тонусу на 5 ус. ед. (р < 0,01) содержимое
металла снижается на 1 мкмоль/л. Причем, до 58 р < 0,01) вариации содержимого Ферума в
крови коров предопределены тонусом автономной нервной системы.
Ключевые слова: КОРОВЫ, АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА, ФЕРУМ.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АТОКСІЛ-ВП ПРИ ЛІКУВАННІ
РОЗЛАДІВ ТРАВЛЕННЯ У ТЕЛЯТ
І. Я. Коцюмбас, д-р вет. наук, проф., академік НААН
Н. Е. Лісова, канд. с.-г. наук,
О. В. Михалюк, молодший науковий співробітник,
М. І. Жила, д-р вет. наук,
Н. В. Шкодяк, канд. вет. наук,
О. М. П’ятничко, канд. с.-г. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведені результати досліджень із вивчення терапевтичної ефективності
та безпечності препарату Атоксіл-ВП, порошок, виробництва ТзОВ «Орісіл-Фарм» (Україна)
при лікуванні розладів травлення з діарейним синдромом та інтоксикацій у телят. У
результаті досліджень встановлено, що при застосуванні препарату у рекомендованій
виробником дозі та способі застосування покращився клінічний стан тварин, ліквідувалися
прояви захворювання, знизилися ознаки інтоксикації організму. Окрім лікувального ефекту,
препарат добре переносився тваринами, позитивно впливав на морфо-функціональний стан
організму телят, відновлював електролітний баланс організму.
Ключові слова: АТОКСІЛ-ВП, ТЕЛЯТА, ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ,
ГЕМАТОЛОГІЧНІ І БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ.
Серед найбільш розповсюджених хвороб, що виникають у перші дні після народження
телят, є гострі розлади травлення з діарейним синдромом. У хворих тварин розвивається стан
метаболічного ацидозу, порушується електролітний баланс крові. Тому у ветеринарній
медицині для лікування хворих на гострі розлади травлення тварин застосовуються препарати
ентеросорбентів [1, 2].
Атоксіл-ВП – ентеросорбент з вираженими сорбційними властивостями, виявляє
дезінтоксикаційну, протимікробну та ранозагоювальну дію. Адсорбує з травного тракту і
виводить з організму ендогенні та екзогенні токсичні речовини кормового походження,
бактеріальні алергени, мікробні ендотоксини, токсичні продукти при порушеному травленні
білків у кишечнику.
Метою роботи було вивчення лікувального ефекту від застосування препарату на
хворих телятах, дослідження впливу препарату на основні морфологічні та біохімічні
показники крові тварин, вивчення безпечності застосування препарату.
Матеріали і методи. Клінічні випробування препарату Атоксіл-ВП, порошок,
проведені в умовах ННДЦ Львівського національного аграрного університету, с. Малі
Підліски Жовківського району Львівської обл., на телятах віком 21-30 діб, чорно-рябої породи,
при лікуванні гострих шлунково-кишкових захворювань, переважно аліментарного
походження, з діарейним синдромом. Після проведеного клінічного обстеження телят
молочного періоду було ізольовано тварин, у яких виявляли симптоми розладу травлення,
проноси, кал водянистої консистенції жовтувато-зеленуватого кольору. У хворих тварин
відмічали пригнічений стан, сухість видимих слизових оболонок, зменшення еластичності
шкіри, часті позови до дефекації, забрудненість шерстного покриву в ділянці ануса та стегон
каловими масами. У переважній більшості телят температура тіла коливалася в межах 37,8-
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39,5 оС, частота серцевих скорочень та дихання не змінена, апетит помірно збережений,
перистальтика кишок пришвидшена.
Діагноз було поставлено на основі даних анамнезу, клінічних ознак захворювання,
результатів лабораторних досліджень. Захворювання виникало у телят найчастіше при
порушенні умов годівлі (несвіже, холодне молоко, недотримання ветеринарно-санітарних
умов, нерегулярність терміну випоювання). Із хворих тварин було сформовано групу з 10
голів. Телятам випоювали дослідний препарат Атоксіл-ВП, розчинений кип’яченою водою, в
дозі 0,3 г/кг маси тіла на добу, в два прийоми, за 1 год перед випоюванням молока, впродовж
3-5 діб.
Перед лікуванням, на 7 і 14 добу після проведеного лікування від хворих телят відбирали
кров для подальших лабораторних досліджень, які проводилися в лабораторії клінікобіологічних досліджень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.
Морфо-функціональний стан організму тварин до і після лікування встановлювали за
морфологічними та біохімічними показниками крові, які визначали згідно зі
загальноприйнятими методиками [3-5]. У стабілізованій крові досліджували морфологічні
показники: число еритроцитів, лейкоцитів, лейкоформулу, середню концентрацію гемоглобіну
в еритроциті (MCHC), середню масу гемоглобіну в еритроциті (MCH), середній об'єм
еритроцита (MCV), кольоровий показник, гематокрит, швидкість осідання еритроцитів
(ШОЕ). Вміст гемоглобіну в крові визначали нефелометрично гемоглобінціанідним методом.
Загальну кількість лейкоцитів та еритроцитів у крові досліджували в камері Горяєва,
лейкоформулу виводили на основі мікроскопії мазків крові із диференціальним підрахунком
різних форм лейкоцитів.
У сироватці крові визначали вміст загального білка, Калію, Натрію, Кальцію та
неорганічного фосфору, активність АлАТ, АсАТ, ЛФ, вміст креатиніну, сечовини, за
допомогою напівавтоматичного біохімічного аналізатора (HumaLyzer 3000).
Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність різниці показників
(р<0,05) за критерієм Стьюдента.
Результати й обговорення. За результатами лабораторних досліджень, проведених до
початку лікування, встановлено, що кількість еритроцитів у крові дослідних тварин була
нижчою від фізіологічних норм, прийнятих для молодняку ВРХ цього віку, в середньому на
23-24 % (табл. 1).
Таблиця 1
Гематологічні показники телят за умов застосування препарату Атоксіл-ВП при лікуванні гострих
шлунково-кишкових захворювань з діарейним синдромом, (М±m, n=10)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Гематокрит, %
МСН, пг
МСНС, г/дл
МСV, мкм3
Колірний показник
ШОЕ, мм/год.
Лейкоцити, Г/л
Базофіли, %
Еозинофіли, %
Нейтрофіли паличкоядерні, %
Нейтрофіли сегментоядерні, %
Лімфоцити, %
Моноцити, %

До лікування
97,6±9,5
6,5±0,4
42,0±4,0
15,3±2,2
23,2±6,9
50,1±3,9
0,86±0,09
0,6±0,1
7,7±1,2
0
2,8±0,6
4,8±0,6
22,8±0,6
63,2±1,3
6,4±0,8
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Після лікування
7 доба
14 доба
92,6±7,6
110,7±3,1
7,0±0,8
7,8±0,5
35,2±3,1
38,4±3,3
12,4±0,7
14,2±0,8
25,8±5,7
28,8±2,4
50,8±5,3
49,2±4,1
0,72±0,04
0,82±0,19
0,8±0,1
0,8±0,2
9,9±0,5
9,8±1,0
0
0
4,4±0,4
5,0±0,3
5,2±0,6
3,1±0,4
26,8±1,4
34,3±1,0
59,2±1,6
55,4±1,4
6,4±0,4
7,8±1,0

Також дещо нижчим був вміст гемоглобіну, що було наслідком незадовільного
клінічного стану телят внаслідок захворювання та показником зниження функціонального
стану кровотворної системи і окиснювальних процесів в організмі [6, 7]. Гематокрит у хворих
телят був дещо збільшеним, що було проявом відносної дегідратації організму; індекси
червоної крові коливалися в межах фізіологічної норми для даного віку телят із значними
індивідуальними відмінностями.
Зниженими були показники кількості лейкоцитів, що свідчило про недостатній імунний
потенціал організму хворих телят і зниження клітинних факторів природної резистентності.
Це опосередковано підтверджувалося показниками лейкограми, що у переважній більшості
були на нижній межі норми або нижчими за неї (зокрема, вміст сегментоядерних нейтрофілів
та моноцитів).
У той же час, вміст паличкоядерних нейтрофілів був на верхній межі фізіологічних
значень, що було проявом запальних процесів в організмі телят. Разом з тим, виявлений
нормальний відсотковий вміст лімфоцитів вказував на достатній потенціал противірусного
захисту.
За показниками біохімічних процесів організму тварин у період до застосування
препарату (табл. 2), встановлено нижчий від норми вміст кальцію, вищий ‒ показників натрію,
магнію, неорганічного фосфору в сироватці крові, порівнюючи з фізіологічними параметрами,
що свідчило про порушення мінерального обміну в організмі на рівні процесів
внутрiшньоклітинного балансу та деяку дегідратацію організму.
Таблиця 2
Біохімічні показники крові телят за умов застосування препарату “Атоксіл-ВП“ при лікуванні гострих
шлунково-кишкових захворювань з діарейним синдромом, (М±m, n= 10)
Показники
Загальний білок, г/л
Кальцій, ммоль/л
Натрій, ммоль/л
Магній, ммоль/л
Калій, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
АлАТ, Од/л
АсАТ, Од/л
ЛФ, Од/л
Креатинін, мкмоль/л
Сечовина, ммоль/л

Після лікування

До лікування

7 доба
56,0±3,0
3,22±1,16
144,7±11,2
0,96±0,08
7,72±0,74
3,13±0,15
14,9±1,9
57,1±8,3
198,0±24,9
114,0±1,8
3,8±0,2

54,4±1,4
2,08±0,1
149,6±6,5
1,11±0,19
7,20±1,00
2,96±0,19
11,4±1,7
48,4±3,9
209,3±47,5
109,9±7,4
4,0±0,2

14 доба
55,8±1,2
3,71±0,13*
135,1±9,4
1,16±0,13
6,01±1,02
2,52±0,18
19,8±2,0*
61,0±7,8
124,7±15,6
99,4±3,3#
3,3±0,1

Примітка: * ‒ р0-14 ≤ 0,05; #‒ р7-14 ≤ 0,05 .

Відзначено також недостатній рівень загального білка, знижену активність ферментів
переамінування АлАТ і АсАТ, що вказувало на порушення процесів синтезу білка, а також
було наслідком порушення процесів травлення та засвоєння поживних речовин; зокрема,
зниження активності АсАТ має місце також при недостатності вітамінів групи В.
Одночасно відзначено підвищення активності ЛФ, у середньому, в 2,1‒2,8 раза.
Підвищена концентрація креатиніну та сечовини в сироватці крові телят також вказувала на
порушення процесів детоксикації та білкового обміну.
Клінічний огляд телят на 4-6 добу після введення препаратів виявив покращення
загального стану організму тварин. Проте показники гемопоезу на цей період
характеризувалися ще недостатнім рівнем гемоглобіну на 7 добу досліду. Однак, показник
кількості еритроцитів поступово підвищувався, що вказувало на активацію процесів
кровотворення. Розрахункові показники червоної крові (середній вміст та концентрація
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гемоглобіну в еритроциті) можуть свідчити про збільшення числа молодих форм еритроцитів
у крові. На активацію гемопоезу вказувало також поступове зростання числа лейкоцитів і
стабілізація лейкоформули та наближення їх до фізіологічних меж норми, характерних для
телят цього віку. Встановлено нормалізацію відносного вмісту сегментоядерних нейтрофілів
та еозинофілів, що було ознакою покращення стану захисних систем організму, зокрема,
відновлення клітинного фактору неспецифічної резистентності, що забезпечує захист від
патогенної мікрофлори.
Зростання вмісту гемоглобіну в крові піддослідних тварин виявлено лише на 14 добу
після введення препаратів. Так, рівень гемоглобіну в крові телят зріс у середньому на 13,4 %,
порівняно з показниками до лікування. Кількість еритроцитів у крові телят зростала і була
вищою на 20 % ніж показник до лікування.
За показниками мінерального обміну, починаючи з 7 доби, відзначено тенденцію до
підвищення вмісту Кальцію в сироватці крові; зі збереженням такої динаміки до 14 доби, коли
різниця з показниками до лікування досягала рівня достовірності. Також, починаючи з 7 доби
після початку застосування, відзначено поступове наближення рівня Калію, Натрію, Магнію
та Фосфору до показників фізіологічної норми, що означало як відновлення балансу
внутрішньо- та позаклітинних катіонів зокрема, так і мінерального забезпечення організму
молодняку в цілому.
Про відновлення стабільності організму та активацію процесів синтезу білків свідчили
показники активності ферментів переамінування АлАТ і АсАТ. Так, активність АлАТ
підвищувалася, починаючи з 7 доби, і зростаючи до 14 доби на 73,6 %, порівняно з
початковими низькими значеннями. Разом з тим, зниження концентрації креатиніну та
сечовини в сироватці крові на 14 добу вказувало на зниження інтоксикації організму телят та
поступове відновлення нормального фізіологічного стану тварин.
ВИСНОВКИ
1. Результати клінічного дослідження препарату «Атоксіл-ВП» порошок, виробництва
ТзОВ «Орісіл-Фарм» (Україна) проведені на телятах, показали його ефективність при
лікуванні розладів травлення з діарейним синдромом. Покращення загального клінічного
стану хворих тварин спостерігали на 3-4 добу від початку застосування препарату.
2. Застосування препарату у рекомендованій виробником дозі та способі застосування
покращувало клінічний стан тварин, ліквідувало прояви захворювання, знижувало ознаки
інтоксикації організму. Окрім лікувального ефекту, препарат добре переносився тваринами,
позитивно впливав на морфо-функціональний стан організму телят, відновлював
електролітний баланс організму.
Перспективи досліджень. Перспективним напрямком подальших досліджень є
встановлення терапевтичної ефективності препарату Атоксіл-ВП при лікуванні шлунковокишкових захворювань з ознаками інтоксикації у молодняку дрібної рогатої худоби.
APPLICATION OF THE PREPARATION ATOXYL-VP IN THE TREATMENT
OF CALVES WITH DIGESTIVE DISORDERS
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SUMMARY
The article presents the results of research on the therapeutic efficacy and safety of the drug
Atoksil-VP, a powder manufactured by Orisil-Farm Ltd. in Ukraine for the treatment of digestive
disorders with diarrhea syndrome and intoxication in calves. As a result of the research, it was found
that when the drug was used in the dose and method recommended by the manufacturer, the clinical
condition of the animals improved, the signs of the disease were eliminated, signs of intoxication of
the organism decreased. In addition to the therapeutic effect, the drug was well tolerated by animals,
positively influenced the morpho-functional state of calves, restored the electrolyte balance of the
organism.
Keywords:
ATOXYL-VL,
CALVES,
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АТОКСИЛ-ВП ПРИ ЛЕЧЕНИИ
РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ТЕЛЯТ
И. Я. Коцюмбас, Н. Э. Лисовая, О. В. Михалюк, Н. И. Жила, Н. В. Шкодяк,
О. М. Пятничко
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветпрепаратов
и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований терапевтической эффективности
препарата Атоксил-ВП, порошок, производства ТзОВ «Орисил-Фарм» (Украина), при лечении
расстройств пищеварения с диарейным синдромом и интоксикаций у телят. В результате
исследований установлено, что при применении препарата в рекомендованных
производителем дозах и способах введения улучшалось клиническое состояние животных,
исчезали признаки интоксикации организма. Кроме лечебного эффекта, препарат хорошо
переносился животными, положительно влиял на морфо-функциональное состояние
организма телят, восстанавливал электролитный баланс организма.
Ключевые
слова:
АТОКСИЛ-ВП,
ТЕЛЯТА,
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КРОВИ.
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ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ, АНІОННИХ І НЕЕСТЕРИФІКОВАНИХ
ЖИРНИХ КИСЛОТ У ТКАНИНАХ ГРУДЕЙ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ
В РІЗНИХ ПРИРОДНИХ ЗОНАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Й. Ф. Рівіс, д-р с.-г. наук,
О. Я. Клим, аспірант
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна
Робота полягала у дослідженні інтенсивності нагромадження окремих важких
металів, аніонних і неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл,
отриманих із вуликів, розміщених у гірській, передгірній та лісостеповій зонах Карпатського
регіону. Встановлено, що в тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із вуликів,
розміщених у передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з
гірською, є більший вміст Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму і Кадмію та
аніонних насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот. При цьому в них є
меншим вміст неестерифікованих насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних
кислот. Високий рівень важких металів і аніонних жирних кислот та низький –
неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із
вуликів, розміщених у передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону,
порівняно з гірською, є наслідком урбанізації та індустріалізації.
Ключові слова: МЕДОНОСНІ БДЖОЛИ, ТКАНИНИ, ВАЖКІ МЕТАЛИ, ЖИРНІ
КИСЛОТИ.
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 [2]. 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].
Міграція важких металів в об’єктах зовнішнього середовища призвела до
нагромадження їх у ґрунтах, рослинах, тканинах медоносних бджіл і продуктах бджільництва
[1, 2]. У результаті змінився характер (змінилися строки цвітіння) і розподіл (одні види
медоносних рослин уступили місце іншим) рослинності, що призвело до погіршення умов
медозбору [1, 3, 4].
Важкі метали причетні до обмінних процесів в організмі медоносних бджіл [2, 3].
Зокрема, важкі метали впливають на інтенсивність обміну білків, ліпідів і вуглеводів в
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організмі бджіл [2]. 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 науковопрактичний інтерес становить дослідження вмісту важких металів, аніонних і
неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, залежно від
природних умов довкілля.
Мета роботи полягала у дослідженні інтенсивності нагромадження окремих важких
металів, аніонних і неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл,
отриманих із вуликів, розміщених у гірській, передгірній та лісостеповій зонах Карпатського
регіону.
Матеріали і методи. Медоносні бджоли відбирались з трьох вуликів на трьох пасіках,
розміщених у гірській, передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону. Зокрема, у
приватних пасічних господарствах гірської (с. Славське Сколівського району), передгірної
(с. Стинава Стрийського району) та лісостепової (с. Миклашів Пустомитівського району) зон
Карпатського регіону. У відібраних зразках тканин грудей медоносних бджіл визначали вміст
аніонних і неестерифікованих жирних кислот (Й. Ф. Рівіс і Р. С. Федорук, 2010) та важких
металів (В. В. Влізло й ін., 2012).
Вміст важких металів (Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму та
Кадмію) у тканинах грудей медоносних бджіл визначали на атомно-абсорбційному
спектрофотометрі С–115 ПК [7]. Концентрація аніонних і неестерифікованих жирних кислот
у тканинах грудей медоносних бджіл визначалася методами газорідинної хроматографії [7, 8].
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 вважалися
вірогідними за p0,05. Для розрахунків було використано комп’ютерну програму Origin 6.0,
Excel (Microsoft, USA).
Результати й обговорення. Констатовано, що в тканинах грудей медоносних бджіл,
отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону,
порівняно з тканинами грудей бджіл, отриманих із 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 тканинах грудей, отриманих з
вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Карпатського регіону, міститься найбільша кількість
згадуваних вище важких металів. Отримані дані характеризують рівень техногенного
забруднення територій у досліджуваних природних зонах Карпатського регіону.
Таблиця 1
Вміст важких металів у тканинах грудей медоносних бджіл, мг/кг сирої маси (М±m, n=3)
Важкі метали та їх
символи
Ферум, Fe
Цинк, Zn
Купрум, Cu
Хром, Cr
Нікель, Ni
Плюмбум, Pb
Кадмій, Cd

Гірська
37,36±0,355
18,31±0,653
2,05±0,086
3,15±0,040
4,10±0,064
0,82±0,020
0,04±0,003

Природні зони Карпатського регіону
Передгірна
40,68±0,924*
22,68±0,894*
2,73±0,056**
3,41±0,061*
4,62±0,119*
0,95±0,032*
0,05±0,003*

Лісостепова
48,16±1,071***
30,39±0,804***
3,05±0,075***
4,08±0,125**
5,25±0,144**
1,18±0,049**
0,08±0,003**

Примітка: у цій і наступних таблицях:  — p 0,05–0,02;  — p 0,01; *** — p 0,001.

Разом з тим, у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у
передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами грудей
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медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській зоні, змінюється вміст
аніонних і неестерифікованих жирних кислот, що впливає на їх антибактеріальну та
антигрибкову активність [4, 5].
Зокрема, вміст аніонних жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл,
отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону,
порівняно з тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській
зоні, є більший (табл. 2). Це зумовлено зв’язуванням жирних кислот з катіонами, якими є важкі
метали [6]. Слід відмітити, що найбільший вміст аніонних жирних кислот виявлено у тканинах
грудей медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Карпатського
регіону.
Таблиця 2
Рівень аніонних жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл,
г∙10-3/кг сирої маси (М±m, n=3)
Жирні кислоти та їх коди
Каприлова, 8:0
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
Арахінова, 20:0
Ейкозаєнова, 20:1
Ейкозадиєнова, 20:2
Ейкозатриєнова, 20:3
Арахідонова, 20:4
Ейкозапентаєнова, 20:5
Докозадиєнова, 22:2
Докозатриєнова, 22:3
Докозатетраєнова, 22:4
Докозапентаєнова, 22:5
Докозагексаєнова, 22:6
Загальна концентрація аніонних жирних кислот
в т. ч. насичені
Мононенасичені
Поліненасичені
ω-3/ω-6

Природні зони Карпатського регіону
Гірська
Передгірна
Лісостепова
0,4±0,033
0,6±0,033*
0,7±0,033**
0,8±0,033
0,1±0,033***
0,1±0,033***
1,3±0,033
1,5±0,033*
1,6±0,033**
2,6±0,115
3,0±0,057*
3,1±0,066*
3,4±0,115
3,8±0,088*
4,0±0,088**
46,7±1,530
50,8±0,638**
51,9±0,493***
2,1±0,088
2,5±0,057*
2,6±0,088*
43,5±1,504
48,0±0,750**
49,0±0,705***
118,1±3,416
126,3±1,010**
128,0±1,078**
100,8±3,875
110,4±1,071**
112,4±1,058***
110,3±3,641
119,0±0,692**
121,1±0,796**
4,9±0,173
5,5±0,145*
5,7±0,120**
8,2±0,317
9,2±0,173**
9,5±0,145***
8,5±0,317
9,5±0,173**
9,8±0,173***
8,3±0,375
9,4±0,145**
9,7±0,120***
114,7±3,334
125,1±1,442*
126,9±1,473***
85,5±1,767
91,0±0,982**
92,0±0,669***
8,2±0,317
9,1±0,145**
9,4±0,120***
8,7±0,317
9,7±0,173**
10,1±0,272*
11,3±0,317
12,8±0,433*
13,3±0,440**
26,5±1,992
31,4±0,433**
32,2±0,338***
30,2±1,214
33,8±0,550**
34,6±0,328***
745,0
812,5
827,7
103,6
113,3
116,1
128,4
138,0
140,1
513,0
561,2
571,5
10,3
10,3
10,3

Більша кількість аніонних жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл,
отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій) зонах Карпатського регіону,
порівняно з тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській
зоні, зумовлена більшим вмістом в їх складі насичених жирних кислот з парною (відповідно
109,5 і 112,1 проти 100,2 г∙10-3/кг сирої маси) і непарною (3,8 і 4,0 проти 3,4) кількістю
вуглецевих атомів у ланцюгу, мононенасичених жирних кислот родин ω-7 (2,5 і 2,6 проти 2,1)
і ω-9 (135,5 і 137,5 проти 126,3) та поліненасичених жирних кислот родин ω-3 (284,9 і 290,0
проти 261,2) і ω-6 (відповідно 276,3 і 281,5 проти 251,8 г∙10-3/кг сирої маси). Відношення
вмісту поліненасичених жирних кислот родини ω-3 до поліненасичених жирних кислот
родини ω-6 у тканинах грудей медоносних бджіл при цьому становить відповідно 10,3 і 10,3
проти 10,3.
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З таблиці 3 видно, що в тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих з вуликів,
розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами
грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській зоні, вірогідно
збільшується концентрація таких аніонних насичених жирних кислот, як каприлова,
капринова, лауринова, міристинова, пентадеканова, пальмітинова, стеаринова та арахінова,
таких мононенасичених жирних кислот, як пальмітоолеїнова та олеїнова, і таких
поліненасичених жирних кислот, як лінолева, ліноленова, ейкозадиєнова, ейкозатриєнова,
ейкозатетраєнова (арахідонова), ейкозапентаєнова, докозадиєнова, докозатриєнова,
докозатетраєнова, докозапентаєнова та докозагексаєнова.
Зростання вмісту аніонних жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл,
отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону,
порівняно тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській
зоні, призводить до зменшення в них кількості найбільш активних жирних кислот –
неестерифікованих.
Таблиця 3
Вміст неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл,
г∙10-3/кг сирої маси (М±m, n=3)
Жирні кислоти та їх код
Каприлова, 8:0
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
Арахінова, 20:0
Ейкозаєнова, 20:1
Ейкозадиєнова, 20:2
Ейкозатриєнова, 20:3
Арахідонова, 20:4
Ейкозапентаєнова, 20:5
Докозадиєнова, 22:2
Докозатриєнова, 22:3
Докозатетраєнова, 22:4
Докозапентаєнова, 22:5
Докозагексаєнова, 22:6
Загальна концентрація неестерифікованих жирних кислот
в т. ч. насичені
мононенасичені
поліненасичені
ω-3/ω-6

Природні зони Карпатського регіону
Гірська
Передгірна
Лісостепова
0,8±0,033
0,6±0,033*
0,5±0,033**
1,2±0,057
0,9±0,057*
0,8±0,057**
1,7±0,115
1,3±0,057*
1,2±0,057*
3,2±0,115
2,8±0,057*
2,7±0,033*
4,1±0,173
3,5±0,088*
3,4±0,057*
56,3±1,707
52,3±0,375**
51,6±0,440**
2,6±0,305
2,3±0,088**
2,1±0,088**
52,6±1,539
48,6±0,405**
47,8±0,296***
154,3±4,535 136,2±5,064** 129,1±5,548**
126,7±4,792 111,1±3,919** 104,5±3,062***
145,9±4,368 128,5±4,581**
123,1±4,716*
6,4±0,202
5,7±0,173**
5,3±0,120***
10,1±0,433
8,9±0,145**
8,7±0,145**
11,4±0,375
9,9±0,260*
9,5±0,233**
10,2±0,433
8,9±0,202**
8,6±0,208**
144,4±4,595 127,1±2,767*
124,4±2,368*
100,7±3,839 89,6±1,764**
87,2±1,409***
10,4±0,404
9,2±0,202**
8,9±0,173*
11,3±0,433
9,7±0,328*
9,3±0,317*
14,7±0,664
12,4±0,433*
11,9±0,405*
34,1±1,128
30,3±0,696*
29,5±0,664*
40,3±1,473
34,1±1,457*
32,8±0,982*
943,4
833,9
802,9
126,3
115,7
113,3
167,0
147,4
139,9
650,1
570,8
549,7
10,4
10,4
10,5

Менша кількість неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних
бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського
регіону, порівняно з тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у
гірській зоні, зумовлена меншим вмістом в їх складі насичених жирних кислот з парною
(відповідно 112,2 і 109,9 проти 122,2 г∙10-3/кг сирої маси) і непарною (3,5 і 3,4 проти 4,1)
кількістю вуглецевих атомів у ланцюгу, мононенасичених жирних кислот родин ω-7 (2,3 і 2,1
проти 2,6) і ω-9 (145,1 і 137,8 проти 164,4) та поліненасичених жирних кислот родин ω-3 (292,2
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і 281,9 проти 332,2) і ω-6 (відповідно 278,6 і 267,8 проти 317,8 г∙10-3/кг сирої маси).
Відношення вмісту поліненасичених жирних кислот родини ω-3 до поліненасичених жирних
кислот родини ω-6 у тканинах грудей медоносних бджіл при цьому становить, відповідно, 10,4
і 10,5 проти 10,4.
Неестерифікованим жирним кислотам у тканинах медоносних бджіл притаманна
найвища антибактеріальна та антигрибкова активність. Останньою володіють такі жирні
кислоти − каприлова, капринова, лауринова, пальмітоолеїнова, олеїнова, лінолева, ліноленова,
ейкозадиєнова, ейкозатриєнова, ейкозатетраєнова (арахідонова), ейкозапентаєнова,
докозадеєнова, докозатриєнова, докозатетраєнова, докозапентаєнова та докозагексаєнова.
Так, вміст наведених вище неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних
бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського
регіону, порівняно з тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у
гірській зоні, зменшується (відповідно до 721,0 і 692,1 проти 820,8 г∙10-3/кг сирої маси).
Причому, найбільше зменшується їх вміст у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із
вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Карпатського регіону. Це може вказувати на те, що
на екологічно більш забруднених територіях антибактеріальна та антигрибкова активність
тканин грудей медоносних бджіл зменшується.
Максимальну антибактеріальну та
антигрибкову активність
проявляють
мононенасичені (пальмітоолеїнова та олеїнова) та, особливо, поліненасичені (лінолева,
ліноленова, ейкозадиєнова, ейкозатриєнова, ейкозатетраєнова-арахідонова, ейкозапентаєнова,
докозадеєнова, докозатриєнова, докозатетраєнова, докозапентаєнова та докозагексаєнова)
неестерифіковані жирні кислоти. Виявлено, що екологічні умови довкілля мають значний
вплив на загальний вміст мононенасичених і поліненасичених неестерифікованих жирних
кислот у тканинах грудей медоносних бджіл. Так, вміст наведених вище неестерифікованих
жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у
передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами грудей
медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській зоні, є менший (відповідно
718,2 і 689,6 проти 817,1 г∙10-3/кг сирої маси). Найбільше зменшується їх вміст у тканинах
грудей медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Карпатського
регіону.
Довголанцюгові жирні кислоти (18 і більше атомів вуглецю в ланцюгу) у тканинах
грудей медоносних бджіл здатні зв’язувати важкі мінеральні елементи, насамперед
двовалентні. Зафіксовано, що екологічні умови довкілля мають вплив на вміст наведених вище
неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл. Так, вміст
довголанцюгових неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл,
отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону,
порівняно з тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській
зоні, є менший (відповідно 770,5 і 741,4 проти 873,5 г∙10-3/кг сирої маси). Найбільше
зменшується їх вміст у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих з вуликів, розміщених
у лісостеповій зоні Карпатського регіону.
З таблиці 3 видно, що в тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих з вуликів,
розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами
грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській зоні, вірогідно
зменшується концентрація таких неестерифікованих насичених жирних кислот, як каприлова,
капринова, лауринова, міристинова, пентадеканова, пальмітинова, стеаринова та арахінова,
таких мононенасичених жирних кислот, як пальмітоолеїнова та олеїнова, і таких
поліненасичених жирних кислот, як лінолева, ліноленова, ейкозадиєнова, ейкозатриєнова,
ейкозатетраєнова (арахідонова), ейкозапентаєнова, докозадеєнова, докозатриєнова,
докозатетраєнова, докозапентаєнова та докозагексаєнова. Високий рівень важких металів і
аніонних жирних кислот та низький – неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей
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медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у передгірній та, особливо, лісостеповій
зонах Карпатського регіону, є наслідком урбанізації та індустріалізації.
ВИСНОВКИ
1. У тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у
передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з гірською, є
більший вміст Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму та Кадмію.
2. Тканини грудей медоносних бджіл, отримані із вуликів, розміщених у передгірній та,
особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з гірською, містять менший
вміст неестерифікованих насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот, але
більший –ё аніонних.
3. Високий рівень важких металів і аніонних жирних кислот та низький –
неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із
вуликів, розміщених у передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону,
порівняно з гірською, є наслідком урбанізації та індустріалізації.
Перспективи досліджень. Будуть проведені дослідження з вивчення інтенсивності
нагромадження важких металів, аніонних і неестерифікованих жирних кислот у тканинах
голови і черевця медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у гірській, передгірній
та лісостеповій зонах Карпатського регіону.
CONTENT OF HEAVY METALS, ANIONIC AND NONESTERIFIED FATTY ACIDS
IN THE CHEST TISSUES OF HONEYBEES IN DIFFERENT NATURAL ZONES OF
CARPATHIANS REGION
Y. Rivis, O. Klym
Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS
5, Hrushevskyi str., Obroshyno, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine
SUMMARY
The aim of this study was to research the intensity of accumulation of individual heavy metals,
anionic and non-esterified fatty acids in the chest tissues of honeybees, taken from the beehives
located in the mountain, foothill and lowland areas of the Carpathian region. It is stated that chest
tissues of honeybees, taken from the beehives located in the foothills, and especially in the forest
steppe area of the Carpathian region in comparison with the mountain area, contains more iron, zinc,
copper, chromium, nickel, lead and cadmium and anionic saturated, monounsaturated and
polyunsaturated fatty acids. Besides, they have a lower content of non-esterified saturated,
monounsaturated and polyunsaturated fatty acids. A high level of heavy metals and anionic fatty acids
and a low level of non-esterified fatty acids in the chest tissues of honeybees, taken from the beehives
located in the foothill and especially in the forest steppe areas of the Carpathian region in comparison
with the mountain area is the result of industrialization and urbanization.
Keywords: HONEYBEES, TISSUES, HEAVY METALS, FATTY ACIDS.
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ, АНИОННЫХ И
НЕЭСТЕРИФИЦИРОВАННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ТКАНЯХ ГРУДИНЫ
МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ В РАЗНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОНАХ КАРПАТСКОГО
РЕГИОНА
И. Ф. Ривис, О. Я. Клим
Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН
ул. Грушевского, 5, с. Оброшино Пустомытoвского р-нa Львовской обл., 81115, Украина
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АННОТАЦИЯ
Работа заключалась в исследование интенсивности накопления отдельных тяжёлых
металлов, анионных и неэстерифицированных жирных кислот в тканях грудины медоносных
пчел, полученных из ульев, размещенных в горной, предгорной и лесостепной зонах
Карпатского региона. Установлено, что в тканях грудины медоносных пчел, полученных из
ульев, размещенных предгорной и, особенно, лесостепной зонах Карпатского региона, по
сравнению с горной, имеется большее содержание Железа, Цинка, Меди, Хрома, Никеля,
Свинца и Кадмия, а также анионных насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных
жирных кислот. При этом в них имеется меньшее содержание неэстерифицированных
насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Высокий уровень
тяжёлых металлов и анионных жирных кислот и низкий ‒ неэстерифицированных жирных
кислот что в тканях грудины медоносных пчел, полученных из ульев, размещенных
предгорной и, особенно, лесостепной зонах Карпатского региона, по сравнению с горной,
является следствием урбанизации та индустриализации.
Ключевые слова: МЕДОНОСНЫЕ ПЧЕЛЫ, ТКАНИ, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ,
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Аккумуляция тяжелых металлов в теле пчел / Е. К. Еськов [и др.] // Пчеловодство. –
2008. – № 2. – С. 14–17.
2. Бокова М. И. Биологические особенности растений и почвенные условия,
определяющие переход тяжелых металлов в растения на техногенно загрязненной территории
/ М. И. Бокова, А. Н. Ратникова // Химизация в сельском хозяйстве. – 1995. – № 5. – С. 15–17.
3. Бондарева Н. В. Использование медоносных пчел как биоиндикаторов загрязнения
окружающей среды тяжелыми металлами / Н. В. Бондарева // Успехи современного
естествознания. – 2005. – № 10. – С. 5–6.
4. Ковальська Л. М. Ліпідний та жирнокислотний склад тканин медоносних бджіл :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія” /
Л. М. Ковальська. – Львів, 2009. – 16 с.
5. Мизюрев В. А. Новое в оценке состояния жирового тела пчел / В. А. Мизюрев //
Пчеловодство. – 2004. – № 2. – С. 18–19.
6. Немкова С. Н. Состояние жирового тела и продолжительность жизни медоносных
пчел (Apis mellifera), инвазированных Varroa Jacobsoni / С. Н. Немкова, Е. В. Руденко
// Вестник зоологии. – 2003. – Т. 37, № 2. – С. 81–84.
7. Рівіс Й. Ф. Кількісні хроматографічні методи визначення окремих ліпідів і жирних
кислот у біологічному матеріалі / Й. Ф. Рівіс, Р. С. Федорук. – Львів : Сполом, 2010. – 109 с.
8. Heavy Metal (Hg, Cr, Cd, and Pb) Contamination in Urban Areas and Wildlife Reserves:
Honeybees as Bioindicators [Електронний ресурс] / M. Perugini [et al.] // Biol Trace Elem Res. –
2010. – Режим доступу : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20393811.
Рецензент – В. В. Каплінський, к. вет. н., Інститут сільського господарства
Карпатського регіону НААН.

28

УДК 636.52/.58082474

ВМІСТ ВІТАМІНІВ А І Е У ПЕЧІНЦІ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ХІМІЧНОЇ
ОБРОБКИ ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ
В. В. Трач1, асистент,
В. В. Данчук2, д-р с.-г. наук, професор
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вул. Шевченка, 13, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, 32316, Україна
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Київ, 03041, Україна

У статті наведено нові дані щодо вмісту вітамінів А і Е у печінці перепелів породи
фараон на різних етапах онтогенезу за хімічної обробки шкаралупи яєць та ефективність
корекції вмісту жиророзчинних вітамінів у печінці перепелів. Вміст токоферолу в печінці
перепелів з 14-ї доби ембріонального розвитку до 1-ї доби після вилуплення збільшується на
20,9 % (р < 0,05), після чого до 10-ї доби життя перепелят знижується на 39,4 % (р < 0,001).
Вміст ретинолу в печінці перепелів до 1-добового віку збільшується на 23,7 %, однак, до 10-ї
доби після вилуплення знижується на 7,9 %. Встановлено достовірний вплив хімічної обробки
яєць на вміст токоферолу в печінці перепелів (F = 4,59 > FU = 2,80; р < 0,01). Обробка яєць
перепелів e період їх інкубації розчинами НСІ, Н2О2 та NaOCl сприяє зменшенню вмісту
токоферолу та ретинолу в їх печінці. Додаткове задавання до раціону маточного поголів’я
вітаміну Е у дозі 20 мг/кг є ефективним методом корекції вмісту жиророзчинних вітамінів у
печінці ембріонів перепелів, зокрема, у печінці 14-добових ембріонів перепелів вміст
токоферолу був вище на 20,5-24,0 % (p < 0,001), порівняно до показників їх аналогів, які
додатково не отримували вітамінну добавку. Перспективи подальших досліджень полягають
у встановленні впливу хімічної обробки яєць та вітаміну Е на ферментативну систему
антиоксидантного захисту та обмін речовин у перепелят.
Ключові слова: ПЕРЕПЕЛИ, ПЕЧІНКА, ЕМБРІОНИ, ТОКОФЕРОЛ, РЕТИНОЛ.
На даний час птахівництво в Україні стрімко розвивається. Наявність сучасних
технологій інкубації яєць забезпечує високий вихід пташенят в умовах промислового
виробництва. В умовах інкубатора надходження Оксигену до зародка є лімітованим, тому
інтенсивність накльовування шкаралупи є дещо нижча, ніж в природних умовах (кутикула в
гнізді за період висиджування стирається, що забезпечує поступове зростання інтенсивності
надходження О2 через шкаралупу) [1]. Для покращення надходження Оксигену через
шкаралупу яйця в процесі інкубації проводять їх обробку розчинами, які, руйнуючи кутикулу,
підвищують проникність шкаралупи [2]. Існують дані, що оброблення поверхні шкаралупи
яєць курей, на 17 добу інкубації розчином соляної кислоти, підвищує газопроникність
шкаралупи в 6–9 разів, розчином оцтової кислоти – у 1,7–3,3 раза, розчином гіпохлориту
натрію – в 1,1–1,5 раза [1]. Застосування різних агресивних речовин для зняття кутикули
провокує розвиток оксидаційного стресу у ембріонів [2], що супроводжується модифікацією
плазматичних мембран та зниженням активності ферментативної ланки системи
антиоксидантного захисту [3]. В той же час відомо, що токофероли та ретинол є одними із
найсильніший природних антиоксидантів [4, 5], тому додаткове введення до раціону
маточного поголів’я вітаміну Е у дозі 20 мг/кг у певній мірі може нівелювати прооксидантний
ефект після застосування обробки інкубаційних яєць різними хімічними речовинами.
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Мета дослідження – дослідити вміст вітамінів А і Е у печінці перепела за хімічної
обробки інкубаційних яєць та оцінити ефективність корекції активності неферментативної
ланки системи антиоксидантного захисту за додаткового введення вітаміну Е до раціону
маточного поголів’я.
Матеріали і методи. Експериментальні дослідження проводили на перепелиній фермі
«ПП Забігалюк». Для виконання поставленої мети було проведено дослід на восьми групах
перепелів породи фараон (по 100 тварин у групі) згідно з поданою схемою (табл. 1).
Таблиця 1
Схема досліду
Умови досліду

Контр.

Раціон
Оброблення яєць

-

Групи тварин
ІІІ досл. ІV досл. V досл. VІ досл. VІІ досл.
стандартний комбікорм + 20 мг/кг
стандартний комбікорм
вітаміну Е (альфа-токоферол DSM)
HCl
H2O2
NaOCl
HCl
H2O2
NaOCl
І досл.

ІІ досл.

Перепелам контрольної групи згодовували стандартний комбікорм, збалансований за
основними поживними та біологічно активними речовинами, відповідно до існуючих норм
для перепелів – ДСТУ4687:2006. Перепелам дослідної групи до стандартного комбікорму
додавали 20 г/т вітаміну Е. Після 4 тижнів згодовування кормів відбирали інкубаційні яйця
(1200 шт.). Оцінку інкубаційних якостей яєць проводили за методами морфологічного та
фізико-хімічного контролю, для обліку ступеня ембріонального розвитку, аналізу результатів
інкубації, встановлення віку та причини загибелі ембріонів застосовували методики
біологічного контролю в інкубації, вірогідність отриманих результатів визначали за методами
варіаційної статистики.
Після передінкубаційного зберігання яєць перепелів, отриманих в пік несучості
протягом 5 діб, їх зважували та закладали на інкубацію, застосовуючи стандартний режим. На
14 добу інкубації, яйця перепелів були розподілені на 7 груп (див. схему досліду). Оброблення
яєць проводили на 14 добу інкубації розчинами: 1 % гіпохлориту натрію; 2 % хлорної кислоти;
0,5 % пероксиду гідрогену. Матеріалом для досліджень слугували тканини печінки 14-добових
ембріонів та 1 і 10-добових перепелів. У гомогенаті тканин печінки визначали вміст вітамінів
А і Е методом високоефективної рідинної хроматографії. [6, 7].
Результати й обговорення. Аналіз проведених досліджень вказує на значні зміни
вмісту жиророзчинних вітамінів у печінці перепелів із ембріонального до раннього
постнатального періоду онтогенезу. Зокрема, вміст токоферолу в печінці перепелів з 14-ї доби
ембріонального розвитку до 1-ї доби після вилуплення збільшується на 20,9 % (р < 0,05), після
чого до 10-ї доби життя перепелят знижується на 39,4 % (р < 0,001). Вміст ретинолу в печінці
перепелів до 1-добового віку збільшується на 23,7 %, однак, до 10-ї доби після вилуплення
знижується на 7,9 % (табл. 2).
Хімічна обробка інкубаційних яєць сприяла зменшенню концентрації жиророзчинних
вітамінів А і Е у печінці ембріонів І, ІІ, ІІІ дослідних груп. Достовірно нижчий вміст
токоферолу спостерігали у 1-добових перепелів І, ІІ дослідних груп на 13,7 % (p < 0,001) та
8,3 % (p < 0,05) відносно до показників перепелят контрольної групи. У печінці перепелів ІІІ
дослідної групи вміст вітаміну Е був меншим на 7,63 %. У 10-добових перепелят І дослідної
групи вміст вітаміну Е був нижче на 9,3 % (p< 0,01), тоді як у перепелят ІІ, ІІІ дослідних груп
вірогідних різниць встановлено не було. Також хочеться відмітити, що вміст ретинолу в
печінці 1-добових перепелят ІІ дослідної групи був найменший – на 6,4 % (p < 0,01) (табл. 2).
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Таблиця 2
Вміст вітамінів А і Е в печінці перепелів, (мкг/г; M±m; n=5)
Групи тварин
Контрольна група
І дослідна група
ІІ дослідна група
ІІІ дослідна група
ІV дослідна група
V дослідна група
VІ дослідна група
VІІ дослідна група
Контрольна
І дослідна група
ІІ дослідна група
ІІІ дослідна група
ІV дослідна група
V дослідна група
VІ дослідна група
VІІ дослідна група

Вік, діб
14-добові ембріони
1-добові перепелята
Вміст вітаміну Е в печінці (М±m, n=5)
19,31±1,25
23,27±1,29
20,02±1,19
20,08±1,19***
19,04±1,24
21,32±0,93*
19,33±1,23
21,62±1,05
25,07±1,06***
27,31±1,13**
25,19±1,10***
24,34±1,16
24,29±1,37***
25,4±0,82**
25,43±1,04***
25,91±0,93**
Вміст вітаміну А в печінці (М±m, n=5)
46,17±1,08
57,11±1,65
45,75±1,96
55,63±1,57
45,53±1,29
53,45±1,88*
46,64±2,46
55,75±1,58
46,45±2,03
61,25±1,62**
45,51±2,4
58,7±1,06
46,75±1,45
59,4±1,43*
45,67±2,17
57,31±1,66

10-добові перепелята
14,11±0,57
12,8±0,54**
13,53±0,53
14,55±0,59
17,31±0,59***
14,94±0,69
16,61±0,61***
15,46±0,65**
52,58±2,61
52,16±2,31
54,64±2,06
53,12±2,06
53,31±2,12
49,02±2,21*
50,81±2,32
53,12±2,09

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

Додаткове задавання токоферолу маточному поголів’ю у дозі 20 мг/кг сприяло
збільшенню його кількості у печінці перепелів. Як видно із результатів дослідження у 14добових ембріонів ІV дослідної групи вміст токоферолу був на 29,8 % (p < 0,001) більше у
порівнянні з показниками перепелят контрольної групи. В подальшому на І та 10 добу життя
пташенят вміст вітаміну Е також виявився більшим на 17,36 % (p < 0,01) та 22,67 % (p < 0,001),
відповідно. Що стосується вітаміну А, то найбільш вірогідну різницю ми спостерігали в 1добових перепелят ІV дослідної групи, де вміст вітаміну більший від показників перепелят
контрольної групи на 7,24 % (p < 0,01). Очевидно, що додаткове введення до раціону
маточного поголів’я токоферолу сприяє збільшенню його вмісту у печінці ембріонів
перепелів, що визначає вищий рівень активності неферментативної ланки системи
антиоксидантного захисту.
Додаткове введення до раціону перепелів-несучок вітаміну Е у дозі 20 мг/кг сприяло
збільшенню його вмісту в печінці перепелів на всіх етапах досліду. Зокрема у 14-добових
перепелів V, VІ та VІІ дослідних груп вміст токоферолу був вище відповідно на 20,5 % (p <
0,001), 21,6 % (p < 0,001) і 24,0 % (p < 0,001), порівняно до показників перепелят І, ІІ і ІІІ
дослідних груп. Дану закономірність ми прослідковували до кінця дослідного періоду.
В 1-добових перепелят V, VІ і VІІ дослідних груп вміст ретинолу був вищим на 5,2 %,
10,0 %, 5,2 % відносно показників І, ІІ і ІІІ дослідних груп. Додаткове задавання вітаміну Е
разом з обробкою інкубаційного яйця не спричинило суттєвих змін вмісту вітаміну А у печінці
10-добових перепелят.
При проведенні експерименту доводиться мати справу з великою кількістю змінних,
тому багатофакторний дисперсійний аналіз є більш ефективним і інформативним (табл. 3).
Як видно із даних таблиці, хімічна обробка інкубаційних яєць різними засобами
достовірно не впливає на вміст вітаміну А у печінці ембріонів перепелів (F= 0,67 > FU=2,80;
р > 0,57). Однак, період онтогенезу (від 14-ї доби інкубації до 10-добового віку після
вилуплення) достовірно впливає на вміст як ретинолу, так і токоферолу в печінці (F= 130-318
> FU=3,19; р < 0,001).
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Встановлено достовірний вплив хімічної обробки яєць на вміст токоферолу в печінці
перепелів (F = 4,59 > FU = 2,80; р < 0,01). Слід відмітити, що між хімічною обробкою яєць та
періодом онтогенезу перепелів існує залежність (F = 4,43-8,45 > FU = 3,19; р < 0,05-0,01), отже,
хімічна обробка яєчної шкаралупи на 14-й день інкубації чинить достовірний вплив на
ембріональний розвиток пташенят.
Таблиця 3
Багатофакторний дисперсійний аналіз вмісту жиророзчинних вітамінів
у печінці перепелів за хімічної обробки інкубаційних яєць
Джерело варіації

df
MS
F
P-значення
F критичне
Аналіз вмісту ретинолу
Хімічна обробка яєць
7,49
3
2,50
0,673
0,572
2,80
Період онтогенезу
970
2
485
130
3,75E-20
3,19
Взаємозв’язок
47,9
6
7,98
2,15
0,064
2,29
Внутрішня
178
48
3,71
Всього
1203
59
Аналіз вмісту ретинолу за додаткового введення до раціону маточного поголів’я токоферолу
Хімічна обробка яєць
49,1
3
16,4
4,43
0,008
2,80
Період онтогенезу
1725
2
862
233
1,87E-25
3,19
Взаємозв’язок
55,9
6
9,32
2,52
0,033
2,29
Внутрішня
177
48
3,70
Всього
2007
59
Аналіз вмісту токоферолу
Хімічна обробка яєць
14,1
3
4,71
4,59
0,007
2,80
Період онтогенезу
653
2
326
318
1,96E-28
3,19
Взаємозв’язок
22,9
6
3,82
3,72
0,004
2,29
Внутрішня
49,2
48
1,03
Всього
739
59
Аналіз вмісту токоферолу за додаткового введення до раціону маточного поголів’я токоферолу
Хімічна обробка яєць
23,4
3
7,80
8,45
0,0001
2,80
Період онтогенезу
1155
2
577
625
4,17E-35
3,19
Взаємозв’язок
20,6
6
3,43
3,71
0,004
2,29
Внутрішня
44,3
48
0,92
Всього
1243
59
SS

Додаткове задавання токоферолу до раціону маточного поголів’я у дозі 20 мг/кг корму
супроводжується посиленням впливу хімічної обробки яєчної шкарлупи на вміст
жиророзчинних вітамінів у печінці пташенят (F= 62-176 > FU=2,75; р < 0,01-0,001).
Таким чином, проведеними дослідженнями встановлено вміст вітамінів А і Е у печінці
перепела за умов хімічної обробки інкубаційних яєць в період ембріонального та раннього
постнатального онтогенезу. Також встановлено, що додаткове додавання до раціону
маточного поголів’я токоферолу у дозі 20 мг/кг сприяє збільшенню його вмісту у печінці
ембріонів перепелів.
ВИСНОВКИ
1. Вміст токоферолу в печінці перепелів з 14-ї доби ембріонального розвитку до 1-ї
доби після вилуплення збільшується на 20,9 % (р < 0,05), після чого до 10-ї доби життя
перепелят знижується на 39,4 % (р < 0,001). Вміст ретинолу в печінці перепелів до 1-добового
віку збільшується на 23,7 %, однак, до 10-ї доби після вилуплення знижується на 7,9 %.
2. Хімічна обробка інкубаційних яєць сприяла зменшенню концентрації
жиророзчинних вітамінів А і Е у печінці ембріонів І, ІІ, ІІІ дослідних груп.
3. Додаткове додавання до раціону маточного поголів’я вітаміну Е у дозі 20 мг/кг є
ефективним методом корекції неферментативної ланки системи антиоксидантного захисту.
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4. Встановлено достовірний вплив хімічної обробки яєць на вміст токоферолу в печінці
перепелів (F = 4,59 > FU = 2,80; р < 0,01).
Перспективи досліджень полягають у встановленні впливу хімічної обробки яєць та
вітаміну Е на ферментативну систему антиоксидантного захисту та обмін речовин у перепелят.
CONTENT OF VITAMINS A АND E IN THE LIVER OF THE QUAIL
AT CHEMICAL PROCESSING OF INCUBATORY EGGS
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SUMMARY

The article presents new data on the content of vitamins A and E in the liver of the quail of
the Pharaoh breed at different stages of ontogenesis during chemical processing of the eggshell and
the efficiency of correction of the content of fat-soluble vitamins in the liver of quails. The content
of tocopherol in the liver of quails from the 14th day of embryonic development to the 1st day after
hatching is increased by 20.9% (p <0.05), after which, until the 10th day of life, the quail is reduced
by 39.4 % (p <0.001). The content of retinol in the liver of quails up to 1 day age increases by 23.7 %,
however, by the 10th day after hatching it decreases by 7.9 %. A significant effect of chemical
treatment of eggs on the content of tocopherol in the liver of quail was established (F = 4.59> FU =
2.80, p <0.01). Processing of quail eggs during their incubation with solutions of HCl, H2O2 and
NaOCl helps to reduce the content of tocopherol and retinol in their liver. Additional introduction of
vitamin E in the diet of 20 mg / kg is an effective method of correcting the content of fat-soluble
vitamins in the liver of quail embryos, in particular, in the liver of 14-day quail embryos, the
tocopherol content was higher by 20.5-24.0 % (p <0.001) in comparison with the indices of their
analogues, which additionally did not receive the vitamin supplement. Prospects for further research
are to determine the effect of chemical treatment of eggs and vitamin E on the enzymatic system of
antioxidant protection and metabolism in quails.
Keywords: QUAIL, LIVER, EMBRYOS, TOCOPHEROL, RETINOL.
СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ А И Е В ПЕЧЕНКЕ ПЕРЕПЕЛОВ
ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ
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АННОТАЦИЯ

В статье приведены новые данные по содержанию витаминов А и Е в печени перепелов
породы фараон на разных этапах онтогенеза при химической обработке скорлупы
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инкубационных яиц и эффективность коррекции содержания жирорастворимых витаминов в
печени перепелов. Содержание токоферола в печени перепелов с 14-го дня эмбрионального
развития до 1-го дня после вылупления увеличивается на 20,9 % (р <0,05), после чего до 10-го
дня жизни перепелят снижается на 39,4 % (р <0,001). Содержание ретинола в печени
перепелов до 1 суточного возраста увеличивается на 23,7 %, однако, до 10-го дня после
вылупления снижается на 7,9 %. Установлено достоверное влияние химической обработки яиц
на содержание токоферола в печени перепелов (F = 4,59> FU = 2,80; р <0,01). Обработка яиц
перепелов в период их инкубации растворами НСI, Н2О2 и NaOCl способствует уменьшению
содержания токоферола и ретинола в их печени. Дополнительное введение в рацион
маточного поголовья витамина Е в дозе 20 мг / кг является эффективным методом коррекции
содержания жирорастворимых витаминов в печени эмбрионов перепелов, в частности, в
печени 14-суточных эмбрионов перепелов содержание токоферола был выше на 20,5-24,0%
(p <0,001) по сравнению с показателями их аналогов, которые дополнительно не получали
витаминную добавку. Перспективы дальнейших исследований заключаются в установлении
влияния химической обработки яиц и витамина Е на ферментативную систему
антиоксидантной защиты и обмен веществ у перепелов.
Ключевые слова: ПЕРЕПЕЛА, ПЕЧЕНКА, ЭМБРИОНЫ, ТОКОФЕРОЛ, РЕТИНОЛ.
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ЖИВЛЕННЯ ТА ГОДІВЛЯ

УДК 636.084:636.2:636.05

ВПЛИВ ГОДІВЛІ ТА ІНШИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УДІЙ КОРІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
В УМОВАХ ПЛЕМЗАВОДУ СТОВ «КОЛОС»
А. П. Заєць, канд. с.-г. наук,
Ж. В. Столяр, канд. с.-г. наук,
М. О. Мандрик, О. В. Бігас, молодші наукові співробітники
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН,
проспект Юності, 16, м. Вінниця, 21027, Україна
Отримані результати показали, що використання в раціонах корів-первісток
української червоно-рябої молочної породи гранульованого трав’яного борошна люцерни з
бактеріями-пробіотиками сприяє отриманню вищої молочної продуктивності на 6,3 % та
вмісту молочного жиру – 4,1 % (P<0,1). Проведеними дослідженнями встановлено, що
середня молочна продуктивність корів селекційної групи в базовому господарстві – 7674 кг
при вмісті жиру у молоці 3,87 %, найвищий удій мали корови селекційного ядра за третю і
старші лактації – 8413 кг. Високий рівень удоїв та їх планомірне зростання пов’язано із
удосконаленням систем годівлі; вибраковкою корів, які не задовольняють вимог стандарту
породи, щодо молочної продуктивності, живої маси, лінійної класифікації екстер’єрного
типу; роздоєм новотільних корів; дотриманням технології машинного доїння та постійним
підвищенням професійної майстерності операторів машинного доїння з подальшою їх
фінансовою мотивацією. Це в сукупності дає можливість створити стадо корів української
червоно-рябої молочної породи з високим рівнем молочної продуктивності, консолідоване за
основними селекційними ознаками, що має свої характерні особливості та здатне динамічно
реалізувати генетичний потенціал.
Ключові слова: ГОДІВЛЯ, КОРОВИ, УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНО-РЯБА МОЛОЧНА
ПОРОДА, МОЛОКО, ГРАНУЛИ ТРАВ’ЯНІ, ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, РЕМОНТНИЙ
МОЛОДНЯК, НЕТЕЛІ, УДІЙ, БАКТЕРІЇ-ПРОБІОТИКИ.
Тваринництво належить до специфічних галузей і відрізняється від рослинництва
більшою ізоляцією від умов зовнішнього середовища, а отже – меншою сезонністю, що, в свою
чергу, сприяє рівномірному використанню трудових ресурсів протягом року, підвищенню
продуктивності праці та постійному контролю виробництва [1–3].
Продуктивність корів, склад і властивості молока змінюються під впливом різних
факторів. Найголовнішими з них є: повноцінна збалансована годівля, генетичний потенціал
корів, лактаційний період, інтенсивне вирощування молодняка, вчасне кваліфіковане штучне
осіменіння корів і телиць, підготовка нетелей до отелення, роздій протягом перших 4-х місяців
лактації, вік, жива маса та екстер’єр тварин, додержання технології машинного доїння, догляд
і стан здоров’я тощо [4–9].
Пошук шляхів, направлених на підвищення молочної продуктивності, спрямованих на
реалізацію генетичного потенціалу, залишається актуальним і потребує подальшого вивчення.
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Метою наших досліджень було вивчення формування молочної продуктивності та
ознак екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи, залежно від повноцінної
годівлі у взаємодії з іншими технологіями.
Матеріали і методи. Дослідження проводили протягом 2011-2017 рр. в умовах
племінного заводу СТОВ «Колос» (с. Капустяни Тростянецького району Вінницької області).
Утримання тварин в умовах цього господарства стійлове з триразовим доїнням у
молокопровід. Окремо був проведений дослід по згодовуванні трав’яних гранул із бактеріямипробіотиками (ЕМ-А) на чотирьох групах-аналогах [10] корів-первісток української червонорябої молочної породи, підібраних за віком, живою масою, молочною продуктивністю,
періодом лактації по 8 голів у кожній за такою схемою (табл.).
Таблиця
Схема досліду
Групи
тварин
контрольна
1 дослідна
2 дослідна
3 дослідна

Тварин у
групі,
гол.
8
8
8
8

Періоди проведення досліду
зрівняльний, 14 діб.
основний, 30 діб
особливості годівлі
основний раціон (ОР): силос
ОР+0,4кг сінного борошна
кукурудзяний, зелена маса,
ОР + 0,4кг сінного борошна + 30мл ЕМ-А
концентрати (пшенична, ячмінна,
ОР + 0,4 кг сінного борошна + 40мл ЕМ-А
кукурудзяна дерть, соняшниковий
ОР + 0,4 кг сінного борошна + 50мл ЕМ-А
шрот), кухонна сіль, крейда

Трав’яні гранули виготовляли із висушеної багаторічної трави люцерни, скошеної на
початку фази бутонізації. Бактерії-пробіотики вносили у дозах: 75 мл/кг, 100 мл/кг та 125 мл/кг
шляхом розпилення водного розчину після охолодження гранул до кімнатної температури.
Кількість введення в раціон корів гранульованих трав’яних гранул – 0,4 кг. Результати
досліджень обробляли біометрично за М. О. Плохінським [11] із використанням програмного
забезпечення Statistica 6.0.
Результати й обговорення. За результатами проведених досліджень встановлено, що
використання в раціонах корів-первісток української червоно-рябої молочної породи
гранульованого трав’яного борошна люцерни з бактеріями-пробіотиками у кількості 40 мл
сприяло отриманню середньодобового удою 23,6 кг за вмісту жиру 4,1 % – різниця хоч і не
достовірна (P<0,1), та має тенденцію до зростання цього показника, що в перерахунку на
базову жирність є вищим на 6,3 % відносно контрольної групи. Це пов’язано з позитивним
впливом бактерій-пробіотиків на розвиток корисної мікрофлори рубця тварин та подальший
перебіг фізіологічних і біохімічних процесів. Молочну продуктивність і якість молока
дослідних корів наведено на рисунку.
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Рис. Молочна продуктивність і якісні показники молока піддослідних корів
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Як показує дослід по згодовуванні трав’яних гранул з бактеріями-пробіотиками –
важливим резервом підвищення молочної продуктивності корів є створена міцна кормова
база, збалансована за протеїном, де раціональна заготівля і підготовка кормів зводить до
мінімуму втрати поживних речовин, сприяє підвищенню кормової цінності та проявляється
зростанням удою та якісних показників молока.
Необхідно відмітити, що у господарстві СТОВ «Колос» годівля корів організована на
такому рівні, що забезпечує їхню потребу в поживних речовинах, скорочуючи до мінімуму
втрати живої маси на початку лактації, не спричиняючи розладу травлення і зберігаючи
здоров’я тварин.
Проведеними дослідженнями встановлено, що середня молочна продуктивність
селекційної групи із 172 корів була 7674 кг при вмісті жиру у молоці 3,87 % та найвищий удій
мали корови селекційного ядра за третю і старші лактації (у середньому із 47 голів – 8413 кг).
Високий рівень удоїв та їх планомірне зростання в господарстві пов'язано з декількома
факторами, один з яких – удосконалення систем годівлі молочних корів. Другий фактор – це
вибраковка корів, які не задовольняють вимог стандарту породи, щодо молочної
продуктивності, живої маси, лінійної класифікації екстер’єрного типу. Щорічно із стада
вибраковують 15,3 % корів-первісток та 21,8 % повновікових корів. Для ремонту поголів’я
телиць відбирають за походженням, індивідуальними якостями в комбінації з покращенням
годівлі. Таке комбінаційне поєднання привело до підвищення удою корів-первісток з 2012 по
2016 рр. (протягом 5 років) на 771 кг. На початок року в середньому у господарстві з
розрахунку на 100 корів нараховується 27 нетелів, 30 телиць старше року та 37 телиць до року.
У стаді 77,2 % телиць мають живу масу, яка перевищує стандарт породи. Це сприяє штучному
осіменінню телиць у віці 17–18,5 місяців за досягнення живої маси 372–408 кг. Третім
фактором швидкого підвищення молочної продуктивності в господарстві є роздій новотільних
корів протягом перших чотирьох місяців лактації. Раціони годівлі корегують щодекадно,
збільшуючи аванс концентратів в розрахунку 300 г на 1 л молока. Аванс кормів дають до тих
пір, поки корова реагує на нього підвищенням удоїв. Потім додаткову кількість поживних
речовин поступово виключають з раціону і переводять корову на нормовану годівлю
відповідно до фактичного удою. Аванс концентрованих кормів роздають двічі на добу, за
умови не співпадіння з роздачею концентратів основного раціону.
З практики господарства видно, що дотримання технологій утримання та годівлі корів,
особливо у сухостійний період, оберігає (убезпечує) маточне поголів’я від запальних процесів
у геніталіях, які спричиняють дисфункцію яєчників, захворювань репродуктивних органів.
Також дотримання технологій годівлі, вирощування ремонтного молодняку, доїння корів
сприяє реалізації генетичного потенціалу молочного стада.
Селекційно-племінна робота із стадом на сучасному етапі спрямована на консолідацію
тварин у бажаному типі за основними господарсько-корисними ознаками. За результатами
лінійної класифікації екстер’єрного типу найкращими виявились 52 дочки бугая Конбео
579810507 лінії Кавалера 1620273.72. Вони були найкращими і за удоєм – в середньому по І
лактації 6640 кг. Згідно з результатами комплексної оцінки при бонітуванні тварин удій 128
корів-первісток української червоно-рябої молочної породи у племінному заводі СТОВ
«Колос» за 305 днів становив 6307 кг молока при жирності 3,72 %, за другу лактацію у
середньому по 76 коровах удій склав 7440 кг із жирністю молока 3,82 % та за третю і старші
лактації у 61 корови середній удій був на рівні 7988 кг з вмістом жиру 3,95 %. Середній удій
по стаду становив 7245 кг при жирності 3,83 %.
Важливою умовою одержання високих удоїв молока є дотримання технології
машинного доїння. На власному досвіді оператори машинного доїння переконались, що
дотримання усіх вимог технології машинного доїння, а саме: якісної підготовки доїльного
апарату до доїння; правильної підготовки корови до доїння; проведення заключного масажу
та машинного додоювання; правильного зняття доїльного апарату з вимені корови сприяє
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отриманню молока на 19–25 % більше при тих самих умовах годівлі, утримання, догляду,
генетичному потенціалі. Саме тому в господарстві постійно (через кожних три роки)
проводять навчання доярок по підвищенню їх професійної майстерності з встановленням
класності. Для кращої мотивації операторів машинного доїння діє система матеріальних
стимулів: додатково до заробітної плати за І та ІІ клас доплачують 20 % та 10 %, відповідно.
ВИСНОВКИ
Розведення корів молочних порід з використанням: сучасних прийомів для
збалансування годівлі; бугаїв-плідників оцінених за якістю нащадків; інтенсивного
вирощування ремонтного молодняку на рівні середньодобових приростів 650–750 г; роздою
корів протягом перших чотирьох місяців лактації; своєчасного осіменіння та проведення
лікувально-профілактичних заходів маточного поголів’я; праці кваліфікованих майстрів, які
не лише знають, а й дотримуються технологій машинного доїння, дає можливість створити
стадо корів української червоно-рябої молочної породи з високим рівнем молочної
продуктивності, консолідоване за основними селекційними ознаками, що має свої характерні
особливості та здатне динамічно реалізувати генетичний потенціал.
Перспективи досліджень. Планується вивчити вплив бактерій-пробіотиків на
показники відтворення маточного поголів’я.
THE EFFECT OF FEEDING ON MILK YIELD OF COWS OF THE UKRAINIAN RED
AND WHITE DAIRY BREED IN TERMS OF BREEDING AGRICULTURAL
ENTERPRISE "KOLOS"
A. Zaets, Z. Stoliar, M. Mandrik, O. Bigas
Institute of Feed and Agriculture of Podillya of NAAS
16, boulevard Yunosti, Vinnitsa, 21027, Ukraine
SUMMARY
The results showed that the use in diets of cows of the Ukrainian red and white dairy breed
the granulated grassy flour of alfalfa with bacteria and probiotics helps to ensure a higher milk yield
of 6.3 % and a milk fat content of 4.1 % (P<0.1). The study found that average milk yield of cows
selection group in the basic farming – 7674 kg for fat content in milk 3.87 %, the highest milk yield
had cows breeding core for third and over lactation – 8413 kg. The high level of milk production and
their planned growth is associated with improvements of the feeding systems; the culling of cows that
fail to satisfy the requirements of the breed standard on milk production, live weight, linear
classification exterior type; milking fresh cows; the technology of machine milking and the constant
improvement of professional skill of operators of machine milking and their subsequent financial
motivation. This in general gives you the opportunity to create a herd of cows of the Ukrainian red
and white dairy breed with high level of milk production, consolidated on the main breeding grounds,
which has its own characteristics and is able dynamically to realize the genetic potential.
Keywords: FEEDING, COWS, UKRAINIAN RED AND WHITE DAIRY BREED, MILK,
HERBAL GRANULES, GENETIC POTENTIAL, REPRODUCTIVE YOUNG CATTLE,
HEIFERS, MILK YIELD, BACTERIA-PROBIOTICS.
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ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ И ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА НАДОИ КОРОВ
УКРАИНСКОЙ КРАСНО-ПЕСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ
ПЛЕМЗАВОДА СООО «КОЛОС»
А. П. Заец, Ж. В. Столяр, М. О. Мандрик, О.В. Бигас
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АННОТАЦИЯ
Полученные результаты показали, что использование в рационах коров-первотелок
украинской красно-пестрой молочной породы гранулированной травяной муки из люцерны с
бактериями-пробиотиками способствует получению высшей молочной продуктивности на
6,3 % и содержание молочного жира – 4,1 % (P<0,1). Проведенными исследованиями
установлено, что средняя молочная продуктивность коров селекционной группы в базовом
хозяйстве – 7674 кг при содержании жира в молоке 3,87 %, самый высокий удой имели коровы
селекционного ядра за третью и старше лактации – 8413 кг. Высокий уровень удоев и их
планомерный рост связан с совершенствованием систем кормления; отбраковкой коров,
которые не удовлетворяют требованиям стандарта породы по молочной продуктивности,
живой массы, линейной классификации экстерьерного типа; раздоем новотельных коров;
соблюдением технологии машинного доения и постоянное повышение профессионального
мастерства операторов машинного доения с последующей их финансовой мотивацией. В
целом это дает возможность создать стадо коров украинской красно-пестрой молочной
породы с высоким уровнем молочной продуктивности, консолидированное по основным
селекционными признакам, которое имеет свои характерные особенности и способно
динамично реализовать генетический потенциал.
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Львівський комбінат хлібопродуктів
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У статті проаналізовано дослідження з визначення якісних показників зерна пшениці,
зокрема, вологи, сирого протеїну та масової частки білка в перерахунку на суху речовину,
проведеними як класичними (арбітражними), так і сучасними методами (методом
спектроскопії в ближньому інфрачервоному діапазоні). При визначенні вологи у зразках
пшениці класичним методом, її вміст коливався від 10,3 до 12,5 %, а при визначенні методом
БІЧ-спектрометрії цей показник знаходився в межах від 11,4 до 13,6 %. При визначенні сирого
протеїну арбітражним методом за К’єльдалем та методом БІЧ-спектрометрії було
встановлено, що результати досліджень не відрізнялися. Різниця між методами знаходилася
в межах до 0,6 %, а при перерахунку масової частки білка на суху речовину значення величин
в основному було однакове.
Ключові слова: СИРИЙ ПРОТЕЇН, ВОЛОГА, ПШЕНИЦЯ, МЕТОД К’ЄЛЬДАЛЯ,
МЕТОД ІНФРАЧЕРВОНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ В БЛИЖНЬОМУ ДІАПАЗОНІ (БІЧСПЕКТРОСКОПІЯ).
Сьогодні у багатьох галузях промисловості, зокрема, і в сільському господарстві, одним
із головних завдань є дослідження складу готової продукції. Ці дані необхідні для
встановлення якості продукції, її ідентифікації та виявлення фальсифікованих зразків. З
огляду на це, білок і волога, безумовно, є одними із найважливіших і найчастіше
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досліджуваних показників як у кормовій, так і харчовій продукції. Тому в процесі виробництва
сільськогосподарської продукції необхідний постійний контроль сировини та готової
продукції за вищезгаданими показниками [1, 2].
Для визначення білка в лабораторній практиці використовують як класичні, так і
сучасні методи. При цьому традиційні хімічні методи контролю не завжди відповідають
сучасним умовам, оскільки вимагають певних затрат часу при значній частці ручної праці
висококваліфікованого персоналу та застосування хімічних реактивів, що визначає низьку
продуктивність і високу вартість аналізів [3].
Для визначення вологості використовують як прямі, так і непрямі методи визначення.
До прямих відносяться методи, в яких відбувається поділ матеріалу на суху речовину і воду.
До непрямих відносяться методи, в яких вимірюються величини, функціонально пов’язані з
вологістю матеріалів. Основним прямим методом визначення масової частки вологи в зерні є
висушування наважок розмеленого зерна в електричній сушильній шафі упродовж певного
часу. З непрямих методів широке практичне застосування в лабораторній практиці мають
методи інфрачервоної спектрометрії. Вони засновані на поглинанні/пропусканні, відбиванні
або розсіюванні інфрачервоного випромінювання при його проходженні через дослідні зразки,
та подальшим порівнянням одержаного спектру з даними калібрувань [4].
Одним із загальновизнаних методів визначення білка, який внесений до державних
стандартів як арбітражний і широко використовується як в лабораторіях, так і на
виробництвах, є метод К’єльдаля. Його часто використовують в якості еталонного методу для
калібрування інших методів при визначенні масової частки білка, а також для калібрування
приладів для експрес-аналізу [5]. Однак, для визначення білка сьогодні все частіше
використовують методи, засновані на спектральному аналізі в ближньому інфрачервоному
(БІЧ) діапазоні, які широко застосовуються в багатьох країнах світу для оперативного
(експресного) кількісного та якісного аналізу цілого ряду показників якості
сільськогосподарської продукції, а також його широко використовують в медицині,
нафтопереробній, текстильній і фармацевтичній промисловості [6, 7].
Інструментальною базою спектрального аналізу є спеціальні прилади, зокрема,
інфрачервоні аналізатори і спектрофотометри, принцип яких ґрунтується на поєднанні
спектроскопії і статистичних методів дослідження. Цей метод базується на тому, що спектри
поглинання молекул є характерними для певної речовини, а інтенсивність поглинання
пов’язана, з вмістом поглиненого компонента в об’єкті, що опромінюється без його
розкладання, що зазвичай становить суть хімічного аналізу.
Саме тому метою нашої роботи було проведення порівняльних досліджень сирого
протеїну, вологи та масової частки білка, у перерахунку на суху речовину, у зерні пшениці
класичними та інструментальними методами.
Матеріали і методи. Вміст вологи та сирого протеїну визначали різними методами.
Зокрема, вологу визначали згідно з ГОСТ 29143-91 (ISO 712-85) (Зерно и зернопродукты.
Определение влажности (рабочий контрольный метод). Масову частку вологи в зерні
визначали висушування наважок розмеленого зерна в електричній сушильній шафі за
температури 130 °С упродовж 2 год [8].
Визначення сирого протеїну проводили арбітражним методом згідно з ДСТУ ISO
20483:2016 (ISO 20483:2013, IDT Злакові та бобові культури. Визначання вмісту азоту та
сирого протеїну методом К’єльдаля) на приладі швейцарської компанії «Buchi». Визначення
загального азоту за методом К’єльдаля здійснювали в три етапи. На першому етапі проводили
мінералізацію (спалювання) зразка, за високої температури (440 °С) при наявності
концентрованої сірчаної кислоти та каталізатора, в результаті чого утворювався сульфат
амонію. Після цього мінералізат охолоджували, розбавляли водою та нейтралізували
концентрованим натрієвим лугом внаслідок чого утворювався гідроокис амонію. Це нестійка
сполука, яка розкладається на аміак і воду при нагріванні водяною парою. На другому етапі –
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дистиляції (відгонка парою), аміак разом з парою попадає в прийомну колбу, де аміак
зв’язується із розчином борної кислоти. На третьому етапі – дистилят титрують розчином
сірчаної кислоти. За кількістю реагенту, який був витрачений на титрування зв’язаного аміаку,
визначали вміст азоту [5].
Як альтернативу арбітражним методам використовували метод БІЧ-спектроскопії.
Зокрема, визначення сирого протеїну, вологи та масової частки білка, у перерахунку на суху,
проводили згідно з ДСТУ 4117:2007 (Зерно і продукти його переробки. Визначення показників
якості методом інфрачервоної спектроскопії), на приладі Infratektm 1241, данської компанії
«Foss electric» [9].
Суть методу полягає в реєструванні спектру пропускання аналізуючої проби в
ближньому інфрачервоному діапазоні і автоматичному розрахунку значень масової частки
вищезгаданих показників за допомогою градуювальних моделей, отриманих з використанням
зразків, для яких значення зазначених вище показників визначені стандартизованими
методами. Процес аналізу зводиться до заповнення кювети досліджуваним матеріалом у
вигляді порошку, розчину, суспензії або емульсії, та встановленні її у вимірювальну камеру
приладу і отриманні результату в необхідних одиницях виміру.
Результати й обговорення. Вологість зерна є визначальним показником збереження
зерна. Частина її, що входить до складу молекул білка, крохмалю, називається зв’язаною.
Решта води, що знаходиться в гігроскопічному стані, називається вільною. Вільна волога
легко рухлива і підвищує активність ферментів зерна, що приводить до втрати ним сухих
речовин під час зберігання. Зі збільшенням масової частки вологи в зерновій масі
інтенсивність дихання зростає, з’являється вільна вода, що, в свою чергу, створює передумови
для розвитку мікроорганізмів, шкідників зерна, посилює гідролітичні процеси в результаті
збільшення активності ферментів тощо. Крім того, підвищення вмісту вологи в зерні впливає
на його технологічні властивості, ускладнює його розмелювання і просіювання продуктів
розмелювання, знижує продуктивність обладнання та збільшує витрати електроенергії.
Вологість зерна під час збирання і надходження його на хлібо- та зерноприймальні пункти
коливається у великих межах. У різних кліматичних зонах вологість партій зерна та насіння
різних культур коливається від 7-9 % до 25-30 % і вище. У зв’язку з таким коливанням
вологості зерна, при визначенні хімічного складу, вміст речовин виражають на абсолютно
суху речовину або доводять до вологості 14-15 %, яка характерна для так званого повітряносухого стану зерна [10].
Результати порівняльної оцінки деяких показників якості зерна пшениці, проведені
різними методами, наведені в таблиці.
Таблиця
Визначення якісних показників зерна пшениці, (n=10)
Номер
зразка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Класичні методи досліджень
Інструментальні методи досліджень
Масова частка білка,
Масова частка білка, у
Сирий
Сирий
Волога, %
у перерахунку на суху Волога, %
перерахунку на суху
протеїн, %
протеїн, %
речовину, %
речовину, %
11,2
13,3
14,9
12,4
13,0
14,8
12,5
11,6
13,3
13,5
11,4
13,2
11,1
12,8
14,4
12,2
13,0
14,8
11,2
12,9
14,5
12,4
13,1
14,9
11,0
13,1
14,7
12,6
13,6
15,6
11,8
12,6
14,5
13,1
12,9
14,8
11,0
13,2
14,8
12,5
13,2
15,1
11,0
13,6
15,7
12,1
13,2
15,0
10,3
13,6
15,4
11,6
13,0
14,7
11,5
13,1
15,0
12,7
12,9
14,8
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Як видно з даних таблиці, при визначенні вологи у зразках пшениці класичним
методом, її вміст коливався від 10,3 до 12,5 %, а при визначенні методом БІЧ-спектрометрії –
у межах від 11,4 до 13,6 %. В обох випадках значення показника вологи знаходилося у межах,
так званого, повітряно-сухого стану зерна, при цьому їх значення різнилося від 1 до 1,6 %.
Білок – одна з найважливіших складових зерна пшениці. Його вміст може коливатись
від 8 до 22 %. При визначенні сирого протеїну арбітражним методом за К’єльдалем та методом
БІЧ-спектрометрії було встановлено, що вони мало відрізнялися один від одного. Різниця між
однаковими зразками становила до 0,6 %, а при перерахунку масової частки білка на суху
речовину значення величин в основному співпадало. Тільки у п’ятому зразку масова частка
білка в перерахунку на суху речовину була на 0,9 % нижчою, а у восьмому та дев’ятому
зразках на 0,7 % вищою, що очевидно було пов’язано із більшою різницею
вологи та сирого протеїну в цих зразках.
Отже, проаналізувавши показники якості пшениці, зокрема за вологістю, сирим
протеїном та масовою часткою білка у перерахунку на суху речовину, можна сказати, що
результати досліджень за вищезгаданими показниками, отримані різними методами, суттєво
не відрізнялися один від одного.
ВИСНОВКИ
1. Визначення якісних показників пшениці класичними методами корелюється з
результатами досліджень одержаних інструментальним методом.
2. Застосування методу БІЧ-спектрометрії при визначенні якісних показників зерна
пшениці має суттєві переваги над класичними методами, що пов’язано із швидкістю
проведення аналізу, відсутністю пробопідготовки та найголовніше – відсутністю токсичних
хімічних речовин і каталізаторів.
Перспективи досліджень. Провести порівняльний аналіз досліджень показників
якості сої як арбітражними методами, так і експресними інструментальними.
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S U M MARY
The article present the results of the determination of quality indicators of grain wheat, in
particular moisture, crude protein and mass fraction of protein in terms of dry matter, conducted as
by classical (arbitrage), as modern methods (by the method of spectroscopy in the near infrared
range). In the determination of moisture in wheat samples by using classical methods its content
varied from 10,3 to 12,5 %, and when determined by the Bich-spectrometry this indicator was in the
range from 11,4 to 13,6 %. In the determination of crude protein by the arbitrage methods by the
Kjeldahl and method of Bich-spectrometry, it was found out that results of the research wasn’t
different. The difference between the methods was in the range to 0,6 %, and when the mass
percentage of protein was converted to a dry substance, the values of this quantities were basically
the same.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы исследования по определению качественных показателей
зерна пшеницы, в частности, влаги, сырого протеина и массовой доли белка в пересчете на
сухое вещество, проведенными как классическими (арбитражными), так и современными
методами (методом спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне). При определении
влаги в образцах пшеницы классическим методом, ее содержание колебался от 10,3 до 12,5 %,
а при определении методом БИК-спектрометрии этот показатель находился в пределах от 11,4
до 13,6 %. При определении сырого протеина арбитражным методом, по Кельдалю, и методом
БИК-спектрометрии было установлено, что результаты исследований не отличались. Разница
между методами находилась в пределах до 0,6 %, а при пересчете массовой доли белка на
сухое вещество, значение величин в основном совпадало.
Ключевые слова: СЫРОЙ ПРОТЕИН, ВЛАГА, ПШЕНИЦА, МЕТОД КЕЛЬДАЛЯ,
МЕТОД ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ В БЛИЖНЕМ ДИАПАЗОНЕ (БИЧСПЕКТРОСКОПИЯ).
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
КОРМОВОЇ ДОБАВКИ
Т. Р. Левицький, канд. с.-г. наук1
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Забруднення кормів для тварин мікотоксинами є загрозою для безпечності кормів та
являє собою світову проблему для тваринництва. Одним із найбільш ефективних способів
захисту тварин від мікотоксикозів є використання кормових добавок із адсорбційними
властивостями. Вивчено ефективність застосування кормової добавки Ліатоксил стосовно
здатності стримувати або знижувати поглинання мікотоксинів, сприяти їх виведенню.
Встановлено, що досліджувана кормова добавка володіє вираженими адсорбційними
властивостями стосовно афлатоксину В1.
Ключові слова: КОРМОВА ДОБАВКА, АФЛАТОКСИН В1, ЛІАТОКСИЛ,
АДСОРБЦІЯ.
Досягнення високої продуктивності сільськогосподарських тварин неможливе без
забезпечення повноцінними та безпечними кормами. Забруднення кормів для тварин
мікотоксинами є загрозою для безпечності кормів та являє собою світову проблему для
тваринництва. Одним з найбільш ефективних способів захисту тварин від мікотоксикозів є
використання кормових добавок із адсорбційними властивостями. В сучасних умовах для
виробництва повнораціонних кормів широко застосовуються різноманітні кормові добавки.
Згідно із законом України «Про безпечність та гігієну кормів», кормові добавки – це речовини,
мікроорганізми або суміші, інші, ніж кормовий матеріал або премікси, які спеціально
додаються до корму або води з метою виконання однієї чи декількох із таких функцій:
задоволення поживних потреб тварин, забезпечення сприятливого впливу на характеристики
кормів, продуктів тваринного походження, екологічні наслідки тваринницької діяльності,
Науковий консультант – д. вет. н., професор, академік НААН І. Я. Коцюмбас
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продуктивність та благополуччя тварин, зокрема шляхом впливу на шлунково-кишкову флору
та засвоюваність кормів чи колір декоративних рибок та птахів, здійснення кокцидіостатичної
чи гістомоностатичної дії. Кормові добавки поділяються на п’ять категорій. У межах
відповідної категорії кормова добавка може бути віднесена до однієї або декількох
функціональних груп [1].
Використовувати кормову добавку для виробництва корму та/або здійснювати її обіг,
можна лише за умови, що така кормова добавка зареєстрована в Україні. Однією з умов
реєстрації в Україні є вивчення ефективності застосування кормової добавки.
Вимоги, які ставляться до кормових добавок, що застосовуються для зменшення
забруднення кормів мікотоксинами, полягають у такому: по-перше – вони повинні
адсорбувати комбінації мікотоксинів з абсолютно різними молекулярними масами,
структурою та полярністю; по-друге – кормова добавка повинна бути ефективною при
внесенні її в корм в малих дозах; по-третє – проявляти специфічну дію, тобто не адсорбувати
та не інактивувати вітаміни, мікроелементи, біологічно активні речовини тощо і по-четверте –
бути термостабільною.
Метою нашої роботи було вивчення ефективності застосування кормової добавки
Ліатоксил з метою вивчення її здатності стримувати або знижувати поглинання мікотоксинів,
сприяти їх виведенню чи змінювати спосіб їх дії.
Матеріали і методи. Дослідження проведено на базі лабораторії контролю кормових
добавок та преміксів Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних
препаратів та кормових добавок. Для проведення досліджень використовували кормову
добавку Ліатоксил, виробництва ТОВ «САНФОРТ-П». Кормова добавка Ліатоксил – це
порошок сірого кольору із специфічним запахом. До складу кормової добавки входить цеоліт,
бентоніт, оксид кремнію, фумарова кислота, лимонна кислота, бурштинова кислота. Кормова
добавка Ліатоксил відноситься до категорії технологічних добавки. У межах цієї категорії
кормову добавку можна віднести до таких функціональних груп: регулятори кислотності –
речовини, які регулюють рівень рН кормів; речовини для зменшення забруднення кормів
мікотоксинами  речовини, здатні стримувати або знижувати поглинання мікотоксинів,
сприяти їх виведенню чи змінювати спосіб їх дії.
Згідно із вимогами Європейського Союзу [2] та вітчизняних рекомендацій [3], вивчення
ефективності технологічних добавок може проводитися in vitro. Тому, нами було проведено
вивчення ефективності застосування кормової добавки in vitro стосовно вивчення здатності
стримувати або знижувати поглинання мікотоксинів, сприяти їх виведенню, зокрема
афлатоксину В1.
Ефективність кормової добавки щодо адсорбції мікотоксинів визначали у відсотках
стосовно кількості внесеного (наявного) мікотоксину у досліджуваному зразку та кількістю
адсорбованого мікотоксину, за дії кормової добавки. При цьому враховували умови
перебування корму в шлунково-кишковому тракті тварини (кислий у шлунку та нейтральнолужний у кишечнику).
Практичний коефіцієнт корисної дії (ПККД) визначали з урахуванням різниці між
адсорбцією (зв'язуванням) і десорбцією (вивільненням). Чим вищий цей коефіцієнт, тим
ефективніша дія кормової добавки – тим більша кількість зв'язаного і, тим самим,
дезактивованого мікотоксину. Ефективність специфічної дії кормової добавки визначали
кількісно при різних рН, що імітують зміну кислотності середовища в травному каналі тварин.
Дослідження проводили у два етапи: скринінговий – з використанням кормової добавки
Ліатоксил та розчину мікотоксину та основний – з використанням комбікорму, який містив
мікотоксин та кормової добавки.
На скринінговому етапі кормову добавку Ліатоксил вносили у буферний розчин із рН
2, який містив афлатоксин В1 у кількості 0,02 % (200 мкг/л). 0,1 г кормової добавки поміщали
у колбу. До колби приливали 10 см3 буферного розчину із афлатоксином В1, інкубували при
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постійному перемішуванні (з допомогою магнітної мішалки) 1 годину за температури 37 °С,
відокремлювали надосадову рідину від осаду методом центрифугування і визначали в ній
вміст афлатоксину В1 методом ІФА. Після цього вираховували величину адсорбції – загальну
кількість зв’язаного мікотоксину за різницею між кількість афлатоксину В1 у вихідному
розчині та у центрифугаті після інкубування.
До осаду додавали 10 см3 буферу з рН 7,4, інкубували при постійному перемішуванні
(з допомогу магнітної мішалки) 3 години за температури 37 ºС, моделюючи рН середовища і
орієнтовний час перебування корму в кишечнику. Надосадову рідину відокремлювали шляхом
центрифугування та досліджували на вміст мікотоксину методом ІФА.
Отримували величину десорбції – кількість токсину, звільненого із кормової добавки
після інкубації в лужному середовищі.
На другому етапі в попередньо протестований корм, який містив афлатоксин В1,
вносили досліджувану кормову добавку Ліатоксил і ретельно гомогенізували пробу.
20 г проби комбікорму поміщали в конічну колбу. До колби приливали 40 см3
буферного розчину із афлатоксином В1, інкубували при постійному перемішуванні (з
допомогу магнітної мішалки) 1 годину за температури 37 °С, відокремлювали надосадову
рідину від осаду методом центрифугування і визначали в ній вміст афлатоксину В 1 методом
ІФА. Після цього вираховували величину адсорбції.
До осаду додавали 40 см3 буферу з рН 7,4, інкубували при постійному перемішуванні
(з допомогу магнітної мішалки) 3 години за температури 37 ºС, моделюючи рН середовища і
час перебування корму в кишечнику. Надосадову рідину відокремлювали шляхом
центрифугування та досліджували на вміст афлатоксину В1 методом ІФА.
Отримали величину десорбції – кількість токсину, звільненого із кормової добавки
після інкубації в лужному середовищі.
ПККД кормової добавки, у відсотках, стосовно мікотоксинів визначали як різницю між
кількість мікотоксину в досліджуваному зразку та кількістю мікотоксину у надосадовій рідині
після інкубації у кислому середовищі і кількістю мікотоксину у надосадовій рідині після
інкубації у лужному середовищі. [4–6].
Результати й обговорення. Результати дослідження на скринінговому етапі
дослідження наведені в таблиці 1
Таблиця 1
Адсорбційні властивості кормової добавки Ліатоксил
Внесено афлатоксину В1,
мкг/мл
200

Адсорбція
мкг/л
182

Десорбція
мкг/л
3

Сумарно адсорбовано афлатоксину В1,
мкг/мл
179

ПККД
%
89,5

Дані таблиці 1 показують, що кормова добавка у кислому середовищі (рН 2)
адсорбувала 182 мкг/л афлатоксину В1 із внесених 200 мкг/л, що становить 91 %. Після
інкубування у слабо-лужному середовищі концентрація афлатоксину у надосадовій рідині
становила 3 мкг/л. Тобто, враховуючи величину адсорбції та десорбції, ПККД кормової
добавки у скринінговому досліді становив 89,5 %. Це свідчить про виражену здатність
кормової добавки Ліатоксил зв’язувати афлатоксин В1.
При внесенні кормової добавки у комбікорм на величину адсорбції можуть впливати
різні фактори. Тому, для вивчення практичної ефективності кормової добавки в кормах, її
вносили у комбікорм, контамінований мікотоксином. Результати вивчення ефективності
застосування кормової добавки, внесеної у комбікорм, контамінований афлатоксином В 1,
наведено в таблиці 2.
Дані таблиці 2 показують, що внесення кормової добавки у комбікорм гарантувало
адсорбцію у кислому середовищі (рН 2) 74,2–87,3 % афлатоксину В1, від кількості, яка була
встановлена на початку дослідження, в залежності від концентрації кормової добавки.
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Десорбція у слабо-лужному середовищі (рН 7,4) була від 1,8 до 2,3 мг/кг, що становить
відповідно від 9,3 до 10,1 % від адсорбованого мікотоксину. Враховуючи величину адсорбції
та десорбції, ПККД кормової добавки у досліді становив при внесенні кормової добавки у дозі
1 г/кг 66,2%, при внесенні у дозі 2 г/кг – 72,7 %, при внесенні у дозі 5 г/кг – 78,5 %.
Таблиця 2
Адсорбційні властивості кормової добавки Ліатоксил у складі комбікорму
Внесено кормової
добавки, г/кг
1
2
5

Виявлено афлатоксину
В1 у комбікормі, мкг/кг
26,0
26,0
26,0

Адсорбція
мкг/кг
19,3
21,0
22,7

Десорбція
мкг/кг
1,8
2,1
2,3

Сумарно адсорбовано
афлатоксину В1, мкг/кг
17,2
18,9
20,4

ПККД
%
66,2
72,7
78,5

Як бачимо із результатів дослідження, ПККД кормової добавки при внесенні у
комбікорм був дещо нижчим, ніж у чистому експерименті. Це, очевидно, пов’язано з тим, що
комбікорм містить рухливі низькомолекулярні сполуки (моно- і дисахариди, жирні кислоти,
тригліцериди, неорганічні солі тощо), які в певній мірі реагують з кормовою добавкою,
знижуючи її ефективність стосовно мікотоксину. Необхідно відмітити, що адсорбційний
ефект, отриманий в експериментах in vitro, не повністю відповідає очікуваному ефекту in vivo,
однак його можна враховувати при застосуванні кормової добавки Ліатоксил на практиці.
ВИСНОВКИ
1. У результаті проведених досліджень встановлено, що кормова добавка Ліатоксил
володіє вираженими адсорбційними властивостями стосовно афлатоксину В1.
2. Практичний коефіцієнт корисної дії кормової добавки Ліатоксил у скринінговому
досліді стосовно афлатоксину В1 становив 89,5 %.
3. Практичний коефіцієнт корисної дії кормової добавки Ліатоксил при внесенні у
комбікорм у різних дозах стосовно афлатоксину В1 становив 66,2 – 78,5 %. Найбільший ефект
досягнуто при внесенні кормової добавки Ліатоксил у комбікорм у дозах 2–5 г/кг.
Перспективи досліджень. Проведення випробувань ефективності застосування
кормової добавки Ліатоксил in vitro стосовно інших мікотоксинів, а також проведення
випробувань ефективності застосування ефективності застосування in vivo.
EFFICIENCY OF USE TECHNOLOGICAL FEED ADDITIVE
T. R. Levytskyy
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
The contamination of animal feed with mycotoxins is a threat to the safety of feed and
represents a worldwide problem for livestock breeding. One of the most effective ways of protecting
animals from mycotoxicosis is the use of feed additives with adsorption properties. The study of the
effectiveness of the use of the feed additive Lіatoxil in relation to the ability to inhibit or reduce the
absorption of mycotoxins, promote their elimination. Established, the studied feed additive possesses
pronounced adsorption properties in relation to aflatoxin B1
Keywords: FEED ADDITIVE, AFLATOXIN B1, LIATOХIL, ADSORPTION.

48

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
Т. Р. Левицкий
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок,
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Загрязнение кормов животных микотоксинами является угрозой для безопасности
кормов и представляет собой мировую проблему для животноводства. Одним из наиболее
эффективных способов защиты животных от микотоксикозов является использование
кормовых добавок с адсорбционными свойствами. Изучена эффективность применения
кормовой добавки Лиатоксил относительно способности предупреждать или снижать
поглощение микотоксинов, способствовать их выведению. Установлено, что исследуемая
кормовая добавка обладает выраженными адсорбционными свойствами по отношению к
афлатоксину В1.
Ключевые слова: КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ, АФЛАТОКСИН В1, ЛИАТОКСИЛ,
АДСОРБЦИЯ.
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ДЕТАЛІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАЦІОНІВ ЖУЙНИХ
У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Т. Р. Левицький, канд. с.-г. наук,
Т. І. Шарій, канд. с.-г. наук,
Г. Й. Бойко, старший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів
та кормових добавок
вул. Донецька,11, м. Львів, 79019, Україна
Представлено характеристику вуглеводної частини раціонів жуйних тварин, в
залежності від структури та співвідношення геміцелюлоз, целюлози та лігніну. Механізм
перетравлювання вуглеводів у травній системі залежить від технології приготування кормів,
ступеню лігніфікації рослин та фізіології тварин. Розробка нових систем аналізу, заснованому
на поділі на нейтрально- та кислотно-детергентну клітковину дає глибше розуміння
засвоюваності вуглеводів в організмі тварин.
Ключові слова: ГЕМІЦЕЛЮЛОЗА, БЕЗАЗОТИСТІ ЕКСТРАКТИВНІ РЕЧОВИНИ,
ЛІГНІН, НЕЙТРАЛЬНО І КИСЛОТНО-ДЕТЕРГЕНТНА КЛІТКОВИНА.
Вуглеводи представлені великою групою складних органічних сполук, що складають
основну масу поживних речовин у рослинних кормах. Залежно від виду рослин і стадії
вегетації, їх частка може становити від 40 до 80 %, а в раціоні до 70 %, при цьому вони є
головним джерелом енергії в раціонах жуйних тварин. Усі вуглеводи поділяють на дві категорії
– сиру клітковину і безазотисті екстрактивні речовини.Клітковина є основою структури
клітинної стінки рослини і представлена геміцелюлозами, целюлозою і пов’язаним з ними
лігніном. Клітковина нерозчинна у воді, а при гідролізі сірчаною кислотою розпадається з
утворенням глюкози. Структурні вуглеводи різних кормів, і навіть одного корму, можуть
істотно відрізнятися за співвідношенням геміцелюлоз, целюлози і лігніну. Грубі корми містять
багато пентозанів – 19–29 %, целюлози – 21–39 %, лігніну – 12–17 %, в соковитих кормах їх
значно менше, відповідно, 5–6 %, 7–8 %, 3–6 %. В організмі тварин не утворюються ферменти,
здатні гідролізувати целюлозу, але їх виділяють бактерії, що знаходяться в травному тракті
тварин, особливо жуйних, де відбувається мікробна ферментація целюлози. Кінцевим
продуктом цієї ферментації є суміш кислот, включаючи оцтову, пропіонову і масляну [1, 2].
Незважаючи на те, що жуйні тварини мають складну травну систему, яка пристосована
до перетравлювання клітковини, остання далеко не повністю засвоюється в травному тракті.
У жуйних тварин основним місцем перетравлення моносахаридів і полісахаридів є
передшлунки, де перетравлюється від 54 до 75 % поживних речовин корму або 70-85 %
перетравної сухої речовини раціону. Вважається, що до 95 % цукрів і крохмалю та до 54 %
перетравної клітковини розщеплюється в передшлунках і лише невеликі кількості розчинних
вуглеводів (від 1 до 15 %) і до 50–60 % спожитої клітковини переходить в інші відділи травного
тракту, де триває їх перетравлення. Причиною цього можуть бути: вид корму, структура
раціону, ступінь лігніфікації рослини, фізіологічний стан та вид тварин, технологія
приготування кормів. У дослідах in vitro встановлено, що перетравність целюлози достовірно
вище у бобових рослин, ніж злакових [3, 4].
Надлишкова та недостатня кількість клітковини в раціонах погіршують процеси
травлення та призводять до зниження продуктивності сільськогосподарських тварин. Рівень її
в раціонах визначається у відсотках до сухої речовини. Мінімальний вміст клітковини в
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раціонах тварин може досягати 15 % сухої речовини, а максимальне – до 28 %, в залежності
від продуктивності [5].
Одним з основних факторів, що впливають на перетравність клітковини в цілому і її
складових, є лігнін. Він містить метоксильну і ацетильну групи. Вважається, що лігнін
практично не перетравлюється тваринами. Встановлено кореляцію між вмістом лігніну в
клітинних стінках сіна та перетравність целюлози і геміцелюлози, яка склала –0,9 і –0,85,
відповідно.
Саме через інкрустації лігніном целюлози і рослинних клітин в цілому, перетравність
поживних речовин кормів з високим вмістом клітковини в організмі тварин не перевищує 50 %.
Питання про те, наскільки перетравлюється сам лігнін досі залишається невивченим.
Безазотисті екстрактивні речовини (БЕР) – це велика група сполук, яка бере активну участь в
обмінних процесах організму тварини.
Безазотисті екстрактивні речовини об’єднує в своєму складі вуглеводи різні як за своєю
якістю, так і за функціональною дією: сюди входять цукри, крохмаль, інулін, хітин, органічні
кислоти, пентозани, пектинові речовини, глюкозиди, дубильні речовини. Вміст БЕР в раціоні
суттєво впливає на продуктивність тварин. Збільшення БЕР вище рівня 45-50 % і нижче 2530 % від сухої речовини раціону знижує продуктивність корів.
Негативною стороною показника «сира клітковина» є те, що зі збільшенням її рівня в
раціоні відбувається зниження перетравності, а значить і енергетичної цінності корму. Однак,
жуйні тварини здатні перетравлювати велику кількість геміцелюлоз і целюлози кормів. А їх
можливість перетравлювати сиру клітковину обмежується обсягом шлунково-кишкового
тракту і вмістом лігніну в раціоні.
Таким чином, сира клітковина дає лише приблизне уявлення про відмінності в ступені
перетравності кормів. Другою серйозною проблемою є те, що в процесі хімічного аналізу
корму під дією кислот і лугів частина геміцелюлоз, целюлози і лігніну розчиняється і
фільтрується і при підрахунку враховується в БЕР. При визначенні клітковини встановлено, що
в БЕР переходять від 4 до 17 % целюлози, від 77 до 94 % геміцелюлоз і від 68 до 100 % лігніну
сухої речовини зразка [5].
Метою наших досліджень була розробка загальних методичних підходів та
відпрацювання методик визначення кислотно- та нейтрально-детергентної клітковини в
грубих кормах, зокрема, силосах, сінажах, люцерновому та різнотравному сіні.
Матеріали і методи. Для виконання поставлених завдань нами було проаналізовано
існуючі методи визначення сирої клітковини, а також речовин, розчинних і нерозчинних в
нейтральному детергенті, представлених геміцелюлозою, лігніном та нерозчинною золою.
Результати й обговорення. Дослідження показали, що вміст геміцелюлоз і целюлози в
грубих кормах в сумі становить 46-60 %, що значно перевищує кількість, яка визначається, як
сира клітковина (28-35 %).
Недоліки в методиці визначення стали причиною пошуку та розробки нових систем
аналізу, заснованому на поділі на дві фракції: розчинну в нейтральному детергенті, що
представлена найбільш перетравною частиною корму, яка складається з білків, жирів,
вуглеводів, а також нерозчинну в нейтральному детергенті групу поживних речовин,
представлену геміцелюлозою, целюлозою і лігніном та нерозчинною золою.
Вплив на зразок кормів кислотним детергентом, заснований на розчині
ацетилтріметиламонію бромистого, дозволяє досягнути розчинення 82–84 % геміцелюлоз, а
додавання сірчаної кислоти видаляє із залишку целюлозу [6].
Таким чином, нейтрально-детергентна клітковина (НДК) – це сума структурних
вуглеводів клітинної стінки, що складається з геміцелюлози, целюлози та лігніну, а кислотнодетергентна клітковина (КДК) включає целюлозу та лігнін. Необхідно відзначити, що НДК не
входить до складу сирої клітковини, як і сира клітковина не є частиною НДК. Цей показник
диференціює у рослинному кормі структурні вуглеводи від неструктурних.

51

Нейтрально-детергентна клітковина – це залишок після екстракції корму киплячим
нейтральним розчином натрій лаурилсульфату та етилендиамінотетраоцтової кислоти (ЕДТА).
У результаті екстракції з розчином видаляється вміст клітин білків, розчинних цукрів,
крохмалю, жирів, пектинів, органічних кислот, а залишок, названий НДК складається з лігніну,
целюлози і геміцелюлози.
Метод призначений для грубих кормів, але може також використовуватися для
зернових, з яких попередньо видаляють крохмаль шляхом обробки ферментом амілазою. НДК
в кількісному відношенні приблизно в два рази перевищує кількість сирої клітковини в кормах.
Перетравність цієї фракції залежить від її хімічного складу (співвідношення целюлози,
геміцелюлози і лігніну). Тому, корми або раціони з однаковим вмістом НДК не обов’язково
мають однакову енергетичну цінність, більш того, певні корми або раціони з високою
концентрацією НДК можуть мати більш високу енергетичну цінність, ніж корми і раціони з
більш низькою концентрацією НДК. Оптимальна кількість НДК визначається збалансованістю
раціону енергією. Надмірна її кількість негативно впливає на споживання сухої речовини (СР),
проте НДК не погіршує споживання СР, якщо раціон збалансований по концентрації обмінної
енергії та сухої речовини відповідно до норм годівлі. Оптимальна кількість НДК у раціонах
корелює з активною кислотністю рубця та позитивно впливає на здоров’я корів.
Основна маса НДК поступає в організм тварин з об’ємних кормів (сіна, силосу, сінажу,
соломи), вона покращує секрецію слини, тим самим підвищує буферність вмісту рубця. У
фракціях НДК і КДК міститься певна кількість азоту, пов’язаного з клітинними стінками, тому
для глибшої характеристики раціону слід визначати вміст сирого протеїну за методом
К’єльдаля.
ВИСНОВКИ
У результаті проведеної роботи удосконалено загальну схему досліджень вуглеводного
складу грубих кормів, диференційовану в залежності від структури вуглеводів. Впровадження
запропонованої схеми дозволить деталізувати раціони для жуйних показниками, крім сирої
клітковини – нейтрально- та кислотнодетергентною.
Перспективи досліджень. У лабораторії кормових добавок та преміксів ДНДКІ
ветпрепаратів та кормових добавок освоєні методи контролю нейтрально- і кислотнодетергентної клітковини в грубих кормах, що дозволяє деталізувати норми годівлі тварин та
вдосконалювати характеристики раціонів. У перспективі будуть проведені дослідження за
цією схемою зернових кормів, шротів, макух та іншої сировини.
DETAILING THE CHARACTERISTICS OF RUMINANTS IN MODERN CONDITIONS
T. R. Levitsky, T. І. Shariy, G. Y. Boyko
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
The characteristic of the hydrocarbon part of ruminants diets is presented, depending on the
structure and ratio of hemicelluloses, cellulose and lignin. The mechanism of digestion of
carbohydrates in the digestive system depends on the technology of feed preparation, the degree of
plant ligation and the physiology of animals. The development of new analytical systems based on
the separation of neutral and acid-detergent fiber gives a deeper understanding of the digestibility of
carbohydrates in the body of animals.
Keywords: HEMYCELLULOSIS, UNLIMITED EXTRACTIVE SUBSTANCES, LIGNIN,
NEUTRAL AND ACID DETERGENT CELLULOSE.
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАЦИОНОВ ЖВАЧНЫХ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Т. Р. Левицкий, Т. И. Шарий, Г. И. Бойко
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Представлена характеристика углеводной части рационов жвачных животных в
зависимости от структуры и соотношения гемицеллюлоз, целлюлозы и лигнина. Механизм
переваривания углеводов в пищеварительной системе зависит от технологии приготовления
кормов, степени лигнификации растений и физиологии животных. Разработка новых систем
анализа, основанных на разделении на нейтрально- и кислотно-детергентную клетчатку
углубляет процесc усвояемости углеводов в организме животных.
Ключевые слова: ГЕМИЦЕЛЛЮЛОЗА, БЕЗАЗОТИСТЫЕ ЭКСТРАКТНЫЕ
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КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БОРОШНА РИБНОГО КОРМОВОГО
НА ПРЕДМЕТ ЙОГО ФАЛЬСИФІКАЦІЇ
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 подано результати дослідження рибного борошна різними методами
випробувань: органолептичними, мікроскопічною ідентифікацією компонентів рибного і
тваринного походження (кісток, луски, м’язових волокон, рослинних, мінеральних компонентів
тощо) з відповідною фото- та відео-системою програмного забезпечення, а також методом
капілярного електрофорезу за допомогою системи капілярного електрофорезу «Капель105М», яка обладнана спеціальним програмним забезпечення. В результаті проведених робіт
встановлено, що за допомогою комплексного підходу до дослідження рибного борошна на
предмет його фальсифікації із застосуванням різних методів випробувань, можна ефективно
виявити не задекларовані та небажані компоненти у складі рибного борошна.
Ключові
слова:
РИБНЕ
БОРОШНО,
КОМПОНЕНТИ
ТВАРИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ, АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД МІКРОСКОПІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, МЕТОД
КАПІЛЯРНОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ, АМІНОКИСЛОТИ.
Сьогодні в Україні для виявлення фальсифікації рибного борошна впроваджено та
застосовується ряд ефективних методів досліджень, за допомогою яких можна ідентифікувати,
які саме компоненти використовувалися для його фальсифікації.
Досвід практичної роботи показує, що найбільш поширеними компонентами, що
використовуються для фальсифікації рибного борошна є:
– сечовина (карбамід) або інші неорганічні джерела азоту (амонійні солі, селітра), які
підвищують вміст загального протеїну за рахунок неорганічного азоту;
– борошно м'ясне – додається з метою зниження собівартості продукції;
– борошно пір'яне – для підвищення вмісту протеїну, однак, протеїн пір'яного борошна
погано засвоюється організмом тварин і птиці;
– борошно кров'яне – найбагатший протеїном продукт, у ньому міститься від 73 % до
81 % протеїну, 3-5 % жиру, 9-11 % вологи. Однак, протеїн кров'яного борошна невисокої якості,
він бідний метіоніном, ізолейцином, гліцином;
– екструдовані зернові культури або соя – введення 10-15 % їх у рибне борошно
дозволяє без особливих змін для вмісту протеїну здешевити продукцію;
– висівки, шрот соєвий, макуха соняшникова, шрот ріпаковий, карбонат кальцію
додаються для балансування за вмістом кальцію, жиру, вологи, а також за органолептичними
показниками [1].
Такий широкий спектр компонентів потребує комплексного підходу до виявлення
фальсифікації рибного борошна та застосування кількох методів досліджень для ідентифікації
його компонентного складу [4]. Це, в першу чергу, органолептичні дослідження, мікроскопічна
ідентифікація компонентного складу, а також визначення амінокислотного складу рибного
борошна [2, 3]. Знаючи амінокислотний склад якісного рибного борошна, можна встановити
його ідентичність за рівнем лізину, метіоніну та цистину. В натуральному рибному борошні
міститься приблизно 4,5-5,5 % лізину, 2,3-2,5 % метіоніну, 0,68-0,72 % цистину, 0,5-0,7 %
триптофану.
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Тому, для виявлення фальсифікації рибного борошна та ідентифікації його
компонентного складу, лабораторією контролю кормових добавок та преміксів ДНДКІ
ветпрепаратів та кормових добавок застосовується комплексний підхід до цієї проблеми,
впроваджено і використовуються різносторонні методи досліджень.
Матеріали і методи. Для відпрацювання комплексних досліджень із виявлення
фальсифікації рибного борошна було приготовано зразки з внесенням у його склад м'ясокісткового, пір'яного та кров'яного борошна і застосовано органолептичні, мікроскопічні
методи досліджень, а також визначення вмісту амінокислотного складу приготованих зразків
методом капілярного електрофорезу приладом «Капель-105/105М», обладнаним спеціальним
програмним забезпеченням на основі персонального комп'ютера.
Першим етапом досліджень було визначення органолептичних показників рибного
борошна, за допомогою яких можна виявити невідповідність кольору та запаху характерного
для рибного борошна.
Ефективним методом виявлення фальсифікації рибного борошна компонентами
рослинного та тваринного походження є аналітичний метод мікроскопічної ідентифікації. Він
дозволяє ідентифікувати компоненти тваринного та рослинного походження за допомогою
двоступеневої мікроскопічної ідентифікації з використанням двох мікроскопів з діапазоном
збільшення від 10 до 1000 та цифрової камери з системою обробки зображення [2, 3].
Метод передбачає ідентифікацію компонентів тваринного походження, як на базі
типових мікроскопічних характеристик, так і за допомогою реактивів забарвлення з
попередньою обробкою досліджуваного зразка [4, 5]. За допомогою методу мікроскопічної
ідентифікації можна відрізнити м´ясо-кісткове, м´ясне, кров´яне, пір´яне борошно та виявити
їх у рибному борошні. Для фарбування зразка було застосовано цистиновий, алізариновий
реактиви, розчин йоду у калії йодистому та гліцерин.
Для визначення амінокислотного складу зразка рибного борошна було застосовано
метод капілярного електрофорезу, в основі якого закладено електрокінетичні явища —
електроміграція іонів та інших заряджених частинок і електроосмос. Ці явища виникають в
розчинах при розташуванні їх в електричному полі, переважно, високої напруги. Якщо розчин
знаходиться в тонкому капілярі то електричне поле, яке знаходиться вздовж капіляра, викликає
в ньому рух заряджених частинок і пасивний потік рідини, в результаті чого проба розділяється
на індивідуальні компоненти, так як параметри електроміграції специфічні для кожного виду
заряджених частинок. Дослідження проводили за допомогою системи капілярного
електрофорезу “Капель-105/105М” із позитивною полярністю джерела високої напруги
(внутрішній діаметр капіляру 50 мкм, повна довжина капіляру 75 см, ефективна довжина 65
см), оснащена спеціальним програмним забезпеченням на основі персонального комп'ютера
[6].
Аналіз зразків проводили за відповідних параметрів приладу, які наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Параметри приладу “Капель-105М” за проведення досліджень амінокислотного складу
Вихідні компоненти (в порядку виходу)
Введення проби
Довжина хвилі, нм
Напруга, кВ
Температура, °С
Ведучий електроліт

Arg, Lys, Tyr, Phe, His, Leu+Ile, Met, Val, Pro, Thr, Ser, Ala, Gly
30 мбар, 5 сек
254
25
30
Фосфатний буферний розчин

Результати й обговорення. При проведенні органолептичного аналізу встановлено, що
досліджувані зразки були від коричневого до темно-коричневого кольору з червонуватим
відтінком залежно від внесених компонентів, малосипучими, запах – нечіткий, суміші м'ясо-
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кісткового і рибного борошна. Отже, вже за органолептичними показниками можна
встановити підозру у фальсифікації рибного борошна іншими компонентами.
У процесі мікроскопічних досліджень зразки було оброблено тетрахлоретиленом,
розділено шляхом седиментації на осад і флотат, застосовано об'ємні реактиви та реактиви
забарвлення: гліцерин, цистиновий реактив, алізариновий червоний та розчин калію
йодистого. Приготовані мікропрепарати розглядали у прохідному і поляризованому світлі за
різних діапазонів збільшення біологічного мікроскопа із системою фото-відео зображення.
Використовуючи об'ємний реактив гліцерин у осаді досліджуваного зразка рибного
борошна, виявлено наявність кісток птиці та риб (рис. 1 і 2).

Рис. 1. Фрагмент кістки птиці у осаді
рибного борошна (ок. 10, об. 20)

Рис. 2. Фрагмент кістки риби в осаді рибного
борошна (ок. 10, об. 40)

При дослідженні флотату із застосуванням цистинового реактиву виявлено наявність
фрагментів пера та крові, як показано на рис. 3 і рис. 4, відповідно.

Рис. 3. Фрагмент пера птиці у флотаті
рибного борошна (ок. 10, об. 20)

Рис. 4. Фрагмент крові у флотаті рибного
борошна (ок. 10, об. 20)

Для визначення амінокислотного складу досліджуваних зразків рибного борошна, було
побудовано калібрувальний графік та перевірено його стабільність за допомогою контрольного
розчину, аналізуючи не менше двох разів в умовах, відповідних аналізу для калібрувального
розчину. Встановлено ширину вікна ідентифікації і на отриманих електрофореграмах
перевірено автоматичну ідентифікацію компонентів.
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Електрофореграма одного з досліджуваних зразків рибного борошна наведена на рис.
5, результати, отримані у процесі досліджень результати наведено в табл. 2.

Рис. 5. Електрофореграма досліджуваного зразка рибного борошна
Таблиця 2
Результати аналізу досліджуваних зразків рибного борошна за вмістом амінокислот
Амінокислоти

Натуральне
рибне борошно

Аргінін (Arg)
Лізин (Lys)
Тирозин (Тyr)
Фенілаланін (Рhe)
Гістидин (Нis)
Лейцин + ізолейцин (Leu + ile)
Метіонін (Мet)
Валін (Val)
Пролін (Рro)
Треонін (Тhr)
Серин (Ser)
Аланін (Аla)
Гліцин (Gly)

5,12
7,75
2,89
3,46
1,87
9,40
2,65
3,95
3,24
5,11
4,88
6,96
5,57

Суміш рибного борошна і
м’ясо-кісткового борошна з
птиці
4,27
4,32
1,83
2,76
1,77
7,38
1,58
3,92
4,97
3,22
4,56
5,18
5,50

Суміш рибного,
пір’яного і кров’яного
борошна
6,09
7,97
2,53
4,10
3,11
10,87
1,97
5,57
3,32
4,93
5,38
7,88
5,36

Як видно з даних таблиці 2, найвищий вміст амінокислот, крім метіоніну, є в суміші
рибного, пір’яного та кров’яного борошна, Однак, як відомо, протеїн пір’яного борошна
погано засвоюється організмом, тому і частина амінокислот, з яких складається цей протеїн,
теж не засвоїться. Суміш рибного та м’ясо-кісткового борошна з птиці за вмістом амінокислот
теж поступається натуральному рибному борошну, набір незамінних амінокислот у якому є
більш повноцінним, особливо, за вмістом лізину, метіоніну та треоніну.
Проаналізувавши та порівнявши результати, наведені в таблиці 2, можна зробити
висновок, що метод капілярного електрофорезу за допомогою приладу «Капель-105М»
дозволяє ідентифікувати та кількісно визначити вміст амінокислот у зразках рибного борошна
і може застосовуватися, як у комплексних дослідженнях, так і окремо для встановлення
амінокислотного складу досліджуваних зразків.
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ВИСНОВКИ
1. Комплексними дослідженнями натурального рибного борошна та приготованих
зразків сумішей було встановлено, що за органолептичними показниками вони мають колір і
специфічний запах суміші м'ясо-кісткового і рибного борошна, різного ступеню вираження. У
їх складі за допомогою мікроскопічних досліджень виявлено фрагменти кісток птиці, пір'я та
крові, а за своїм амінокислотним складом дані зразки відрізнялися, особливо за вмістом
незамінних амінокислот.
2. Отже, для визначення ідентичності рибного борошна ефективно застосовувати
мікроскопічний метод випробувань, який дозволяє виявити та ідентифікувати компоненти, які
використовувалися при виробництві продукту, чи його фальсифікації. За допомогою методу
капілярного електрофорезу можна ідентифікувати натуральне рибне борошно та його суміші
за вмістом незамінних та замінних амінокислот.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на впровадження
та відпрацювання методу капілярного електрофорезу для визначення вмісту йоду в кормовій
сировині.
COMPLEX STUDIES OF FISH MEAL ON THE SUBJECT OF ITS FALSIFYING
Н. P. Ryvak
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
The article presents the results of the research of fish meal by different test methods:
organoleptic, microscopic identification of components of fish and animal origin (bones, scales,
muscle fibers, vegetable, mineral components, etc.) with the corresponding photo and video software
system, as well as the method capillary electrophoresis using the capillary electrophoresis "Capel105M" system, which is equipped with special software. As a result of the performed work it was
established that with the help of an integrated approach to the investigation of fish flour for the
purpose of falsification with the use of different test methods, it is possible to effectively identify
undeclared and undesirable components in the composition of fish meal.
Keywords: FISH MEAL, COMPONENTS OF ANIMAL ORIGIN, ANALYTICAL
METHOD OF MICROSCOPIC IDENTIFICATION, CAPILLARY ELECTROPHORESIS
METHOD, AMINO ACIDS.
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МУКИ РЫБНОЙ КОРМОВОЙ
НА ПРЕДМЕТ ЕЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
Г. П. Рывак
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследования рыбной муки различными методами
испытаний: органолептическим, микроскопической идентификацией компонентов рыбного и
животного происхождения (костей, чешуи, мышечных волокон, растительных, минеральных
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компонентов и т.п.) с соответствующей фото- и видеосистемой программного обеспечения, а
также методом капиллярного электрофореза с помощью системы капиллярного электрофореза
«Капель-105М», которая оборудована специальным программным обеспечением. В результате
проведенных работ установлено, что с помощью комплексного подхода к исследованию
рыбной муки на предмет ее фальсификации с применением различных методов испытаний,
можно эффективно выявить незадекларированные и нежелательные компоненты в составе
рыбной муки.
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ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБАВКИ КОРМОВОЇ
ВОДОРОСТЕВОЇ ЙОДОВМІСНОЇ НА ОРГАНІЗМ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
Р. О. Ривак, аспірант2
Білоцерківський національний аграрний університет
пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., 09117, Україна
У статті описано метод вивчення ефективності застосування кормової добавки з
біомаси прісноводної водорості Lemna Minor, збагаченої Йодом, на організм курчатбройлерів, згідно з вимогами доклінічних досліджень та з принципами Регламенту ЄС
429/2009 і Регламенту ЄС № 1831/2003 щодо проведення оцінювання кормових добавок.
У результаті проведених досліджень встановлено, що клінічний стан курчат
дослідних груп був задовільний. Внесення кормової добавки у раціон птиці не викликало
негативного впливу на її ріст і розвиток, сприяло підвищенню живої маси за рахунок
покращення білкового обміну в організмі та збагачення корму Йодом у біологічно зв’язаній
формі. Згодовування досліджуваної добавки сприяло підвищенню середньодобових приростів
живої маси курчат-бройлерів та покращення конверсії корму.
Ключові слова: БІОМАСА, LEMNA MINOR, ЙОД, КОРМОВА ДОБАВКА,
ВОДОРОСТІ, МІКРОЕЛЕМЕНТИ.
Одним із реальних шляхів забезпечення тваринництва біологічно активними
речовинами природного походження є використання біотехнологічних кормових добавок, у
складі яких використовуються продукти біотехнологічного виробництва, наприклад, мікробна
біомаса, вермикультури, аквакультури, водорості тощо, як джерела білка, ліпідів та ряду
необхідних для організму тварин і птиці біологічно активних речовин (макро- та
мікроелементів, вітамінів, амінокислот тощо) [1, 2, 4].
Багатьма вченими досліджувалися поживні аспекти різних видів водоростей у
контексті клітковини, вмісту мінералів, жирів та ліпідів, вітамінів та компонентів, що мають
позитивний харчовий і кормовий ефект. Показники вмісту поживних речовин водоростей
також порівнювалися з такими ж показниками різних наземних рослин, зернових, бобових
тощо [3, 5, 9].
Крім того, використовуючи фізіолого-біохімічну різноманітність і лабільність
хімічного складу водоростей, завдяки властивості акумулювати розчинні форми макро- і
мікроелементів із середовища, в яких вони культивуються, існує можливість здійснювати
керований біотехнологічний процес збагачення їх біомаси необхідними для повноцінного
живлення природними сполуками [8, 9].
Істотною перевагою водоростей є те, що мікроелементи в них знаходяться в органічно
зв'язаній формі, найбільш доступній і засвоюваній, а також у їх наборі, властивому живій
природі. Їх унікальні характеристики дозволяють широко застосовувати водорості у
біотехнології для створення нових різнопланових кормових добавок [6, 7].
Застосування
нових
біотехнологічних
кормових
добавок
у
годівлі
сільськогосподарських тварин і птиці вимагає всебічного вивчення, зокрема, їх вплив на
організм, ефективність від згодовування у складі кормових раціонів [5, 10].
Дослідження ефективності застосування кормових добавок обґрунтоване відповідно з
категорією кормової добавки, видом та статево-віковими групами птиці чи тварин
Науковий керівник – д. с.-г. н., професор С. В. Мерзлов
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проводиться так, щоб стан їх здоров’я та умови утримання не мали впливу на інтерпретацію
результатів досліджень. У кожному дослідженні враховано позитивні і негативні результати
впливу кормової добавки на біологічні та технологічні показники.
Дослідження проведено згідно з вимогами до клінічних досліджень та згідно з
принципами Регламенту ЄС 429/2009 про докладні правила застосування кормових добавок і
Регламенту ЄС № 1831/2003 щодо проведення їх оцінювання.
Матеріали і методи. Дослідження проводили на базі віварію ДНДКІ ветеринарних
препаратів та кормових добавок.
Упродовж всього періоду дослідження у приміщенні дотримувалися стандартні
параметри мікроклімату і утримання птиці згідно з зоотехнічними та ветеринарними вимогами
за вирощування бройлерів кросу Росс 308.
Вивчення ефективності застосування кормової добавки проводили на курчатахбройлерах 5-денного віку, розділених на 4 групи по 100 курчат у кожній. Годівля курчатбройлерів здійснювалася згідно з Рекомендаціями з вирощування бройлерного поголів’я
бройлерного класу Ross 308 (2014 р.).
Контрольній групі птиці згодовували стандартні комбікорми: стартер від 5 до 10 дня
годівлі, гровер – від 11 до 24 дня годівлі, фінішер – від 25 дня годівлі до забою, з вмістом Йоду
2 мг/кг у вигляді калію йодистого. Компонентний склад комбікормів: зерна злакових культур,
шроти олійних культур, рослинні жири, вітамінно-мінеральна добавка без вмісту Йоду. Взята
для досліджень кормова добавка з прісноводної водорості Lemna minor збагачена Йодом
містила 1893,7 мг/кг Йоду в сухій речовині. Схема досліду наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Схема дослiду з вивчення ефективності застосування добавки кормової
водоростевої водовмісної в годівлі курчат-бройлерів
Групи
Контрольна
1 дослідна
2 дослідна
3 дослідна

Кількість голів
100
100
100
100

Характеристика годівлі
Основний раціон
ОР + 50 % КІ +50 % КД
ОР + 100 % КД
ОР + 150 % КД

Доза внесення добавки, г/кг
0,52
1,05
1,58

1 дослідна група отримувала комбікорми з внесенням 1 мг Йоду у вигляді калію
йодистого, та 1 мг Йоду, у вигляді кормової добавки, 2 дослідна група – 2 мг Йоду у вигляді
досліджуваної кормової добавки, 3 дослідна група – 3 мг Йоду у вигляді досліджуваної
кормової добавки. Тривалість досліду – 37 днів.
Результати й обговорення. У результаті проведених досліджень встановлено, що
загальний стан птиці контрольної і дослідних груп впродовж досліду був задовільний. За
щоденного огляду птиці дослідних та контрольної груп встановлено, що клінічний стан курей
дослідних груп був задовільний, апетит був збережений впродовж усього досліду, відставання
у рості та розвитку не спостерігалося, птиця була рухливою.
Одним із найважливіших інтегральних показників стану здоров’я птиці є зміни їх маса
тіла. Жива маса птиці впродовж досліду наведена в таблиці 2.
Таблиця 2
Динаміка маси тіла курчат-бройлерів впродовж досліду, г (M±m, n=10)
Дата зважування
28.09.2017
09.10.2017
18.10.2017
23.10.2017
30.10.2017
02.11.2017

Вік птиці, днів
8
19
28
33
39
42

контрольна
262 ± 21
822 ± 56
1417 ± 109
1789 ± 73
2385 ± 121
2696 ± 88
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1 дослідна
263 ± 13
842± 51
1438 ± 112
1780 ± 69
2403 ± 107
2725 ± 92

2 дослідна
260 ± 9,5
847± 45
1446 ± 106
1792 ± 71,5
2458 ± 118
2879 ± 101

3 дослідна
261 ± 17
850± 49
1449 ± 115
1789 ± 91
2462 ± 109
2911 ± 122

Дані таблиці 2 свідчать, що жива маса курчат-бройлерів: 1 дослідної групи, за
застосування кормової добавки у відповідній дозі, в кінці досліду була вищою на 29,0 г, або
1,0 % порівняно з контролем, 2 дослідної – на 183,0 г або 6,8 % та 3 дослідної – на 215,0 г або
8,0 %, відповідно.
Це свідчить про те, що внесення кормової добавки у застосованих дозах не викликало
негативного впливу на ріст і розвиток курчат-бройлерів впродовж досліду та сприяло
підвищенню живої маси порівняно з контролем за рахунок покращення білкового обміну в
організмі птиці.
Середньодобові прирости живої маси бройлерів наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
Прирости маси курчат бройлерів протягом досліду
Групи птиці
контрольна
1 дослідна
2 дослідна
3 дослідна

Приріст за період досліду, г
2434
2462
2619
2650

Середньодобовий приріст за період досліду
71,6
72,4
77,0
77,9

З даних таблиці 3 видно, що загальний приріст живої маси за період досліду
підвищувався порівняно з контролем: у птиці 1 дослідної групи на 28,0 г, що у відсотках
складає 1,15 %, 2 дослідної групи – на 185,0 г або 7,6 %, 3 дослідної групи – 216,0 г або 8,9 %.
Середньодобові прирости за період досліджень були вищими порівняно з контролем на: у
птиці 1 дослідної групи на 1,1 %, 2 дослідної групи – 7,5 %, 3 дослідної групи – на 8,8 %.
Отже, дані таблиць 2 1 3 свідчать, що застосування кормової добавки позитивно
впливає на ріст та розвиток курчат-бройлерів.
В кінці досліду було розраховано показники конверсії корму, результати яких подано в
таблиці 4.
Таблиця 4
Показники конверсії корму в кінці досліду
Показники
Споживання корму за період
досліду, г
Приріст курчат-бройлерів за
період досліду, г
Конверсія корму, кг

Контрольна
група

Перша дослідна
група

Друга дослідна
група

Третя дослідна
група

7610

7610

7610

7610

2434

2462

2619

2650

3,12

3,09

2,9

2,87

Дані таблиці 4 свідчать, що застосування кормової добавки сприяло підвищенню
конверсії корму. Так, затрати корму на 1 кг приросту у контрольній групі становило 3,12 кг,
що було вищим, ніж у дослідних групах. Конверсія корму у 1 дослідній групі була на 1,28 %,
у 2 дослідній групі – на 7,3 %, а в 3 дослідній групі – на 8,0 % нижчою порівняно з контролем.
ВИСНОВКИ
1. Внесення кормової добавки у раціон птиці не викликало негативного впливу на її ріст
і розвиток, сприяло підвищенню живої маси за рахунок покращення білкового обміну в
організмі та збагачення корму Йодом у біологічно зв’язаній формі.
2. Згодовування досліджуваної добавки сприяло підвищенню середньодобових
приростів живої маси курчат-бройлерів на 1,1-8,8 % та покращення конверсії корму на 1,288,0 %, порівняно з контролем.
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Перспективи досліджень. Буде досліджуватися вміст Йоду в біологічних матеріалах,
відібраних у курчат-бройлерів у кінці досліду з визначення ефективності використання
добавки кормової водоростевої йодовмісної.
STUDY EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE FЕЕD ADDITIVES
ALGAE IODINE-CONTENT ON THE ORGANISM BROILER-CHICKENS
R. O. Ryvak
Bila Tserkva National Agrarian University
8/1 Soborna area, Bila Tserkva, Kyiv region, 09117, Ukraine
SUMMARY
The article describes a method for studying the effectiveness of the use of the fodder additive
from the biomass of Lemna Minor, enriched with iodine, on the body of broiler-chickens, in
accordance with the requirements of clinical trials and with the principles of EU Regulation 429/2009
and EU Regulation No. 1831/2003 on the conduct of evaluation of feed additives.
As a result of the conducted research, it was found that the clinical condition of chickens in
experimental groups was satisfactory. The introduction of a feed supplement in the poultry diet did
not adversely affect its growth and development, contributed to the increase in live weight by
improving the protein metabolism in the body and enriching the feed with iodine in a biologically
linked form. The feeding of the studied additive contributed to an increase in average daily gain of
live weight of broiler chickens and improved feed conversion.
Keywords: BIOMASS, LEMNA MINOR, IOD, FEED ADDITIVES, ALGAE,
MICROELEMENTS.
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ КОРМОВОЙ
ВОДОРОСЛЕВОЙ ЙОДСОДЕРЖАЩЕЙ НА ОРГАНИЗМ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Р. О. Рывак
Белоцерковский национальный аграрный университет
пл. Соборная, 8/1, г. Белая Церковь, Киевская обл., 09117, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье описан метод изучения эффективности применения кормовой добавки из
биомассы пресноводной водоросли Lemna Minor, обогащенной Йодом на организм цыплятбройлеров, согласно требованиям доклинических исследований и принципам Регламента ЕС
429/2009 и Регламента ЕС № 1831/2003 о проведении оценивания кормовых добавок.
В результате проведенных исследований установлено, что клиническое состояние
цыплят опытных групп было удовлетворительным. Внесение кормовой добавки в рацион
птицы не вызывало негативного влияния на ее рост и развитие, способствовало повышению
живой массы за счет улучшения белкового обмена в организме и обогащения корма Йодом в
биологически связанной форме. Скармливания исследуемой добавки способствовало
повышению среднесуточных приростов живой массы цыплят-бройлеров и улучшению
конверсии корма.
Ключевые слова: БИОМАССА, LEMNA MINOR, ЙОД, КОРМОВАЯ ДОБАВКА,
ВОДОРОСЛИ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ.
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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ВМІСТУ ВІТАМІНУ А В ПРЕМІКСАХ
ЗА 2016 – 2017 рр.
Л. К. Самарська, старший науковий співробітник
С. Л. Гуменюк, старший науковий співробітник
М. І. Березюк, молодший науковий співробітник
О. В. Коробова, канд. біол. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведені результати аналізів вмісту вітаміну А в преміксах, згідно із
щорічним Планом державного моніторингу кормів, кормових добавок та преміксів.
Проведення моніторингу здійснюється відповідно до положень Закону України «Про
ветеринарну медицину» та в рамках державного ветеринарно-санітарного контролю.
Дослідження проводили у лабораторії високоефективної рідинної хроматографії ДНДКІ
ветеринарних препаратів та кормових добавок впродовж 2016-2017 рр. методом
високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) з ультрафіолетовим детектуванням (УФ).
Ключові слова: ВИСОКОЕФЕКТИВНА РІДИННА ХРОМАТОГРАФІЯ, ПРЕМІКСИ,
ВІТАМІН А, МОНІТОРИНГ.
Проведення державного моніторингу кормів, кормових добавок та преміксів
передбачає здійснення послідовності досліджень, згідно із планом, з метою отримання
загального уявлення про стан справ стосовно виконання законодавства про безпечність та
якість кормів, а як наслідок – здоров’я і благополуччя тварин. Державний моніторинг не є
елементом державного контролю дотримання законодавства про безпечність та якість кормів
окремими операторами ринку. Виконуючи завдання моніторингу, можна отримати набагато
важливішу та інформативнішу узагальнену оцінку стану дотримання законодавства України
стосовно безпечності й якості кормів, кормових добавок та преміксів.
Щорічні плани державного моніторингу кормів, кормових добавок та преміксів
розробляють відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину» [1] з урахуванням
вимог Директиви Ради Європи від 25.11.1995 № 95/53, Регламенту ЄС № 882/2004 «Про
офіційний контроль для гарантування відповідності кормів вимогам законодавства, санітарії
та благополуччя тварин».
Результати моніторингу використовують з метою отримання загального уявлення про
стан справ щодо дотримання законодавства про корми.
Метою роботи було провести аналітичну оцінку преміксів на відповідність вмісту
вітаміну А згідно із планом державного моніторингу [2, 3] та модифікувати методику
контролювання вітаміну А відповідно до наявного обладнання.
Матеріали і методи. Дослідження проводили в лабораторії високоефективної рідинної
хроматографії ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Моніторинг вмісту вітаміну А в
преміксах здійснювали, беручи за основу ДСТУ ISO 14565:2004 «Корми для тварин.
Визначання вмісту вітаміну А методом рідинної хроматографії високороздільної здатності»
[4]. Аналіз вітаміну А в преміксах протягом 2016-2017 рр. здійснювали, використовуючи
хроматографічну колонку фірми Phenomenex, аналогічну до колонки ЕС Nucleosil® 250×4,0
C 18 фірми Macherey-Nagel, яку застосовували впродовж моніторингу 2014-2015 рр., умови
хроматографічного розділення детально описані у публікації [5]. Хроматограма стандартного
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зразка вітаміну А, отримана на колонці ЕС Nucleosil® С18 розміром 250×4,0 мм, заповненій
сорбентом із розміром частинок 5 мкм представлена на рисунку 1.

Рис. 1. Хроматограма стандартного зразка вітаміну А, отримана у 2015 році. Колонка EC Nucleosil ® C 18
розміром 250×4,0 мм, розмір частинок сорбенту5 мкм. Умови аналізу описані у публікації [5].

Модифікації окремих етапів аналізу були спрямовані на досягнення ефективніших
умов гідролізу, екстракції та хроматографічного розділення. Були внесені зміни у процедуру
гідролізу: омилювання преміксу проводили 60 % водним розчином калію гідроксиду протягом
не менше, ніж 30 хв. Для зменшення впливу небажаних хімічних реакцій під час гідролізу,
зокрема, ізомеризації та розпаду ретинолу застосовували не тільки аскорбінову кислоту, а й
2,6-ди-терт-бутил-4-метилфенол (бутилгідрокситолуол, BHT) [6]. Хроматограма стандартного
зразка вітаміну А, отримана на колонці Luna® C 18(2) розміром 250×4,6 мм, заповненій
сорбентом із розміром частинок 5 мкм фірми Phenomenex представлена на рисунку 2.

Рис. 2. Хроматограма стандартного зразка вітаміну А, отримана у 2017 році. Колонка Luna ® C 18(2) розміром
250×4,6 мм, розмір частинок сорбенту 5 мкм. Гідроліз із використанням ВНТ, умови описані у тексті.

З отриманих хроматограм (рис. 1 і 2) на різних колонках та за різних умов гідролізу
видно, що на колонці Luna® C 18(2) із використанням ВНТ при омиленні зразка досягли
кращого хроматографічного розділення.
У роботі використовували реактиви кваліфікації HPLC grade: ацетонітрил (ACN) (LabScan, Ірландія), тетрагідрофуран (THF) (MACRON, Німеччина), вода очищена (Crystal B,
Adrona, Латвія), сертифікований стандартний зразок вітаміну А, кислота аскорбінова (99,6 %),
бутилгідрокситолуол (BHT, 2,6-ди-терт-бутил-4-метилфенол), (MERCK, Німеччина), калію
гідроксид, ч.д.а. (Чехія).
Екстракцію вітаміну А здійснювали петролейним ефіром із прогідролізованого
розчином їдкого калію преміксу у водно-спиртовій суміші. Аналіз вмісту вітаміну А
проводили на хроматографічній колонці Luna® 250×4,6 C 18 100 Å фірми Phenomenex (США),
за температури 30 °С, в ізократичному режимі мобільної фази суміші AСN : THF у
співвідношенні 9 : 1 (v/v) із швидкістю потоку 1,0 мл/хв. Детекцію здійснювали на УФдетекторі за довжини хвилі 325 нм.
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Результати й обговорення. Завданням моніторингу є отримання загальної оцінки
стану дотримання законодавства України стосовно безпечності та якості кормів, кормових
добавок, преміксів. За 2016-2017 рр. у лабораторії ВЕРХ ДНДКІ ветпрепаратів та кормових
добавок, згідно із планом Державного моніторингу кормів, кормових добавок та преміксів
щодо визначення вітаміну А, було досліджено 16 зразків преміксів та кормових концентратів.
Виявлено, що результати 7 серій не відповідали даним у супровідних документах. Це
становить 43,8 % від загальної кількості проаналізованих зразків. Результати наведені у
таблиці.
Таблиця
Результати досліджень зразків преміксів за вмістом вітаміну А за період 2016-2017 рр.
Поступлення
зразків преміксів,
роки
2016
2017

Проаналізовано
зразків
8
8

Відповідають
заявленому у супровідній
документації
4
5

Не відповідають
заявленому у супровідній
документації
4
3

На рисунку 3 представлено хроматограми вітаміну А, екстрагованого з преміксу
(кількість вітаміну А за сертифікатом якості становить 1 200 000 МО/кг), у порівнянні із
стандартним зразком вітаміну А відповідної концентрації. З рисунку видно, що час
утримування для вітаміну А становить 4,77 хв.
а

б

Рис. 3. Хроматограми вітаміну А: а – розчин стандартного зразка, б – розчин екстракту досліджуваного
преміксу (кількість вітаміну А за сертифікатом якості 1 200 000 МО/кг).

Концентрації вітамінів у зразках обчислювали за площами одержаних піків. Виходячи
із розрахункової кількості вітаміну А у наважках преміксу та стандартного зразка, за умов
розведення до близьких концентрацій, очікували одержати близькі за площами піки на
хроматограмах досліджуваної проби та стандартного зразка. Площа піку розчину екстракту
досліджуваного преміксу, в порівнянні до розчину стандартного зразка вітаміну А становить
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41 % від розрахункового значення, що вказує на очікувану невідповідність заявленому вмісту
вітаміну А у преміксі.
На рисунку 4 представлено хроматограми вітаміну А із розчину екстракту
досліджуваного преміксу (кількість вітаміну А за сертифікатом якості становить 200 000 МО/кг), у порівнянні із розчином стандартного зразка вітаміну А відповідної
концентрації. Площі піків вітаміну А розчину стандартного зразка та розчину екстракту
досліджуваного преміксу є приблизно однаковими, що дає підстави очікувати відповідність
досліджуваного зразка супровідному сертифікату якості.
а

б

Рис. 4. Хроматограми вітаміну А: а – розчин стандартного зразка, б – розчин екстракту досліджуваного
преміксу (кількість вітаміну А за сертифікатом якості 200 000 МО/кг).

Методика була валідована за специфічністю, лінійністю, прецизійністю, точністю та
відтворюваністю. Час виходу вітаміну А (ретинолу) в даних умовах становить 4,77 хв.
Лінійність кількісного визначення, яка представлена на рис. 5, зберігається у межах від 5 до
200 МО/мл. RSD (relative standard deviation) становить 2 %. Обробку результатів проводили
програмним забезпеченням Chromeleon 7.
За умов хроматографування, описаних у публікації ефективність колонки за піком
вітаміну А становила 9 200 теоретичних тарілок, а коефіцієнт симетрії – 1,0-1,1, такі дані
характеризують придатність хроматографічної системи, як задовільну [7].
Згідно вимог розділу Державної Фармакопеї України «Валідація аналітичних методик
і випробувань» у зв’язку із змінами аналітичної методики проведено повторну валідацію.
Методику кількісного визначення вітаміну А валідовано за основними параметрами: за
специфічністю, лінійністю, точністю та відтворюваністю. Специфічність тесту для ВЕРХ
підтверджується співпадінням RT (retention time) піку вітаміну А на хроматографі
стандартного зразка та розчину досліджуваної проби у межах ± 2 %. На основі отриманих
результатів досліджень можна підсумувати, що змінена методика сприяє більш ефективному
гідролізу та покращенню розділення піків на хроматограмах досліджуваних зразків преміксів.
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Рис. 5. Градуювальний графік залежності площі піку вітаміну А від концентрації в МО/мл в діапазоні
концентрацій 5 – 200 МО/мл, коефіцієнт кореляції (R2 = 0,9957).

Описаний підхід до методичного забезпечення аналізів сприяє отриманню об’єктивних
результатів моніторингових досліджень, що дає змогу попередити неконтрольоване
використання неякісних преміксів і звести до мінімуму негативні наслідки у період годівлі
тварин.
ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що валідована у лабораторії методика є ефективною при проведенні
досліджень вітаміну А в преміксах.
2. Виявлено, що із 16-ти зразків преміксів, проаналізованих за період 2016–2017 рр.,
43,8 % зразків за вмістом вітаміну А не відповідали задекларованим значенням.
3. Результати досліджень, проведених за період 2016–2017 рр., підтверджують
ефективність впровадженої методики при контролі преміксів у процесі виробництва,
зберігання та обігу.
Перспективи досліджень. Планується подальше проведення досліджень преміксів на
відповідність вмісту вітаміну А удосконаленою методикою.
RESULTS OF MONITORING OF VITAMIN A IN PREMIXES FOR THE PERIOD 2016 – 2017
L. Samarska, S. Humenjuk, M. Bereziyk, O. Korobova
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine

SUMMARY
The article presents the results of analyzes of the vitamin A content in premixes, according to
the annual State Monitoring Plan for feed, feed additives and premixes. The monitoring is carried out
in accordance with the provisions of the Law of Ukraine "On Veterinary Medicine" and within the
framework of state veterinary and sanitary control. The studies were carried out in the laboratory of
high-performance liquid chromatography of the Institute of Veterinary Preparations and Feed
Additives during 2016 - 2017 by high-performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet
detection (UV).
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СОДЕРЖАНИЯ ВІТАМІНА А В ПРЕМИКСАХ
ЗА 2016 – 2017 гг.
Л. К. Самарская, С. Л. Гуменюк, Н. И. Березюк, О. В. Коробова
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты анализов содержания витамина А в премиксах,
согласно ежегодного Плана государственного мониторинга кормов, кормовых добавок и
премиксов. Проведение мониторинга осуществляется соответственно положениям Закона
Украины «О ветеринарной медицине» и в рамках государственного ветеринарно-санитарного
контроля. Исследования проводили в лаборатории высокоэффективной жидкостной
хроматографии ГНИКИ ветеринарных препаратов и кормовых добавок на протяжении 2016 –
2017 гг. методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с
ультрафиолетовой детекцией (УФ).
Ключевые слова: ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ,
ПРЕМИКСЫ, ВИТАМИН А, МОНИТОРИНГ.
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ЗМІНИ ХРЯЩОВОЇ ТКАНИНИ
ЗА СУГЛОБОВОЇ ПАТОЛОГІЇ У СОБАК
В. В. Климчук3, асистент кафедри хірургії імені акад. І. О. Поваженка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Київ, 03041, Україна
У статті висвітлено результати проведених гістологічних та гістохімічних
досліджень ділянки суглобового хряща стегнової кістки собак, розташованої безпосередньо
під суглобовим хрящем зі сторони колінного суглоба. Описано методику виготовлення
гістопрепаратів. Описано наявність у них виразних мікроскопічних змін тканини. Відзначено,
що за остеоартрозу колінного суглоба собак, у суглобовому хрящі стегнової кістки
виявляються руйнування поверхневих шарів суглобового хряща, невпорядковане розташування
хондроцитів, руйнування й лізис частини хондроцитів, а також зменшення вмісту
глікопротеїдів у міжклітинній речовині.
Ключові слова: ГІСТОЛОГІЯ, СУГЛОБ, ОСТЕОАРТРОЗ, ХРЯЩОВА ТКАНИНА,
ПАТОЛОГІЯ, СОБАКИ.
Останнім часом, у зв'язку з нераціональною селекційною роботою, значно зросла
кількість породистих собак, що мають ряд генетично детермінованих аномалій кістковосуглобової системи. Більшість із цих вроджених патологій призводять до нестабільного стану
суглоба, що створює умови для розвитку остеоартрозу (ОА). Але ОА може виникати і
внаслідок інших причин, наприклад, після травми, при віковій інволюції суглобового хряща
тощо. Актуальним є дослідження змін суглобового хряща та кісткової тканини при лікуванні
собак за суглобової патології.
Мета досліджень – провести гістологічні та гістохімічні дослідження хрящової тканини
собак із суглобовою патологією.
Матеріали і методи. Для гістологічних досліджень відбирали шматочки суглобового
хряща, який вкриває епіфіз стегнової кістки собак у колінному суглобі. Відібраний матеріал
фіксували в рідині Козе. Фіксація тривала 5 – 7 діб, після чого для видалення із зразків
фіксатора їх промивали проточною водою протягом 16 – 24 год., а потім зразки
декальцинували [2]. Для декальцинації застосовували 5 % розчин мурашиної кислоти на
дистильованій воді. Декальцинуючий розчин змінювали двічі на день із розрахунку 25 мл. на
1 г зразка. Декальцинацію проводили доти, доки в розчин не переставали виділятися іони
кальцію, що перевіряли, додаючи до 5 мл. декальцинуючого розчину 1 мл. 5 % водного
розчину оксалату натрію. При наявності в розчині іонів кальцію в осад випадає оксалат
кальцію [4].
Після декальцинації зразки для видалення залишків декальцинуючої суміші промивали
проточною водою 24 год. і заливали в парафін [3]. Зрізи товщиною 7 – 15 мкм. одержували за
Науковий керівник – д. вет. н. професор В. П. Сухонос
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допомогою санного мікротома із застосуванням одноразових комерційних ножів. Одержані
зрізи зафарбовували гематоксиліном Караці та еозином; Толуїдиновим синім [1].
Гістопрепарати вивчали під мікроскопом MCX 100LED, виробництва фірми Micros (Австрія)
при збільшеннях від 50 х до 1000 х та фотографували за допомогою фотоапарату Canon EOS
550D.
Результати й обговорення. Нами було проведено гістологічні та гістохімічні
дослідження суглобового хряща стегнової кістки, що вкривав її з боку колінного суглоба. При
цьому було встановлено виразні порушення мікроскопічної будови хрящової тканини.
Суглобова поверхня хряща характерної мікроскопічної будови виявлялася лише на
частині його ділянок (рис. 1). Натомість, на багатьох ділянках реєстрували руйнування
поверхневих шарів суглобового хряща (рис. 2).
Типові для гіалінового хряща ізогенні групи хондроцитів виявлялися лише в його
поверхневих шарах поблизу суглобової поверхні хряща. В більш глибоко розташованих
ділянках хрящової тканини хондроцити розташовувались невпорядковано. Навколоклітинний
матрикс хрящової тканини виразно диференціювався лише в поверхневих шарах хрящової
тканини (рис. 1). Оскільки компоненти міжклітинної речовини хрящової тканини
синтезуються в тому числі хондроцитами, це може бути свідченням порушення обміну
речовин у цих клітинах.
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Рис. 1. Ділянка хряща стегнової кістки колінного суглоба собаки породи німецька вівчарка за остеоартрозу: 1 –
суглобова порожнина; 2 – суглобова поверхня хряща; 3 – ізогенна група хондроцитів; 4 – невпорядковано
розташовані хондроцити; 5 – навколоклітинний матрикс хряща; 6 – міжклітинна речовина.
Гематоксилін Караці та еозин, х 400.

Підтвердженням порушення обміну речовин у хрящовій тканині колінного суглоба є
зменшення вмісту глікопротеїдів у міжклітинній речовині цієї тканини (рис. 2). Поряд з цим,
вміст тут глікозаміногліканів, як і в нижче розташованій кістковій тканині, не змінювався.
Але, на відміну від нижче розташованої кісткової тканини, вміст білків у міжклітинній
речовині суглобового хряща також не змінювався.
Такі зміни супроводжуються руйнуванням і лізисом частини хондроцитів, внаслідок
чого в хрящі виявляються порожні камери цих клітин.
Таким чином проведені нами гістологічні дослідження ділянок стегнової кістки собак,
розташованих безпосередньо під хрящем колінного суглоба, дозволили встановити, що
остеоартроз колінного суглоба характеризується не тільки морфологічними змінами
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суглобового хряща, але й досить виразними мікроскопічними змінами нижче розташованої
кісткової тканини.
Одержані нами дані свідчать, що зміни гістохімічних показників хрящової тканини
були більш значними, ніж зміни кісткової тканини, яка розташована безпосередньо під
хрящем. На нашу думку це є свідченням того, що при остеоартрозі зміни суглобового хряща
зумовлені в першу чергу порушенням обміну речовин у нижче розташованій кістковій
тканині.
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Рис. 2. Ділянка хряща стегнової кістки колінного суглоба собаки породи німецька вівчарка за остеоартрозу:
1 – суглобова порожнина; 2 – руйнування поверхневих шарів суглобового хряща; 3 – порожня камера
хондроциту; 4 – ортохроматично забарвлена міжклітинна речовина; 5 – γ-метахромазія міжклітиної речовини.
Толуїдиновий синій, рН 4,6, х 100.

ВИСНОВКИ
1. Остеоартроз колінного суглоба у собак характеризується виразними
мікроскопічними змінами хрящової тканини, яка вкриває суглобову поверхню стегнової
кістки.
2. У суглобовому хрящі стегнової кістки виявляються руйнування поверхневих шарів
суглобового хряща, невпорядковане розташування хондроцитів, руйнування й лізис частини
хондроцитів, а також зменшення вмісту глікопротеїдів у міжклітинній речовині.
Перспективи досліджень. У перспективі планується проведення досліджень зміни
структури суглобового хряща за застосування хондропротективних препаратів при лікуванні
собак з остеоартрозом.
CHANGE OF CARTILAGE TISSUE AT ARTHROPATHY IN DOGS
V. Klymchuk
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
16, Polkovnika Potehinа str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
The article shows down the results of histological researches of the femoral bone’s cartilage
surface parts. The method of manufacture of histopreparations is described. In article also describes
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the microscopic changes of cartilage tissue, which was observe. It is noted that in the articular
cartilage of the femur, destruction of the surface layers of the articular cartilage, disordered location
of chondrocytes, destruction and lysis of the part of chondrocytes, as well as reduction of the content
of glycoproteins in the intercellular substance were оbserved at knee osteoarthrosis in dogs.
Keywords: HYSTOLOGY, JOINT, OSTEOARTHROSIS, CARTILAGE TISSUE,
PATHOLOGY, DOGS.
ИЗМЕНЕНИЯ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ
ПРИ СУСТАВНОЙ ПАТОЛОГИИ У СОБАК
В. В. Климчук
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье описаны результаты проведенных гистологических исследований участка
суставного хряща бедренной кости колена собак. Описано методику приготовления
гистопрепаратов. Описано наличие в них четко выраженных микроскопических изменений.
Отмечено, что при остеоартрозе коленного сустава у собак, в суставном хряще бедренной
кости определяются разрушения поверхностных слоев суставного хряща, неупорядоченное
расположение хондроцитов, разрушения и лизис части хондроцитов, а также уменьшение
содержания гликопротеидов в межклеточном веществе.
Ключевые слова: ГИСТОЛОГИЯ, СУСТАВ, ОСТЕОАРТРОЗ, ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ,
ПАТОЛОГИЯ, СОБАКИ.
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РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У КІСТЦІ
ЗА ЇЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УШКОДЖЕННЯ НА ФОНІ
ВВЕДЕННЯ АЛОГЕНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН
У КРОВОНОСНЕ РУСЛО
Т. Л. Савчук, аспірант4
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Київ, 03041, Україна
У статті наведені результати з вивчення рентгенологічних змін у кістковій тканині
кролів за експериментального механічного ушкодження після введення алогенних
мезенхімальні стовбурових клітин у яремну вену. Встановлено, що механічне ушкодження
кістки спричинює виражену реакцію з боку кісткової тканини та прилеглих м’яких тканин.
Після введення алогенних мезенхімальних стовбурових клітин в яремну вену активізуються
процеси регенерації та консолідації кісткової тканини, яка розпочинається з періостальної
мозолі, що свідчить про міграцію клітин в місце нанесення дефекту. Алогенні мезенхімальні
стовбурові клітин пришвидшують реакцію м’яких тканин, утворення кісткової мозолі та
консолідацію кісткової тканини. Отримані дані можуть бути використані для відновлення
ушкодженої кісткової тканини з використанням стовбурових клітин, а також для
подальших експериментальних досліджень.
Ключові слова: РЕПАРАТИВНИЙ ОСТЕОГЕНЕЗ, КІСТКОВА МОЗОЛЬ, КІСТКОВА
ТКАНИНА, РЕНТГЕНІВСЬКИЙ ЗНІМОК, КОНСОЛІДАЦІЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ,
АЛОГЕННІ МЕЗЕНХІМАЛЬНІ СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ, ЯРЕМНА ВЕНА.
Незважаючи на розвиток травматології та ортопедії, питання регенерації кісткової
тканини нині набуває особливого значення, оскільки повне відновлення кісткової тканини є
проблемним, нерідко зустрічаються випадки порушення консолідації кістки, а кількість
ускладнень, пов'язаних з порушенням або сповільненням процесів регенерації кісткової
тканини, залишається досить високою [1, 2].
Використання стовбурових клітин все більш розширюються областями дослідження, з
надією на успіх у лікуванні різних ран і травм, на які неможливо ефективно впливати
сучасними методами [3, 4]. У літературі найбільш широко представлені розробки з отримання
та культивування стовбурових клітин кісткового мозку [5–7]. Дослідники пов’язують
можливість застосування стовбурових клітин кісткового мозку з їхньою трансплантацією на
біосумісних носіях. [6, 7]. Клітини на матрицях використовують для відновлення проблемних
пошкоджень кістки, поєднаних з обширними її дефектами, після остеомієліту, резекції
новоутворень тощо [5, 7].
У даний час, у зв’язку із фундаментальними дослідженнями в галузі репаративного
остеогенезу, встановлено, що існує багато факторів ризику, здатних порушити протікання
цього процесу [2, 4]. Однак, для практичного застосування мезенхімальних стовбурових
клітин необхідні додаткові дослідження, в тому числі з використанням їх у репаративній
регенерації кісткової тканини, що і стало предметом даного дослідження.
Мета роботи - провести оцінку рентгенологічних змін в кістковій тканині кролів за
різних термінів репаративної регенерації після ведення алогенних мезенхімальних
стовбурових клітин у кровоносне русло.
Науковий керівник – д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН А. Й. Мазуркевич
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Матеріали і методи. Експеримент проведений на 12 кролях-самках 3-місячного віку
породи шиншила, масою тіла 2,5–3 кг. Утримання піддослідних тварин та використання їх в
експериментах здійснювалось у відповідності до вимог «Європейської конвенції щодо
захисту хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових
цілях» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорсткого поводження»
(15.12.2009. Відомості ВР, 2010, №9).
Ушкодження кісткової тканини моделювали в середній третині діафізу
великогомілкової кістки, з медіальної поверхні у вигляді нанесення дірчастого дефекту.
Дефект наносили за допомогою хірургічного свердла діаметром 2,5 мм під загальним
наркозом тварини («Золетіл» з розрахунку 0,05 мг/кг ваги). В місці розрізу проводили місцеву
анестезію 0,5 % розчином новокаїну. Оперативне поле розміром 2×2 см вибривали та
дворазово обробляли 5 % розчином йоду (метод Філончикова). Всі процедури з оперативного
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 І. О. Поваженка.
Тварини, після формування дефекту кістки, були розділені на дві групи по 6 тварин в
кожній, де перша група була контрольною, а тваринам другої групи на наступний день після
нанесення травми одноразово вводили алогенні мезенхімальні стовбурові клітини в дозі
3,5×106 клітин у яремну вену.
Рентгенологічні дослідження процесу відновлення дефекту великогомілкової кістки у
контрольній та дослідній групах тварин проводили на 3, 7, 14, 21, 28 і 42 доби дослідження в
двох проекціях апаратом «Вател-1» у лабораторії ветеринарної рентгенології та
рентгенодіагностики кафедри терапії і клінічної діагностики згідно правил [8].
Результати й обговорення. У результаті проведених досліджень встановлено, що на 3
добу у тварин контрольної групи кістковий дефект був округлої форми, діаметром 2,5 мм і
глибиною 0,5 мм (рис. 1). Інших змін не спостерігали.
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Рис. 1. Місце дефекту кістки у тварин контрольної групи на 3 добу після нанесення дефекту:
а – бокова проекція; б – пряма проекція

У тварин дослідної групи на 3 добу зміни в кістковій тканині у місці нанесення дефекту
на рентгенівському знімку були аналогічними з такими у контрольній групі, але зафіксована
незначна реакція з боку м’яких тканин (рис. 2).
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Рис. 2. Місце дефекту кістки у тварин дослідної групи на 3 добу після нанесення дефекту:
а – бокова проекція; б – пряма проекція
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На 7 добу у тварин контрольної групи, спостерігалося незначне зменшення діаметра
дефекту до 2,4 мм, глибина не змінилася і становила 0,5 мм, а також відмічалася виражена
реакція м’яких тканин (рис. 3).
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Рис. 3. Місце дефекту кістки у тварин контрольної групи на 7 добу після нанесення дефекту:
а – бокова проекція; б – пряма проекція

У тварин дослідної групи на 7 добу спостерігали добре виражену реакцію м’яких
тканин, початкові ознаки періостальної мозолі. Відбувається зменшення діаметра округлого
дефекту до 2,3 мм глибина не змінилася і становила 0,5 мм (рис. 4). Почалася консолідації
кісткового дефекту тканини.
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Рис. 4. Місце дефекту кістки у тварин дослідної групи на 7 добу після нанесення дефекту:
а – бокова проекція; б – пряма проекція

На 14 добу експерименту у тварин контрольної групи спостерігали добре виражену
реакцію м’яких тканин, з’являються ознаки періостальної мозолі, незначні ознаки
ендостальної мозолі, діаметр дефекту зменшився до 2,2 мм і глибина до 0.4 мм, відбувається
консолідації кісткового дефекту тканини (рис. 5).
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Рис. 5. Місце дефекту кістки у тварин контрольної групи на 14 добу після нанесення дефекту:
а – бокова проекція; б – пряма проекція

У тварин дослідної групи на 14 добу, на відміну від контрольної групи, спостерігали
зниження реакцію м’яких тканин, виражені ознаки періостальної мозолі та незначні ознаки
ендостальної мозолі, зменшення діаметра дефекту до 1,5 мм і глибини до 0,2 мм (рис. 6).
Відбувалася виражена консолідація кісткового дефекту тканини.
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Рис. 6. Місце дефекту кістки у тварин дослідної групи на 14 добу після нанесення дефекту:
а – бокова проекція; б – пряма проекція

На 21 добу у тварин контрольної групи основних змін не спостерігалося, рентген знімки
були аналогічна такій як на 14 добу, тільки зменшилась реакція м’яких тканин (рис. 7).
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Рис. 7. Місце дефекту кістки у тварин контрольної групи на 21 добу після нанесення дефекту:
а – бокова проекція; б – пряма проекція

У тварин дослідної групи на 21 добу, спостерігали зменшення діаметра дефекту до
1 мм, незначну реакцію м’яких тканин, зменшення періостальної мозолі, виражена
ендостальна мозоль (рис. 8). Продовження вираженої консолідації кісткового дефекту
тканини.
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Рис. 8. Місце дефекту кістки у тварин дослідної групи на 21 добу після нанесення дефекту:
а – бокова проекція; б – пряма проекція

На 28 добу у тварин контрольної групи спостерігали зменшення діаметра дефекту до
0,5 мм і глибини 0,1 мм, незначна реакція м’яких тканин, зменшення та ущільнення
періостальної і ендостальної мозолі, відбувається консолідація кісткового дефекту тканини
(рис. 9).
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Рис. 9. Місце дефекту кістки у тварин контрольної групи на 28 добу після нанесення дефекту:
а – бокова проекція; б – пряма проекція

У тварин дослідної групи на 28 добу спостерігали відсутність реакції м’яких тканин,
круглий дефект практично не візуалізується, зменшення об’єму і ущільнення кісткової мозолі,
продовжується консолідація кісткової тканини (рис. 10).

а

б

Рис. 10. Місце дефекту кістки у тварин дослідної групи на 28 добу після нанесення дефекту:
а – бокова проекція; б – пряма проекція

На 42 добу в контрольній групі, спостерігали відсутність реакцію м’яких тканин,
круглий дефект практично не візуалізується, кісткова мозоль зменшилася в об’ємі і
ущільнилася. Продовжується консолідація кісткового дефекту тканини (рис. 11).

а

б

Рис. 11. Місце дефекту кістки у тварин контрольної групи на 42 добу після нанесення дефекту:
а – бокова проекція; б – пряма проекція

У тварин дослідної групи на 42 добу, спостерігали відсутність реакції м’яких тканин і
круглого дефекту, кісткової мозоль зменшилася в об’ємі і ущільнилася до кісткової тканини
(рис. 12). Відбулася консолідація кісткового дефекту тканини.
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Рис. 12. Місце дефекту кістки у тварин дослідної групи на 42 добу після нанесення дефекту:
а – бокова проекція; б – пряма проекція

ВИСНОВКИ
1. Механічна травма кісткової тканини призводить до реакції м’яких тканин,
спрямованої на відновлення цілісності кісткової тканини.
2. Рентгенологічними дослідженнями встановлено, що після введення алогенних
мезенхімальних стовбурових клітин в кров’яне русло, процеси регенерації прискорюються в
порівнянні із контролем. За цих умов кісткова мозоль розвивається з періостальної мозолі та
відбувається швидша консолідація кісткової тканини.
3. Порівняно з контролем у дослідній групі швидше виникає реакція м’яких тканин,
утворення кісткової мозолі, також швидше проходить процес консолідація кісткової тканини.
4. Отримані експериментальні дані можна використовувати для лікування та аналізу
процесів загоєння перелому.
Перспективи досліджень. У подальших дослідженнях планується підтвердити дані
рентгенологічних змін гістологічними та біохімічними дослідженнями.
RADIOGRAPHIC CHANGES IN THE BONE IN HER EXPERIMENTAL DAMAGE DUE
TO THE INTRODUCTION ALLOGENIC MESENCHYMAL STEM CELLS INTO THE
BLOOD STREAM
T. L. Savchuk
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
16, Polkovnika Potehinа str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of a study of radiological changes in the bone tissue of rabbits
during experimental mechanical damage after the conduct of allogenic mesenchymal stem cells in
the jugular. Established that mechanical damage to the bone causes a pronounced reaction from the
bone and the surrounding soft tissues. After the introduction of allogeneic mesenchymal stem cells in
the jugular activate the regeneration and consolidation of bone tissue, which begins with the periosteal
blood blisters, evidence of cell migration to the site of application of the defect. Allogeneic
mesenchymal stem cells accelerate the reaction of the soft tissues, callus formation and consolidation
of the bone tissue. The obtained data can be used to rebuild damaged bone tissue using stem cells as
well as for further experimental studies.
Key words: REPARATIVE OSTEOGENESIS, CALLUS, BONE, X-RAY,
CONSOLIDATION, BONE TISSUE, ALLOGENEIC MESENCHYMAL STEM CELLS,
JUGULAR VEIN.
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОСТИ ПРИ ЕЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ АЛЛОГЕННЫХ
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В КРОВЕНОСНОЕ РУСЛО
Т. Л. Савчук
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты изучения рентгенологических изменений в костной
ткани кроликов при экспериментальном механическом повреждении после ведения
аллогенных мезенхимальных стволовых клеток в яремную вену. Установлено, что
механическое повреждение кости вызывает выраженную реакцию со стороны костной ткани
и прилежащих мягких тканей. После введения аллогенных мезенхимальных стволовых клеток
в яремную вену активизируются процессы регенерации и консолидации костной ткани,
которая начинается с периостальной мозоли, что свидетельствует о миграции клеток в место
нанесения дефекта. Аллогенные мезенхимальные стволовые клетки ускоряют реакцию мягких
тканей, образование костной мозоли и консолидацию костной ткани. Полученные данные
могут быть использованы для восстановления поврежденной костной ткани с использованием
стволовых клеток, а также для дальнейших экспериментальных исследований.
Ключевые слова: РЕПАРАТИВНЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ, КОСТНАЯ МОЗОЛЬ,
КОСТНАЯ ТКАНЬ, РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК, КОНСОЛИДАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ,
АЛЛОГЕННЫЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ, ЯРЕМНАЯ ВЕНА.
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ВПЛИВ ДЕЯКИХ ЛІНКОЗАМІДІВ НА БІОСИНТЕЗ
ТЕСТОСТЕРОНУ У БУГАЙЦІВ
Н. В. Слюсар, к. вет. н., доцент
Подільський державний аграрно-технічний університет
вул. Шевченка, 13, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, 32316, Україна
Проводили експериментальні дослідження на бугайцях чорно-рябої породи 18-20місячного віку із вивченням впливу лінкоміцину гідрохлориду в різних дозах (5,10, 20 мг/кг) на
ендокринну систему та функцію статевих органів із відповідним оцінюванням
гормоноутворюючих функцій і, зокрема, динаміку біосинтезу та виділення тестостерону.
Ключові слова: БУГАЙЦІ, ТЕСТОСТЕРОН, ЛІНКОМІЦИНУ ГІДРОХЛОРИД,
ГОРМОНИ.
Головним завданням лікарів ветеринарної медицини є профілактика, проте нерідко
приходиться проводити лікувальні заходи за різних патологій у тварин. Для цього існує
великий арсенал вітчизняних та зарубіжних фармако-терапевтичних засобів, серед них чимало
антибіотиків різних груп. Науково обґрунтоване та раціональне застосування, з фармакотерапевтичною метою антибіотиків, можливе лише після глибокого вивчення їх
протимікробного спектру, фармакокінетики, фармакодинаміки та механізму дії.
Після потрапляння в організм тварин, антибіотики розподіляються в міжклітинному
просторі, клітинах тканин і органів нерівномірно. Тут має місце комплементарність і тропізм.
Лінкоміцину гідрохлорид володіє вираженим тропізмом до кісткової тканини, тобто
накопичуючись у кістковій тканині, спричиняє максимальний фармако-терапевтичний ефект
при патології кісток. Препарат широко застосовується і в лікуванні інших органів та систем,
зокрема дихальної. Застосовуючи препарат, необхідно зважити на те, що він проявляє певну
дію і на макроорганізм. Величина реакції організму на фармакологічний препарат
пропорційна кількості взаємодії молекул лікарської речовини із комплементарними і
чутливими рецепторами.
Концентрація гормонів у біологічних рідинах тварин свідчить про функціональний
стан ендокринних залоз, рівень їх продукції, інкреції та метаболізму. Відомо, що ендокринна
система тварин швидко і чітко реагує на дію ендогенних та екзогенних агентів, одним з яких
є антибактеріальні препарати, застосування яких і, сьогодні, залишається актуальним [1, 2, 5].
З літератури відомо, що антибіотики спричиняли зміни в обміні білка у сімʼяниках
свиней тощо [3, 4].
Метою досліджень було вивчення впливу лінкоміцину гідрохлориду на ендокринну
систему, і зокрема, на функцію статевих органів бугайців і на синтез у них тестостерону.
Матеріали і методи. Проведено 2 експерименти на 48 бугайцях чорно-рябої породи
18-20-місячного віку, по 24 тварини в кожному досліді.
За принципом аналогів було сформовано 4 групи тварин по 6 тварин у кожній (одна –
контрольна, 3-дослідні, схема).
Тваринам дослідних груп вводили внутрішньомʼязово 30 % розчин лінкоміцину
гідрохлориду по 5, 10, 20 мг/кг 10 днів поспіль, бугайцям контрольної групи – ізотонічний
розчин натрію хлориду з інтервалом 12 годин теж протягом 10 діб.
Вміст тестостерону в плазмі крові бугайців визначали радіо-імунологічним методом
двічі з інтервалом 5 діб у період уведення та 5 разів з інтервалом 5, 15, 30, 60 і 90 діб після
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завершення уведень препарату. За період досліду було проведено 175 радіо-імунологічних
(досліджень) аналізів.
Таблиця
Схема досліду (n=6)
Групи
1 дослідна
2 дослідна
3 дослідна
4 контрольна

Назва фармакологічного препарату
30% р-н лінкоміцину гідрохлориду
30% р-н лінкоміцину гідрохлориду
30% р-н лінкоміцину гідрохлориду
ізотонічний розчин натрію хлориду

Доза препарату
5 мг/кг
10 мг/кг
20 мг/кг

Тривалість і шлях
уведення, дні
10 (в/м)
10 (в/м)
10 (в/м)
10 (в/м)

Результати й обговорення. Середній рівень тестостерону у плазмі крові бугайців до
початку уведення лінкоміцину гідрохлориду знаходився в межах 4,8 – 8,2 нмоль/л. Під
впливом препарату біосинтез тестостерону і його секреція змінювались суттєво.
Після уведення лінкоміцину гідрохлориду в дозі 5 мг/кг реєстрували підвищення рівня
гормону в дні уведення і ще протягом 5 діб після закінчення уведення препарату у 8–10 разів.
Через 15 діб після завершення уведення антибіотика відмічали поступове зниження рівня
тестостерону до показників контрольних тварин ще протягом наступних 15 діб.
Доза препарату 10 мг/кг у дні уведення та протягом 15 діб після, зумовила значне
підвищення рівня гормону у плазмі крові дослідних тварин на 50–60 %. Зниження рівня
тестостерону відбувалось ще протягом наступних 30-ти діб досліду. Тільки на 60-ту добу з
початку експерименту спостерігали тенденцію відновлення рівня гормону до показників
контрольних бичків.
Максимальна доза лінкоміцину гідрохлориду сприяла найменшому підвищенню рівня
гормону протягом днів уведення і 15-ти днів після на 7-8 %. Упродовж наступних 15-ти діб
експерименту реєстрували зниження рівня тестостерону на 20–45 %. Відновлення і
наближення показників рівня гормону до контрольних спостерігалось на 90 –ту добу і пізніше.
Отже, антибіотик спричиняв кількісні зміни рівня тестостерону дослідних бугайців.
Протягом експерименту спостерігали пропорційну закономірність між дозою антибіотика і
рівнем гормону.
Закономірність полягала в тому, що лінкоміцину гідрохлорид у малих дозах
стимулював синтез гормону, про що свідчить значне підвищення його рівня у дні уведення
протягом 5–15 діб та після завершення уведення препарату. Максимальна доза сприяла
незначному підвищенню вмісту тестостерону у дні уведення, та значному інґібуванню
біосинтезу гормону після закінчення уведення протягом до 90-ої доби експерименту і пізніше.
В процесі досліду, при оцінці впливу антибіотика на біосинтез тестостерону, зверталась увага
на те, що в процесі росту молодняку тварин відбуваються фізіологічні стрибки виділення
різних гормонів, що підтверджується деякими літературними джерелами.
ВИСНОВКИ
1. Антибіотик проявляв диференційований та зворотній вплив на біосинтез гормону.
2. У процесі експерименту спостерігалась закономірна залежність між дозою
антибіотика і ступенем біосинтезу гормону.
3. Лінкоміцину гідрохлорид у максимальній дозі, в більшій мірі, інгібував біосинтез
тестостерону.
Перспективи досліджень. Дослідження впливу антибіотиків різних груп на функцію
статевих органів бугайців і на синтез у них тестостерону триватиме надалі.
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SUMMARY
Experimental studies were carried out on twenty-four-month-old black-and-white bream
bulls with a study of the influence of lincomycin hydrochloride in various doses (5. 10, 20 mg / kg)
on the endocrine system and genital function with an appropriate assessment of hormone-forming
functions and, in particular, the dynamics of biosynthesis and the allocation of testosterone.
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АННОТАЦИЯ
Проводили экспериментальные исследования на бычках чёрно-пёстрой породы 18-20
месячного возраста с изучением влияния различных доз линкомицина гидрохлорида (5,10,
20 мг/кг) на эндокринную систему и функцию половых органов из соответствующей оценкой
гормонообразующих функций, и в отдельноси, динамику биосинтеза и выделения
тестостерона.
Ключевые слова: БЫЧКИ, ТЕСТОСТЕРОН, ЛИНКОМИЦИНА ГИДРОХЛОРИД,
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БАКТЕРИЦИДНІ ТА ДЕЗІНФІКУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ
ДЕЗЗАСОБУ «МУЛЬТИКЛІН АКВА»
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Р. В. Хом’як, старший науковий співробітник,
Г. Т. Копійчук, провідний лікар ветмедицини,
М. М. Данко, канд. вет. наук,
Т. В. Оринчак, старший лаборант з в/о
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 «Мультиклін Аква», створеного на основі четвертинних
амонієвих з’єднань, альдегідів і бігуанідінів. Встановлено його бактерицидне розведення,
бактерицидну концентрацію, фенольний коефіцієнт та білковий індекс. Визначена
ефективність деззасобу щодо штамів мікроорганізмів при знезараженні поверхонь тестоб’єктів. Доведено, що дезінфікуючий засіб «Мультиклін Аква» проявляє високі дезінфікуючі
властивості у виробничих умовах. Він у концентрації 0,2 % і вище є ефективним для обробки
поверхонь із дерева, металу і кахелю та об’єктів, які підлягають ветеринарному контролю, а
при спорових формах мікроорганізмів його робоча концентрація повинна бути 1,0 % і вище,
при експозиції 120 хвилин і більше.
Ключові
слова:
ДЕЗЗАСІБ
«МУЛЬТИКЛІН АКВА»,
ТЕСТ-КУЛЬТУРИ,
БАКТЕРИЦИДНЕ РОЗВЕДЕННЯ, БАКТЕРИЦИДНА КОНЦЕНТРАЦІЯ, ФЕНОЛЬНИЙ
КОЕФІЦІЄНТ, БІЛКОВИЙ ІНДЕКС, ТЕСТ-ОБ’ЄКТИ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ.
Захист території України від масового поширення небезпечних інфекційних
захворювань тварин бактеріальної та вірусної етіології є першочерговим завданням служби
ветеринарної медицини. У сучасних умовах ведення тваринництва на промисловій основі, що
передбачає скупчення значної кількості поголів’я тварин на обмеженій території, та 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, забезпечення стійкого
благополуччя тваринництва та високої санітарної якості харчових продуктів. Ринок
дезінфікуючих засобів України на сьогодні представлений широким асортиментом деззасобів,
однак, більшість з них не в повній мірі відповідає сучасним вимогам по універсальності,
розчинності у воді, активності стосовно широкого спектру мікроорганізмів, не агресивності
відносно різноманітних будівельних конструкцій і матеріалів, екологічної безпеки. В сучасних
екологічних умовах, як патогенні, так і атипові бактерії проявляють підвищену стійкість до
більшості дезінфікуючих засобів, які використовуються у практиці ветеринарної медицини.
Тому при дезінфекції ветеринарних об’єктів, що підлягають ветеринарному нагляду,
доводиться переглядати існуючі режими дезінфекції та використовувати нові, більш ефективні
деззасоби [1].
Для вивчення бактерицидної активності та визначення ефективності різних
концентрацій, представлено новий дезінфікуючий засіб «Мультиклін Аква», для дезінфекції
об’єктів, що підлягають ветеринарно-санітарному нагляду. Дезінфектант являє собою
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прозорий світлого кольору, без механічних включень розчин, зі специфічним запахом. Добре
змішується з водою. Створений на основі четвертинних амонієвих сполук (ЧАС), альдегідів і
бігуанідінів, зокрема у склад деззасобу входять: алкілдиметилбензиламонію хлорид,
диметилдидециламонію хлорид, глутаровий альдегід, полігексаметиленбігуанідин
гідрохлорид (ПГМБГ). Деззасіб призначений для вологої та аерозольної дезінфекції.
Деззасоби на основі 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 та
антисептиків як вітчизняного, так і закордонного виробництва. 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, витоку назовні цитоплазматичних
компонентів з клітини, зниження активності ферментних систем. Ефективніше, краще ніж
деякі окислювачі з хлором і йодом, руйнують ДНК-вмістимі оболонкові віруси. ЧАС ефективні
проти збудників кишкових і краплинних інфекцій бактеріальної етіології, пліснявих грибів,
деяких існуючих вірусів, однак недостатньо активні щодо деяких видів бактерій роду протеїв
і синьогнійної палички, мікобактерій туберкульозу, спор бацил. Водночас у комбінації з
іншими діючими речовинами ЧАС утворюють дуже перспективні сполуки [2, 3].
З групи альдегідів для дезінфекції використовують гліоксалевий (гліоксаль) та
глутаровий діальдегід. Альдегідам притаманна сильна бактерицидна, туберкулоцидна,
вірулецидна, фунгіцидна та спороцидна дія. Їх активність зумовлена алкілюванням меркапто-,
гідрокси-, карбокси- й аміногруп РНК і ДНК та білків мікробів, що призводить до пригнічення
синтезу білків і нездатності до розмноження, а в результаті – до загибелі мікроорганізму.
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 активності, не псують виробів з гуми, дерева і
пластмаси [1–3].
Сучасні деззасоби на основі похідних гуанідину синтезуються виключно на похідних
бігуанідину, активність яких втричі-вчетверо переважає активність аналогічних сполук
гуанідину. Вони мають вищу, ніж у ЧАС бактерицидну активність (стосовно грампозитивних
і грамнегативних бактерій, аеробних й анаеробних мікроорганізмів), туберкулоцидну,
вірулецидну та фунгіцидну дії. Антимікробні властивості цих засобів проявляються як за
низьких, так і за високих температур робочих розчинів. На оброблених поверхнях вони
утворють полімерну плівку, що забезпечує пролонгований знезаражуючий ефект [1–3].
Метою роботи було вивчення бактерицидної активності, визначення ефективності
різних концентрацій деззасобу «Мультиклін Аква» 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 «Мультиклін Аква» визначали in vitro на штамах культур
Escherichia сoli, Staphylococcus аureus, Sаlmonella typhimurium, Proteus vulgaris, Bacillus
subtilis (спорова форма). 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 «Мультиклін Аква» при знезараженні
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поверхонь тест-об’єктів, контамінованих музейними штамами культур E. сoli, S. аureus,
S. typhimurium, P. vulgaris та B. subtilis (вегетативна та спорова форми) 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 двохмільярдної суміші на 1 тестоб’єкт.
Бактеріологічний контроль якості дезінфекції приміщень для утримання ВРХ
проводили у ФГ «Лелик» (смт. Куликів Жовківського району Львівської області) деззасобом
«Мультиклін Аква» у 0,2 % концентрації за засобом, шляхом вологого зрошення поверхні
приміщення та його витрат – 200–250 мл на 1 м2 за експозиції 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
«Мультиклін Аква» по відношенню до мікроорганізмів встановлено, що при дії на
грампозитивні мікроорганізми S. aureus 209 загибель клітин наставала за 10 та 30 хвилинних
експозиціях у концентраціях 0,0494 і 0,0353 %, відповідно. Грамнегативні мікроорганізми
E. coli виявились менш чутливими до дезінфектанта і загибель клітин наставала у
концентраціях 0,1355 і 0,0691 %, відповідно. Найменш чутливими до дії деззасобу виявилися
мікроорганізми S. typhimurium, загибель цих мікроорганізмів наставала при концентраціях
0,5206 і 0,3719 %, при 10 і 30 хвилинних експозиціях, відповідно. При дії деззасобу на тесткультури P. vulgaris загибель клітин наставала за 10 та 30 хвилинних експозиціях у
концентраціях 0,3719 і 0,2656 %, а при дії деззасобу на спорові форми B. subtilis загибель
клітин наставала за даних умов у концентраціях 0,3719 і 0,1897 %, відповідно. Бактерицидне
розведення та бактерицидна концентрація деззасобу до тест-культур представлено в таблиці 1.
Таблиця 1
Бактерицидне розведення та бактерицидна концентрація деззасобу «Мультиклін Аква» до тест-культур
Тест-культури
Е. соlі
S. aureus
S. typhimurium
P. vulgaris
B. subtilis (спорова форма)

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

БР
1 : 737,9
1 : 1446,3
1 : 2024,8
1 : 2834,7
1 : 192,1
1 : 268,9
1 : 268,9
1 : 376,5
1 : 268,9
1 : 527,1

БК, %
0,1355
0,0691
0,0494
0,0353
0,5206
0,3719
0,3719
0,2656
0,3719
0,1897

Примітка: БР – бактерицидне розведення; БК – бактерицидна концентрація

При визначенні ФК встановлено, що БР деззасобу відносно тест-культур більше,
порівняно з БР фенолу, і середній фенольний коефіцієнт становить 9,04 для Е. соlі та 14,76 для
S. aureus, тобто бактерицидна дія даного деззасобу у 9,04 і 14,76 разів сильніша до даних тесткультур, відповідно, від бактерицидної дії фенолу (табл. 2).
При проведенні досліджень з визначення білкового індексу встановлено, що в
присутності білка активність досліджуваного деззасобу знижується в 3,29 разів (табл. 3).
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Таблиця 2
Фенольний коефіцієнт деззасобу «Мультиклін Аква» до тест-культур Е. соlі та S. aureus
Тесткультури
Е. соlі
S. aureus

Експозиція,
хвилин
10
30
10
30

Бактерицидне
розведення деззасобу
1 : 737,9
1 : 1446,3
1 : 2024,8
1 : 2834,7

Бактерицидне
розведення фенолу
1 : 98
1 : 137,2
1 : 137,2
1 : 192,1

Фенольний
коефіцієнт
7,53
10,54
14,76
14,76

Середній фенольний
коефіцієнт
9,04
14,76
Таблиця 3

Білковий індекс деззасобу «Мультиклін Аква»
Тест-культура
E. сoli

Бакрозведення
без білка
10 хв. – 1 : 737,9
30 хв. – 1 : 1446,3

Бакрозведення
з білком
10 хв. – 1 : 268,9
30 хв. – 1 : 376,5

Білковий
індекс
2,74
3,84

Середній
білковий індекс
3,29

При визначенні ефективності знезаражуючих властивостей дезінфікуючого засобу на
тест-об’єктах встановлено, що для тест-культур E. сoli та S. typhimurium 0,05 % концентрація
деззасобу малоефективна. Для спорової форми B. subtilis малоефективна 0,3 % концентрація
деззасобу (табл. 4).
Таблиця 4
Дезінфікуючі властивості деззасобу «Мультиклін Аква» на тест-об’єктах
з тест-культурами E. сoli, S. аureus, S. typhimurium, P. vulgaris та B. subtilis (вегетативна та спорова форми)
Дерево
Концентрації деззасобу та тест-культури
0,05 % E. сoli
0,1 % E. сoli
0,2 % E. сoli
0,05 % S. аureus
0,1 % S. аureus
0,05 % S. typhimurium
0,1 % S. typhimurium
0,2 % S. typhimurium
0,3 % S. typhimurium
0,05 % P. vulgaris
0,1 % P. vulgaris
0,2 % P. vulgaris
0,1 % B. subtilis (вегетативна форма)
0,3 % B. subtilis (вегетативна форма)
0,3 % B. subtilis (спорова форма)
0,5–1,0 % B. subtilis (спорова форма)
2,0 % B. subtilis (спорова форма)

30
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

60
+
+
+
+
+
+
-

120
+
-

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

Залізо
30
+
+
+
+
+
-

60
-

120
-

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

Одержані результати свідчать, що деззасіб у 0,1 % концентрації для асептичного
прибирання: гладких поверхонь з кахелю, синтетичних матеріалів, лабораторних приміщень
ветеринарних клінік, тарних засобів транспортування продукції тваринного походження,
замочування спецодягу перед його пранням – можливий при експозиції у 60 хвилин і більше.
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Знезаражуюча 0,1 % концентрація деззасобу для санації жорстких поверхонь, при
профілактичній дезінфекції приміщень для тварин та птиці, достатня при експозиції
у 60-120 хвилин і більше.
При дезінфекції об’єктів, які підлягають ветеринарному контролю, при спорових
формах мікроорганізмів робоча концентрація дезрозчину повинна бути 1,0 % і вище, при
експозиції у 120–180 хвилин і більше та 2,0 % при експозиції у 60–120 хвилин (табл. 4).
Під час профілактичної дезінфекції приміщення для утримання худоби у фермерському
господарстві «Лелик» смт. Куликів Жовківського району Львівської області деззасобом
«Мультиклін Аква» у концентрації 0,2 % за препаратом, шляхом вологого зрошення поверхні
приміщення та витрат робочого розчину 0,20–0,25 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 0,2 % водним розчином
«Мультиклін Аква» за 120-хвилинної експозиції – якісна.
Таким чином, враховуючи широкий спектр активності деззасобу «Мультиклін Аква»
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 «Мультиклін Аква» за
експозиції 10 та 30 хвилин становить відносно S. aureus – 0,05 і 0,04 %, E. coli – 0,14 і 0,07 %,
S. typhimurium – 0,52 і 0,37 %, P. vulgaris – 0,37 і 0,27 % та B. subtilis (спорова форма) –
0,37 і 0,19 %, відповідно.
2. Бактерицидна дія даного деззасобу відносно тест-культур Е. соІі та S. aureus у 9,0 і
14,8 раза, відповідно, більша від фенолу.
3. У присутності білка активність досліджуваного деззасобу знижується в 3,29 разів.
4. Деззасіб «Мультиклін Аква» є ефективним при дезінфекції об’єктів, які підлягають
ветнагляду за концентрації 0,2 % при умові експозиції від 120 хвилин та за концентрації 1,0 %
для спорових форм мікроорганізмів.
Перспективи досліджень. Дослідження дезінфікуючого засобу на токсичність.
BACTERICIDAL AND DISINFECTING PROPERTIES
OF DISINFECTANT «MULTYKLIN AQUA»
O. L. Tishyn, R. V. Khomiak, G. T. Kopijchuk, M. M. Danko, T. V. Orynchak
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Fodder Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
An article presents a study research of the bactericidal properties of new domestic disinfectant
«Multyklin Aqua» that based on quaternary ammonium compounds, aldehydes and bi-guanides.
Was found bactericidal dilution, bactericidal concentration, phenol coefficient and protein index.
Identified the efficiency of disinfection preparation of microbial strains on the surface of desinfection
test objects. The results show that disinfectant «Multyklin Aqua» shows a high disinfecting
properties under production conditions. At 0.2 % and higher concentration was effective for surface
treatment of wood, metal and tile which are contaminated with organic substances and objects subject
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to veterinary controls and 1.0 % and higher for elimination of spore forms of microorganisms with
an exposure of 120 minutes or more.
Keywords:
DISINFECTANT
«MULTYKLIN AQUA»,
TEST-CULTURES,
BACTERICIDAL DILUTION, BACTERICIDAL CONCENTRATION, PHENOL COEFFICIENT,
PROTEIN INDEX, TEST OBJECTS, DISINFECTION.
БАКТЕРИЦИДНЫЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА
ДЕЗСРЕДСТВА «МУЛЬТЫКЛИН АКВА»
А. Л. Тишин, Р. В. Хомяк, Г. Т. Копийчук, Н. Н. Данко, Т. В. Орынчак
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований бактерицидных свойств нового
отечественного дезинфицирующего средства «Мультыклин Аква», созданного на основе
четвертинных аммониевых соединений, альдегидов и бигуанидинов. 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
«Мультыклин Аква» проявляет высокие дезинфицирующие свойства в производственных
условиях. Он в концентрации 0,2 % и выше является эффективным для обработки
поверхностей из дерева, металла, плитки и объектов, подлежащих ветеринарному контролю, а
при споровых формах микроорганизмов его рабочая концентрация должна быть 1,0 % и выше,
при экспозиции 120 минут и более.
Ключевые слова: ДЕЗСРЕДСТВО «МУЛЬТЫКЛИН АКВА», ТЕСТ-КУЛЬТУРЫ,
БАКТЕРИЦИДНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ, БАКТЕРИЦИДНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ, ФЕНОЛЬНЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ, БЕЛКОВЫЙ ИНДЕКС, ТЕСТ-ОБЪЕКТЫ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ.
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ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕТЕРИНАРНОГО ЛІКАРСЬКОГО
ЗАСОБУ АТОКСІЛ-ВП ПРИ ЛІКУВАННІ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ У ПОРОСЯТ
Н. В. Шкодяк, канд. вет. наук,
О. М. П’ятничко, канд. с.-г. наук,
О. Й. Сободош, канд. вет. наук,
О. А. Максимович, В. П. Бассараб, О. В. Михалюк, молодші наукові співробітники
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті викладено результати клінічного дослідження вітчизняного ветеринарного
препарату Атоксіл-ВП при профілактиці та лікуванні гострих шлунково-кишкових
захворювань з діарейним синдромом та інтоксикацією у поросят. Встановлено високий рівень
терапевтичної ефективності та безпечності досліджуваного препарату при лікуванні
шлунково-кишкових захворювань у тварин 2–3-місячного віку.
Вивчали морфологічні та біохімічні показники крові хворих поросят за умов
застосування препарату Атоксіл-ВП. Виявлено вірогідне збільшення вмісту гемоглобіну,
показника гематокриту та зменшення кількості еозинофілів у крові, порівняно з періодом до
лікування. За показниками мінерального обміну відзначено збільшення концентрації Заліза,
Магнію та Фосфору у сироватці крові тварин. Зниження активності ферментів АлАТ, АсАТ,
ЛФ, ГГТ у сироватці крові після лікування свідчило про позитивний вплив препарату на
гепатобіліарну систему організму поросят.
Препарат Атоксіл-ВП є ефективним при лікуванні поросят із гострими шлунковокишковими захворюваннями, ускладненими діарейним синдромом та інтоксикацією, що
підтверджується покращенням їх клінічного стану та нормалізацією більшості
досліджуваних показників крові.
Ключові слова: ПОРОСЯТА, ГОСТРІ ШЛУНКОВО-КИШКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ З
ДІАРЕЙНИМ СИНДРОМОМ, АТОКСІЛ-ВП, МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ, ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, БЕЗПЕЧНІСТЬ.
Гострі шлунково-кишкові захворювання поросят є однією з основних причин
економічних втрат у промисловому свинарстві через значний падіж тварин. Це є наслідком
того, що значний рівень мікробної контамінації кормів та об’єктів оточуючого середовища
часто призводить до випереджаючої колонізації кишечника новонароджених тварин [1].
Медичний лікарський засіб Атоксіл – сучасний ентеросорбент на основі
високодисперсного діоксиду кремнію з вираженими сорбційними властивостями.
Встановлено його ефективну дезінтоксикаційну, протимікробну та ранозагоювальну дію [2,
3]. У шлунково-кишковому тракті він зв’язує та виводить з організму токсини різноманітного
походження: мікотоксини, хвороботворні бактерії та продукти їх життєдіяльності, алергени,
токсичні продукти обміну речовин [4, 5].
Враховуючи вищевикладене, метою клінічних досліджень було встановити
терапевтичну ефективність лікарського засобу ветеринарного призначення Атоксіл-ВП (ТзОВ
«Орісіл-Фарм», Україна) при лікуванні та профілактиці шлунково-кишкових захворювань із
діарейним синдромом та інтоксикаціями у поросят. Вивчити вплив вказаного ентеросорбенту
на морфо-функціональний стан організму поросят.
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Матеріали і методи. Клінічні дослідження препарату Атоксіл-ВП (порошок)
виробництва ТзОВ «Орісіл-Фарм» (Україна) проводили на поросятах при профілактиці та
лікуванні гострих шлунково-кишкових захворювань різної етіології, з діарейним синдромом,
були проведені в умовах ННДЦ «Комарнівський» Львівського національного університету
ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького (смт. Комарно Городоцького району Львівської
області). При обстеженні поголів’я поросят після відлучення, породи Велика біла, було
відібрано групу тварин (10 голів) віком 2–3 місяці, в яких згідно анамнезу спостерігали
періодичну появу розладів травлення, відставання в рості, ознаки анемічного стану та
інтоксикації після проведеної дегельмінтизації. Поросятам згодовували з кормом препарат
Атоксіл-ВП в дозі 500,0 г на 1 т корму, впродовж 10 діб. Тварини мали вільний доступ до
корму та води.
У досліджуваних тварин до застосування та на 7 і 14 доби після застосування препарату
відбирали зразки крові для подальшого визначення морфологічних та біохімічних показників
у лабораторії клініко-біологічних досліджень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.
Вивчали вплив препарату на морфологічні (число еритроцитів, кількість лейкоцитів,
показник гематокриту, концентрація гемоглобіну, індекси червоної крові) за
загальноприйнятими методиками [6–8] та біохімічні (концентрація загального білка, глюкози,
активність АлАТ, АсАТ, ЛФ та γ-глутамілтрансферази, вміст Заліза, Натрію, Магнію, Кальцію
та неорганічного Фосфору) показники крові поросят за допомогою біохімічного аналізатора
Humalyzer 3000 із використанням наборів реактивів і стандартів фірми Human. Для
морфологічних досліджень використовували стабілізовану гепарином кров, а для біохімічних
досліджень – сироватку крові тварин.
Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність показників
(р<0,05,) за критерієм Стьюдента [9].
Результати й обговорення. Упродовж всього періоду терапії не було зафіксовано
жодного випадку загибелі тварин. На 5–6 добу лікування препаратом Атоксіл-ВП клінічні
симптоми захворювання швидко зникали. Тварини стали активними, краще поїдали корм, що
засвідчив приріст маси їх тіла. Рецидивів захворювання та проявів побічних ефектів після
лікування досліджуваним препаратом не відзначено.
Результати гематологічних досліджень у хворих поросят до застосування препарату
Атоксіл-ВП свідчать про їх ослаблений загальний клінічний стан (табл. 1). Зокрема, вміст
гемоглобіну, кількість лейкоцитів і показник гематокриту в крові поросят були на нижній межі
фізіологічної норми для тварин даного віку. Отримані дані вказували також на пригнічення
захисних функцій організму хворих поросят, очевидно, внаслідок дії антигельмінтних
препаратів.
За показниками мінерального обміну у крові хворих поросят відзначено дисбаланс
електролітів. Так, у сироватці крові тварин до лікування вміст Кальцію і Натрію був меншим
від нижньої межі фізіологічних значень (табл. 2).
Окрім цього, у сироватці крові поросят до лікування виявлено менший вміст загального
білка та вищу активність ферментів АлАТ і γ-ГГТ, порівняно з величинами фізіологічної
норми, що засвідчило розвиток патологічних змін у печінці хворих тварин (табл. 2). Як відомо,
підвищення активності АлАТ специфічно для пошкодження саме паренхіми печінки, а
активність γ-ГГТ зростає при холестатичному і паренхіматозному ураженні печінки [10, 11].
Інші показники, досліджувані у сироватці крові тварин до лікування, були в межах
фізіологічної норми.
На 7 добу після застосування препарату Атоксіл-ВП у дослідних поросят відзначено
позитивну динаміку змін гематологічних показників, зокрема, вірогідне збільшення вмісту
гемоглобіну на 24,6 % (р<0,05), показника гематокриту – на 26,9 % (р<0,05) та зменшення
кількості еозинофілів на 42,8 % (р<0,05), порівняно з періодом до лікування (табл. 1).
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Таблиця 1
Гематологічні показники крові поросят за умов застосування препарату Атоксіл-ВП, (М±m, n=10)
Показники

До лікування

Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Гематокрит, %
МСН, пг
МСНС, г/дл
МСV, мкм3
Колірний показник
ШОЕ, мм/год.
Лейкоцити, Г/л
Базофіли, %
Еозинофіли, %
Нейтрофіли паличкояд., %
Нейтрофіли сегментояд., %
Лімфоцити, %
Моноцити, %

98,1±13,6
5,0±0,4
29,7±0,4
19,6±1,06
33,0±3,6
59,4±7,3
1,1±0,1
1,0±0,2
8,7±2,0
0
3,5±0,2
9,5±2,0
32,0±1,8
53,5±0,7
3,0±0,7

Після лікування
7 доба
14 доба
122,2±14,0*
99,7±5,5
5,0±0,5
5,8±1,1
37,7±0,7*
31,2±3,2
24,1±3,0
20,8±1,7
32,4±3,1
32,0±3,0
75,0±6,2*
53,7±5,5
1,4±0,5
1,2±0,07
0,7±0,1
1,7±2,7
8,4±0,1
14,0±2,6#
0
1,5±0,6#
2,0±0,3*
2,0±0,7
11,0±1,3
12,5±0,5
30,0±2,5
30,5±0,9
53,0±1,2
49,2±0,7
3,0±1,3
2,8±0,2

Фізіологічні
норми
100–120
5,0–8,0
33–45
17–21
30–40
50–67
0,8–1,0
1–14
8,0–16,0
0–1
2–4
12–14
30–32
49–62
2–3

Примітка: тут і надалі: * ― вірогідні різниці між показниками до та після лікування, р<0,05;
# ― вірогідні різниці між показниками на 7 і 10 добу лікування, р<0,05

При аналізі біохімічних показників у сироватці крові поросят (табл. 2), яких лікували
досліджуваним ентеросорбентом Атоксіл-ВП, на 7 добу досліду відзначено збільшення
концентрації Заліза на 50,2 % (р<0,05) та Магнію у 2,6 рази (р<0,05), порівняно з періодом до
лікування, що вказувало на покращення процесів всмоктування в кишечнику, активацію
газообмінної функції еритроцитів та процесів клітинного дихання [10, 11]. Окрім цього у
тварин відзначено невірогідне збільшення концентрації Фосфору на 22,8 %, у порівнянні з
показниками хворих тварин, що мало позитивне значення, оскільки він бере участь в
енергетичних внутрішньоклітинних процесах і активізує всмоктування іонів кальцію в
кишечнику тварин [12].
У цей же період у крові поросят виявлено незначне зниження активності АлАТ і ЛФ та
зростання активності АсАТ, порівняно з періодом до лікування. При цьому, активність γ-ГГТ
ще залишалася вищою від показників фізіологічної норми (табл. 2).
Таблиця 2
Біохімічні показники крові поросят за умов застосування препарату Атоксіл-ВП, (М±m, n=10)
Показники

До лікування

Загальний білок, г/л
Кальцій, ммоль/л
Натрій, ммоль/л
Магній, ммоль/л
Залізо, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
АлАТ, Од/л
АсАТ, Од/л
ЛФ, Од/л
ГГТ, Од/л

56,6±3,4
2,3±0,5
112,5±18,3
1,0±0,5
21,5±1,6
2,8±0,6
4,9±0,3
49,4±8,5
49,5±5,1
270,6±22,8
40,2±6,2

Після лікування
7 доба
14 доба
55,2±2,3
66,1±2,5*#
2,6±0,1
2,8±0,1
111,0±6,8
121,1±14,6
2,6±0,09*
1,1±0,06
32,3±0,9*
28,3±3,2
3,4±0,3
3,2±0,3
5,8±0,3
4,7±0,4
44,8±1,0
45,4±1,6
55,0±6,3
40,7±1,9
250,8±22,7
214,5±26,0
43,6±6,0
33,8±3,9
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Фізіологічні норми
50–70
2,5–3,2
137–150
0,7–1,5
16,2–35,6
1,7–3,2
3,6–6,0
10–43
16–65
100–300
20–30

Клінічний огляд дослідних поросят на 14 добу засвідчив відсутність будь-яких
симптомів захворювання, всі тварини були здорові.
Результати гематологічних і біохімічних досліджень, проведені на 14 добу лікування
поросят препаратом Атоксіл-ВП, свідчили про нормалізацію більшості гематологічних і
біохімічних показників, а саме, поступове відновлення балансу мінерального обміну і перебігу
метаболічних процесів в організмі поросят.
Отже, результати дослідження гематологічних і біохімічних показників крові поросят при
проведенні клінічних досліджень препарату Атоксіл-ВП підтвердили його терапевтичну
ефективність та безпечність при лікуванні гострих шлунково-кишкових захворювань із
діарейним синдромом і ознаками інтоксикації після дегельмінтизації. Отримані результати
досліджень вказують на відсутність побічних реакцій та ознак гепатотоксичного впливу
досліджуваного препарату.
ВИСНОВКИ
1. Препарат Атоксіл-ВП (порошок) виробництва ТЗОВ «Орісіл-Фарм» (Україна) є
ефективним засобом при лікуванні гострих шлунково-кишкових захворювань з діарейним
синдромом і ознаками інтоксикації після дегельмінтизації у поросят раннього віку.
2. Застосування препарату Атоксіл-ВП у рекомендованому виробником дозуванні
упродовж 14 діб поросятам із симптомами гострих шлунково-кишкових захворювань не
викликало побічних реакцій та покращувало їх клінічний стан.
3. За результатами лабораторних досліджень виявлено позитивний вплив препарату
Атоксіл-ВП на морфо-функціональний стан організму поросят при лікуванні шлунковокишкових захворювань з діарейним синдромом.
Перспективи досліджень. Планується дослідження ефективності та безпечності
препарату Атоксіл-ВП при лікуванні гострих шлунково-кишкових захворювань у курейбройлерів.
THERAPEUTIC EFFICIENCY OF VETERINARY MEDICINAL PRODUCT
ATOKSYL-VP DURING THE TREATMENT OF PIGLET`S ACUTE
GASTRO-INTESTINAL DISEASES
N. Shkodyak, O. Pyatnychko, О. Sobodosh, O. Maksymovych, V. Bassarab, O. Mikhailyuk
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products
and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of clinical trials of veterinary preparation Atoksyl-VP
(Ukraine) under the prevention and treatment of piglet’s acute gastro-intestinal diseases with diarrhea
syndrome. The high level of therapeutic efficiency and safety of preparation under the treatment of
2–3 months of age sick piglets has been proved.
The influence of preparation Atoksyl-VP on haematological and biochemical parameters of
piglet’s blood was studied. The reliable increasing of blood haemoglobin concentration and
hematocrit index, decrease of eosinophil’s relative quantity were established after the drug’s
application. On the basis changes of mineral exchange indices the increasing of serum concentration
of Iron, Magnesium and Phosphorus was found. The decrease of serum enzyme’s ALT, AST, AP,
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GGT activities under the treatment testifies the positive effect of Atoksyl-VP on hepatobiliary system
of the piglet’s organism.
The preparation Atoksyl-VP is effective during the treatment of piglets with acute gastrointestinal diseases complicated by diarrhea syndrome and intoxication. This is confirmed by the
improvement of their clinical condition and normalization of majority of piglet’s blood indices.
Keywords: PIGLETS, ACUTE GASTRO-INTESTINAL DISEASES WITH DIARRHEA
SYNDROME, ATOKSYL-VP, MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL BLOOD INDICES,
THERAPEUTIC EFFICIENCY, SAFETY.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕТЕРИНАРНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО
СРЕДСТВА АТОКСИЛ-ВП ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПОРОСЯТ
Н. В. Шкодяк, О. М. Пятничко, О. И. Сободош, О. А. Максимович,
В. П. Бассараб, О. В. Михалюк
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарых препаратов
и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье изложены результаты клинического исследования отечественного
ветеринарного препарата Атоксил-ВП при профилактике и лечении острых желудочнокишечных заболеваний с диарейным синдромом у поросят. Установлено высокий уровень
терапевтической эффективности и безопасности исследуемого препарата при лечении острых
желудочно-кишечных заболеваний у животных 2–3 месячного возраста.
Изучали морфологические и биохимические показатели крови больных поросят при
применении препарата Атоксил-ВП. Выявлено вероятное увеличение концентрации
гемоглобина, показателя гематокрита и уменьшению относительного количества эозинофилов
в крови, в сравнении с периодом до лечения. За изменениями показателей минерального
обмена отмечено увеличение концентрации Железа, Магния и Фосфора в сыворотке крови
животных. Снижение активности ферментов АлАТ, АсАТ, ЛФ, ГГТ в крови после лечения
свидетельствует о позитивном влиянии исследуемого энтеросорбента на гепатобилиарную
систему организма поросят.
Препарат Атоксил-ВП эффективный при лечении поросят с острыми желудочнокишечными заболеваниями, осложненными диарейным синдромом и интоксикацией, что
подтверждается улучшением их клинического состояния и нормализацией большинства
исследуемых показателей крови.
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І. В. Проскуріна, аспірант
Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва,160, м. Суми, 40021, Україна
У статті подано результати визначення бактерицидних властивостей
експериментального вітчизняного дезінфікуючого препарату «Дезорганік-вет». У якості
тест-об’єктів застосували попередньо контаміновані бактеріями Е. соlі та S. aureus
поверхні з бетону, цегли, кахельної плитки та нержавіючої сталі. Встановлено, що
комплексний дезінфектант «Дезорганік-вет», починаючи з 0,1 % концентрації через 10 хв.
повністю інактивує мікроорганізми E. сoli АТСС 25922 та S. аureus АТС 25923. «Дезорганіквет» проявив бактерицидні властивості щодо E. сoli АТСС 25922 на бетонних та цегляних
поверхнях у концентрації 0,05 % за експозиції 40 хв. На поверхнях з кахельної плитки та
нержавіючої сталі бактерицидний ефект «Дезорганік-вет» у концентрації 0,05 % відмічали
за експозиції 10 хв.
Ключові слова: ДЕЗІНФЕКТАНТ, «ДЕЗОРГАНІК-ВЕТ», БАКТЕРИЦИДНА ДІЯ,
ТЕСТ-ОБ’ЄКТИ, S. АUREUS, Е. СОLІ.
Ефективність ведення будь-якої галузі тваринництва, особливо на промисловій основі,
передбачає систематичне проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів.
Профілактика поширення збудників інфекційних захворювань є обов’язковою умовою при
отриманні якісної сільськогосподарської продукції. За інтенсивних систем ведення
тваринництва, збудники інфекційних захворювань мають тенденцію до швидкого поширення
серед сприйнятливого поголів’я [1, 2].
Водночас, за умови дрібнотоварного ведення галузей тваринництва, впровадити
програми біологічної безпеки простіше, ніж в господарствах зі значною чисельністю
поголів’я. Біологічна безпека є невід’ємною складовою комплексу із захисту продуктивних
тварин від різноманітних хвороботворних агентів. Проте, ефективне проведення комплексу
ветеринарно-санітарних заходів не можливе без якісного дезінфектанту. До дезінфікуючих
засобів висувається низка вимог, зокрема ефективність щодо збудників вірусних,
бактеріальних та грибкових захворювань, при високій тривалій контактній дії на збудника не
залежно від температури довкілля [2, 3].
Узагальнивши характеристики дезінфектантів, які рекомендують виробники до
застосування в тваринництві, слід вказати, що ефективний дезінфектант повинен відповідати
наступним вимогам: володіти широким спектром дії щодо бактерій, вірусів, грибів та спор,
бути безпечним та зручним у використанні, зокрема легко розчинятися у гарячій та холодній
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воді, незалежно від її жорсткості, володіти швидкою знешкоджувальною,контактною та
залишковою дією, не втрачати активність за наявності значної кількості органічних речовин,
не втрачати ефективності за систематичного використання, не володіти різким неприємним
запахом, що може впливати на зміну органолептичних характеристик сировини тваринного
походження. Важливими властивостями дезінфектанту є можливість до застосування у
випадку масових спалахів інфекційних захворювань та висока проникна здатність за обробки
поверхонь різних типів, зокрема бетонних, дерев’яних, металевих [1, 4–6].
Нині в умовах виробництва застосовується широкий асортимент дезінфікуючих
засобів, діючі речовини яких належать до різних хімічних груп. Для запобігання утворенню
резистентності до дезінфектантів у штамів мікроорганізмів, вірусів та грибів, обов’язковою
умовою є систематична ротація біоцидів. Важливим фактором при виборі дезінфектанту є
відсутність в останнього корозійної активності щодо технологічного обладнання у
тваринницьких приміщеннях [7, 8].
Відповідно, постійною є потреба щодо розробки та впровадження у виробництво
дезінфектантів вітчизняного виробництва. До новинок ринку дезінфекційних засобів
належить препарат «Дезорганік-вет», що являє собою прозорий безбарвний розчин, який при
збовтуванні утворює незначну кількість піни, зі слабким специфічним запахом. У якості
діючих речовин засіб містить: полігексаметиленгуанідин гідрохлорид, бензалконій хлорид та
глутаровий альдегід. Препарат зберігає свою активність при інтенсивному освітленні, за
використання жорсткої води, в присутності залишків органічних сполук, діє у широкому
діапазоні температур: від 0 до 50 °С. При температурі нижче 0 °С рекомендують додавання до
робочих розчинів дезінфектанту пропіленгліколю чи його аналогів.
Виходячи із вищевикладеного, метою нашої роботи було визначення бактерицидної дії
вітчизняного дезінфектанту «Дезорганік-вет».
Матеріали і методи. Дослідження проводили в лабораторії «Ветеринарна фармація»
кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів
тваринництва факультету ветеринарної медицини Сумського національного аграрного
університету.
Для визначення ефективності бактерицидної дії дезінфектанту «Дезорганік-вет» було
використано різні тест-об’єкти, зокрема: бетон, цеглу, кахельну плитку та нержавіючу сталь.
Зазначені поверхні були попередньо контаміновані при різних температурних режимах та
способах кратності нанесення, бактеріями Е. соlі та S. aureus. При дослідженні застосовували
комплексний дезінфекційних препарат «Дезорганік-вет» у наступних концентраціях: 0,005,
0,013, 0,05, 0,1 %. Оцінку якості дезінфекції проводили через 24–48 годин згідно із
загальноприйнятими методиками [3, 4].
Результати й обговорення. В серії досліджень щодо визначення ефективності
знезараження бетонних поверхонь, контамінованих E. сoli, встановлено, що «Дезорганік-вет»
за мінімальної експозиції 10 хв. проявляв бактерицидну дію у концентрації 0,1 % (табл. 1).
Водночас, для досягнення аналогічного ефекту за концентрації 0,05 % мінімальна
тривалість експозиції становила 40 хв. Дезінфектант «Дезорганік-вет», за розведення 0, 005 та
0,013 %, незалежно від експозиції, не виявив бактерицидного ефекту. Аналогічні результати
було отримано за обробки цегляної поверхні, контамінованої E. сoli.
При обробці поверхонь з кахельної плитки та нержавіючої сталі, бактерицидну дію
відмічали при дослідженні експериментального препарату в концентрації 0,013 % за
експозиції 60 хв.
Отже, провівши аналіз даних, представлених в табл. 1 слід вказати, що досліджуваний
дезінфектант має бактерицидну дію щодо E. сoli АТСС 25922 у концентрації 0,1 %.
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Таблиця 1
Ефективність знезараження поверхні тест-об’єктів, контамінованих E. Сoli
Концентрація
дезінфектанту, %
0,005
0,013
Бетон
0,05
0,1
0,005
0,013
Цегла
0,05
0,1
0,005
0,013
Кахельна плитка
0,05
0,1
0,005
0,013
Нержавіюча
сталь
0,05
0,1
Примітка: «+» – наявність росту, «-» – відсутність росту
Назва тест-об’єктів

10
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Експозиція, хв.
40
+
+
+
+
+
+
+
+
-

60
+
+
+
+
+
+
-

За аналогічною схемою було проведено дослідження ефективності знезараження тестоб’єктів, контамінованих S. аureus.
Результати досліджень наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Ефективність знезараження поверхні тест-об’єктів, контамінованих S. аureus
Назва тест-об’єктів

Бетон

Цегла

Кахельна плитка

Нержавіюча
сталь

Концентрація
дезінфектанту, %
0,005
0,013
0,05
0,1
0,005
0,013
0,05
0,1
0,005
0,013
0,05
0,1
0,005
0,013
0,05
0,1

10
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Експозиція, хв.
40
+
+
+
+
+
+
-

60
+
+
+
+
+
+
-

Примітка: «+» – наявність росту, «-» – відсутність росту

Відповідно до отриманих даних, було встановлено відсутність росту колоній S. аureus
за експозиції 40 хв. при застосуванні «Дезорганік-вет» в концентрації 0,05 % на бетонних та
цегляних поверхнях. Досліджуваний дезінфектант в концентрації 0,1 % проявив
бактерицидний ефект впродовж 10 хв. експозиції.
За обробки поверхонь із кахельної плитки та нержавіючої сталі, відсутність росту
S. аureus відмічали за концентрації «Дезорганік-вет» 0,013 %, починаючи з експозиції 40 хв.
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З усього вищезазначеного можна зробити висновок, що комплексний дезінфектант
«Дезорганік-вет», починаючи з 0,1 % концентрації вже через 10 хв. повністю інактивує
мікроорганизми E. сoli АТСС 25922 та S. аureus АТС 25923 й проявляє бактерицидні
властивості на різних матеріалах, структура поверхні яких відрізняється.
ВИСНОВКИ
Комплексний дезінфектант «Дезорганік-вет» у концентрації 0,1 % через 10 хв.
експозиції повністю інактивує мікроорганізми E. сoli АТСС 25922 та S. аureus АТС 25923,
проявляючи бактерицидні властивості на різних матеріалах з різною структурою поверхні.
Перспективи досліджень полягають у вивченні віруліцидних властивостей
комплексного вітчизняного дезінфектанту «Дезорганік-вет».
DETERMINATION OF THE BIOCIDAL PROPERTIES OF «DEZORGANIK-VET»
A. L. Nechiporenko, L. V. Nagorna, A. I. Fotin, I. V. Proskurina
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
In the article are presented the results of the bactericidal properties of the experimental
domestic disinfectant "Dezorganik-vet ". As the test objects, pre-contaminated surfaces of concrete,
brick, tile and stainless steel, contaminated with E. coli and S. aureus bacteria, were used. It was
established that the complex disinfectant "Dezorganik-vet", starting with 0.1% concentration, after
10 min. completely inactivates the microorganisms E. coli ATCC 25922 and S. aureus ATС 25923.
"Dezorganik-vet " showed bactericidal properties with respect to E. coli ATCC 25922, on concrete
and brick surfaces at a concentration of 0.05% with 40 min exposure. On surfaces with tiles and
stainless steel, the bactericidal effect of "Dezorganik-vet" at a concentration of 0.05% was recorded
at an exposure of 10 min.
Keywords: DISINFECTANTS, DEZORGANIK-VET, BACTERICID ACTION, TEST
OBJECTS, S. AUREUS, E. СOLI.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЦИДНЫХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТА «ДЕЗОРГАНИК-ВЕТ»
А. Л. Нечипоренко, Л. В. Нагорная, А. И. Фотин, И. В. Проскурина
Сумскoй национальный аграрный университет
ул. Г. Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты определения бактерицидных свойств
экспериментального отечественного дезинфицирующего препарата «Дезорганик-вет». В
качестве тест-объектов использовали предварительно контаминированные бактериями Е. соli
и S. aureus поверхности из бетона, кирпича, кафельной плитки и нержавеющей стали.
Установлено, что комплексный дезинфектант «Дезорганик-вет», начиная с 0,1 %
концентрации, через 10 мин. полностью инактивирует микроорганизмы E. сoli АТСС 25922 и
S. аureus АТС 25923. «Дезорганик-вет» проявил бактерицидные свойства относительно E. сoli
АТСС 25922, на бетонных и кирпичных поверхностях в концентрации 0,05% при экспозиции
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40 мин. На поверхностях с кафельной плитки и нержавеющей стали, бактерицидный эффект
«Дезорганик-вет» в концентрации 0,05% отмечали при экспозиции 10 мин.
Ключевые слова: ДЕЗИНФЕКТАНТ, «ДЕЗОРГАНИК-ВЕТ», БАКТЕРИЦИДНОЕ
ДЕЙСТВИЕ, ТЕСТ-ОБЪЕКТЫ, S. АUREUS, Е. СОLІ.
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ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВІРУЛЕНТНОСТІ
І РЕАКТОГЕННОСТІ ШТАМУ BAC. ANTHRACIS UA–07
І. О. Рубленко, канд. вет. наук
Білоцерківський національний аграрний університет,
вул. Ставищанська 126, м. Біла Церква, 09100, Україна
У статті наведені результати визначення ступеня залишкової вірулентності і
реактогенності штаму Bacillus anthracis UA–07.
Встановлено, що при введені вакцинного штаму Bac. anthracis UA–07 у мурчаків
показники живої маси незначно знижувалися на 2–4 добу, ректальна температура коливалася
у межах фізіологічної норми, збудник поширюється у організмі даних тварин при введенні
дози 5х107 спор/см3 протягом 15 діб, при введенні 5х107–106 спор/см3 виділявся штам із всіх
досліджуваних органів на 3-тю і 5-ту добу, при введенні 5х104 спор/см3 виділявся – переважно
на 3-тю добу, при введення 5х102 спор/см3 із органів переважно не виділялися мікроорганізми;
у кролів маса тіла не змінювалася, ректальна температура у деяких тварин знижувалася на
0,1–0,3 °С, при введенні штаму 2,5х108спор/см3 виділялися мікроорганізми протягом 21 доби.
Всі досліджувані тварини виглядали клінічно здоровими та залишилися живими при вивченні
реактогенності. Встановлено, що вакцинний штам Bac. anthracis UA–07 є нешкідливим для
мурчаків та кролів.
Ключові слова: СИБІРКА, ВАКЦИНА, BACILLUS ANTHRACIS, ШТАМ,
ПРОФІЛАКТИКА, ЗБЕРІГАННЯ.
Профілактика інфекційних захворювань у сільськогосподарських тварин та людей
спрямована на запобігання інфекцій. Типовими наслідками в разі виникнення інфекційного
захворювання є економічні витрати. Діагностика захворювання завжди потребує значних
затрат часу, засобів та удосконалення методик. Проведення вакцинацій один із ефективних
методів профілактики інфекційних захворювань, але для продовження дієвості їх, необхідно
проводити постійне удосконалення та оновлення виробничих штамів. Окрім того, повинні
бути мінімальні затрати щодо технології виробництва, наявності антигенного матеріалу при
виготовленні вакцин, наявність невірулентного штаму, тощо. Зміни властивостей штамів та
низька імуногенність призводить до пошуку нових, більш ефективних штамів та вакцин проти
сибірки.
Минуле імунопрофілактики свідчить про науково-технічний прогрес у вакцинології.
Історія створення вакцин пов’язана з іменами видатних вчених: Е Дженером (1749–1823), який
ввів термін «вакцина» (від лат. vaccine – vacca – корова), Е. Мюллером, який запропонував
для збереження вакцини гліцерин (1861), Л. Пастером, який виготовив вакцину проти сибірки
(1881) [1, 2]. Перші вакцини, отримані Л. Пастером (1881) були представлені селекційованим
штамом Bac. anthracis (із популяції вірулентного штаму), імуногенними мутантами з
пониженою вірулентністю [3, 4]. Stamatin L. вперше розробив живу вакцину на основі
безкапсульного мутанта 1190-R, яка з 1950 року використовується в Румунії для вакцинації
тварин. Ценковський Л.С. (Харківський ветеринарний інститут) отримав вакцини після двох
ступенів ослаблення. Розроблені живі вакцини СТІ та ГНКІ з безкапсульних мутантів, які
володіли високими імуногенними властивостями, формували тривалий імунітет (1–2 роки) [2,
5]. У різних країнах, у різний час працювало і працює велика кількість людей над
удосконаленням профілактики сибірки. Використання при розробці вакцини саме
безкапсульного штаму Bacillus anthracis дозволить захистити виробників, тварин та людей у
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цілому від ризику зараження сибіркою, а це в свою чергу призведе до зниження кількості
ускладнень щеплених тварин [2].
Оскільки вакцинні штами сибірки повинні бути нешкідливі для сільськогосподарських
тварин вони можуть володіти певним ступенем залишкової вірулентності, а у великих дозах
можуть викликати їх загибель. Тому необхідним завданням є визначення ступеня залишкової
вірулентності і реактогенності вакцинних штамів.
Мета роботи – визначити залишкову вірулентність та реактогенність вакцинного штаму
Bacillus anthracis UA–07.
Матеріали і методи. Визначення ступеня залишкової вірулентності і реактогенності
вивчали на мурчаках та кролях. Нешкідливість штаму визначали згідно результатів клінічних
досліджень огляду місць підшкірного введення культури, визначення летальності, поширення
і приживання культури в органах та тканинах вакцинного штаму Bacillus anthracis UA–07 за
допомогою проведення бактеріологічних досліджень) [6].
Реактогенність вакцинного штаму вивчали шляхом оцінки клінічних ознак (термометрія,
загальний стан) у мурчаків протягом 12 діб спостереження. Тваринам (n=16) підшкірно
вводили вакцинний штам у об’ємі 1 см3 (5х107 спор/см3). На 2-гу, 4-ту, 6-ту, 8-му, 10-ту та 12ту добу дослідження кожній тварині проводили клінічний огляд, пальпацію місця введення,
пальпацію регіональних лімфатичних вузлів (пахових і повздовжніх), визначали ректальну
температуру та масу тіла.
Поширення та приживання культури у органах та тканинах вивчали на мурчаках, яким
вводили штам Bac. anthracis UA–07 у об’ємі по 1 см3: 5х107 спор/см3 (n=18), 5х106 (n=18), 5х104
(n=18), 5х102 спор/см3 (n=18) (95% життєздатних спор). Тварин на 3-тю (по 3 тварини), 5-ту
(по 3 тварини), 8-му (по 3 тварини), 15-ту (по 3 тварини), 21-шу (по 3 тварини) та 30-ту (по 3
тварини) добу дослідження присипляли хлороформом, потім мертві тушки зрошували
мильним розчином і виконували розтин. Для бактеріологічних досліджень відбирали кусочки
органів (легені, селезінка, нирки, печінка), тканин і лімфатичні вузли. Виготовляли препаратимазки та препарати-відбитки, проводили посіви на агар Хоттінгера (рН 7,0–7,2), 5% кров’яний
агар (легені та кров із серця), середовище Ендо (печінку та селезінку), на середовище МПА із
0,01 фенолфталеїну фосфатом натрію, яке обробляли парами аміаку 25% розчину.
Культивували протягом 48 год. за температури 37 оС.
Оцінку нешкідливості досліджуваного штаму на кролях вивчали за показниками
ректальної температури та маси тіла (12 діб спостереження, n=16) (12 діб спостереження,
n=16), результатів бактеріологічного дослідження. Визначення приживання та поширення
штаму у організмі кролів вивчали на клінічно здоровим тваринах (вагою 2,0–2,5 кг, n=8), яким
підшкірно вводили спорову культуру Bac. anthracis UA–07 в ділянці зовнішньої поверхні
стегна по 1,0 см3(2,5х108 спор/см3). За тваринами спостерігали протягом 21 доби [6]. По 2
тварини на 3-тю, 8-му, 15-ту та 21-шу добу присипляли хлороформом. Подальші дії були такі
ж як при дослідженні на мурчаках.
Результати й обговорення. Результати зважування до і після введення вакцинного
штаму свідчать про відсутність зниження показників живої маси тварин (рис. 1).
Мурчаки виглядали клінічно здоровими. Всі тварини залишилися живими протягом 12
діб дослідження. Слід відмітити незначне пониження ректальної температури на 0,1–0,3 оС на
2–4 добу після введення штаму. У подальшому температура у мурчаків стабілізувалася і
відповідали висхідним даним.
Ректальна температура тварин коливалась у фізіологічних межах і не була вищою за
38,0 оС (рис.2).
При вивченні поширення та приживання досліджуваного штаму Bacillus anthracis UA–
07 встановлено, що у організмі мурчаків штам розмножувався протягом 15 діб, про що
свідчать дані бактеріологічних досліджень (табл. 1).
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Рис. 1. Показники живої маси тіла мурчаків на введення досліджуваного штаму Bac. anthracis UA–07
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Рис. 2. Ректальна температура мурчаків на введення досліджуваного штаму Bacillus anthracis UA–07
Таблиця 1
Поширення та приживання вакцинного штаму Bac. anthracis UA–07 у організмі мурчаків, доба виділення
Доза введення вакцинного штаму, 1 см3
Ограни
легені
селезінка

печінка
нирки
кістковий
мозок

5х107 спор/см3

5х106 спор/см3

5х104 спор/см3

3 доба (помірний ріст),
5 доба (ізольовані колонії)
3 доба (помірний ріст),
5 доба (помірний ріст),
8 доба (ізольовані колонії),
15 доба(кілька колонії)
3 доба (помірний ріст),
5 доба (ізольовані колонії),
8 доба (ізольовані колонії)
3 доба (помірний ріст),
5 доба (ізольовані колонії)

3 доба (помірний ріст),
5 доба (ізольовані колонії)

3 доба (ізольовані
колонії)

5х102
спор/см3
ріст
відсутній

3 доба (помірний ріст),
5 доба (ізольовані колонії)

3 доба (помірний ріст),
5 доба (ізольовані
колонії)

3 доба
(ізольовані
колонії)

3 доба (помірний ріст),
5 доба (ізольовані колонії)

3 доба (помірний ріст)

ріст
відсутній

3 доба (помірний ріст),
5 доба (ізольовані колонії)

3 доба (помірний ріст),

3 доба (помірний ріст),
5 доба (ізольовані колонії)

3 доба (помірний ріст),
5 доба (ізольовані колонії)

ріст
відсутній
3 доба
(ізольовані
колонії)
ріст
відсутній

кров із
3 доба (помірний ріст),
3 доба (помірний ріст),
серця
5 доба (ізольовані колонії) 5 доба (ізольовані колонії)
регіональні
3 доба (помірний ріст),
лімфатичні
3 доба (помірний ріст),
5 доба (помірний ріст),
вузли
5 доба (ізольовані колонії),
8 доба (помірний ріст),
(пахові і
8 доба (ізольовані колонії)
15 доба (ізольовані колонії)
поздовжні)

3 доба (помірний ріст),
5 доба (ізольовані
колонії)
3 доба (ізольовані
колонії)
3 доба (ізольовані
колонії)

3 доба
(ізольовані
колонії)

З 3-ї по 15 добу дослідження штам Bacillus anthracis UA–07 виділявся з селезінки та
регіональних лімфатичних вузлів при введенні мурчакам 5х107 спор/см3. Введення меншої
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кількості спор (5х106 спор/см3) призвело до виділення збудника переважно на 3-тю та 5-ту
добу дослідження. Доза 5х104 спор/см3 викликала поширення та виділення збудника з усіх
відібраних органів та крові серця мурчаків переважно на 3-ю добу його введення. Введення
вакцинного штаму у дозі 5х102 спор/см3 призвело до виділення Bac. anthracis UA–07 на 3-тю
добу лише з селезінки, кісткового мозку та регіональних лімфатичних вузлів.
При вивченні реактогенності на мурчаках при використанні вакцинного штаму (95 %
живих спор) було встановлено, що у місці введення Bac. anthracis UA–07 протягом 12 діб були
відсутніми набряк і некроз, при дослідженні регіональні лімфатичні вузли на 3–6 добу
введення штаму були збільшені, підвищення ректальної температури було в межах 1,0 оС. Всі
тварини залишилися живими. Окрім того, встановлено, що вакцинний штам Bac. anthracis
UA–07 є нешкідливим для мурчаків і поширюється і виділяється з органів даних тварин при
введенні дози 5х107 спор/см3 до15 діб.
При вивченні нешкідливості на кролях виявлено відсутність зниження маси тіла,
ректальна температура коливалася в межах фізіологічної, а підвищення після введення штаму
було незначним – на 0,1–0,3 оС (рис. 3, 4).
до введення штаму
через 15 діб після введення

через 3 добу після введення
через 21 доба після введення

через 8 добу після введення
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Рис. 3. Показники живої маси тіло кролів при введенні Bac. anthracis UA–07
до введення
через 6 діб після введення

через 2 доби після ввведення
через 12 діб після введення
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Рис. 4. Температура тіла кролів після введення досліджуваного штаму Bacillus anthracis UA–07

При вивченні поширення та приживання вакцинного штаму Bac. anthracis UA–07 у
організмі кролів виявлено, що збудник виділявся із відібраних органів протягом 21 доби, проте
слід відмітити, що із легень та крові серця через 5 діб – не виділявся (табл. 2).
Під час мікроскопії виготовлених препаратів-відбитків із органів мурчаків, кролів та
препаратів-мазків із культур, отриманих після посіву їх органів, виявлено безкапсульні,
грампозитивні, паличкоподібні клітини, які розміщувались по 2-3-4 клітини із органів тварин
та у вигляді довгих ланцюжків із культур, на щільних живильних середовищах збудник ріс
колоніями R-форми – що відповідало опису штаму Bac. anthracis UA–07.
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Таблиця 2
Поширення та приживання вакцинного штаму Bac. anthracis UA–07 в організмі мурчаків
Ограни
легені

селезінка

ізольовані
колонії

помірний
ріст

відсутній
ріст

помірний
ріст

відсутній
ріст

помірний
ріст

відсутній
ріст

помірний
ріст

печінка

кров із серця

нирки

на 3-тю добу після введення
помірний
помірний
ріст
ріст
на 5-ту добу після введення
помірний
відсутній
ізольовані
ріст
ріст
колонії
на 15-у добу після введення
ізольовані
відсутній
відсутній
колонії
ріст
ріст
на 21-шу добу після введення
відсутній
відсутній
відсутній
ріст
ріст
ріст
помірний
ріст

регіональні
лімфатичні вузли

кістковий
мозок

помірний ріст

помірний ріст

помірний ріст

помірний ріст

помірний ріст

ізольовані
колонії

помірний ріст

ізольовані
колонії

ВИСНОВКИ
У результаті дослідження встановлено, що при введені вакцинного штаму Bac. anthracis
UA–07: 1. у мурчаків показники живої маси незначно знижувалися на 2–4 добу, ректальна
температура коливалася у межах фізіологічної норми, поширюється у організмі даних тварин
при введенні дози 5х107 спор/см3 протягом 15 діб, при введенні 5х107–106 спор/см3 штам
виділявся з всіх досліджуваних органів на 3-тю і 5-ту добу, при введенні 5х104 спор/см3 –
виділявся штам переважно на 3-тю добу, при введенні 5х102 спор/см3 – ріст із органів
переважно був відсутнім; 2. у кролів маса тіла не змінювалася, ректальна температура у деяких
тварин знижувалася на 0,1–0,3 оС, при введенні штаму 2,5х108 спор/см3 виділявся з органів
протягом 21 доби. Встановлено, що вакцинний штам Bac. anthracis UA–07 є нешкідливим для
мурчаків та кролів.
Перспективи досліджень. Вивчити термін зберігання штаму за різних температурних
режимів.
DETERMINATION OF DEGREE OF REMAINING VIRULENCE AND REACTIVATING
OF STAMM OF BAC. ANTHRACIS UA – 07
І. O. Rublenko
Bila Tserkva National Agrarian University
126, Stavyshchanska str., Bila Tserkva, 09100, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of determining the degree of residual virulence and reactivity of
the strain Bacillus anthracis UA–07. It was found that when the vaccine was introduced strain Bac.
anthracis UA–07 in measles, the indicator of live weight decreased slightly for 2–4 days, the rectal
temperature fluctuated within the physiological norm, the pathogen spreads in the body of these
animals at a dose of 5x107 spores/cm3 for 15 days, with the introduction of 5x107–106 spores/cm3
allocated to the strain from all investigated organs on the 3rd and 5th day, with the introduction of
5x104 spores/cm3 allocated – mainly on the 3rd day, with the introduction of 5x102 spores / cm3 from
organs, predominantly not allocated microorganisms; in rabbits the body weight did not change, the
rectal temperature in some animals decreased by 0,1–0,3 oC, with the introduction of the strain
2,5x108 spores/cm3 secreted microorganisms within 21 days. All investigated animals looked
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clinically healthy and survived in the study of reactogenicity. Established that the vaccine strain Bac.
anthracis UA–07 is harmless to clams and rabbits.
Keywords: ANTHRAX, VACCINE, BACILLUS ANTHRACIS, STRAIN, PREVENTION,
STORAGE.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ОСТАТОЧНОЙ ВИРУЛЕНТНОСТИ И
РЕАКТОГЕННОСТИ ШТАММА BAC. ANTHRACIS UA–07
И. А. Рубленко
Белоцерковский национальный аграрный университет,
ул. Ставищанская, 126, г. Белая Церковь, 09100, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты определения степени остаточной вирулентности и
реактогенности штамма Bac. anthracis UA–07. Установлено, что при введении вакцинного
штамма Bac. anthracis UA–07 в морских свинок показатели живой массы незначительно
снижались на 2–4 сутки, ректальная температура колебалась в пределах физиологической
нормы, возбудитель распространяется в организме данных животных при введении дозы 5х107
спор/см3 в течение 15 суток, при введении 5х107–106 спор/см3 выделялся штамм из всех
исследуемых органов на 3-ю и 5-е сутки, при введении 5х104 спор/см3 выделялся –
преимущественно на 3-и сутки, при вводе 5х102 спор/см3 из органов обычно не выделялись
микроорганизмы; у кроликов масса тела не менялась, ректальная температура у некоторых
животных снижалась на 0,1-0,3 оС, при введении штамма 2,5х108 спор/см3 выделялись
микроорганизмы в течение 21 суток. Все исследуемые животные выглядели клинически
здоровыми и остались живы при изучении реактогенности. Установлено, что вакцинный
штамм Bac. anthracis UA–07 является безвредным для морских свинок и кроликов.
Ключевые слова: СИБИРСКАЯ ЯЗВА, ВАКЦИНА, BACILLUS ANTHRACIS, ШТАММ,
ПРОФИЛАКТИКА, ХРАНЕНИЕ.
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Під час зберігання яловичини в охолодженому чи примороженому стані в
мікробіологічному процесі домінуючою є психротрофна мікрофлора, яка спричиняє
технологічні вади та визначає гігієнічну якість м’яса.
Метою роботи було дослідити зміни мезофільної і психротрофної мікрофлори на
поверхні яловичини під час зберігання в примороженому стані та запропонувати критерії
оцінювання яловичини за вмістом психротрофних мікроорганізмів. Мікробіологічні
дослідження м’яса і м’ясних продуктів проводили згідно з ГОСТ 21237 та Регламенту комісії
ЄС №2073/2005. Зберігання м’яса проводили згідно з ДСТУ 4426 та ДСТУ 6030.
Встановлено, що на забійних пунктах м’ясо яловичини контаміноване різною
мікрофлорою. Її кількість на поверхні туш яловичини була незначною і відповідала
встановленим вимогам Регламенту ЄС №2073/2005 (допустимий вміст МАФАнМ до 105
КУО/см2 поверхні або до 106 КУО/см3 змиву). Кількість бактерій родини Enterobacteriaceae
на поверхні туш яловичини при заготівлі приблизно в 50 % перевищувала допустимий рівень
(норма до 3,2×102 КУО/см2 поверхні або до 3,2×103 КУО/см3 змиву). Також виявлено, що
початкова кількість психротрофних мікроорганізмів на поверхнях півтуш яловичини з
незначним бактеріальним обсіюванням була на порядок меншою, порівняно з кількістю
МАФАнМ, а з високим мікробним забрудненням, практично однаковою.
Виявлено, що за зберігання примороженої яловичини з початковим вмістом
психротрофних мікроорганізмів до 103 КУО/см3 змиву (група 1), на закінчення терміну
зберігання їх кількість збільшилася на два порядки і становила 5,2±0,3×104 КУО/см3 змиву. У
той же час кількість МАФАнМ за цей період часу збільшилася тільки на один порядок. За
зберігання примороженої яловичини з початковим вмістом психротрофних мікроорганізмів
від 103 до 104 КУО/см3 змиву (група 2), відмічено більш інтенсивні темпи розвитку
психротрофної мікрофлори, порівняно з МАФАнМ. На закінчення терміну зберігання вміст
психротрофних мікроорганізмів становив 9,3±0,5×104 КУО/см3 змиву і 4,7±0,4×104 КУО/см2
МАФАнМ.
При зберіганні примороженої яловичини з початковим вмістом психротрофних
мікроорганізмів більше 104 КУО/см3 змиву (група 3), відмічено зростання їх кількості на два
порядки – до 4,6±0,2×106 КУО/см3, а МАФАнМ на один порядок. У цій групі кількість
МАФАнМ знаходиться ще в межах допустимої норми згідно Регламенту №2073/2005, а вміст
психротрофних мікроорганізмів переважає допустиму кількість на один порядок. У пробах
м’яса із значним мікробним обсіюванням (група 4), встановлено, що на 20 добу за показником
МАФАнМ і психротрофної мікрофлори, таке м’ясо не відповідало нормативним вимогам.
Також кількість психротрофних бактерій була в середньому в 2 рази вищою, порівняно з
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кількістю МАФАнМ. Ці дослідження вказують на те, що для вибору температури зберігання
охолодженої яловичини ключове значення має початкова кількість мікрофлори, особливо
вміст психротрофів. Запропоновано оцінювати безпечність свіжої яловичини призначеної до
зберігання в примороженому стані за такими критеріями:
– до 103 КУО/см3 змиву психротрофних мікроорганізмів – яловичина задовільної
безпечності;
– від 103 до 104 КУО/см3 змиву – прийнятної безпечності;
– більше 104 КУО /см3 змиву – сумнівної безпечності.
Ключові слова: М’ЯСО, ЯЛОВИЧИНА, ПСИХРОТРОФНА МІКРОФЛОРА,
МАФАнМ, КРИТЕРІЇ БЕЗПЕЧНОСТІ.
Свіжоприготовлені харчові продукти зазнають псування, яке викликається, в
основному, життєдіяльністю мікроорганізмів, і термін їх зберігання вимірюється, як правило,
декількома годинами. Консервування – обробка харчових продуктів для запобігання
біологічного псування і подовження терміну зберігання, дозволяє вирішувати такі проблеми
харчової промисловості, як створення і збереження запасів сировини і харчових продуктів,
рівномірний розподіл продуктів харчування між регіонами, ліквідацію, так званої, “сезонної”
нестачі продуктів харчування [1].
Необхідно відмітити, що м’ясо та м’ясопродукти є необхідними та цінними в
харчуванні людини лише тоді, коли їх показники якості та безпечності повністю відповідають
вимогам чинних нормативно-правових документів [2–4]. Найчастіше зміни у м’ясі
відбуваються за дії ензимів мікроорганізмів [5, 6]. Застосувавши ту чи іншу температуру для
зберігання м’яса і м’ясопродуктів, можна загальмувати діяльність мікрофлори. Так, в
неохолодженому м’ясі та продуктах буде переважати мезофільна аеробна і факультативно
анаеробна мікрофлора (МАФАнМ). У той же час, за їх зберігання в охолодженому чи
примороженому стані буде домінувати холодолюбна мікрофлора, і саме вона буде спричиняти
технологічні вади та впливати на санітарно-гігієнічні показники [7, 8].
В останні роки спостерігається тенденція споживання і використання, як сировини для
консервного виробництва, примороженого м’яса, порівняно із замороженим. У зв’язку з цим
інтенсивно розвиваються технології, які мають на меті продовжити строки зберігання
примороженого м’яса без зміни органолептичних, мікробіологічних і фізико-хімічних
показників. Проте, терміни зберігання будь-якого продукту не можуть бути впроваджені у
технологію їх виробництва без усестороннього наукового обґрунтування усіх параметрів, які
впливають на безпечність.
Отже, правильно підібраний режим зберігання має забезпечити максимальний термін
його зберігання без порушення органолептичних, фізико-хімічних і мікробіологічних
показників харчового продукту чи сировини. З урахуванням цього, актуальним є вивчення
вмісту психротрофної мікрофлори під час зберігання примороженої яловичини.
Метою роботи було дослідити зміни мезофільної і психротрофної мікрофлори на
поверхні яловичини під час зберігання в примороженому стані та запропонувати критерії
оцінювання яловичини за вмістом психротрофних мікроорганізмів.
Матеріали і методи. Експериментальні дослідження проводили в лабораторіях
Тернопільської дослідної станції Інституту ветеринарної медицини НААН, Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імены С.З. Ґжицького та
забійних цехах Львівської і Тернопільської областей.
Відбір проб м’яса і м’ясопродуктів проводили згідно з ГОСТ 7269 [9]. Мікробіологічні
дослідження м’яса і м’ясних продуктів проводили згідно з ГОСТ 21237 [2] та Регламентом
комісії ЄС №2073/2005 [4]. Зберігання м’ясопродуктів проводили згідно з ДСТУ 4426 [10] та
ДСТУ 6030 [11].
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Залежно від вмісту психротрофних мікроорганізмів у змивах з туш яловичини, проби
поділили на чотири групи:
– перша група кількість психротрофних мікроорганізмів до 103 КУО/см3 змиву з
поверхні;
– друга група – від 103 до 104 КУО/см3 змиву;
– третя – від 104 до 105 КУО/см3 змиву;
– четверта – більше 105 КУО/см3 змиву.
Кількість МАФАнМ визначали за температури 30 °С та інкубації посівів протягом
72 год на середовищі МПА, кількість психротрофних мікроорганізмів – за температури 6,5 °С
та інкубації посівів протягом 10 діб на середовищі МПА. Виділення бактерій родини
Enterobacteriaceae проводили на середовищі Endo Agar, грибів та дріжджів – на середовищі
Сабуро, ентерококів – на ентерококагарі, сальмонел − на 3M Petrifilm Salmonella Express
System (3M Petrifilm SALX) і лістерій − на 3М Petrifilm Environmental Listeria (EL) Plate.
Ідентифікацію виділених мікроорганізмів проводили згідно з 9-им виданням визначника
бактерій Берджі [12].
Отримані результати досліджень обробляли статистично з використанням програм
Statistika 6 Edition. Різницю вважали вірогідною при р<0,05.
Результати й обговорення. Для безпечного зберігання м’яса яловичини в
примороженому стані важливим показником є початкова кількість мікроорганізмів, яка
контамінує поверхні півтуш. Результати дослідження кількості мікроорганізмів у яловичині
при її заготівлі у забійних цехах наведено в табл. 1. Змиви з півтуш яловичини були розділені
на чотири групи по п’ять проб у кожній, залежно від початкового вмісту МАФАнМ.
Таблиця 1
Забруднення м’яса яловичини при заготівлі на забійних цехах,
КУО/см3 змиву з поверхні, M±m, n=20
Кількість мікроорганізмів
МАФАнМ
Родини Enterobacteriaceae
ПСхМ
Сальмонел
Лістерій
Грибів і дріжджів
Ентерококів

група 1, n=5
3,8±0,2×103
3,1±0,2×101
0
7,3±0,4×102
0
0
1,1±0,1×102
1,6±0,1×101
1,1±0,1×101

Вміст бактерій у змивах з поверхні туш
група 2, n=5
група 3, =5
6,5±0,5×103
5,9±0,4×104
5,3±0,3×102
8,8±0,6×103
1
1,7±0,1×10
8,4±0,2×101
3
4,2±0,2×10
3,7±0,2×104
1
5,1±0,3×10
5,3±0,3×102
1
1,1±0,1×10
2,5±0,1×101
2
6,3±0,4×10
6,5±0,3×103
2
2,1±0,2×10
1,3±0,3×103
1
8,2±0,5×10
4,8±0,2×102

група 4, n=5
2,1±1,2×105
5,4±0,3×103
3,9±0,2×102
1,7±1,5×105
6,2±0,3×102
3,2±0,2×102
9,6±0,3×103
5,1±0,1×103
6,9±0,3×102

Як видно з табл. 1, на забійних пунктах яловичина контамінована різною мікрофлорою.
Кількість мікроорганізмів на поверхні яловичих туш була незначною і відповідала
встановленим нормативам Регламенту ЄС № 2073/2005 (допустимий вміст МАФАнМ до 105
КУО/см2 поверхні або до 106 КУО/см3 змиву). Кількість бактерій Enterobacteriaceae на
поверхні туш при заготівлі, приблизно в 50 % перевищувала допустимий рівень (норма – до
3,2×102 КУО/см2 поверхні або до 3,2×103 КУО/см3 змиву). Також виявлено, що початкова
кількість психротрофних мікроорганізмів на поверхнях яловичих півтуш з незначним
бактеріальним обсіюванням у групах 1 та 2 була на порядок меншою, порівняно з кількістю
МАФАнМ, а у групах 3 і 4, тобто з високим мікробним забрудненням, практично однаковою.
Забруднення м’яса мікрофлорою має важливе значення для збереження безпечності та
якості сировини під час холодильного зберігання. Адже протягом терміну зберігання за
низьких температур деякі мікроорганізми перебувають у анабіотичному стані, а деякі
продовжують розмножуватися.
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Нами було вивчено зміни мікрофлори на поверхні яловичих півтуш протягом
холодильного зберігання за різних санітарно-гігієнічних умов заготівлі яловичини на забійних
цехах.
Згідно з ДСТУ 6030:2008 м’ясо яловичини в півтушах і четвертинах, які призначенні
для реалізації через торгівельну мережу, заклади ресторанного господарства та промислової
переробки, можна зберігати примороженим за температури мінус 2 – мінус 3 °С протягом 20
діб. Результати досліджень динаміки мікрофлори м’яса яловичини примороженої під час його
зберігання за температури мінус 2 – мінус 3 °С показано в табл. 2. У таблиці наведено
дослідження з визначення кількості МАФАнМ і психротрофних мікроорганізмів у 20 пробах
примороженого м’яса яловичини.
Для групи 1 було використано проби яловичини з кількістю психротрофних
мікроорганізмів до 103 КУО/см3 змиву; для групи 2 – проби яловичини з кількістю
психротрофних мікроорганізмів від 103 до 104 КУО/см3 змиву; групи 3 – проби яловичини з
кількістю психротрофних мікроорганізмів більше 104 і до 105 КУО/см3 змиву і групи 4
використано проби яловичини з кількістю психротрофних мікроорганізмів більше 10 5
КУО/см3 змиву.
Таблиця 2

Групи

Зміна кількості мезофільних і психротрофних мікроорганізмів у примороженій яловичині
під час зберігання за температури мінус 2 – мінус 3 °С, n=20

1
2
3
4

Кількість МАФАнМ КУО/см3 змиву
на 1 добу
зберігання
3,8±0,2×103
6,5±0,5×103
5,9±0,4×104
2,1±1,2×105

на 20 добу
зберігання
5,1±0,3×104
4,7±0,4×104
2,3±0,3×105
4,8±0,2×107

Кількість психротрофних
мікроорганізмів, КУО/см3 змиву
на 1 добу
на 20 добу
зберігання
зберігання
7,3±0,4×102
5,2±0,3×104
4,2±0,2×103
9,3±0,5×104
3,7±0,2×104
4,6±0,2×106
1,7±1,5×105
8,2±4,7×107

Запропонована
оцінка
безпечності
Задовільна
Прийнятна
Сумнівна
Небезпечна

З даних табл. 2 видно, що за умови зберігання примороженої яловичини з початковим
вмістом психротрофних мікроорганізмів до 103 КУО/см3 змиву (група 1) на закінчення терміну
зберігання їх кількість збільшилася на два порядки і становила 5,2±0,3×104 КУО/см3 змиву. У
той же час кількість МАФАнМ за цей період часу збільшилася тільки на один порядок. М’ясо
за такої кількості психротрофної і мезофільної мікрофлори вважали задовільної безпечності.
За умови зберігання примороженої яловичини з початковим умістом психротрофних
мікроорганізмів від 103 до 104 КУО/см3 змиву (група 2), відмічено інтенсивніший ріст
психротрофної мікрофлори, порівняно з МАФАнМ. На закінчення терміну зберігання вміст
психротрофних мікроорганізмів становив 9,3±0,5×104 КУО/см3 змиву і 4,7±0,4×104 КУО/см2
МАФАнМ. Яловичина за такої кількості психротрофної і мезофільної мікрофлори вважалася
прийнятної безпечності.
У групі 3, при зберіганні примороженої яловичини з початковим умістом
психротрофних мікроорганізмів більше 104 КУО/см3 змиву, встановлено зростання їх
кількості на два порядки до 4,6±0,2×106 КУО/см3, а МАФАнМ на один порядок. Тобто
кількість МАФАнМ знаходиться ще в межах допустимої норми згідно Регламенту
№2073/2005, а вміст психротрофних мікроорганізмів переважав допустиму кількість на один
порядок. Таке м’ясо ми вважаємо є сумнівної безпечності.
У групі 4, де у досліді було використано проби м’яса із значним мікробним
обсіюванням, встановлено, що на 20 добу за показником МАФАнМ і психротрофної
мікрофлори, таке м’ясо не відповідало нормативним вимогам. Також кількість психротрофних
бактерій була, в середньому в 2 рази більшою, порівняно з кількістю МАФАнМ. Ці
дослідження вказують на те, що для вибору температури зберігання охолодженої яловичини
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ключове значення має початкова кількість мікрофлори, особливо вміст психротрофів. Тому,
нами запропоновано оцінювати безпечність свіжої яловичини, призначеної до зберігання в
примороженому стані за наступними критеріями:
– до 103 КУО/см3 змиву психротрофних мікроорганізмів – яловичина задовільної
безпечності;
– від 103 до 104 КУО/см3 змиву – прийнятної безпечності;
– більше 104 КУО /см3 змиву – сумнівної безпечності.
Отже, запропоновані критерії оцінки яловичини перед постановкою на зберігання
дозволяють науково обґрунтовано вибрати температуру примороження чи замороження з
метою отримати на закінчення терміну зберігання м’яса з задовільними мікробіологічними і
органолептичними показниками.
ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що на забійних цехах контамінація туш яловичини МАФАнМ є
незначною і їх кількість відповідала встановленим нормативам Регламенту ЄС № 2073/2005.
Виявлено, що за умови зберігання примороженої яловичини з початковим умістом
психротрофних мікроорганізмів до 103 КУО/см3 змиву на закінчення терміну зберігання їх
кількість збільшилася на два порядки і становила 5,2±0,3×104 КУО/см3 змиву. У той же час
кількість МАФАнМ за цей період часу збільшилася на один порядок.
2. При зберіганні примороженої яловичини з початковим умістом психротрофних
мікроорганізмів більше 104 КУО/см3 змиву, відмічене зростання їх кількості на два порядки
до 4,6±0,2×106 КУО/см3, а МАФАнМ на один порядок. Тобто кількість МАФАнМ знаходиться
ще в межах допустимої норми згідно Регламенту № 2073/2005, а вміст психротрофних
мікроорганізмів переважав допустиму кількість на один порядок.
Перспективи досліджень. Оцінка м’яса яловичини різних станів за вмістом в
ньому зеранолу.
VETERINARY AND SANITARY EVALUATION OF FROZEN BEEF IN THE CONTENT
OF PSYCHROTROPHIC MICROORGANISMS
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SUMMARY

During storage of beef in a chilled or frozen state, the psychrotrophic microflora dominates in
the microbiological process, which causes technological defects and determines the hygienic quality
of the meat.
The purpose of the work was to investigate the changes of mesophilic and psychrotrophic
microflora on the beef surface during storage in a frozen state and to offer criteria for beef evaluating
on the content of psychrotrophic microorganisms. Microbiological investigations of meat and meat
products were conducted in accordance with GOST 21237 and Commission Regulation of EU №
2073/2005. Meat storage was carried out in accordance with SSU 4426 and SSU 6030.
It was installed, that at slaughter points of beef is contaminated by a different microflora. Its
amount on the surface of carcass of beef was insignificant and in accordance with the requirements
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of EU Regulation № 2073/2005 (admissible content of MAFAM up to 105 CFU/cm2 of surface or up
to 106 CFU/cm3 of flushing). The number of bacteria in the Enterobacteriaceae genes on the surface
of carcass of beef at providing was approximately 50% higher than the acceptable level (the norm to
3,2×102 CFU/cm2 of the surface or to 3,2×103 CFU/cm3 of the wash). It is also found out that the
initial number of psychrotrophic microorganisms on the surfaces of half-skinned beef with
insignificant bacterial seeding was an order of magnitude smaller, in comparison with the number of
MAFAM, and with high microbial contamination, practically the same.
It was found that for storage of frozen beef with initial content of psychrotrophic
microorganisms up to 103 CFU/cm3 wash (group 1), at the end of their storage, their number increased
by two orders and amounted to 5,2±0,3×104 CFU/cm3 of wash. At the same time, the number of
MAFAM for this period increased by only one order. For the storage of frozen beef with initial content
of psychrotrophic microorganisms from 103 to 104 CFU/cm3 flush (group 2), more intensive rates of
development of the psychrotrophic microflora were noted, in comparison with MAFAM. At the end
of the shelf life, the content of psychrotrophic microorganisms was 9,3±0,5×104 CFU/cm3 of
washings and 4,7±0,4×104 CFU / cm2 of MAFAM.
When storing frozen beef with an initial content of psychrotrophic microorganisms more than
104 CFU/cm3 of wash (group 3), the growth of their number in two orders of magnitude was noted –
up to 4,6±0,2×106 CFU/cm3, and MAFAM by one order. In this group, the number of MAFAM is
still within the permissible norm in accordance with Regulation № 2073/2005, and the content of
psychrotrophic microorganisms exceeds the permissible number by one order. In samples of meat
with a significant microbial digestion (group 4), it was established that for 20 days by the indicator
MAFAM and psychrotrophic microflora, such meat did not meet regulatory requirements. Also, the
number of psychrotrophic bacteria was on average 2 times higher, compared to the number of
MAFAM. These searches indicate that the initial amount of microflora, especially the content of
psychrotrophs, is of key importance for choosing the temperature of storage of chilled beef. It is
proposed to assess the safety of fresh beef intended for storage in a frozen state by the following
criteria:
– up to 103 CFU/cm3 of washing of psychrotrophic microorganisms – beef of satisfactory
safety;
– from 103 to 104 CFU/cm3 of flushing – acceptable safety;
– more than 104 CFU/cm3 wash – doubtful safety.
Keywords: MEAT, BEEF, PSYCHROTROPHIC MICROFLORA, MAFAM, CRITERIA
OF SAFETY.
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АННОТАЦИЯ

Во время хранения говядины в охлажденном или примороженном состоянии в
микробиологическом процессе доминирует психротрофная микрофлора, которая вызывает
технологические недостатки и определяет гигиеническое качество мяса.
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Целью работы было исследовать изменения мезофильной и психротрофной
микрофлоры на поверхности говядины во время хранения в примороженном состоянии и
предложить критерии оценки говядины по содержанию психротрофных микроорганизмов.
Микробиологическое исследования мяса и мясных продуктов проводили по ГОСТ 21237 и
Регламенту комиссии ЕС №2073/2005. Хранение мяса проводили по ГОСТ 4426 и ГОСТ 6030.
Установлено, что на убойных пунктах мясо говядины контаминировано различной
микрофлорой. Ее количество на поверхности туш говядины было незначительным и
соответствовало установленным требованиям Регламента ЕС №2073/2005 (допустимое
содержание МАФАнМ до 105 КОЕ/см2 поверхности или до 106 КОЕ/см3 смыва). Количество
бактерий семейства Enterobacteriaceae на поверхности туш говядины при заготовке примерно
в 50 % превышало допустимый уровень (норма до 3,2× 102 КОЕ/см2 поверхности или до
3,2×103 КОЕ/см3 смыва). Также выявлено, что начальное количество психротрофных
микроорганизмов на поверхностях полутуш говядины с незначительным бактериальным
обсеменением было на порядок меньше, по сравнению с количеством МАФАнМ, а с высоким
микробным загрязнением – практически одинаковым.
Выявлено, что при хранении примороженной говядины с начальным содержанием
психротрофных микроорганизмов до 103 КОЕ/см3 смыва (группа 1) истечения срока хранения,
их количество увеличилось на два порядка и составило 5,2±0,3×104 КОЕ/см3 смыва. В то же
время количество МАФАнМ за это время увеличилась только на один порядок. За хранение
примороженной говядины с начальным содержанием психротрофных микроорганизмов от 103
до 104 КОЕ/см3 смыва (группа 2), отмечено более интенсивные темпы развития
психротрофной микрофлоры, по сравнению с МАФАнМ. В заключение срока хранения
содержание психротрофных микроорганизмов составило 9,3±0,5×104 КОЕ/см3 смыва и
4,7±0,4×104 КОЕ/см2 МАФАнМ.
При хранении примороженной говядины с начальным содержанием психротрофных
микроорганизмов более 104 КОЕ/см3 смыва (группа 3), отмечен рост их количества на два
порядка – до 4,6±0,2×106 КОЕ/см3, а МАФАнМ – на один порядок. В этой группе количество
МАФАнМ находится еще в пределах допустимой нормы согласно Регламенту №2073/2005, а
содержание психротрофных микроорганизмов преобладает допустимое количество на один
порядок. В пробах мяса со значительным микробным обсеменением (группа 4), установлено,
что на 20 сутки по показателю МАФАнМ и психротрофной микрофлоры, такое мясо не
соответствовало нормативным требованиям. Также количество психротрофных бактерий
было в среднем в 2 раза выше, по сравнению с количеством МАФАнМ. Эти исследования
указывают на то, что для выбора температуры хранения охлажденной говядины ключевое
значение имеет начальное количество микрофлоры, особенно содержание психротрофов.
Предложено оценивать безопасность свежей говядины, предназначенной к хранению в
примороженном состоянии, по следующим критериям:
– до 103 КОЕ/см3 смыва психротрофных микроорганизмов – говядина
удовлетворительного безопасности;
– от 103 до 104 КОЕ/см3 смыва – приемлемой безопасности;
– более 104 КОЕ/см3 смыва – сомнительного безопасности.
Ключевые слова: МЯСО, ГОВЯДИНА, ПСИХРОТРОФНА МИКРОФЛОРА,
МАФАнМ, КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ.
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НОРМОФЛОРИЗАЦІЯ СЛИЗОВИХ РЕПРОДУКТИВНОГО ТРАКТУ
КОРІВ І ТЕЛИЦЬ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПРЕНАТАЛЬНИХ ВТРАТ
ПРИПЛОДУ
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та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
ТОВ «Відродження М»
вул. Сергія Ядова, 6, м. Одеса, 75031, Україна
3

Представлено результати науково-виробничого дослідження впливу гінекологічного
пробіотичного препарату «Мультибактерин ветеринарний Bs + La суспензія» на рівень
абортів та мертвонародженості у корів і нетелів. В дослідних групах повновікових корів, які
отримували процедури нормофлоризації слизових репродуктивного тракту відповідно до
розробленої схеми перед штучним осіменінням,відмічено зменшення абортів у 2,5 рази в
порівнянні з контролем, а рівень метвонародженості знизився, відповідно, в 3,7 разів. Таку
саму тенденцію відмічено в групах первісток, причому у телиць – реципієнтів внаслідок
екологічно коректної пробіотичної профілактики всі телята-трансплантанти народились
живими з високим потенціалом життєздатності, а фактів затримки посліду не відмічено.
У корів контрольної групи спостерігали 26,26 % випадків затримки посліду, а в досліді після
курсу нормофлоризації випадки такої патології достовірно зменшились у 3,3 раза. Розроблена
схема нормофлоризації слизових корів і телиць дозволила екологічно коректно отримати
покращення відтворення поголів’я і збереженість приплоду.
Ключові слова: НОРМОФЛОРИЗАЦІЯ, ПРОТИБІОТИЧНИЙ ПРЕПАРАТ,
ПРЕНАТАЛЬНІ ВТРАТИ, ПРИПЛІД.
За останні роки в технології виробництва молока стались кардинальні технологічні та
селекційно-генетичні зміни. В країнах із розвиненим скотарством переважну частину молока
виробляють великі промислові підприємства з високою концентрацією поголів’я сучасних
комерційних молочних порід. Одночасно з істотним підвищенням молочної продуктивності в
усьому світі відмічена стала тенденція погіршення здоров’я тварин, в тому числі зменшення
плодючості корів і телиць молочних порід [8, 9, 10, 25]. Численні вітчизняні та зарубіжні
дослідження виявили поширення явища поліморбідності серед високопродуктивних стад,
особливо з високим рівнем голштинізації [3, 15]. Зменшення фертильності та строку
виробничої експлуатації дійних корів призвело до негативного впливу на ритмічність ротації
маточного поголів’я, бо зниження терміну утримання корови до 3 і менше лактацій призводить
до недоотримання ремонтних теличок, порушує функціонування стада як біологічної системи
і призводить до суттєвих економічних збитків [9]. Тому збереження кожної тільності
високопродуктивної корови і кожного новонародженого теляти стає все більш актуальним
завданням для спеціалістів промислового молочного виробництва.
Вивченню причин народження мертвих і нежиттєздатних телят було присвячено багато
досліджень протягом впровадження в практику промислового скотарства [3, 9, 10, 13, 21, 23].
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Як і у випадках втрат приплоду в результаті абортів, в літературі розглядались різноманітні
чинники негативного впливу на життєздатність зародку і плоду протягом всього періоду
тільності самиць ВРХ, що засвідчувало полі етіологічну природу цього негативного явища.
Були розроблені і рекомендовані для практики численні заходи профілактики пренатальних
втрат приплоду в скотарстві [3, 4, 8, 11, 13, 21, 22], але проблема наразі залишається
актуальною. В останні роки суттєво підвищився інтерес до застосування біологічного захисту
тварин з допомогою симбіотичної мікрофлори [1, 2, 7, 20].
Аналіз літературних джерел показав недостатню дослідженість системної дії
пробіотичних препаратів з вмістом симбіотичної мікрофлори в профілактиці абортів та
мертвонародженості телят в умовах промислових комплексів.
Метою дослідження було визначення пролонгованої дії застосування про біотичних
препаратів у схемах реабілітації репродуктивної функції корів і телиць в умовах промислового
виробництва молока. Завдання науково-виробничого моніторингу полягало у фіксації й аналізі
взаємопов’язаних факторів пренатальних втрат приплоду в контролі і досліді після
попередньо проведеної нормофлоризації слизових репродуктивного тракту маточного
поголів’я ВРХ, заплідненого шляхом осіменіння або трансплантації ембріонів.
Матеріали і методи. Експериментальну частину дослідження проводили на базі
племінного репродуктора української червоної молочної породи ВРХ СТОВ «АФ
«Петродолинське» (Одеська область) протягом 2016-2017 рр. (рис. 1).
Гінекологічна диспансеризація маточного
поголів’я молочного комплексу

БІОЗАХИСТ
(превентивна бактерійна терапія)

НОРМОФЛОРИЗАЦІЯ
слизових репродуктивного тракту (відповідно до вибраних за клінічними показниками графіком
і схемою обробки розчином «Мультибактерин ветеринарнийBs + La»

Телиці ремонтні

Корови дійні

Штучне осіменіння

Телиці-реципієнти

Трансплантація ембріонів
(заморожені в 1,5 М розчині етиленгліколю)

УЗД (35-45 днів)
Моніторинг
показників
метаболізму
поголів’я ВРХ
(фонові параметри
по стаду)

Моніторинг показників протягом вагітності та під час отелення

Аборти

Отелення (протягом доби)

Мертвонароджені телята

Затримка посліду

Підсумок і аналіз даних (статистичний, порівняльний, клінічний, економічний)
Рис. 1. Схема проведення досліджень
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Молочний комплекс підприємства після реконструкції був обладнаний доїльною залою
з комп’ютерною системою контролю надоїв (650 голів дійного стада із середньою молочною
продуктивністю 5000 кг за лактацію). Система утримання поголів’я – безприв’язні секції в
приміщеннях ангарного типу; стабільна кормова база власного виробництва. Щоденна годівля
складалась з повнораціонної кормо суміші (монокорм) з внесенням сезонної зеленої маси
(зелений конвеєр). Склад раціону дійних і сухостійних корів та ремонтних телиць відповідав
нормативам за поживністю та вмістом сухої речовини, але відмічалась незбалансованість за
білково – цукрово – мінеральним вмістом. Все поголів’я було забезпечено
протиепізоотичними заходами та профілактичною вакцинацією проти інфекційних хвороб
відповідно чинним ветеринарним вимогам. Всі тварини після отелення були на диспансерному
обліку ветеринарної служби і пройшли один або більше курсів гінекологічної терапії із
застосуванням протимікробних препаратів, схеми яких викладено в наших попередніх
публікаціях [16, 17, 19].
Контрольні й дослідні групи корів-аналогів формувались за принципом «мале стадо»,
в дослідних було застосовано альтернативний екологічний підхід – проведено курс процедур
з нормофлоризації слизових репродуктивного тракту способом заселення симбіотичними
культурами, що були в складі пробіотичного препарату “Мультибактерин ветеринарний Bs +
La суспензія»,схеми яких наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Схеми реабілітації органів репродукції лактуючих корів у залежності від термінів лактаційного періоду
Дослідні групи за
термінами ЛП

Процедури, дозування, кратність, препарати
o
o

1

12–28 днів

o
o
o
o

2

30-45 днів

3

50 і більше
днів

Гінекологічна діагностика (ректально, вагінально, УЗД), визначення кратності і
дозування препаратів
Внутрішньоматкові інфузії пробіотичного препарату “Мультибактерин ветеринарний
Bs + La» з концентрацією 109КУО в 1 мл суспензії по 50-100 мл (в розведенні теплою
водою без хлору 1:10)* 3-6-тикратно (в залежності від клінічного стану матки корови.
Вагінальні введення про біотичного препарату «МультибактеринBs + La» по 25-30 мл
(в розведенні 1:10) 5-7-кратно.
Масаж матки перед кожним внутрішньоматковим введенням і на 9-12 день
(трансректально) .
Оліговіт 10 мл, однократно.
Гормональна корекція гонадопатій відповідно до
показників пальпаторної
діагностики.
Попередній порядок лікувальних процедур з додатковим введенням (за показниками)
антибіотикотерапії перед процедурами нормофлоризації. Протимікробні препарати
застосовувались відповідно до настанови і добирались з врахуванням попередньо
визначеної чутливості патогенної мікрофлори порожнини матки хворої корови.
Дозування і кратність введення вітамінних препаратів добирали відповідно до
клінічного стану тварини.

Примітка: * – при першому–другому введенні розведення про біотичного препарату 1:1 для оптимізації
процесу заселення пошкоджених слизових симбіотичною мікрофлорою; об'єм лікарського розчину залежав від
анатомічних особливостей матки корів.

Тривалість та інтенсивність курсу нормофлоризації визначали, виходячи з показників
гінекологічної діагностики та загального стану тварини, в досліді були задіяні корови
раннього лактаційного періоду та із симптомами хронічного безпліддя і багаторазовими
безрезультатними осіменіннями (90-200 днів лактації). У телиць дослідна схема мала
профілактичний характер: вагінальні зрошення слизових пробіотичним препаратом,
вітамінізація, синхронізація / стимуляція функції яєчників [18].
Фармакологічні особливості препарату «Мультибактерин ветеринарний Bs + La
суспензія» придатні до застосування у якості замісної терапії для профілактики і лікування
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респіраторних, шлунково-кишкових захворювань тварин (колібактеріозу і сальмонельозу),
дисбактеріозів, корекції мікрофлори ШКТ при антибіотикотерапії, мікотоксикозах,
проявляють імуностимулюючу і ростостимулюючу дію. Розширення сфери застосування
препарату в гінекології ВРХ було доведено в наших попередніх дослідженнях [16, 18, 19].
Препарат є екологічно чистим, не викликає ускладнень, не має побічної дії, не накопичується
в органах і тканинах тварин; протипоказання – не встановлені. Препарат можна
використовувати паралельно із застосуванням інших терапевтичних засобів. Препарат
виготовлений ТОВ «Відродження М» (Одеса) із штамів мікроорганізмів Bacillus subtilis 534
і Laktobacillus acidophilus шт. Аш, які не чутливі до цілого ряду антибіотиків[6].
Після закінчення курсів терапії/профілактики в контрольних і дослідних групах
проводили діагностику клініко-функціонального стану органів репродукції і призначали
наступний етап відтворення корів і телиць за різними способами, в залежності від показань:
штучне осіменіння або трансцервікальна трансплантація ембріонів. Результати запліднення
контролювали ректально і УЗД, протягом всього періоду вагітності тварин вели візуальне
спостереження за стадом і фіксували число абортів, при отеленні – число мертвонароджених
телят. Оскільки в ході моніторингу виявлені часті випадки одночасного факту
мертвонародженості і затримки посліду у породіллі, то цей показник ввели додатково в аналіз.
Узагальнено методика проведення дослідження представлена схемою 1.
Відсутність державного фінансування наукових експериментів унеможливила
проведення цільових лабораторних досліджень обміну речовин корів або телиць-аналогів,
тому виходячи з виробничої ситуації, ми використали для порівняння дані моніторингу рівня
метаболізму поголів’я різних виробничих груп загалом по стаду протягом періоду проведення
науково-виробничого дослідження.
Фіксацію і аналіз даних проводили відповідно до представленого в наших попередніх
роботах формату [17, 19]. Результати досліджень були підсумовані і представлені в таблицях
і діаграмі. Отримані дані були обраховані згідно програми IBM Statistics - 2011 (Version 20) з
обчисленням стандартних статистичних показників [16, 17].
Результати й обговорення. Протягом періоду вагітності проводили моніторинг стану
нетелів і корів основного стада для фіксації і підсумку пренатальних втрат. В таблиці 2
показано кількість зафіксованих мертвонароджень у первісток, які отримували процедури
нормофлоризації слизових репродуктивного тракту перед осіменінням або перед проведенням
трансцервікальної пересадки ембріонів в порівнянні з телицями, які не отримували такої
процедури.
Таблиця 2
Зменшення рівня мертвонародженості у нетелів у результаті проведення нормофлоризації
слизових репродуктивного тракту перед осіменінням
Показники
Всього отелення, n
В т. ч. трансплантати*

Гол/
100 %
51
10

Дослід
В т. ч. мертвонарод.
Гол
%
2
5,88
0
0,00

Гол/
100 %
56
-

Контроль
В т. ч. мертвонарод.
Гол.
%
8
14,69
-

±m
2,50
-

Примітка: телята-трансплантати після прямого трансферу заморожено-відталих імпортних ембріонів
телицям-реципієнтам (Англер) [18].

У контрольній групі первісток народження мертвих телят було частіше в 2,5 раза. Таку
ж саму тенденцію було виявлено при порівнянні пренатальних втрат приплоду серед
повновікових корів стада: в контролі число мертвонароджень і абортів було більше в 2,5 раза
(табл. 3).
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Таблиця 3
Зниження пренатальних втрат приплоду у повновікових корів
після пробіотичного захисту репродуктивного тракту
Групи ВРХ

n/100%

Контроль, всього обстежено
Дослід, всього обстежено
В т. ч. корови з початком нормофлоризації в термін
< 45 лактаційних днів

85
82
38

Аборти
Гол.
%
7
8,24
2
2,24
1

Серед них:
Мертвонарод.
Гол.
%
8
9,41
3
3,66

2,63

1

2,63

±m
1,14
1,63
1,00

Для визначення корелятивних зв’язків потрібно накопичення більшої статистичної
бази, рівень втрат в контролі співпадав із даними інших авторів [9, 22]. Треба зауважити
істотне зменшення показника мертвонароджених телят (в 3,6 раза, в порівнянні з контролем)
в групі корів, яким проводили процедури нормофлоризації в ранній лактаційний період (не
пізніше 45 днів після отелення).
Аналіз даних, отриманих протягом спостережень за отеленням 208 корів різного віку,
підтвердив виявлену тенденцію достовірної оптимізації виробничих показників відтворення
стада і за кількістю випадків затримок плаценти (табл. 4).
Таблиця 4
Вплив нормофлоризації слизових репродуктивного тракту
на рівень затримок посліду у новотільних корів
Групи ВРХ
Контроль

Дослід

Первістки
Корови 2-8 отелень
Разом (M± m)
Первістки ***
Корови 2-8 отелень
Разом (M± m)
В т.ч. початок нормофлоризації< 45 лактаційних дн.

n/
100%
41
64
105
41
62
103
19

Затримка посліду
Гол.
%
3
7,32
17
26,26
20*
19,05±3.59
2
4,88
5
8,06
7**
6,80±4.31
0
0,00

Примітка: * - р<0,05 ** - р<0,01, при r=-0,819; серед первісток – реципієнтів (10 голів) не зафіксовано
затримок плаценти.

Як показують дані, протягом терміну виробничої експлуатації, в репродуктивній
системі корів накопичуються відхилення від норми, які сприяють прояву такого складного
симптому як порушення нормального процесу виведення плаценти після отелення. У
повновікових корів в контролі спостерігали 26,26 % випадків затримки посліду, що суттєво
впливало на ускладнення перебігу післяродового періоду та погіршувало економіку
виробництва. Процедури нормофлоризації слизових репродуктивного тракту (дослідні групи)
показали істотне і достовірне покращення стану тварин у ранній післяродовий період:
затримки посліду зафіксовані тільки у 4,88 % первісток і 8,06 % старших корів. Треба
підкреслити, що оптимізація режиму штучного заселення слизових симбіотичною
нормофлорою, яка входила в склад препарату «Мультибактерин ветеринарний Bs + La», а
саме – початок процедур не пізніше 45 днів після отелення, повністю профілактували
симптоми затримки посліду.
Діаграма (рис. 2) показує динаміку оптимізації рівня відтворення ремонтного поголів’я
і дійного стада при застосуванні екологічно коректних технологій про біотичного захисту
слизових репродуктивного тракту. Слід зауважити, що застосування бактерійної терапії в
обстеженому стаді сприяло істотному зниженню сервіс-періоду, що було показано в наших
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попередніх публікаціях [16, 17, 19], які узгоджуються з даними інших авторів [2, 7].
Загальновідомо, що репродуктивні проблеми мають поліетіологічний характер, але в даному
досліджені ми звертали увагу на аліментарні чинники, що не виключає необхідність вивчення
інших факторів впливу [9, 10, 15, 24].

Рис. 2. Вплив нормофлорзації слизових на покращення репродукції корів (n=208 отелень)

Моніторинг транзиту кормів (табл. 5) протягом дослідного періоду показав суттєве
відхилення від оптимального рівня кількості неперетравлених залишків в промитому гною
корів (в нормі не більше 30 %).
Як зимовий стабільний за складом раціон (46,55 % транзиту), так і літній зелений
конвеєр (41,80 % транзиту) показували неефективний стан перетравності інгредієнтів
кормосуміші і наднормове видалення незасвоєних кормових залишків [5, 12, 14].
Таблиця 5
Моніторинг транзиту кормів в групах сухостійних корів і нетелів
(метод промивки гною на трьох ситах [5])
Періоди контролю
Літо
Зима
Разом

кількість
проб, n
5
6
11

Загальний транзит кормів
(середнє), % (M ± m)
41,80±6,78*
46,55±2,77**
44,39±1,11

рН гною в середньому, од.
(M ± m)
7,45±2,15
8,61±1,89
8,08±2,12

Примітка: * - р<0,05 ** - р<0,01, r=-0.636

Про це свідчило і порівняння кислотно-лужного балансу свіжого навозу, визначеного
експрес-тестовими лакмусовими смужками*: якщо літом гній мав близьку до нейтральної
кислотність, то зимою відмічено зрушення балансу в лужний бік. Це свідчило про відхилення
метаболізму тварин із наростанням ознак алкалозу, тобто при неефективному засвоєнні
поживних речовин спричинялась і загальна інтоксикація організму проміжними метаболітами,
яка негативно впливала на внутрішньоутробний розвиток телят.
Аналіз даних таблиці 6 вірогідно підтвердив симптоми зрушення обміну речовин корів
протягом всього міжотельного періоду в бік залуження організму: при нормі рН сечі корів 7,08,5 одиниць, в дійному стаді відмічали коливання від 6,5 до 10,5, а у корів в запуску ще вище
– від 9,0 до 12,0 одиниць при середньому значенні 9,56.
___________________________
* - «Полоски індикаторні «рН-ТЕСТ 0-12», ТУ У 24.4-16292890-009:2011; партія № 6 пройшла
перевірку ВТК 03.03.17 р. і відповідає вимогам ТУ У (НВФ «Сіместа ВААЛ») .
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Таблиця 6
Моніторинг показників рН сечі корів протягом різних сезонів
Період
контролю
Літо
Зима
Разом

Сухостійні корови
Дійні корови
n,
рН в
n,
рН в
кількість середньому, кількість середньому,
проб
од. (M ± m)
проб
од. (M ± m)
24
8,11
69
8,76
33
9,73
45
9,56
57
9,05±1,15 *
114
9,08±0,57 **

Сухостійні корови
±m
1,08
0,98
1,00

рН мінімально, од.
6,5
9,0
х

Дійні корови
рН
максимально,
од.
10,5
12,0
х

Примітка: * - р<0,05 ** - р<0,01, r =+0,267

Аналіз показників біохімічного дослідження крові дійних корів засвідчив, що при
нормативному фактичному вмісті загального білка в сироватці, одночасно помітні суттєві
відхилення в співвідношенні складових ферментативної системи тварин, а саме маркерів
функціонального стану печінки – трансамінази (АЛТ і АСТ) і, особливо, порушень білковомінерального обміну за станом лужної фосфатази (в середньому вище максимальної межі
норми на 25 %, табл. 7).
Таблиця 7
Результати біохімічного дослідження крові корів дійного стада (літо 2017 р.)
(Дослідження проведені багатопрофільною лабораторією ветеринарної медицини ОДАУ
на півавтоматичному біохімічному аналізаторі Evolution 3000)*
Дійні корови
n, кількість
Середні
проб
значення
5
83,12
5
2,25
5
6,82
5
81,34
5
119,3
5
203,26

Показники
Загальний білок, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Сечовина, ммоль/л
АЛТ, од./л
АСТ, од./л
Лужна фосфатаза, од./л

Фактично
Норма
62,0-90,0
2,3-4,1
2,8-8,8
10,0-50,0
10,0-100,0
18,0-153,0

Мінімально

Максимально

79,3
1,39
3,9
36,5
75,5
142,7

88,5
2,91
13,1
215,0
238,0
236,2

Примітка: * - таблиця скорочена.

Істотне підвищення гепатоспецифічних ферментів вказувало на хронічні патологічні
процеси в печінці, про що підкреслено в літературних джерелах: підвищення рівня сечовини і
азоту в плазмі крові формують лютеотоксичні фактори, які уповільнюють функцію
ендометрію і знижують рівень живлення плоду на ранніх стадіях [12, 14].
Підвищений вміст сечовини в сироватці крові окремих корів спонукало до проведення
експрес-тесту на вміст сечовини в молоці (табл. 8), який засвідчив істотний надлишок
сечовини. Високий рівень концентрації сечовини в біологічних рідинах організму може бути
наслідком функціональних порушень процесу травлення внаслідок недостатньої енергії, яка
потрібна для ферментації, що підтверджується результатами таблиці 5 та рядом досліджень
інших авторів [1, 14].
Таблиця 8
Вміст сечовини в молоці корів (літо 2017 р.)
(Дослідження проведено на експрес-тестері UREMILK)
Групи ВРХ
Група високопродуктивних корів (роздій)
Група корів після 200 днів лактації

Дійні корови
n, кількість проб
Середня проба, мг/л
5
36,2
6
39,6
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Норма
18-30
18-30

У ході проведення процедур промивки навозу для розрахунку транзиту кормів, було
встановлено значну кількість неперетравленого меленого зерна, яке входило в склад
комбікорму, що характеризувало недостатність ферментативних процесів, незбалансованість
раціону і низьку біозасвоюваність складових монокорму [1, 5].
Моніторинг показників метаболізму дійних і сухостійних корів стада показав
негативний фон, який сприяв прояву метаболічних хвороб тільних корів, що провокувало
погіршення розвитку телят за період вагітності їх матерів, внаслідок чого було втрачено до 17
% приплоду і чверть новотільних корів мали патологічний стан плаценти. Тому, порівняння
результатів відтворення контрольних і дослідних груп корів і телиць висвітили екологічно
коректний методологічний підхід до превентивних заходів біологічного захисту молодняку
ВРХ від стадії ембріону до народження, а саме: застосування процедур нормофлоризації
слизових організму маточного поголів’я ферми препаратами з вмістом транзиторної і
постійної нормо флори, прикладом яких є «Мультибактерин ветеринарний Bs + La суспензія».
Причому аналіз літератури і наших попередніх досліджень підтверджує, що комплексне
заселення не тільки репродуктивних, але і слизових респіраторного та шлунково-ктшкового
трактів тварин, дає більш прогнозований фізіологічний та економічний результат [1, 2, 5, 12,
17, 19].
Конкурентні та детоксикаційні властивості транзиторної культури Bacillus subtilis
сприяють швидкому очищенню слизових від патогенної, умовно патогенної мікрофлори та
симптомів інтоксикації продуктами їх життєдіяльності та допомогає подальшій колонізації
Laktobacillus acidophilus на поверхні та в середній області ворсинок слизової кишечнику
тварин, сприяє росту власних штамів лактобактерій організму та живить клітини і тканини
корисними речовинами і сполуками свого метаболізму (вітаміни, пептиди, амінокислоти,
ферменти тощо) [1, 2, 5, 6, 20].
Створена перед проведенням штучного запліднення самиці внаслідок курсу
нормофлоризації біоплівка симбіотичної мікрофлори на поверхні слизових стає бар’єром на
шляху повторного заселення патогенами, що постійно попадають з навколишнього
забрудненого середовища тваринницького приміщення. Тому, як показали результати
дослідження, захисна функція нормофлоризації має пролонговану дію, позитивний ефект якої
видно навіть через 285 днів тільності корови. Весь період живлення слизових вмістом
пробіотичного препарату «Мультибактерин ветеринарний Bs + La суспензія» в тканинах
проходять процеси виділення імуноглобулінів і підвищення загального та периферійного
імунітету, що підтверджується експериментами із симбіотичними культурами на різних
тваринах [1, 2, 12, 20]. Жоден синтетичний препарат – імуномодулятор не здатний дати
такого стабільного результату.
У сучасних умовах промислового тваринництва з високою концентрацією поголів’я, на
всіх етапах розвитку та росту телят від зародка до дорослої тварини, стратегія зооветеринарної
служби повинна бути направлена на попередження патологій як інфекційного, так і
незаразного характеру, а не на застарілий підхід поголовного лікування хворих. Запорука
захисту приплоду, в умовах промислових молочних комплексів, в першу чергу базується на
розумінні такої організації відтворення стада, щоб отримувати здорових телят шляхом
попередження хвороб корів і телиць, а не запізнілій боротьбі за збереженість молодняку.
У попередніх публікаціях нами було показано економічну ефективність застосування
схем нормофлоризації за штучного осіменіння і трансплантації ембріонів корів і телиць [9,
16, 18, 19]. За аналогічною методикою можна навести приклад отримання додаткових коштів
від збереження приплоду. Виходячи з того, що новонароджене теля прирівнюється за вартістю
до 150 кг цільного молока (орієнтовна ціна 8 грн./кг), то на кожні 100 отелень корів в дослідній
групі отримано додатково 11,75 новонароджених телят, що, відповідно становило: 14100 грн.
– 5600 грн. = 8460 грн. (витрати на курс нормофлоризації препаратом «Мультибактерин
ветеринарний Bs + La суспензія» склали в середньому 480 грн./гол.).
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Крім того, треба враховувати суттєву економію коштів на післяродову реабілітацію
корів без затримання посліду і селекційну значимість збереження кожної племінної телички.
ВИСНОВКИ
1. Застосування перед штучним осіменінням процедур нормофлоризації слизових
репродуктивного тракту телиць полі компонентним пробіотичним препаратом
«Мультибактерин ветеринарний Bs + La суспензія», відповідно до розробленої схеми,
зменшили мертвонародженість у нетелів в 2,5 раза, а в групі реципієнтів дозволили зберегти
всіх 100 % телят-трансплантантів.
2. Доповнення гінекологічних терапевтичних схем процедурами нормофлоризації
дозволили знизити пренатальні втрати приплоду під час тільності корів в 3,7 раза, а рівень
метвонародженості – в 3,6 раза, в порівнянні з контролем.
3. Нормофлоризація ендометрію матки дослідних корів перед заплідненням дала
достовірно суттєвий пролонгований ефект за рахунок зменшення випадків затримки посліду в
3,3 раза, в порівнянні з контролем, причому рання післяродова профілактика мала істотно
більшу результативність.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення
системної дії пробіотичного захисту на тварин різних видів, в тому числі з допомогою
гістологічних та цитологічних досліджень, та вдосконаленню комплексної системи
протиепізоотичної стабілізації поголів’я промислових тваринницьких підприємств.
NORMALFLORIZATION OF COWS REPRODUCTIVE TRACT MUCOUS
AND HEIFERS AND PREVENTION OF PRENATAL LOSSES PROPHYLAXIS
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SUMMARY
The results of the scientific and industrial research of the influence of gynecological probiotic
medication "Multibacterin veterinary Bs + La suspension" on the level of abortions and stillbirth in
cows and non-cells are presented. In experimental groups of full-eyed cows, who received procedures
for normal flora of the mucous membrane of the reproductive tract according to the developed scheme
before artificial insemination, abortions were reduced by 2.5 times compared to control, and the level
of tetrahedronology decreased, respectively, in 3.7 times. The same tendency was observed in
primiparous groups, and in the heifers-recipients due to ecologically correct probiotic prophylaxis,
all calves-transplants were born alive with a high potential for viability, and no evidence of delay in
lactation was noted. In cows of the control group, 26.26% of cases of lactation delay were observed,
and in the experiment after the course of normalflorization cases of such pathology significantly
decreased by 3.3 times. The developed scheme of normalflorization of mucous cows and heifers has
allowed ecologically correctly to provide better reproduction of the livestock and the safety of the
offspring.
Keywords: NORMALFLORIZATION, ANTIBIOTIC PREPARATION, PRENATAL
LOSSES, OFFSPRING.
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты научно-производственного исследования влияния
гинекологического пробиотического препарата «Мультибактерин ветеринарний Bs +
Laсуспензия» на уровень абортов и мертворождений у коров и нетелей. В опытных группах
полновозрастных коров, которые получали процедуры нормофлоризации слизистых
репродуктивного тракта в соответствии с разработанной схемой перед искусственным
осеменением, отмечено уменьшение абортов в2,5 раза в сравнении с контролем, а уровень
мертворожденности снизился, соответственно, в 3,7 раз. Точно такую тенденцию отмечено в
группах первотелок, причем у телок – реципиентов в результате экологически корректной
пробиотической профилактики все телята – трансплантанты родились живыми с высоким
потенциалом жизнеспособности, а фактов задержки последа не отмечено. У коров
контрольной группы наблюдали в 26,26 % случаев задержки последов, а в опыте после курса
нормофлоризации случаи такой патологии достоверно уменьшились в 3,3 раза. Разработанная
схема нормофлоризации слизистых коров и телок позволила экологически корректно
получить улучшение воспроизводства поголовья и сохранность приплода.
Ключевые слова: НОРМОФЛОРИЗАЦИЯ, ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ,
ПРЕНАТАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ, ПРИПЛОД.
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У статті наводяться результати клінічних досліджень нового вітчизняного
антимікробного препарату на основі антибіотика макролідного ряду тилозину при лікуванні
бронхопневмонії у телят. Вивчена чутливість до тилозину бактерій, виділених від хворих
телят. Результати показали, що тилозин проявляє високий рівень чутливості щодо
грампозитивних мікроорганізмів (Diplococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus), збудників
респіраторної інфекції у телят.
Результати порівняльних клінічних досліджень засвідчили, що новий вітчизняний
антимікробний препарат за ефективністю при лікуванні респіраторних захворювань
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бактеріальної етіології не поступається аналогічному за діючою речовиною та лікарською
формою препарату зарубіжного виробництва.
Ключові слова: ТИЛОЗИН ТАРТРАТ, ТЕЛЯТА, БРОНХОПНЕВМОНІЯ,
ЧУТЛИВІСТЬ, ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ.
Одним з основних факторів забезпечення ефективного ведення промислового
скотарства є збереження молодняка великої рогатої худоби. Однак, незважаючи на
профілактичні заходи у тваринництві залишається не до кінця вирішеною проблема
захворювання телят на респіраторні захворювання, однією з основних причин економічних
втрат у промисловому скотарстві, зумовлених падежем тварин, зниженням приросту живої
маси тварин, а також витратами на лікування та профілактику захворювання. Найчастіше
респіраторні захворювання у телят проявляються у формі гострої катаральної
бронхопневмонії. При відсутності або неправильному лікуванні гостра форма
бронхопневмонії може перейти у підгостру та хронічну форму з розвитком пневмофіброзу та
серцевої недостатності [1].
Антибіотикотерапія є основою етіотропного лікування бронхопневмонії телят. При
виборі антибактеріального засобу важливим є спектр антимікробної дії антибіотика та рівень
чутливості до нього збудника чи збудників захворювання [2, 3]. Проте, вибір ефективного
хіміотерапевтичного засобу часто ускладнений розвитком резистентності збудників інфекції
до дії антибіотиків, при чому мікроорганізми можуть володіти опірністю до кількох
антимікробних речовин, ко-резистентністю [4, 5].
До числа хіміотерапевтичних речовин, для яких характерна направлена антимікробна
дія при лікуванні інфекцій дихальних шляхів, відноситься антибіотик макролідного ряду
тилозин. Особливістю його кінетики є здатність накопичуватися у тканинах (зокрема,
паренхімі легень, слизовій бронхів тощо), трахеобронхіальному секреті. При цьому
створюються високі концентрації цих препаратів в альвеолярних макрофагах і нейтрофілах.
Досить високим є ступінь проникнення тилозину в клітини тканин організму тварин,
створюючи в них терапевтично високі концентрації. Через цю основну фармакокінетичну
властивість макроліди ефективні при лікуванні інфекцій із внутрішньоклітинною локалізацією
збудника [6, 7].
Метою нашої роботи було вивчити терапевтичну ефективність нового
антибактеріального препарату на основі тилозину тартрату Тилотар, водорозчинний порошок
для перорального застосування, виробництва ПАТ «Технолог» (Україна), у порівнянні з
препаратом Макролан ВП, водорозчинний порошок для перорального застосування,
виробництва Інтерхемі веркер «Де Аделаар» Есті Ф.С. (Естонія), діючою речовиною якого є
також тилозин тартрат, при лікуванні катаральної бронхопневмонії у телят.
Матеріали і методи. Дослідження проводили на базі Навчально-наукового виробничого
центру «Комарнівський» Львівського національного університету ветеринарної медицини і
біотехнологій імені С.З. Гжицького. Дослідними тваринами були 22 телят чорно-рябої породи,
віком від 2 до 2,5 місяців, із симптомами гострого респіраторного захворювання.
Клініко-діагностичне дослідження тварин проводили згідно з «Методичними
рекомендаціями до лабораторних занять із загальної діагностики та дослідження загального
стану організму тварини» [8].
Від хворих телят для мікробіологічного дослідження відбирали зразки біоматеріалу
(катарально-гнійний ексудат з носових отворів). Тест на чутливість мікрофлори біоматеріалу
до тилозину проводили методом дифузії в агар з використанням стандартних дисків з
тилозином (150 мкг) [9]. Виділення та ідентифікацію мікроорганізмів проводили за
загальноприйнятими мікробіологічними методиками [10,11]. Мінімальну інгібуючу
концентрацію (МІК) тилозину в досліджуваному препараті та препараті порівняння для
бактерій-ізолятів проводили методом серійних розведень у рідкому поживному середовищі
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[12].Для цього готували розведення досліджуваного препарату і препарату порівняння у
поживному бульйоні, щоб отримати такі концентрації тилозину: 200; 100; 50; 25; 12,5; 6,2; 3,1;
1,6; 0,8; 0,4 і 0,2 мкг/мл середовища. Отримані результати тесту на чутливість та значення МІК
інтерпретували згідно з Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility
Tests for Bacteria Isolated from Animals [13]. Інтерпретацію результатів тесту на чутливість
мікроорганізмів до тилозину проводили за такими критеріями: діаметр зони затримки росту
навколо диска з тилозином ≥ 26 мм — мікрофлора чутлива; діаметр зони затримки росту
навколо диска з тилозином 25-23 мм — мікрофлора помірно чутлива; діаметр зони затримки
росту навколо диска з тилозином ≤ 22 мм — мікрофлора резистентна. Інтерпретацію
результатів отриманих значень МІК тилозину для виділених штамів бактерій проводили таким
чином: МІК тилозину ≤ 4 мкг/мл — штам мікроорганізму чутливий; МІК тилозину від 4 до
16 мкг/мл — штам мікроорганізму помірно чутливий; МІК тилозину ≥ 16 мкг/мл — штам
мікроорганізму резистентний.
Із хворих телят, що дали позитивний результат тесту на чутливість до тилозину
(мікрофлора носових виділень була чутлива або помірно чутлива), були сформовані 2 групи
телят по 9 голів у кожній. Телятам першої групи застосовували досліджуваний препарат
Тилотар перорально з питною водою у дозі 1 г препарату на 50 кг маси тіла тварини двічі на
добу протягом 7 діб. Телятам другої групи застосовували препарат порівняння Макролан ВП
теж перорально з питною водою у дозі 1 г препарату на 50 кг маси тіла тварини двічі на добу
протягом 7 діб.
У період антибіотикотерапії та упродовж 7 діб після останнього застосування
препаратів проводили клінічний огляд піддослідних тварин, спостерігаючи за перебігом
одужання тварин та фіксуючи основні фізіологічні показники їх здоров’я (температура тіла,
пульс, частота дихальних рухів).
Результати й обговорення. Діагноз «бронхопневмонія телят» ставили на основі даних
анамнезу, клінічних ознак захворювання та результатів бактеріологічних досліджень.
Причиною розвитку бронхопневмонії у молодняка ВРХ є умовно-патогенна мікрофлора, яка
постійно присутня в дихальних шляхах здорових телят і активізується в ослабленому організмі
внаслідок незадовільних умов утримання і годівлі. Телята в господарстві утримувалися в
приміщеннях з незадовільною вентиляцією, з високою вологістю, з підвищеним вмістом
аміаку і вуглекислого газу. Для телят застосовували прив'язне безвигульне утримання. У
годівлі телят використовували малопоживний комбікорм та сіно поганої якості, немає
вітамінної підгодівлі. Фактором зниження резистентності тварин стало і перенесення в
ранньому віці шлунково-кишкових захворювань (диспепсія).
Захворювання протікало в гострій та підгострій формі. Клініка гострої форми
характеризувалася підвищеною до 40-42 0С температурою. Тварини були мало рухливі, в'ялі,
погано поїдали корм, важко та часто дихали. Характерними симптомами були частий вологий
кашель та катарально-гнійні виділення з носових отворів. При перкусії виявляли джерела
притуплення, а при аускультації — вологі хрипи і везикулярне дихання. Підгостра форма
бронхопневмонії телят характеризувалася певним пригніченим станом тварин, зниженням
апетиту, вологим кашлем і задишкою. Температура тіла тварини зранку була в нормі, надвечір
підвищувалася на 1-1,5 0С. При аускультації відмічали хрипи та бронхіальне дихання, а при
перкусії виявляли уражені зони легень (джерела притуплення).
Результати тесту на чутливість мікрофлори біоматеріалу до тилозину показані на
рисунку 1.

129

Зразки біоматеріалу

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 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 29 30
Рис. 1. Діаметр зон затримки росту навколо диска з тилозином, мм (n=22)

Результати показали, що мікрофлора 11 зразків біоматеріалу виявилася чутливою до
тилозину (50 %), 7 зразків – помірно чутливою (31,8 %) і 4 зразків – резистентною (18,2 %).
Чутливими і помірно чутливими до тилозину були мікроорганізми 18 зразків гнійнокатаральних виділень з носа хворих телят (81,2 %).
Для виділення мікроорганізмів проводили первинний посів матеріалу на звичайний
агар (МПА). Отримані ізольовані колонії пересівали в пробірки з МПБ і МПА для отримання
чистої культури. З усіх зразків біоматеріалу було виділені й ідентифіковані пневмококи. На
МПА вони давали ріст дрібних круглих з рівними краями колоній, а в МПБ — легке рівномірне
помутніння і невеликий осад. На кров'яному агарі мікроорганізми росли у вигляді ніжних
плоских колоній із зоною гемолізу навколо них. У падаючому світлі колонії мали зеленкуватосірий колір, темний у центрі і більш світліший на периферії. З бульйонної культури виділеного
мікроорганізму та із колоній з ознаками, характерними для пневмокока, готували мазки і
фарбували по Граму. Мікроскопія зразків показала грампозитивні коки, розташовані парами,
місцями у вигляді коротких ланцюжків, що характерно для Diplococcus pneumoniae.
З 5-ти зразків матеріалу були виділені та ідентифіковані стафілококи. Стафілококи на
МПА утворювали круглі, з рівними краями, випуклі колонії з золотистим відтінком,
діаметром 2-5 мм. У рідкому поживному середовищі (МПБ) мікроорганізми давали
інтенсивний ріст — спостерігалося рівномірне помутніння середовища з утворенням пухкого
осаду. Посів на кров'яний агар дав чіткі зони гемолізу навколо колоній. У мазках із агару,
фарбованих за Грамом, знаходили грампозитивні коки, які за морфологічними ознаками
можна віднести до Staphylococcus aureus.
Результати визначення бактеріостатичної активності тилозину в препаратах Тилотар і
Макролан ВП для ізолятів Diplococcus pneumoniae показані на рисунку 2.
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Рис. 2. МІК препаратів Тилотар і Макролан ВП для ізолятів Diplococcus pneumoniae (n = 22)

За рівнем бактеріостатичної активності тилозину 12 ізолятів Diplococcus pneumoniae
(54,5 %) були чутливими як до препарату Тилотар, так і препарату Макролан ВП. За
отриманими значеннями МІК тилозину помірно чутливими до препарату Тилотар виявилися
6 штамів (27,3 %) стрептококів, а резистентними – 4 штами (18,2 %). До препарату Макролан
ВП помірну чутливість проявили 7 штамів стрептококів (31,8 %), а резистентність – 3 штами
(13,6 %). Отримані результати свідчать про приблизно однаковий ступінь бактеріостатичної
активності тилозину в препаратах Тилотар та Макролан ВП до ізолятів Diplococcus
pneumoniae.
Отримані значення МІК тилозину для ізолятів Staphylococcus aureus наведені у таблиці.
Таблиця
МІК тилозину для ізолятів Staphylococcus aureus, n = 5
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Примітка: «─» - ріст відсутній (бульйон прозорий);
«+» - ріст присутній (помутніння бульйону).

131

За рівнем, бактеріостатичної активності досліджуваного препарату та препарату
порівняння по відношенню до ізолятів виділених штамів Staphylococcus aureus усі виділені
штами виявилися чутливими до тилозину.
Клінічний огляд піддослідних тварин показав, що вже на 3-5 добу лікування у
переважної більшості телят обох груп знизилася до фізіологічної норми температура тіла,
зменшилась кількість серцевих скорочень та дихальних рухів. Покращився загальний стан,
поведінка тварин стала більш активною. З носових отворів спостерігалися незначні виділення
серозного характеру. Кашель був короткий, вологий. При аускультації – посилене везикулярне
дихання, хрипів не було. На 6-8-у добу після початку антибіотикотерапії загальний стан
тварин був задовільний, апетит повністю відновився. Повністю припинилися носові
виділення. Дихання стало грудо-черевне, симетричне, кашель був відсутній. При перкусії
грудної клітки – легеневий звук, а при аускультації – везикулярне, без хрипів, дихання. Проте,
у трьох телят (одного з дослідної групи і двох з контрольної групи) кашель ще спостерігався.
Провівши клінічний огляд тварин на 7-у добу після завершення проведеного курсу
антибіотикотерапії, не було виявлено будь-яких симптомів бронхопневмонії в усіх телят обох
груп.
Посів крові, взятої від телят обох груп на 7-у добу після антибіотикотерапії, на звичайні
поживні середовища (МПА, МПБ) не дав будь-якого росту мікрофлори, що є ще одним
свідченням одужання тварин.
Таким чином, ефективність препарату Тилотар, як і препарату порівняння Макролан
ВП при лікуванні бронхопневмонії телят, викликаної чутливими до тилозину
мікроорганізмами, становила 100 %. За період спостереження не спостерігали проявів
побічних ефектів та негативних явищ від застосування препаратів.
ВИСНОВКИ
1. Макролідний антибіотик тилозин проявляє високу антимікробну активність по
відношенню до грампозитивних бактерій (Diplococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus),
збудників респіраторних захворювань у телят.
2. Проведені клінічні дослідження препарату Тилотар показали, що цей
хіміотерапевтичний засіб, у рекомендованому виробником дозуванні, є ефективним при
лікуванні респіраторних захворювань (бронхопневмонія) у телят, викликаних чутливими до
тилозину штамами мікроорганізмами.
3. За рівнем ефективності при лікуванні бронхопневмонії у телят препарат Тилотар не
поступався аналогічному за діючою речовиною та лікарською формою препарату іноземного
виробництва Макролан ВП.
Перспективи досліджень. Впровадження у практику ветеринарної медицини нових
антимікробних препаратів, які володіють широким спектром антимікробної дії, за високого
рівня чутливості мікроорганізмів до їх діючих речовин, підвищить ефективність лікування
бактеріальних інфекцій у с.-г. тварин.
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SUMMARY
In the article the results of clinical trials of a new domestic antimicrobial drug based on tylosin,
the antibiotic of the macrolide group, for the treatment of bronchopneumonia of calves are presented.
The sensitivity of tylosin to bacteria isolated from sick calves had been studied. The results showed
that tylosin demonstrates high levels of sensitivity to gram-positive microorganisms (Diplococcus
pneumoniae, Staphylococcus aureus), pathogens of respiratory infections of calves.
The results of comparative clinical studies had shown that the new domestic antimicrobial
drug by the effectiveness in the treatment of respiratory diseases of bacterial etiology was not inferior
to similar іn the active substance and the pharmaceutical form of the drug of foreign production.
Keywords: TILOSIN TARTRATE, CALVES, BRONCHOPNEUMONIA, SENSITIVITY,
THERAPEUTIC EFFICIENCY.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты клинических исследований нового отечественного
антимикробного препарата на основе антибиотика макролидного ряда тилозина при лечении
бронхопневмонии у телят. Изучена чувствительность к тилозина бактерий, выделенных от
больных телят. Результаты показали, что тилозин проявляет высокий уровень
чувствительности в отношении грамположительных микроорганизмов (Diplococcus
pneumoniae, Staphylococcus aureus), возбудителей респираторной инфекции у телят.
Результаты сравнительных клинических исследований показали, что новый
отечественный антимикробный препарат по эффективности при лечении респираторных
заболеваний бактериальной этиологии не уступает аналогичному по действующему веществу
и лекарственной формой препарату зарубежного производства.
Ключевые слова: ТИЛОЗИНА ТАРТРАТ, ТЕЛЯТА, БРОНХОПНЕВМОНИЯ,
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
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МОНІТОРИНГ САЛЬМОНЕЛЬОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПТИЦІ
Т. І. Фотіна, д-р вет. наук, професор,
Ж. Є. Кліщова, аспірант
Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
Моніторинг сальмонельозної інфекції ряду птахівничих господарств північно-східного
регіону України показав, що сальмонельоз досить поширений. З патологічного матеріалу та
продукції птахівництва було ізольовано понад 11 сероварів сальмонел. Найчастіше виділяли
від птиці та з продуктів птахівництва такі серотипи: Salmonella enteritidis, S. pullorumgallinarum, S. typhimurium, S. newport, S. anatum. Рідше виділяли серовари, що раніше не
виділялись від птиці, а саме: S. derby, S. infantis, S. bredeney, S. tsioque, S. jawa, S. montevideo,
S. copengagen. Спорідненість сероварів, виділених від птиці, птахівничої продукції, вказує на
широку циркуляцію збудників сальмонельозу в навколишньому середовищі й можливість
контамінації ними продуктів харчування та предметів довкілля, що є ключовим ланцюгом у
передачі сальмонельозної інфекції людям.
Ключові слова: МОНІТОРИНГ, САЛЬМОНЕЛЬОЗ, ПТИЦЯ, ЛЮДИ, ЦИРКУЛЯЦІЯ,
СЕРОВАРИ.
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Сальмонельоз – гостра інфекційна хвороба, яка спричиняється бактеріями роду
сальмонела, що супроводжується явищами септицемії, гострого ентероколіту та загальною
інтоксикацією всього організму [1–3]. Джерелом інфекції можуть бути люди, хворі на
сальмонельоз або здорові бактеріоносії, а також найчастіше кури, водоплавна птиця – качки,
гуси та тварини – велика рогата худоба і свині [4, 5]. Тварини можуть виділяти збудника з
сечею, калом, молоком, слиною, носовим слизом. Механічним переносником сальмонел
можуть бути навіть мухи. Бактеріоносійство триває багато місяців і навіть років. Інфекція
домашньої птиці, викликана сальмонелами, ділиться на три групи інфекцій:
1. Системні хвороби, викликанні рухомими хазяїн-адаптованими серотипами
S. pullorum, S. gallinarum, які викликають захворювання на пулороз та тиф.
2. Інфекційні захворювання птиці, викликані групою паратифозних сальмонел рухомих
серотипів S. enteritidis, S. typhimurium.
3. Інфекції неадаптованих сальмонел, які обмежені колонізацією кишечнику,
викликаючи потенційний ризик розвитку зоонозу шляхом контамінації м'яса при переробці [8,
9].
Це захворювання поширене в усьому світі, в тому числі у високорозвинених країнах
Європи, Азії та Америки [6, 7]. Зараження відбувається аліментарним і контактно-побутовим
шляхом. У 96-98 % випадків воно пов'язане із споживанням інфікованої їжі. В харчових
продуктах, особливо в напівфабрикатах, сальмонели не лише зберігаються, але і швидко
розмножуються [10]. В Україні за останні 10 років захворюваність на сальмонельоз зросла за
рахунок споживання контамінованої їжі. Епідеміологічною особливістю сальмонельозу є
раптовість і масовість захворювань. Однак, частіше зустрічаються спорадичні випадки [11,
12]. Тому одним із важливих ланцюгів контролю у системі сальмонельозної інфекції є
моніторинг збудників захворювання на всіх етапах виробництва продукції птахівництва [13,
14].
Метою роботи є проведення моніторингу сальмонельозу, починаючі з інкубаторію.
Матеріали і методи. Мікробіологічний моніторинг проводили у птахівничих
господарствах України за допомогою тест–системи фірми R-biopharm, а саме Compact Dry
та RIDA®STAMP, які прості та легкі у використанні, що являють собою сухе хроматогенне
середовище з нетканим матеріалом на дні чашки для швидкої дифузії досліджуваного
матеріалу. Завдяки наявності хроматогенного субстрату колонії фарбуються у відповідний
колір, що дає можливість точно ідентифікувати видову та родову належність. Для виявлення
наявності представників родини Enterobacteriaceae, Staphylocоссus, Streptococcus,
використовували тест-систему Compact Dry EC, Compact Dry SL, RIDA®STAMP S. аureus,
RIDA®STAMP Staph, RIDA®STAMP Pseudomonas. RIDACREEN® Salmonella AFNOR RBP
31/01-06/08. Засіяні чашки з досліджуваним матеріалом поміщали в термостат при температурі
інкубування 35 ± 2 °C на 24-48 год. Результати зчитували візуально. Ріст колоній спостерігали
в усіх чашках досліджуваних тест-систем, які мали характерний колір видової належності. При
виявлені E. coli колонії мали блакитний колір, а coliforms – червоний, Salmonella змінювала
колір від фіолетового до жовтого кольору завдяки своїм властивостям розчиняти
лізинкарбоксилазу. Серотипування сальмонел та ешерихій проводили методом латексної
аглютинації (використовували кольоровий латекс, що аглютинує різні серогрупи) за
допомогою тест-системи SPECTATE®.
Результати й обговорення. Ретроспективний аналіз бактеріологічних досліджень
ембріонів задохликів, трупів птиці різного віку та продукції птахівництва у 16
птахогосподарствах північно-східної України показав, що ізольована найбільша кількість
мікроорганізмів родини Enterobacteriаceae роду Escherichia – 34,0 %, і Salmonella – 16,0 %, на
долю кокової мікрофлори припадає 25 %. Решта виділених 25 % культур P. aeruginosa, Proteus
spp., Klebsiella spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Yersinia spp., Campilobacter spp.,
Clostridium spp. є патогенними та умовно патогенними мікроорганізмами.
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За вказаний період 2013-2017 рр. було проведено 35908 бактеріологічних досліджень
при підозрі на сальмонельоз. Всього було ізольовано 1853 культури сальмонел, що складає 16
% від загальної кількості проведених бактеріологічних досліджень. При серотипізації
сальмонели були віднесені до 11 сероварів: S. enteritidis (48,9 %), S. pullorum-gallinarum (24,1
%), S. typhimurium (10,1 %), S. anatum (6,5 %), S. derby (3,9 %), S. infantis (2,1 %), S. bredeney
(1,9 %), S. tsioque (1,6 %), S. jawa (0,9 %), S. montevideo (0,6 %), S. copengagen (0,4 %). З діаграми
видно, що домінуючим є серовар S. enteritidis (рис.).
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Рис. Cеровари сальмонел, які були виділені з м’яса та яєць птиці в птахогоспода рствах
північно-східної України за період 2013–2017 рр.
1. S. enteritidis – 48,9 %
2. S. pullorum-gallinarum – 24,1 %
3. S. typhimurium – 10,1 %
4. S. anatum – 6,5 %
5. S. derby – 3,9 %
6. S. infantis – 2,1 %
7. S. bredeney – 1,9 %
8. S. tsioque – 1,6 %
9. S. jawa – 0,9 %
10. S. montevideo – 0,6 %
11. S. copengagen – 0,4 %

Культури, що належали до сероварів S. еnteritidis, S. pullorum-gallinarum, S.
typhimurium, S. anatum, ми виділяли в усі роки дослідження, тоді як інші серовари ізолювали
не постійно. При проведенні досліджень ми відмітили тенденцію до наростання ізоляції
сальмонел (р < 0,05). Найбільший відсоток виділення S. enteritidis припадає на останні 5 років.
Щоб встановити епідеміологічні зв’язки між захворюванням людей на сальмонельоз і
циркуляцією збудників серед птиці, ми співставили одержані нами дані з даними звітності ДУ
Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України.
Встановлено, що між антигенною структурою сальмонел, виділених від хворих людей,
та ізольованими культурами від птиці є взаємозв’язок (табл.). Ми виділяли від птиці всі
культури сальмонел, які були зареєстровані робітниками Сумського обласного лабораторного
центру МОЗ від людей та продуктів птахівництва.
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Таблиця
Питома вага деяких видів сальмонел, виділених від хворих людей,
птиці – сальмонелоносіїв та продуктів птахівництва, %
Виділено
Серовари сальмонел
S. typhimurium
S. enteritidis
S. anatum
S. newport
S. infantis
S. bredeney
S. Virchow
S. jawa
S. montevideo
S. copengagen
S. pullorum-gallinarum

від людей, що захворіли при
споживанні м’яса та яєць птиці
22,7
35,1
12,8
21,7
1,8
2,1
3,7
0,4
0,2
0,1
-

від птиці
16,0
28,9
5,9
3,5
2,2
1,9
1,7
0,7
0,3
0,4
38,5

продуктів
птахівництва
10,1
48,9
6,4
3,8
2,1
1,7
1,5
0,8
0,5
0,3
24,0

Як бачимо, нині сальмонели становлять складну та гостру проблему гуманної й
ветеринарної медицини, яка обумовлена складною антигенною структурою збудника,
сильною біологічною пластичністю та убіквітарністю. Велику загрозу являють рідкісні
серовари, що раніше не виділялись від птиці, а саме: S. derby, S. infantis, S. bredeney, S. tsioque,
S. jawa, S. montevideo, S. copengagen.
Питома вага культур цих сероварів була невелика, але вони мають до десяти факторів
патогенності і викликають інфекції птиці та токсикоінфекції людини. Частіше, як від людей,
так з продуктів птахівництва і від птиці ми виділяли S. enteritidis, S. typhimurium, S. newport, S.
anatum.
S. pullorum-gallinarum ми ізолювали тільки від птиці та продуктів птахівництва, але на
сьогодні встановлено, що цей серовар при певних умовах може спричинити захворювання у
людини. Поширення сальмонельозу залежить не стільки від наявності сероваріантів у птиці, а
в основному, від інтенсивності механізму передачі. Птиця-сальмонелоносій, корми, особливо
з добавками тваринного походження, виготовлені з порушенням технологічних вимог та
правил їх зберігання, є основними джерелами і факторами передачі сальмонел серед здорового
птахопоголів’я. А птиця-сальмонелоносій є потенційним джерелом захворювання людей на
сальмонельоз.
Спорідненість сероварів, виділених від птиці, птахівничої продукції та людей, вказує
на широку циркуляцію збудників сальмонельозу в навколишньому середовищі й можливість
контамінації їх через предмети довкілля.
Виділені сальмонели були представлені грамнегативними паличками, рухомими за
виключенням S. pullorum-gallinarum. Вони редукували нітрати, не утворювали індол,
утилізували цитрат натрію, не розкладали лактозу, на МПА утворювали прозорі колонії, на
середовищі Ендо – блідо-рожеві колонії, на агарі Плоскірєва безкольорові, непрозорі колонії,
на вісмут-сульфітному середовищі чорні колонії з металевим блиском.
ВИСНОВКИ
В Україні серед поголів`я птиці найчастіше виділяються такі серовари сальмонел, як:
S. enteritidis (48,9 %), S.pullorum-gallinarum (24,1 %), S. typhimurium (10,1 %), S. anatum (6,5 %),
S. derby (3,9 %), S.infantis (2,1 %), S. bredeney (1,9 %), S. tsioque (1,6 %), S. jawa (0,9 %), S.
montevideo (0,6 %), S. copengagen (0,4 %). Ізольовані сальмонели мають як епізоотологічне, так
і епідеміологічне значення. Ці серовари були виділені не тільки від птиці (0,4-48,9 %), але і
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при токсикоінфекціях у людей (0,1 – 35,1 %), які мешкають у Сумській та Харківській областях
і споживали продукцію птахівництва.
Перспективи досліджень. Вивчення та попередження факторів, що сприяють до
підвищення епізоотологічних спалахів сальмонельозу.
MONITORING OF SALMONELLOSIS INFECTION OF THE POULTRY
T. I. Fotina, Zh. E. Klischova
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
Monitoring of salmonella infection of a number of poultry farms in the north-eastern region
of Ukraine showed that salmonellosis is quite common. More than 11 salmonella serovars have been
isolated from pathological material and poultry products. The most common types of poultry and
poultry products were serotypes: S. enteritidis, S. pullorum-gallinarum, S. typhimurium, S. newport,
S. anatum. To a lesser extent, serovars were isolated, previously not isolated from the bird, namely S.
derby, S. infantis, S. bredeney, S. tsioque, S. jawa, S. montevideo, S. copengagen. The relationship of
serovars, isolated from poultry, poultry products, indicates a wide circulation of pathogens of
salmonellosis in the environment and the possibility of their contamination of food and environmental
objects, is a key link in the transmission of salmonella infection to humans.
Keywords: MONITORING, SALMONELLOSE, BIRD, PEOPLE, CIRCULATION,
SEROVARS.
МОНИТОРИНГ САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ПТИЦЫ
Т. И. Фотина, Ж. Е. Клищева
Сумской национальный аграрный университет
ул. Г. Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
Мониторинг сальмонеллезной инфекции ряда птицеводческих хозяйств северовосточного региона Украины показал, что сальмонеллез достаточно распространен. Из
патологического материала и продукции птицеводства были изолированы более 11 сероваров
сальмонелл. Чаще всего выделяли от птицы и продуктов птицеводства такие серотипы: S.
enteritidis, S. pullorum-gallinarum, S. typhimurium, S. newport, S. anatum. В меньшей степени
выделяли серовары, которые ранее не выделялись от птицы, а именно S. derby, S. infantis, S.
bredeney, S. tsioque, S. jawa, S. montevideo, S. copengagen. Родство сероваров, выделенных от
птицы, птицеводческой продукции, указывает на широкую циркуляцию возбудителей
сальмонеллеза в окружающей среде и возможность контаминации ими продуктов питания и
предметов окружающей среды, является ключевым звеном в передаче сальмонеллезной
инфекции людям.
Ключевые слова: МОНИТОРИНГ, САЛЬМОНЕЛЛЕЗ, ПТИЦА, ЛЮДИ,
ЦИРКУЛЯЦИЯ, СЕРОВАРЫ.
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ВИЗНАЧЕННЯ БАКТЕРИЦИДНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПРЕПАРАТУ
"ЗООДІЗІН" ЩОДО ПОЛЬОВИХ ІЗОЛЯТІВ МІКРООРГАНІЗМІВ
ПТАШНИКІВ
Т. І. Фотіна д-р вет. наук, професор,
О. Л. Нечипоренко канд. вет. наук, доцент,
С. М. Назаренко канд. вет. наук
Сумський національний аграрний університет,
вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
У статті наведені дані по дослідженню бактерицидної дії дезінфектанту "Зоодізін".
У результаті проведених досліджень було доведено, що препарат "Зоодізін" в концентрації
(0,25 %), виявляв досить високу дієву антимікробну активність (понад 99,4 %) до всіх тесткультур мікроорганізмів, що були нанесені на дерево, штукатурку та цеглу. Встановлено, що
більш висока концентрація розчину "Зоодізін" (0,5 %) має бактерицидну та
бактеріостатичну дію до більшості всіх мікроорганізмів, які були нанесені на всі тестоб’єкти (залізо, дерево, поштукатурену поверхню та цеглу). Препарат "Зоодізін" викликав
100 % знезараження заліза, 99,93±0,1–100 % – деревини, 99,86±0,2–100 % – штукатурки та
100 % переважної більшості культур, нанесених на цеглу. Отримані результати вказують на
те, що дезінфектант у концентрації 0,5 % є ефективним дезінфікуючим засобом і може
використовуватися в системі профілактичних заходів при проведенні ветеринарносанітарних заходів у птахівничих господарствах.
Ключові слова: БАКТЕРИЦИДНА ДІЯ, ДЕЗІНФЕКТАНТ, КУЛЬТУРА
МІКРООРГАНІЗМІВ, СПЕКТР МІКРООРГАНІЗМІВ, ПОЖИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ЗМИВИ.
Сучасне птахівництво – високотехнологічна та економічно ефективна галузь сільського
господарства, яка здатна за короткий термін забезпечити населення повноцінним білком
тваринного походження. Основним напрямком вирішення цієї проблеми є забезпеченість
населення продуктами харчування, а саме – виробництво м’яса та яєць. Але, не дивлячись на
використання інтенсивних технологій, має перед собою до подолання низку невирішених
питань. Характерною особливістю сучасних птахогосподарств промислового типу є вузька
спеціалізація виробництва, висока концентрація поголів'я на обмежених територіях,
використання високопродуктивних лінійних і гібридних кросів птиці. Проте недоотримання
оптимальних зоотехнічних і ветеринарно-санітарних умов утримання птиці часто призводить
до накопичення патогенної та умовно патогенної мікрофлори в повітрі і на об'єктах пташника,
зниження рівня нормальної мікрофлори та природної резистентності організму і, внаслідок
цього – до швидкого поширення інфекційних хвороб, у першу чергу бактеріальної природи,
рівень яких перевищує 60 % [1, 3, 5].
Постійний, неконтрольований вплив мікробно-вірусно-грибкових аерозолів
призводить до перевантаження неспецифічних і специфічних чинників захисту імунної
системи, підвищенню патогенності банальної мікрофлори і, в підсумку, до вибраковування та
зниження продуктивності [2, 4].
Становище ускладняється при проникненні в стадо збудників інфекційних хвороб. При
цьому поголів'я може бути інфіковано в лічені години як повітряно-крапельним шляхом, так і
через інфіковані поверхні, поїлки, комбікорм. У зв'язку з цим в умовах постійної
інтенсифікації отримання продуктів птахівництва важко переоцінити значення дезінфекції [5,
6].
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Раціональна організація та проведення ефективних дезінфікуючих заходів відіграє
важливу роль у комплексі заходів для профілактики інфекцій [1, 5].
Зараз на вітчизняному ринку пропонується дуже широкий спектр різноманітних за
хімічною природою біоцидних препаратів. Практична цінність препаратів нового покоління
полягає в тому, що вони мають широкий спектр дії на мікроорганізми і пролонгований ефект,
крім того їх можна використовувати практично в усіх галузях промисловості з гарантованою
безпекою для людей, тварин і навколишнього середовища.
Тому розробка та впровадження у виробництво нових дезінфектантів є актуальним
питанням сучасного птахівництва.
Враховуючи ситуацію, що склалася, було розроблено дезінфікуючий препарат
"Зоодізін", що являє собою прозорий безбарвний або ледь жовтуватий розчин, при збовтуванні
піниться, із слабким специфічним запахом [2, 4, 6].
Матеріали і методи. Дослідження проводили на базі лабораторії кафедри
ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва
Сумського національного аграрного університету та птахогосподарств Сумської області.
Чутливість мікрофлори до дезінфектанту вивчали методом серійних розведень у
рідкому живильному середовищі. З цією метою використовували МПБ з рН 7,2-7,4. Робочі
розчини готували з основних розчинів перед дослідом, для розведення використовували МПБ.
Концентрації препаратів в пробірках готували методом послідовних розведень з таким
розрахунком, що передбачена чутливість знаходиться всередині ряду.
В першу пробірку, в яку було розлито 2 мл поживного середовища, вносили 2 мл
робочого розчину дезінфектанту. Вміст пробірки перемішували і з першої пробірки 2 мл
середовища з дезінфектантом переносили в другу і т. д. до останньої пробірки ряду.
Стандартні розведення культур, які вивчалися, готували за схемою: спочатку робили
висіви на МПА, витримували у термостаті при 37 0С 16-18 годин, потім робили змиви культур
стерильним ізотонічним розчином хлористого натрію і за стандартом мутності визначали
концентрацію мікробних клітин в 1 мл. Додатково робили висіви дезінфектанту для
проведення чистоти культури, а пробірку, в якій робили висів використовували для контролю
якості поживного середовища. Чутливість культур до водного розчину "Зоодізіну" визначали
візуально через 16-18 годин. Бактеріостатичну концентрацію встановлювали за схемою:
концентрацію дезінфектанту в пробірці з відсутністю росту додавали до кількості
дезінфектанту в 1 мл середовища подальшої пробірки, де відмічали ріст культури і виводили
середнє арифметичне число, яке показувало мінімальну концентрацію дезінфектанту
затримуюче ріст культур.
Визначення антимікробної активності препарату дезінфектанту проводили на
патогенних культурах, які були ізольовані з різних господарчих об’єктів птахівничих
господарств.
Як тест-об’єкти використовували плитку, метал, пластик, цеглу і дерево, розміром
10 на 10 см. Перед нанесенням тест-культур поверхні дезінфікували шляхом кип'ятіння 5 хв.
Після підсихання, тест-об’єкт клали горизонтально і піпеткою наносили 2-х мільярдну суміш
культур, що вивчались, із розрахунку 0,5 см3 на 100 см2.
Культури рівномірно розташовували по поверхні скляним шпателем, підсушували при
кімнатній температурі (18-20 °С) і відносній вологості повітря 50-60 %. Потім тест-об’єкти
розкладали горизонтально і вертикально і піпеткою наносили дезінфікуючий препарат водний
розчин діоксиду хлору у кількості 200 см3/м2. Досліджували 0,5 - 1,0 мг/дм³ розчини
препарату. Після зрошення поверхню залишали до повного висихання.
Контрольні тест-об’єкти зрошували стерилізованою водопровідною водою в тій же
кількості. Контроль ефективності дезінфекції проводили за допомогою стерильного вологого
тампона. Ватний тампон відмивали в 10 мл води протягом 10 хвилин. Змив, який ми отримали
з дослідних пластинок, вносили на чашки Петрі, заливали агаром при температурі 40-50 0С.
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Змиви з контрольних пластинок перед посівом розводили в 100 разів з метою рівномірного
розподілення мікроорганізмів у агарі, проводили змішування поживного середовища. Висіви
витримували в термостаті при 37 0С, а потім підраховували кількість колоній, які виросли на
чашках Петрі. Потім визначали щільність контамінації на 100 см2 і відсоток знезараження.
Результати розраховували за формулою:
Х= а×100/ в,
де: а – кількість мікробних клітин з досліджуваних пластинок;
в – кількість мікробних клітин з контрольних пластинок.
Результати й обговорення. Визначення антимікробної активності препарату
"Зоодізін" проводили на культурах, ізольованих з птиці та різних господарчих об’єктів
(підлога, стіни, годівниці, поїлки тощо).
Таблиця 1
Бактерицидна активність препарату "Зоодізін" до ізольованих культур мікроорганізмів
Культури мікроорганізмів
S. aureus
S. faecalis
C. fetus
C. jejuni
C. perfringens
E. agglomerans
E. coli О2
K. pneumoniae
P. aeruginosa
P. mirabilis
P. vulgaris
S. enteritidis
S. pullorum-gallinarum
Y. enterocolitica
A. fumigatus

0,001
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

0,025
+
+
+
+
+
+
-

Концентрація, %
0,05
0,1
0,25
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0,5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Примітка: (+) бактерицидна дія препарату; (-) відсутність бактерицидної дії

З таблиці 1 видно, що препарат "Зоодізін" в концентрації 0,05 % був активним до всього
спектру мікроорганізмів, ізольованих від птиці.
На наступному етапі досліду визначали антимікробну знезаражувальну активність
препарату "Зоодізін", використовуючи різні поверхні (табл. 2).
Дезінфектант в концентрації 0,025 % виявив свої антибактеріальні властивості на всіх
тест-об’єктах відносно 61,0 % наявних культур.
Збільшення концентрації розчину дезінфектанту до 0,05 % значно підвищувало
знезаражувальну здатність обробки тест-об’єктів, проте не забезпечувало її повну
ефективність.
В цілому концентрація 0,05 % за виявленими властивостями свідчила про досить
високу антимікробну активність вибраної композиції. Разом з тим, вона знезаражувала залізо
лише на 95,13±0,6 – 98,96±0,2 %, дерево – на 93,28±0,8 – 96,84±0,6 %, поштукатурену
поверхню – на 93,22±0,6 – 95,32±0,6 %, а цеглу – на 92,56±0,6 – 95,64±0,4 %.
Дані, наведені в таблиці 2, свідчать про те, що розчин препарату в 0,05 % концентрації
не забезпечує повного знезараження жодного із тест-об’єктів.
Тому в подальшому ми провели аналогічний дослід з 0,1 % розчином дезінфектанту
(табл. 3).
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Таблиця 2
Антимікробна властивість 0,05% концентрації препарату "Зоодізін" (% знезараження)
Культури бактерій
S. aureus
S. faecalis
C. fetus
C. jejuni
C. perfringens
E. agglomerans
E. coli О2
K. pneumoniae
P. aeruginosa
P. mirabilis
P. vulgaris
S. enteritidis
S. pullorum-gallinarum
Y. enterocolitica
A. fumigatus

Тест-об’єкти
дерево
штукатурка
96,4±0,6
94,2±0,9
96,9±0,6
93,8±0,7
97,3±0,5
96,6±0,6
97,6±0,5
94,1±0,9
96,4±0,6
96,6±0,6
96,8±0,6
94,3±0,8
93,2±0,8
93,2±0,6
95,8±0,2
94,9±0,3
95,8±0,2
94,9±0,3
96,4±0,6
93,2±0,7
95,5±0,5
94,3±0,3
96,6±0,6
93,8±0,7
95,8±0,9
95,2±0,6
95,5±0,9
93,3±0,6
96,2±0,5
94,4±0,4

залізо
97,4±0,6
97,7±0,8
97,6±0,5
97,7±0,8
97,6±0,5
97,6±0,5
95,3±0,7
97,7±0,2
97,7±0,2
98,7±0,6
98,6±0,2
97,2±0,6
98,4±0,4
96,2±0,8
98,6±0,6

Цегла
94,2±0,5
93,8±0,3
97,3±0,5
94,2±0,5
93,8±0,7
94,5±0,8
93,2±0,8
94,8±0,7
94,8±0,7
93,4±0,4
95,6±0,4
93,8±0,3
95,1±0,6
94,8±0,7
93,6±0,8

У черговій серії проведення титрування (визначення) оптимальної ефективності
дослідного препарату встановлено, що розчин "Зоодізіну" в 0,1 % концентрації у 100 %
випадків знезаражував тест-об’єкт заліза та деякі види мікроорганізмів на тест-об’єкті із
деревини, але не викликав 100 % загибелі мікробів на поштукатуреній поверхні та цеглі.
Таблиця 3
Антимікробна властивість 0,1% концентрації препарату "Зоодізін" (% знезараження)
Культури бактерій
S. aureus
S. faecalis
C. fetus
C. jejuni
C. perfringens
E. agglomerans
E. coli О2
K. pneumoniae
P. aeruginosa
P. mirabilis
P. vulgaris
S. enteritidis
S. pullorum-gallinarum
Y. enterocolitica
A. fumigatus

Тест-об’єкти
дерево
штукатурка
100
98,4±0,6
98,9±0,6
98,8±0,7
100
100
100
100
100
100
99,7±0,6
98,6±0,6
98,6±0,4
98,6±0,8
99,6±0,8
98,5±0,5
99,8±0,1
98,8±0,3
99,2±0,2
98,5±0,7
98,9±0,6
98,8±0,7
99,9±0,6
98,9±0,7
98,5±0,6
97,5±0,5
98,3±0,8
97,4±0,4
99,6±0,6
98,6±0,4

залізо
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

цегла
98,2±0,8
98,8±0,3
100
98,6±0,8
100
98,4±0,8
98,3±0,6
98,4±0,2
98,8±0,4
98,5±0,4
98,8±0,3
98,9±0,7
97,7±0,3
97,5±0,3
98,6±0,5

При визначенні антимікробної дії препарату "Зоодізін" у наступній, більш високій
концентрації (0,25 %), було отримано позитивні результати його впливу на усі тест-культури,
розміщені на залізі (табл. 4 ).
Крім того, ця концентрація розчину виявляла досить високу дієву антимікробну
активність (понад 99,4 %) по відношенню до всіх тест-культур мікроорганізмів, що були
нанесені на дерево, штукатурку та цеглу.
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Таблиця 4
Антимікробні властивості 0,25% концентрації препарату "Зоодізін" (% знезараження)
Культури бактерій
S. aureus
S. faecalis
C. fetus
C. jejuni
C. perfringens
E. agglomerans
E. coli О2
K. pneumoniae
P. aeruginosa
P. mirabilis
P. vulgaris
S. enteritidis
S. pullorum-gallinarum
Y. enterocolitica
A. fumigatus

Тест-об’єкти
дерево
штукатурка
100
99,6±0,1
99,8±0,1
99,9±0,02
100
100
100
100
100
100
100
99,7±0,2
99,2±0,1
99,4±0,1
100
99,9±0,1
99,9±0,02
99,8±0,06
100
99,8±0,1
100
99,6±0,3
99,8±0,02
100
99,9±0,02
99,9±0,01
99,4±0,2
99,4±0,08
99,2±0,1
99,7±0,2

залізо
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

цегла
99,3±0,2
100
100
100
100
100
99,8±0,08
100
99,9±0,2
100
99,4±0,4
100
99,8±0,1
100
99,7±0,2

У наступному досліді з більш високою концентрацією розчину (0,5 %) дослідного
препарату (табл. 5) видно, що "Зоодізін" має бактерицидну та бактеріостатичну дію по
відношенню до більшості всіх мікроорганізмів, які були нанесені на всі тест-об’єкти (залізо,
дерево, поштукатурену поверхню та цеглу).
Таблиця 5
Антимікробні властивості 0,5 % концентрації препарату "Зоодізін" (% знезараження)
Культури бактерій
S. aureus
S. faecalis
C. fetus
C. jejuni
C. perfringens
E. agglomerans
E. coli О2
K. pneumoniae
P. aeruginosa
P. mirabilis
P. vulgaris
S. enteritidis
S. pullorum-gallinarum
Y. enterocolitica
A. fumigatus

Тест-об’єкти
дерево
штукатурка
100
99,9±0,08
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99,6±0,06
100
99,9±0,1
100
100
99,9±0,1
99,8±0,3
100
100
100
100
100
99,9±0,1
100
99,9±0,1
100
100

залізо
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Цегла
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99,8±0,2
100
100
100
99,9±0,1
100

Препарат "Зоодізін" викликав 100 % знезараження заліза, 99,93±0,1 – 100 % – деревини,
99,86±0,2 – 100 % – штукатурки та 100 % переважної більшості культур, нанесених на цеглу.
Отримані результати вказують на те, що дезінфектант у концентрації 0,5 % є
ефективним дезінфікуючим засобом і може використовуватися в системі профілактичних
заходів при проведенні ветеринарно-санітарних заходів у птахівничих господарствах.
Таким чином, повний дезінфікуючий ефект відносно S. faecalis, C. fetus, C. jejuni,
C. perfringens, E. agglomerans, P. aeruginosa, E. сoli, P. vulgaris, S. enteritidis, A. fumigatus,
Y. еnterocolitica, S. pullorum-gallinarum, P. mirabilis досягається при застосуванні 0,25 – 1 %ного розчину препарату "Зоодізін".
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ВИСНОВКИ
1. Отримані результати проведених дослідів дають підставу зробити висновок, що
препарат „Зоодізін” в концентраціях (0,25 та 1 %) проявляє антибактеріальну здатність
відносно патогенних культур, а саме: S. faecalis, C. fetus, C. jejuni, C. perfringens,
E. agglomerans, P. aeruginosa, E. сoli, P. vulgaris, S. enteritidis, A. fumigatus, Y. еnterocolitica, S.
pullorum-gallinarum, P. mirabilis на різних видах загальноприйнятих експериментальних тестоб’єктів.
2. Отже, дезінфектант у концентрації 0,5 % є ефективним дезінфікуючим засобом і
може використовуватися в системі профілактичних заходів при проведенні ветеринарносанітарних заходів у птахівничих господарствах.
Перспективи досліджень. Будуть проведені виробничі дослідження запропонованого
дезінфектанту.
DETERMINATION OF THE BACTERICIDE CONCENTRATION OF THE "ZOODIZIN"
PREPARATION ON FIELD ISOLATES OF MICROORGANISMS OF POULTRY FARM
T. I. Fotina, О. L. Nechiporenko, S. М. Nazarenko
Sumy National Agrarian University,
160, Gerasimа Kondratieva str., 160, Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
The article contains data on the bactericidal effect of the disinfectant "Zoodizin". In the results
of the conducted studies it was proved that the preparation "Zoodizin" in concentration (0,25 %)
showed a sufficiently high effective antimicrobial activity (more than 99.4 %) with respect to all test
cultures of microorganisms that were applied to wood, plaster and brick. It was found that a higher
concentration of the solution of Zoodizin (0,5 %) has a bactericidal and bacteriostatic action against
most of the microorganisms that were applied to all test objects (iron, wood, plastered surfaces and
bricks). The drug "Zoodizin" caused 100 % iron decontamination, 99,93 ± 0,1 – 100 % - wood, 99,86
± 0,2 -100 % plaster and 100 % of the vast majority of crops applied to the brick. The obtained results
indicate that the disinfectant in a concentration of 0,5 % is an effective disinfectant and can be used
in the system of preventive measures in carrying out veterinary and sanitary measures in poultry
farms.
Keywords: BACTERICIDAL ACTION, DISINFECTANTS, CULTURES OF
MICROORGANISMS, SPECTRUM OF MICROORGANISMS, NUTRIENT MEDIUM,
WASHINGS.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРЕПАРАТА "ЗООДИЗИН"
К ПОЛЕВЫМ ИЗОЛЯТАМ МИКРООРГАНИЗМОВ ПТИЧНИКОВ
Т. И. Фотина, О. Л. Нечипоренко, С. Н. Назаренко
Сумской национальный аграрный университет,
ул. Герасима Кондратьева, 160, м. Суми, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные по исследованию бактерицидного действия дезинфектанта
"Зоодизин". В результаты проведенных исследований было доказано, что препарат "Зоодизин"
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в концентрации (0,25 %), проявлял достаточно высокую действенную антимикробную
активность (более 99,4 %) по отношению ко всем тест-культурам микроорганизмов, которые
были нанесены на дерево, штукатурку и кирпич. Установлено, что более высокая
концентрация раствора "Зоодизин" (0,5 %) обладает бактерицидным и бактериостатическим
действием по отношению к большинству всех микроорганизмов, которые были нанесены на
все тест-объекты (железо, дерево, оштукатуренные поверхности и кирпич). Препарат
"Зоодизин" вызвал 100 % обеззараживания железа, 99,93 ± 0,1 – 100 % - древесины, 99,86 ± 0,2
- 100 % - штукатурки и 100 % подавляющего большинства культур, нанесенных на кирпич.
Полученные результаты указывают на то, что дезинфектант в концентрации 0,5 % является
эффективным дезинфицирующим средством и может использоваться в системе
профилактических мероприятий при проведении ветеринарно-санитарных мероприятий в
птицеводческих хозяйствах.
Ключевые
слова:
БАКТЕРИЦИДНОЕ
ДЕЙСТВИЕ,
ДЕЗИНФЕКТАНТЫ,
КУЛЬТУРЫ МИКРООРГАНИЗМОВ, СПЕКТР МИКРООРГАНИЗМОВ, ПИТАТЕЛЬНЫЕ
СРЕДЫ, СМЫВЫ.
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ТОКСИКОЛОГІЯ, ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ

УДК 619:615.5:

ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА МИЙНО-ДЕЗІНФІКУЮЧОГО
ЗАСОБУ БІЙОДЦИД
О. М. Брезвин, д-р вет. наук,
Ю. А. Івашків, аспірант,
Г. В. Рудик, канд. вет. наук,
З. І. Курилас, студентка
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У сучасних умовах виробництва важливе значення має проведення ефективної
санітарної обробки тваринницьких приміщень за допомогою мийних і дезінфікуючих засобів.
Для цього необхідна розробка і впровадження у практику нових сучасних мийно–
дезінфікуючих засобів, що є завжди актуальним і перспективним.
У статті наведені результати досліджень місцево-подразнюючої дії нового мийнодезінфікуючого засобу на основі четвертинних сполук амонію, робоча назва "Бійодцид",
розроблений науковцями Тернопільської дослідної станції Інституту ветеринарної медицини
НААН у співпраці з науковцями ДНДКІ ветпрепаратiв та кормових добавок. Встановлено, що
робочий розчин препарату у концентрації 0,1 % при одноразових аплікаціях не спричиняє
місцево-подразнюючої дії на шкіру, не викликає сухість шкіри та місцево-подразнюючу
реакцію. При потраплянні спричиняє слабку подразнюючу дію на слизові оболонки. Також
встановлено, що при роботі з мийно-дезінфікуючим засобом "Бійодцид", який містить N,Nбіс(3-амінопропіл) додециламін та дійодометил-п-толілсульфон, необхідно дотримуватися
вимог техніки безпеки.
Ключові слова:
МИЙНО-ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ, ТОКСИКОЛОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ, ДЕЗIНФЕКЦІЯ.
Препарати для дезінфекції є основними засобами неспецифічної профілактики та
боротьби із захворюваннями інфекційної етіології. Станом на сьогодні в Україні до деззасобів
пред’являються високі вимоги не лише щодо спектру бактерицидних властивостей, фізикохімічних показників, а на фоні зростаючих вимог екологічної безпеки – щодо токсикологічних
характеристик та їх нешкідливості. Препарати, що були давно запропоновані втрачають свою
актуальність через набуття до них підвищеної стійкості у мікроорганізмів [1], а також через
небезпеку та шкоду людському організму, що виникає при тривалому і широкомасштабному
їх застосуванні [2]. Тому при вивченні властивостей нових деззасобів велику увагу потрібно
приділяти саме нешкідливості препарату [4].
Сьогодні широко використовуються дезінфікуючі засоби, до складу яких входять
четвертинні амонієві сполуки (ЧАС), котрі володіють вираженими бактерицидними та
бактеріостатичними властивостями і на жаль вирізняються низькою токсичністю для тварин
та птиці. Вони є основними складовими більшої частини нових сучасних розробок як
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вітчизняного, так і закордонного виробництва. ЧАС, безумовно, менш токсичні та
деструктивні, але засоби для дезінфекції, які складаються переважно з них, мають суттєво
слабкі місця. Вони не належать до числа сильних антимікробних речовин. Для досягнення
вираженого знезаражуваного ефекту необхідні високі їх концентрації і тривалий час
застосування [4, 5]. Проте впровадження в практику великої кількості нових препаратів
потребує суворого токсикологічного контролю, який включає в себе дослідження гострої
токсичності, місцево-подразнюючої дії, кумулятивних властивостей, побічної негативної дії
та наслідків після тривалого застосування, а також вивчення ембріотоксичності, терато-,
мутагенної й алергогенної дії. Вивчення місцево-подразнюючої дії відіграє важливу роль у
дослідженні і впровадженні нового дезінфектанту в практику, оскільки наявність виражених
подразнюючих властивостей робочого розчину препарату обмежує його використання для
дезінфекції в присутності тварин і птиці, а також вимагає посилених заходів особистої безпеки
із сторони обслуговуючого персоналу і спеціалістів.
Мета нашої роботи – вивчити місцево-подразнюючу дію дезінфікуючого засобу
„Бійодцид”.
Матеріали і методи. Дослідження проводили згідно з монографією "Доклінічні
дослідження ветеринарних лікарських засобів" [3] та ГОСТ 12.1.007–76 ССБТ.
Експериментальні дослідження за визначення шкiрно-подразнюючої дії робочого розчину
0,1 % ветеринарного препарату „Бійодцид” проводили на 3 кролях. За добу до постановки
проби у кролів на шкірі в ділянці боку ретельно вистригали волосяний покрив розміром 6 х
6 см. Правий бік у подальшому використовували для аплікації засобу, лівий – для контролю.
У дослідах використовували тварин, які мали чисту шкіру, без механічних пошкоджень. На
попередньо вистрижену ділянку шкіри кролів рівномірно наносили робочий розчин
„Бійодциду” у вигляді аплікації за температури в приміщенні 18 °С. Піддослідних тварин
фіксували в індивідуальних клітках. З метою запобігання злизування засобу, або механічного
видалення препарату, на шию кролів одягали комір, який знімали не раніше, як через 3 доби.
Спостереження за реакцією продовжували протягом 16 діб. Функціональний стан шкіри на
ділянці аплікації оцінювали за такими ознаками: наявність та вираженість еритеми; наявність
та вираженiсть набряку.
Наступним етапом було визначення шкiрно-резорбтивної дії робочого розчину
ветеринарного препарату „Бійодцид”. З цією метою було використано по 3 білих щури, масою
200–220 г з відсутністю на шкірі хвоста пошкоджень. За добу до досліду хвіст кожної тварини
ретельно мили теплою водою з милом для того, щоб усунути з поверхні бруд. На період
досліду хвости тварин занурювали на 2/3 довжини в пробірку з досліджуваним засобом
об’ємом у 10 мл, який був закритий пластиліном, а пробірки поставлені на водяну баню за
температури 28−30 ºС. Самих тварин фіксували в спеціальних станках. Для виключення
можливого вдихання парів речовини тварини були розташовані під витяжкою, опускаючи
дверцята шафи на штатив, при цьому у витяжній шафі знаходився лише хвіст тварини,
занурений у пробірку. Тривалість експозиції – 4 години. Спостереження тривало протягом 3
тижнів. При цьому враховувалися показники реакції засобу на шкіру та кількість
використаного засобу.
Для визначення шкідливої дії робочого розчину ветеринарного засобу „Бійодцид” на
слизову оболонку ока було використано 3 кролі, яким засіб вносили в кількості 2 крапель у
кон’юнктивальний мішок правого ока. При внесенні препарату відтягували внутрішній кут
кон’юнктивального мішка, потім протягом 1 хвилини притискали слізно-носовий канал. Ліве
око слугувало контролем (рис. 1).
Після внесення засобу через 1, 24, 48, 72 години та до 14 діб проводили ретельний огляд
очей. Оцінку шкідливої дії речовини на слизову оболонку очей проводили за появою
вираженостi гіперемії, набряку, виділень згідно з бальною системою.

148

Рис. 1. Внесення 0,1 % робочого розчину у кон’юнктивальний мішок правого ока та його контроль.

Результати й обговорення. За результатами попередніх досліджень з визначення
гострої токсичності нами було встановлено, що даний препарат в робочій концентрації 0,1 %
при введенні в шлунок відноситься до 4 класу токсичності (малотоксичних речовин).
Встановлено, що 0,1 % робочий розчин дезінфікуючого засобу „Бійодциду” не
викликає подразнюючої дії при нанесенні на шкіру. Так, як при одноразовому нанесенні 0,1 %
робочого розчину ветеринарного препарату „Бійодцид” на шкіру кролів візуальних змін з боку
шкірного покриву не спостерігали. При одноразовому нанесенні нативного дезінфікуючого
засобу на шкірі 3 кролів встановлено на першу добу сухість i набряк шкіри. Починаючи з 2
доби наявність струпів з послідовним почервонінням. На 10 добу після нанесення засобу
гіперемії шкіри не спостерігали, а на 18 добу на межі нанесення знаходили незначні ділянки
шкіри зі струпами. Повністю відновилася шкіра та візуально не відрізнялася від контрольної
ділянки на 20 добу після аплікації засобу.
Отже, встановлено, що дезінфікуючий засіб „Бійодцид” спричиняє подразнюючу дію
при нанесенні на шкіру, його 0,1 % розчин – ні.
При занурюванні хвостів білих щурів у 0,1 % робочий розчин візуальних змін з боку
шкірного покриву не спостерігали. При визначенні шкiрно-резорбтивної дії нативного
дезінфікуючого засобу встановлена сильна подразнююча дія.
Таким чином, встановлено, що 0,1 % робочий розчин не подразнює шкіру, а сам
дезінфікуючий засіб викликає при 4 годинній експозиції спричиняє сильну подразнюючу дію
на шкіру.
При нанесенні 0,1 % робочого розчину дезінфікуючого засобу „Бійодциду” на слизову
ока встановлено, що через 12 годин даний розчин викликає сильну подразнюючу дію (рис. 2).

Рис. 2. Подразнююча дія на слизову оболонку ока 0,1 % робочого розчину ветеринарного засобу „Бійодцид”

Оцінка за бальною системою шкідливої дії 0,1 % робочого розчину дезінфікуючого
засобу на слизові оболонки очей кролів наведена в таблиці.
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Таблиця
Оцінка шкідливої дії 0,1 % робочого розчину дезінфікуючого засобу „Бійодциду”
на слизові оболонки очей кролів
Подразнююча
дія

1

Виділення
Гіперемія
Набряк

0
3
4

Виділення
Гіперемія
Набряк

0
3
4

Виділення
Гіперемія
Набряк

0
3
4

Доби досліджень
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцінка шкідливої дії препарату на слизовій оболонці 1 кроля
3
3
3
3
3
2
2
1
1
3
3
3
3
3
3
2
2
2
4
4
4
4
3
2
2
2
1
Оцінка шкідливої дії препарату на слизовій оболонці 2 кроля
3
3
3
3
3
2
2
1
1
3
3
3
3
3
2
2
2
2
4
4
4
4
3
2
2
2
1
Оцінка шкідливої дії препарату на слизовій оболонці 3 кроля
3
3
3
3
3
2
2
1
1
3
3
3
3
3
3
2
2
2
4
4
4
3
3
2
2
2
1

11

12

13

14

0
2
1

0
1
0

0
1
0

0
0
0

0
2
1

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
2
1

0
1
0

0
1
0

0
0
0

При нанесенні 0,1 % робочого розчину дезінфікуючого засобу на кон’юнктиву через
24–48 годин виявлено гіперемію, набряк повік та наявність виділень. При нанесенні на
кон’юнктиву мийно-дезінфікуючий засіб проявляє шкідливу дію у 7 балів, яка поступово
проходить на 14 добу після аплікації.
Отже, встановлено, що робочий розчин дезінфікуючого засобу „Бійодциду” спричиняє
шкідливу дію на слизову оболонку ока.
ВИСНОВКИ
0,1 % робочий розчин дезінфікуючого ветеринарного препарату „Бійодцид” проявляє
подразнюючу i шкідливу дію на слизові оболонки.
Перспективи досліджень. Дослідити бактерицидні та фунгіцидні властивості
дезінфікуючого розчину „Бійодциду” та його робочого розчину.
TOXICOLOGICAL EVALUATION OF WASHING-DISINFECTANT BIYODCID
O. M. Brezvyn, Y. A. Ivashkiv, H. V. Rudyk, Z. I. Kurilas
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
In modern production conditions, it is important to conduct effective sanitation of livestock
premises with the help of detergents and disinfectants. For this, it is necessary to develop and
introduce into practice new modern detergent-disinfectants, which is always topical and promising.
The article presents the results of studies of the local irritating effect of a new detergent disinfectant
based on quaternary ammonium compounds, the working name "Biyodcid" developed by scientists
of the Ternopil Experimental Station of the Institute of Veterinary Medicine of the National Academy
of Sciences in collaboration with scientists from the State Research Institute of Veterinary
Preparations and Feed Additives. It is established that the working solution of the preparation in a
concentration of 0.1% with single applications does not cause a local irritant effect on the skin, does
not cause dry skin and local irritating reactions. When exposed to mucous membranes, it causes a
mild irritant effect. It has also been established that when working with the detergent-disinfectant
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"Biyodcid", which contains N, N-bis (3-aminopropyl) dodecylamine and diiodomethyl-ptolylsulfone, the safety requirements must be observed.
Keywords:
WASHING-DISINFECTANT,
TOXICOLOGICAL
RESEARCH,
DISINFECTION.
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА БИЙОДЦИД
О. М. Брезвин, Ю. А. Ивашкив, Г. В. Рудык, З. І. Курилас
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок,
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В современных условиях производства важное значение имеет проведение
эффективной санитарной обработки животноводческих помещений с помощью моющих и
дезинфицирующих средств. Для этого необходима разработка и внедрение в практику новых
современных моюще-дезинфицирующих средств, что является всегда актуальным и
перспективным.
В статье приведены результаты исследований местно-раздражающего действия нового
моюще-дезинфицирующего средства на основе четвертичных соединений аммония, рабочее
название "Бийодцид", разработанный учеными Тернопольской опытной станции Института
ветеринарной медицины НААН в сотрудничестве с учеными ГНИКИ ветпрепаратов и
кормовых добавок. Установлено, что рабочий раствор препарата в концентрации 0,1 % при
однократных аппликациях не вызывает местно-раздражающего действия на кожу, не вызывает
сухость кожи и местно-раздражающих реакций. При попадании на слизистые оболочки
вызывает слабое раздражающее действие. Также установлено, что при работе с моющедезинфицирующим средством "Бийодцид", который содержит N, N-бис (3-аминопропил)
додециламин и дийодометил-п-толилсульфон, необходимо соблюдать требования техники
безопасности.
Ключевые
слова:
МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
СРЕДСТВО,
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ.
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ВМІСТ КАДМІЮ І ПЛЮМБУМУ В ОКРЕМИХ ОРГАНАХ
І ТКАНИНАХ БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ
С. С. Грабовський1, д-р біол. наук, доцент,
О. С. Грабовська2, канд. біол. наук, с. н. с.,
Г. Г. Денис2, канд. с.-г. наук,
І. В. Лучка2, канд. с.-г. наук
Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
вул. Пекарська, 50, Львів 79010, Україна
1

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

У статті представлені результати досліджень вмісту Кадмію (Cd 2+) і
Плюмбуму (Pb2+) у печінці, нирках, легенях, внутрішньому жирі та деяких м’язах
благородного оленя. Встановлено відмінності щодо вмісту цих мікроелементів в окремих
органах і тканинах організму благородного оленя. Найвищий рівень Кадмію спостерігали у
м’язах задньої кінцівки з сухожиллям, тоді як найвищий вміст Плюмбуму — у нирках. Дещо
нижчий вміст Кадмію встановлено у спинних м’язах, тоді як нижчий вміст Плюмбуму — у
серцевому м’язі. Встановлено, що найнижчий вміст Кадмію був у внутрішньому жирі з
фасцією та серцевому м’язі, найнижчий вміст Плюмбуму — у внутрішньому жирі з фасцією
та м’язах задньої кінцівки з сухожиллям. У той же час у міжреберних м’язах, найдовшому
м’язі спини вміст вищезгаданих мікроелементів був майже однаковим. Вміст Кадмію був
більшим майже вдвічі у легенях та втричі більшим у печінці стосовно вмісту Плюмбуму, і
майже втричі меншим — у нирках. На основі отриманих результатів досліджень на диких
тваринах можна розглядати нові підходи щодо мінерального забезпечення організму
сільськогосподарських тварин.
Ключові слова: БЛАГОРОДНИЙ ОЛЕНЬ, МІКРОЕЛЕМЕНТИ, КАДМІЙ,
ПЛЮМБУМ, МІНЕРАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Відповідь організму на дію токсиканту – результат взаємодії двох процесів:
пошкодження (деструктивний) та захисту (компенсаторно-адаптивний) [1, 2]. Основним
механізмом інтоксикації організму Плюмбумом є розвиток оксидативного стресу.
Встановлено вірогідне зростання активності ензимів антиоксидантного захисту в еритроцитах
крові коропа лускатого за дії йонів Плюмбуму та пригнічення активності цих ензимів за дії
вищих доз йонів Плюмбуму (Pb2+), що може вказувати на значне напруження захисних систем
організму на тлі активації оксидативного стресу. За умов збільшення концентрації йонів
токсиканта зростає кількість продуктів пероксидного окиснення ліпідів (малоновий
диальдегід, дієнові кон’югати) в гемолізаті еритроцитів піддослідних риб [3].
До шкідливих хімічних елементів належить і Кадмій (Cd2+), який потрапивши в
організм тварин, сприяє активації процесів перекисного окиснення ліпідів, солі Кадмію
блокують сульфгiдрильнi групи білків, у тому числі ензимів-антиоксидантів і пригнічують їх
активність [4, 5]. За умов згодовування бугайцям хлориду кадмію рівень показників
неензимної системи антиоксидантного захисту у крові бугайців знижувався. За Кадмієвого
навантаження препарат «Мевесел» активізував неензимну систему антиоксидантного захисту
організму, при цьому зріс вміст відновленого глутатіону, вітамінів А і Е та Селену у крові
бугайців [6]. За Кадмієвого навантаження найнижчий рівень показників стану
антиоксидантної системи спостерігали на 24 добу, що пов’язано з активацією процесів
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ліпопероксидації та порушенням рівноваги між активністю антиоксидантної системи та
інтенсивністю перекисного окиснення ліпідів (дієнових кон’югатів та малонового діальдегіду)
[7].
Наявність мікроелементів в організмі та їх накопичення у певних органах і тканинах не
випадкові, а пов’язані з їх біологічною роллю у процесах життєдіяльності організму в цілому.
Входячи до складу хімічних комплексів організму, мікроелементи зумовлюють їх високу
біохімічну і біологічну активність. Деякими авторами встановлено, що вміст Плюмбуму у
крові корів корелював з концентрацією цього елемента у кормах раціону і був на рівні 0,25
мг/л, а Кадмію — 0,22 мг/л, у молоці — 0,24 та 0,04 мг/л, у шерсті корів —1,63 та 0,13 мг/кг
відповідно [8].
Як дефіцит, так і надлишок мікроелементів у біосфері призводить до зменшення
продуктивності тварин, а у деяких, окрім цього, ще й до мікроелементозів, ознаки яких у
сільськогосподарських тварин розвиваються поступово, тому діагностувати їх складно,
особливо через те, що часто ці захворювання супроводжуються порушенням обміну речовин.
У таких випадках слід відрізняти той чи інший мікроелементоз від супутніх захворювань,
викликаних недостатністю вітамінів, гормонів або порушенням фосфорно-кальцієвого обміну
в організмі тварин [9]. Відомі різні способи усунення порушень обміну речовин, пов’язаних із
дефіцитом мікроелементів в раціонах відгодівельної худоби: згодовування комбікормів,
збагачених мікроелементами — солей, різноманітних наповнювачів та біологічно активних
речовин. У літературі є дані про використання хелатних комплексів, які підвищують
доступність мікроелементів і забезпеченість ними організму тварин [10]. Застосування
вітамінно-мінеральних комплексів не завжди ефективне, що пояснюється можливістю
взаємодії як між самими вітамінами, так і між вітамінами та макро- або мікроелементами [11–
13].
Метою нашої роботи було визначити вміст Кадмію і Плюмбуму в окремих органах і
тканинах оленя і на основі цих даних розглянути нові підходи коригування раціонів
сільськогосподарських тварин мінеральними та біологічно активними речовинами.
Матеріали і методи. Об’єктом досліджень слугували: тканина печінки, нирок, легенів;
внутрішній жир та окремі м’язи благородного оленя: серцевий м’яз, м’язи задньої кінцівки із
сухожиллям, зовнішні та внутрішні м’язи задньої кінцівки, найдовший м’яз спини, міжреберні
м’язи, проби яких брали від трьох тварин відразу після забою. У відібраних зразках тканин
визначали вміст Кадмію і Плюмбуму. Зразки попередньо, висушували у сушильній шафі за
температури +85–+90 °С, потім мінералізували у муфельній печі за температури 450 °С. Для
полум’яної атомно-абсорбційної спектрофотометрії проби готували кислотною екстракцією,
усі розрахунки здійснювали на сиру масу тканин [14].
Результати й обговорення. У результаті проведених досліджень нами встановлено,
що найбільший вміст Кадмію був у м’язах та сухожиллях задньої кінцівки порівняно з вмістом
цього мікроелемента в інших досліджуваних органах та м’язах благородного оленя.
Порівнюючи вміст Кадмію в різних групах м’язів благородного оленя встановлено, що
найменше цього мікроелемента було у внутрішньому жирі з фасцією (1,02 %), у серцевому
м’язі (1,61 %) та зовнішніх м’язах задньої кінцівки (2,7 %). Щодо досліджуваних органів
благородного оленя, то найвищий вміст Кадмію (14,30 %) спостерігали у нирці, дещо нижчий
(12,01 %) — у печінці та ще нижчий (8,54 %) — у легенях (рис. 1).
Найбільший вміст Плюмбуму спостерігали в нирках (4,56 мг/кг), найменший — у
внутрішньому жирі з фасцією (0,18 мг/кг), а серед групи досліджуваних м’язів благородного
оленя найбільший вміст Плюмбуму — у серцевому м’язі (1,73 мг/кг), найменший — у м’язах
задньої кінцівки з сухожиллям (0,23 мг/кг), у міжреберних м’язах (0,31 мг/кг) (рис. 2).
У результаті проведених нами досліджень за вмістом Кадмію і Плюмбуму в окремих
м’язах та деяких органах благородного оленя не виявлено дефіциту цих мікроелементів.
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Рис. 1. Вміст Кадмію у деяких м’язах і органах благородного оленя, %
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Рис. 2. Вміст Плюмбуму у деяких м’язах і органах благородного оленя, %

ВИСНОВКИ
У диких тварин, порівняно із сільськогосподарськими тваринами певної біогеохімічної
зони західного регіону України, є відносно менший дефіцит окремих мікроелементів.
Перспективи досліджень. Лікування та профілактику тварин з ознаками
мікроелементозів необхідно здійснювати з урахуванням вмісту макро- та мікроелементів в
ґрунтах, кормах, воді, раціоні й потреб тварин у цих мінеральних елементах, а також адаптації
організму тварин до конкретного мікроелементного фону навколишнього середовища.
Встановлення макро- та мікроелементного складу в окремих органах і тканинах різних видів
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тварин дасть змогу збалансувати раціони не тільки за біологічно активними речовинами, а й
за макро- і мікроелементами.
CONTENTS OF CADMIUM AND PLUMBUM IN DIFFERENT ORGANS
AND TISSUES OF HONOURABLE DEER
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SUMMARY

The results of investigations of the Cadmium (Cd2+) and Plumbum (Pb2+) content in the liver,
kidneys, lungs, internal fat and some honorable deer's muscles are presented in this article. The
differences of these trace minerals content in some organs and tissues of honorable deer organism
were established. The highest Cadmium content was observed in the back limb muscles with tendons,
while highest Plumbum content was observed in kidneys. Somewhat lower of the Cadmium content
was determined in the back muscles, while lower Plumbum content was in the heart muscle.
Determined that the lowest Cadmium content was in the internal fat with fascia and in the heart
muscle, the lowest Plumbum content was in the internal fat with fascia and in the back limb muscles
with tendons. At the same time the mentioned above trace minerals content was almost the same in
the intercostals muscles, in the longest back muscle. At the base of receiving results of investigations
on wild animals it is received new approaches to trace minerals providing of agricultural animal's
organism.
Keywords: HONORABLE DEER, MICROELEMENTS CADMIUM, PLUMBUM
MINERAL PROVIDING.
СОДЕРЖАНИЕ КАДМИЯ И ПЛЮМБУМА В ОТДЕЛЬНЫХ
ОРГАНАХ И ТКАНЯХ БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований содержания Кадмия (Cd2+) и
Плюмбума (Pb2+) в печени, почках, легких, внутреннем жире и некоторых мышцах
благородного оленя Установлены отличия в содержании этих микроэлементов в отдельных
органах и тканях организма благородного оленя. Наивысший уровень Кадмия наблюдали в
мышцах задней конечности с сухожилием, тогда как наивысшее содержание Плюмбума — в
почках. Несколько ниже содержание Кадмия было в спинных мышцах, тогда как меньшее
содержание Плюмбума установлено в сердечной мышце. Установлено, что самое низкое
содержание Кадмия было во внутреннем жире с фасцией и в сердечной мышце, а самое низкое
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содержание Плюмбума — во внутреннем жире с фасцией и мышцах задней конечности с
сухожилием. В то же время в межреберных мышцах, длиннейшей мышце спины содержание
вышеупомянутых микроэлементов было почти одинаковым. Содержание Кадмия был почти
вдвое большим в легких и в три раза больше — в печени относительно содержания Плюмбума,
и почти втрое меньше — в почках. На основании полученных результатов исследований на
диких животных можно рассматривать новые подходы относительно минерального
обеспечения организма сельскохозяйственных животных.
Ключевые слова: БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, КАДМИЙ,
ПЛЮМБУМ, МИНЕРАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
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У статті наведені результати вивчення гострої та підгострої токсичності
препарату «Флайстоп», виготовленого на основі цифлутринів. У результаті проведених
досліджень було встановлено, що за одноразового внутрішньошлункового введення препарат
відповідно до класифікації речовин за токсичністю (згідно із СОУ 85.2-37-736:2011),
відноситься до 4-го класу токсичності – малотоксичні речовини. Застосування препарату
упродовж 14 діб у терапевтичних дозах викликало вірогідне зниження маси тіла та
активності АлАТ на тлі підвищення маси серця та вмісту загального білка.
Ключові слова: ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ, ПІДГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ,
ЛАБОРАТОРНІ ЩУРИ, ФЛАЙСТОП, ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.
В умовах інтенсивного розвитку тваринництва особливо гостро постає питання
боротьби з ектопаразитами, які негативно впливають на організм сільськогосподарських
тварин. При цьому знижується приріст молодняку, погіршується якість шкірної сировини, що
призводить до значних економічних збитків [1, 2]. Крім того, слід зазначити, що ектопаразити
є переносниками інфекційних хвороб тварин та джерелом паразитарних захворювань [3].
З метою запобігання розповсюдження та боротьби з ектопаразитами використовують
інсекто-акарицидні препарати. Сьогодні ринок інсекто-акарицидних препаратів
представлений засобами на основі фосфорорганічних (ФОС) та хлорорганічних сполук (ХОС),
а також синтетичних піретроїдів (СП), що належать до пестицидів. Проте, слід зазначити, що
застосування багатьох інсекто-акарицидних засобів спричинює негативні наслідки на
макроорганізм, зокрема деякі ФОС та ХОС викликають гепатотоксичну, тератогенну дію та
здатні нагромаджуватись в організмі сільськогосподарських тварин та довкіллі [4, 6–9].
У зв’язку з цим, особливої уваги заслуговують препарати СП, які широко
застосовуються у тваринництві та рослинництві, що зумовлено їх невисокою токсичністю [4,
6–9], здатністю до швидкого виведення з організму та швидким розпадом у навколишньому
середовищі [6, 7, 10–12]. При цьому необхідно відзначити, що ступінь токсичності та
небезпечності СП залежить від їхньої хімічної структури [4, 5]. З огляду на це, надзвичайно
важливим є вивчення токсикологічних параметрів препаратів, виготовлених на основі СП.
Тому метою нашої роботи було вивчення гострої та підгострої токсичності препарату
«Флайстоп», виготовленого на основі цифлутрину, за одноразового та довготривалого
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застосування.
Матеріали і методи. Визначення гострої токсичності препарату «Флайстоп» проводили
згідно з монографією “Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів” [13]. З цією
метою за принципом аналогів було сформовано три групи тварин по шість щурів у кожній.
Тваринам І дослідної групи препарат застосовували у дозі 1000, II – 3000, III – 5000 мг/кг маси
тіла. Досліджуваний препарат вводили зранку натще внутрішньошлунково одноразово за
допомогою шприца із зондом. Після введення препарату та впродовж 14 діб за лабораторними
тваринами вели спостереження.
Підгостру токсичність препарату «Флайстоп» вивчали на білих щурах, 3-4-місячного
віку, масою тіла 180-200 г. З цією метою було сформовано за принципом аналогів дві дослідні
та контрольну групи, по пʼять тварини в кожній. Досліджуваний засіб застосовували
внутрішньошлунково щоденно упродовж 14 діб. Тваринам контрольної групи вводили
ізотонічний розчин натрію хлориду. Тваринам І дослідної групи препарат вводили у
терапевтичній дозі 0,03 см3/кг маси тіла, а тваринам ІІ групи – десятикратну від терапевтичної
дози, яка становила 0,3 см3/кг маси тіла.
Упродовж усього періоду досліду вели спостереження за клінічним станом та
поведінкою тварин, при цьому враховували характер і ступінь активності, координацію рухів,
наявність тремору, судом, парезів, паралічів, виділень з очей, носа, зміну кольору шкірних
покривів, зміну маси тіла [13].
На 15 добу експерименту, за умов легкого ефірного наркозу, тварин декапітували та
відбирали кров для гематологічних, біохімічних досліджень і визначали вагові коефіцієнти
маси внутрішніх органів [14, 15]. Отримані дані обробляли статистично із визначенням
середніх величин, достовірного інтервалу при наявному рівні значимості р<0,05 з урахуванням
критерію Стьюдента [16].
Результати й обговорення. При визначенні гострої токсичності препарату «Флайстоп»
було встановлено, що його застосування у дозах 1000, 3000 і 5000 мг/кг не викликало загибелі
та захворювань лабораторних тварин. Упродовж 14-добового спостереження лабораторні
щури мали задовільний апетит, були активними, крім того не було виявлено будь-яких змін у
поведінці тварин. Результати визначення середньосмертельної дози наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Визначення DL50 препарату “Флайстоп” у гострому експерименті (n=6)
Групи тварин

Доза препарату, мг/кг

І
ІІ
ІІІ

1000
3000
5000

всього
0
0
0

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

Як видно з даних, наведених у таблиці 1, застосування Флайстопу у вищевказаних дозах
не викликало загибелі тварин чи захворювань, тому відповідно з класифікацією речовин за
токсичністю, згідно із СОУ 85.2-37-736:2011 [17], досліджуваний засіб, за
внутрішньошлункового введення, відноситься до 4 класу токсичності – малотоксичні
речовини.
Після встановлення параметрів гострої токсичності препарату, надзвичайно важливим
і невід’ємним етапом доклінічних досліджень є вивчення впливу препарату на організм тварин
за довготривалого застосування. При застосуванні препарату упродовж 14 діб не було виявлено
загибелі тварин дослідних групи. Крім того, лабораторні тварини були рухливі, активні, добре
поїдали корми, шерсть була густою, блискучою, добре прилягала до тіла. Шкіра була
еластичною, слизова оболонка ротової та носової порожнин блискуча, блідо-рожевого кольору,
секреція збережена. Будь-яких змін у поведінці та зовнішньому вигляді не виявляли.
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У подальшому визначали вагові коефіцієнти маси внутрішніх органів білих щурів. При
визначенні вагових коефіцієнтів маси внутрішніх органів отримали дані, наведені у таблиці 2.
Таблиця 2
Коефіцієнти маси внутрішніх органів білих щурів (M±m, n=5)
Внутрішні органи
Печінка
Нирка права
Нирка ліва
Селезінка
Серце
Легені
Маса

Групи тварин
І група
30,6±1,41
3,16±0,08
3,18±0,14
2,83±0,47 *
3,24±0,29
8,20±0,62
203,8±3,29**

контрольна
29,9±2,02
3,48±0,19
3,45±0,18
4,79±0,66
3,21±0,09
7,47±0,39
243,2±9,16

ІІ група
33,52±2,18
3,39±0,06
3,58±0,24
3,49±0,59
4,04±0,14 **
8,96±0,85
192,2±3,75***

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

Як видно з даних, наведених у таблиці 2, 14-добове застосування препарату тваринам І
дослідної групи, які отримували Флайстоп у терапевтичній дозі 0,03 мг/кг маси тіла, викликало
вірогідне зниження маси тіла та вагових коефіцієнтів маси селезінки, відповідно, на 16,2
(р<0,01) та 40,9 % (р<0,05), порівняно до величин контрольної групи. Крім того, було
встановлено, що у тварин ІІ дослідної групи, які отримували препарат у дозі 0,3 см3/кг маси
тіла, виявляли вірогідне підвищення вагових коефіцієнтів маси серця на 25,8 % (р<0,01) на тлі
вірогідного зниження маси тіла на 20,9 % (р<0,01), порівняно до показників контрольної групи.
Масові коефіцієнти печінки, легень, нирок тварин дослідних груп не відрізнялися від величин
контрольної групи.
При визначенні гематологічних показників отримали дані, що наведені в таблиці 3.

Таблиця 3
Гематологічні показники білих щурів за вивчення підгострої токсичності Флайстопу (M±m, n=5)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Лейкоцити, г/л
Гематокрит, %
МСН, пг
МСНС, г/дл
МСV, мкм3

Групи тварин
І група
152,2±3,93
6,64±0,09
9,24±0,89
39,9±0,93
22,9±0,34
38,1±0,25
60,1±0,81

контрольна
152,0±4,18
6,75±0,19
10,1±0,37
40,3±1,36
22,6±0,56
37,7±0,66
59,8±0,67

ІІ група
156,0±2,95
6,76±0,12
8,32±0,94
41,2±0,69
23,1±0,37
37,9±0,19
60,9±0,78

Як видно з даних, наведених у таблиці 3, при вивченні впливу досліджуваного
препарату на гематологічні показники, встановлено, що у тварин І та ІІ дослідних груп
застосування Флайстопу не спричинювало суттєвих змін у концентрації гемоглобіну, кількості
еритроцитів, лейкоцитів, величини гематокриту, середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті
(МСН), середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті (МСНС), середнього об’єму
еритроцита (МСV).
При визначенні біохімічних показників сироватки крові отримали дані, наведені у
таблиці 4.
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Таблиця 4
Біохімічні показники сироватки крові білих щурів після застосування
препарату «Флайстоп» (M±m, n=5)
Показники
Білок загальний, г/л
Креатинін, мкмоль/л
Сечовина, ммоль/л
АcАТ, Од/л
АлAТ, Од/л
ЛФ, Од/л

Групи тварин
І група
68,3±1,13*
70,2±3,38
7,28±0,51
173,03±16,17
65,85±1,99***
251,9±19,79

контрольна
62,5±1,48
72,3±1,70
6,72±0,67
189,7±2,28
84,65±1,42
313,4±35,8

ІІ група
70,9±1,94**
72,6±2,21
6,76±0,19
171,00±17,66
63,33±4,84**
279,5±51,96

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

Як видно з даних, наведених у таблиці 4, при вивченні впливу препарату на біохімічні
показники сироватки крові у тварин І та ІІ дослідних груп виявили вірогідне підвищення
вмісту загального білка, відповідно, на 9,3 (р<0,05) та 13,4 % (р<0,01), порівняно до величин
контрольної групи тварин. Крім того, необхідно зазначити, що застосування препарату в
терапевтичній та десятикратній від терапевтичної дози не викликало суттєвих змін вмісту
креатиніну та сечовини порівняно до величини контрольної групи. При вивченні активності
ензимів сироватки крові у тварин І та ІІ дослідних груп відзначали вірогідне зниження
активності АлАТ, відповідно, на 22,2 (р<0,001) та 25,2 % (р<0,01) та тенденцію до зниження
активності АсАТ та ЛФ, порівняно до величин контрольної групи тварин.
Аналіз отриманих даних показує, що введення білим щурам препарату «Флайстоп»
упродовж 14 діб у терапевтичній та 10-кратній дозах призводить до зниження маси тіла тварин,
підвищення вмісту загального білка сироватки крові. Підтримання гомеостазу клітин червоної
і білої крові в організмі білих щурів за умов уведення терапевтичних доз препарату
відбувається за рахунок витрат депо селезінки, на що вказує зниження вагового коефіцієнту
маси органу, а після 14-добового застосування внаслідок посилення роботи серця, на що вказує
підвищення коефіцієнту його маси.
ВИСНОВКИ
1. Препарат «Флайстоп» за внутрішньошлункового введення, відповідно до
класифікації речовин за токсичністю, згідно з СОУ 85.2-37-736:2011, належить до 4-го класу
токсичності – малотоксичні речовини.
2. Довготривале застосування препарату «Флайстоп» викликало вірогідне зниження
маси тіла, вагових коефіцієнтів маси селезінки та активності АлАТ на тлі підвищення вагових
коефіцієнтів маси серця та вмісту загального білка, що може вказувати на пригнічення
біосинтезу протеїну в організмі.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення
кумулятивних властивостей препарату «Флайстоп».
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The article present the results of the determination of acute and subacute toxicity of the drug
"Flystop", which was made on the basis of cyfluthrin. In result of the conducted researches, it was
found out, that a single intra-gastric administration of the drug according to the classification of the
substances to the toxicity (according to the SOU 85.2-37-736: 2011), belongs to the 4th grade of
toxicity - less toxic substances. 14 days administration of the drug in therapeutics doses caused a
probable decrease the body weight and the activity of AlAT with the increase of the heart mass and
content of the total protein.
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В статье приведены результаты изучения острой и подострой токсичности препарата
«Флайстоп», изготовленного на основе цифлутрина. В результате проведенных исследований
было установлено, что при однократном внутрижелудочном введении препарат, согласно
классификации веществ по токсичности (согласно СОУ 85.2-37-736: 2011), относится к 4-му
классу токсичности - малотоксичные вещества. Применение препарата в течение 14 суток в
терапевтических дозах вызвало достоверное снижение массы тела и активности АлАТ на фоне
повышения массы сердца и содержания общего белка.
Ключевые слова: ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ, ПОДОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ,
ЛАБОРАТОРНЫЕ КРЫСЫ, ФЛАЙСТОП, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ.
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ВИВЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ
НА ОСНОВІ СОЛЕЙ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ
І. М. Кушнір, д-р вет. наук, с. н. с.,
В. І. Кушнір, канд. вет. наук,
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 гострої токсичності, кумулятивних властивостей
та ембріотоксичної дії дезінфікуючого засобу, виготовленого на основі солей
полігексаметиленгуанідину. У результаті проведених досліджень встановлено, що
середньосмертельна доза досліджуваного засобу за внутрішньошлункового введення щурам складає
3726,7 мг/кг маси тіла, що, у відповідності до класифікації хімічних речовин за ступенем небезпечності,
належить до IV класу токсичності – малотоксичні речовини. Досліджуваний засіб проявляв слабо
виражені кумулятивні властивості, коефіцієнт кумуляції становив 3,69 одиниці.
Встановлено ембріотоксичну дію дезінфікуючого засобу на покоління білих щурів F1 та
F2. Зокрема, у тварин, які отримували досліджуваний засіб у концентрації 1,2 мг/кг маси тіла,
виявлено високий показник загальної ембріональної смертності, низькі морфометричні
показники тіла тварин, гальмування загального фізичного розвитку та функціонального
стану центральної нервової системи, у порівнянні з тваринами контрольної групи.
Ключові слова: ДЕЗІНФЕКЦІЯ, ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИН, ГОСТРА
ТОКСИЧНІСТЬ, ЕМБРІОТОКСИЧНА ДІЯ, ЕМБРІОНАЛЬНА СМЕРТНІСТЬ.
Дезінфекція є одним із комплексних заходів боротьби з інфекційними хворобами, і тому
без сучасних дезінфікуючих засобів забезпечити належний ветеринарно-санітарний та
надійний захист від інфекцій у тваринництві неможливо. Сьогодні у ветеринарній медицині
застосовується ряд дезінфікуючих засобів вітчизняного та закордонного виробництва, однак
більшість з них не в повній мірі відповідають сучасним вимогам щодо універсальності,
стабільності, розчинності та активності до широкого спектру мікроорганізмів [1].
Необхідно зазначити, що багато застосовуваних дезінфікуючих засобів втрачають свою
актуальність не тільки через набуття до них підвищеної стійкості мікроорганізмів, але й через
екологічну небезпеку та шкоду, яка може бути нанесена макроорганізму [2]. Створення
дезінфікуючих засобів, безпечних як для людей, так і тварин, є перспективою широкого їх
використання у ветеринарній медицині. Проте, при виборі засобів для проведення дезінфекції
необхідно звертати увагу не тільки на їх антимікробну дію, а також і на можливу токсичність
для тварин [3]. Оскільки окремі токсичні речовини, що поступають в організм тварин з водою,
кормом чи в результаті обробок, можуть негативно впливати на репродуктивну функцію
тварин, зокрема викликати ембріотоксичну дію на організм, тому при розробленні нових
лікарських чи дезінфікуючих засобів, невід’ємною частиною доклінічних досліджень є
визначення їх ембріотоксичних властивостей [4, 5]. Сьогодні надзвичайно мало повідомлень
щодо розвитку віддалених наслідків за дії дезінфікуючих засобів, на основі солей
полігексаметиленгуанідину, на організм лабораторних тварин. З огляду на це, метою нашої
роботи було вивчити токсикологічні параметри дезінфікуючого засобу «Валеус-В».
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Матеріали і методи. Досліджуваний засіб «Валеус-В» розроблений спеціалістами ВАТ
“Українські екологічні технології”, м. Київ. До складу деззасобу входить
полігексаметиленгуанідину хлорид та полігексаметиленгуанідину фосфат.
Визначення гострої токсичності дезінфікуючого засобу проводили у двох дослідах ‒
орієнтовному та розгорнутому, на білих щурах 3-4–місячного віку, масою тіла 180-200 г. У
орієнтовному досліді було сформовано п’ять груп білих щурів, по три тварини у кожній.
Тваринам першої дослідної групи вводили по 2500 мг/кг досліджуваного засобу, другої – 5000,
третьої – 10000, четвертої – 20000 та п’ятої – 40000 мг/кг маси тіла. У розгорнутому досліді
було використано шість груп щурів, по шість голів у кожній, яким застосовували менший
інтервал доз: 2600; 3120; 3640; 4160; 4680; 5200 мг/кг. Побічну дію та кумулятивні властивості
визначали згідно з «Доклінічними дослідженнями ветеринарних лікарських засобів» [6].
Ембріотоксичну дію «Валеусу-В» визначали на білих щурах покоління F1 та F2. Для
цього було використано статево-зрілих самок білих щурів, масою тіла 180‒200 г. Щурів із
встановленим терміном вагітності розподілили на 4 групи. Перша група тварин була
контрольною та отримувала звичайну питну воду, ІІ дослідна група ‒ дезінфікуючий засіб у
концентрації 0,12, ІІІ ‒ 0,6 та ІV ‒ 1,2 мг/кг маси тіла. Досліджуваний засіб у різних
концентраціях задавали перорально, за допомогою металевого зонду, один раз на добу, в один
і той же час, із першої по 19 добу вагітності.
На 20 добу вагітності білих щурів, за легкого хлороформового наркозу, виводили з
експерименту. При розтині вагітних самок виділяли матку з рогами, після чого вилучали плоди
з плацентами, визначали морфометричні параметри та показники ембріональної смертності за
загальноприйнятими методиками [4].
Результати й обговорення. При визначенні гострої токсичності дезінфікуючого засобу
«Валеус-В» проведені розрахунки середньосмертельної дози, яка за внутрішньошлункового
введення щурам, становила 3726,7 мг/кг маси тіла, що, згідно з класифікацією хімічних
речовин за ступенем небезпечності хімічних речовин (СОУ 85.2-37-736:2011), відноситься до IV
класу токсичності ‒ малотоксичні речовини. Крім того, досліджуваний засіб не володіє шкірнорезорбтивною, місцево-подразнювальною, подразнювальною дією на слизові оболонки очей
та сенсибілізувальною дією. За тест-методом «субхронічної токсичності» встановлено, що
коефіцієнт кумуляції складав 3,69 одиниць, що вказувало на його слабо виражені кумулятивні
властивості.
При вивченні ембріотоксичної дії дезінфікуючого засобу «Валеус-В» на білих щурів
покоління F1, встановлено, що загальна ембріональна смертність у тварин ІІ дослідної групи,
становила 18,7 %, ІІІ – 22 %, тоді як у тварин IV дослідної групи, яким задавали досліджуваний
засіб у концентрації 1,2 мг/кг маси тіла – 29,5 %, що може вказувати на пригнічення
ембріонального розвитку дослідних тварин. При цьому у самок IІ дослідної групи кількість
народжених щуренят була більшою на 34,9 %, тоді як у самок IV групи кількість приплоду
була меншою на 11,6 %, щодо контролю. У самок ІІ та ІІІ дослідних груп не було виявлено
загибелі молодняку, тоді як у IV дослідній групі загинуло 11 % тварин.
Показники маси та морфометричні показники тіла щуренят, які народилися від самок,
що отримували дезінфікуючий засіб у найвищій концентрації, були меншими, відповідно, на
23,3 та 14,1 %, порівняно до величин контрольної групи.
При визначенні загального розвитку щуренят покоління F1 встановлено, що шерстний
покрив у тварин всіх груп появлявся одночасно, на 7 добу після народження. Відкривання очей
у щурів контрольної та ІІ дослідної груп відбувалося на 15 добу, ІІІ – на 16, та у тварин IV – на
17 добу. Така ж тенденція спостерігалась і при дослідженні відлипання вушної раковини,
зокрема, у тварин ІІ дослідної групи на – 5 добу, а у тварин ІІІ та IV, відповідно, на 6 та 7 доби.
При визначенні динаміки маси тіла щуренят покоління F1 на 1, 7, 14, 21 та 30 доби
експерименту, встановлено, що у тварин І, ІІ та ІІІ дослідних груп вона зросла, відповідно, у
12,8, 13,3 та 11,6 раза, тоді як у тварин IV – лише у 8,8 раза. Подібними були і результати
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морфометрії тіла щуренят. Слід відзначити, що у тварин IV дослідної групи, яка отримувала
досліджуваний засіб у концентрації 1,2 мг/кг маси тіла, встановили найменші морфометричні
показники тіла, при цьому довжина зросла лише в 1,8 раза.
Застосування дезінфікуючого засобу «Валеус-В» у концентрації 0,6 та 1,2 мг/кг маси
тіла спричинювало негативний вплив на динаміку та рівень емоційної поведінкової
реактивності, дослідницьку та захисну поведінку тварин. Зокрема, у тварин покоління F1 ІІІ та
IV дослідних груп встановлено зменшення кількості вертикальних стійок на задніх лапках,
відповідно, на 11 та 22,2 %, заглядань у нірки – на 11 та 21 % та умивань – на 21 та 23 %. При
цьому у тварин IV дослідної групи спостерігали зменшення кількості перетинів квадратів на
12,3 %, порівняно з тваринами контрольної групи.
При визначенні ембріотоксичної дії дезінфікуючого засобу на білих щурів покоління F2,
встановили, що загальна ембріональна смертність у тварин ІІ, ІІІ та IV дослідних груп
становила, відповідно, 5,3, 16,6 та 23 %.
Показники маси та довжини тіла ембріонів, матері яких отримували дезінфікуючий
засіб у найвищій концентрації, були значно меншими, ніж у контрольній групі (рис. 1).

Рис. 1. Морфометричні показники ембріонів білих щурів покоління F2

Маса та довжина тіла ембріонів у IV дослідній групі була меншою, відповідно, на 13,2
та 21 %, щодо контрольної групи, тоді як у ембріонів ІІ дослідної групи статистично вірогідної
різниці не було. Крім цього, у самок ІІ дослідної групи не було загибелі молодняку, тоді як у
ІІІ групі загинуло 12 та у IV – 18,3 %.
Слід відзначити, що найвищі показники приросту маси тіла щуренят покоління F2
виявлено у тварин І, ІІ та ІІІ груп (рис. 2). Зокрема, на 21 добу експерименту маса тіла щуренят
зросла, відповідно, на 6,8, 6,6 та 3,3 раза. При цьому необхідно зазначити, що найменший
показник приросту маси тіла щуренят виявлено у тварин IV дослідної групи, що зріс, лише на
3,3 раза.
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Рис. 2. Динаміка маси тіла щуренят покоління F2
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При встановленні морфометричних показників щуренят покоління F2 отримали дані,
наведені на рис. 3.
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Рис. 3. Динаміка довжини тіла щуренят покоління F2

Довжина тіла щуренят упродовж 21 доби експерименту, у контрольній групі зросла в
2,2 раза, у ІІ – 2, ІІІ – 1,9 та у тварин IV групи – в 1,7 раза. Встановлено, що найнижчі показники
маси тіла та морфометрії щуренят виявлено у тварин IV дослідної групи, яким застосовували
дезінфікуючий засіб «Валеус-В» у найвищій концентрації, що очевидно пов’язано із
токсичним впливом застосування засобу у концентрації 1,2 мг/кг маси тіла.
При визначенні загального розвитку щуренят покоління F2, встановили, що шерстний
покрив у тварин контрольної та ІІ дослідних груп появлявся одночасно, на 7 добу після
народження, тоді як у тварин ІІІ та IV дослідних груп – на 8. Відкривання очей у щурів
контрольної та ІІ дослідної групи реєстрували на 15 добу, у тварин ІІІ – на 16, та найпізніше у
тварин IV дослідної групи – на 17 добу. Крім того, відлипання вушної раковини у тварин IV
дослідної групи відбувалося на добу пізніше, зокрема, на 7 добу, порівняно із тваринами
контрольної групи.
Аналізуючи поведінкові реакції щуренят покоління F2, у тварин ІІІ та IV дослідних груп
встановили зменшення кількості вертикальних стійок на задніх лапках, що була меншою,
відповідно, на 33 та 44 %, заглядань у нірки – на 19 та 43 % та кількості умивань – на 28,5 та
50 % (р<0,05). Крім цього, у тварин IV дослідної групи, яким задавали досліджуваний засіб у
концентрації 1,2 мг/кг маси тіла, встановлено зменшення кількості перетинів квадратів на 16 %
(р<0,05), у порівнянні до тварин контрольної групи.
ВИСНОВКИ
1. При визначенні гострої токсичності за ступенем небезпечності хімічних речовин
(СОУ 85.2-37-736:2011), за умов внутрішньошлункового введення білим щурам,
дезінфікуючий засіб «Валеус-В» відноситься до IV класу токсичності – малотоксичні
речовини, DL50 становить 3726,7 мг/кг м. т. Дезінфікуючий засіб проявляє слабо виражені
кумулятивні властивості, коефіцієнт кумуляції становить 3,69 одиниці.
2. Встановлено, що за застосування дезінфікуючого засобу у концентрації 0,6 та
1,2 мг/кг маси тіла, загальна ембріональна смертність білих щурів покоління F1, становила,
відповідно, 22 та 29,5 %, тоді як у покоління F2 – 16,6 та 23 %. Найнижчі показники динаміки
маси та морфометрії тіла щуренят поколінь F1 та F2, а також гальмування загального фізичного
розвитку та негативний вплив на функціональний стан центральної нервової системи тварин,
спостерігали у тварин IV дослідної групи, яким застосовували дезінфікуючий засіб «ВалеусВ» у концентрації 1,2 мг/кг маси тіла.
Перспективи досліджень. Вивчення мутагенних властивостей Валеусу-В.
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STUDY OF EMBRYOTOXIC ACTION OF THE DISINFECTANT
ON BASIS OF POLYGEXAMETHYLENGUANIDINE
I. M. Kyshnir, V. I. Kyshnir, G. V. Kolodiy
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of the determination of acute toxicity, cumulative properties
and embryotoxic effects for the use of a disinfectant based on salts of polyhexamethylenguanidine.
In determining acute toxicity according to the degree of hazardousness of chemicals (SOU 85.2-37736:2011), under conditions of intra-gastric administration of white rats, the disinfectant «Valeus-V»
belongs to the IV class toxicity - low toxicant substances, DL50 is 3726,67 mg / kg body weight. In
determining the cumulative properties of the «Valeus-V» tool, it was found that the cumulative
coefficient was 3,69 units, indicating its weakly cumulative. The embryotoxic action of a disinfectant
based on salts of polyhexamethyleneguanidine was established on the genera of white rats F1 and F2.
In particular, it was found that in animals, what the receiving the test substance at a concentration of
1,2 mg/kg of body mass observed a high rate of general embryonic mortality, low morphometric
indices of the body of animals, inhibition of general physical development and a negative effect on
the functional state of the central nervous system of animals , compared with control animals.
Keywords:
DISINFECTION,
POLYHEXAMETHYLENEGUANIDINE,
ACUTE
TOXICITY, EMBRYOTOXIC ACTION, EMBRYOUS DEATH.
ИЗУЧЕНИЕ ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНА
И. М. Кушнир, В. И. Кушнир, Г. В. Колодий
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
В статье приведены результаты определения острой токсичности, кумулятивных
свойств и эмбриотоксическое влияние при применении дезинфицирующего средства «ВалеусВ», изготовленного на основе солей полигексаметиленгуанидина. В результате проведенных
исследований установлено, что среднесмертельная доза исследуемого средства при
внутрижелудочном введении крысам составляет 3726,7 мг/кг массы тела, что, в соответствии
с классификацией химических веществ (СОУ 85.2-37-736:2011), по степени опасности
относится к IV классу токсичности – малотоксичные вещества. Исследуемое средство
проявляет слабо выраженные кумулятивные свойства, коэффициент кумуляции составляет
3,69 единицы. Установлено эмбриотоксическое действие дезинфицирующего средства,
изготовленного на основе солей полигексаметиленгуанидина, на белых крысах поколения F1 и
F2. В частности установлено, что у животных, которым применяли исследуемое средство в
концентрации 1,2 мг/кг массы тела, выявили высокий показатель общей эмбриональной
смертности, низкие морфометрические показатели тела животных, торможение общего
физического развития и негативное влияние на функциональное состояние центральной
нервной системы животных по сравнению с животными контрольной группы.
Ключевые слова: ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИН, ОСТРАЯ
ТОКСИЧНОСТЬ,
ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ,
ЭМБРИОНАЛЬНАЯ
СМЕРТНОСТЬ.
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ВИВЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ПРЕПАРАТУ «КОЛІСТОВЕТ»
І. П. Патерега, канд. вет. наук, с. н. с.,
Я. М. Процик, канд. с.-г. наук,
Н. В. Шкодяк, канд. вет. наук,
Н. Е. Лісова, канд. с-г. наук,
Т. В. Юринець, науковий співробітник
В. А. Смук, молодший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведені результати вивчення токсичності препарату «Колістовет».
Встановлено, що препарат «Колістовет» належить до 3-го класу токсичності, тобто до
помірнотоксичних речовин. ЛД50 за його внутрішньошлункового введення білим щурам
(обчислення за методом Г. Кербера) становить 1833 мг/кг, а для білих мишей 2000 мг/кг.
Введення білим щурам терапевтичної і 10-кратної терапевтичної дози цього препарату
призводить до різкого зниження м'язової маси і порушення функції нирок.
Ключові
слова:
ЛАБОРАТОРНІ
ЩУРИ,
ПРЕПАРАТ
«КОЛІСТОВЕТ»,
ТОКСИЧНІСТЬ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ, ІМУНОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.
Діючою речовиною препарату «Колістовет» є колістину сульфат, який є пептидним
антибіотиком групи поліміксинів, з бактерицидною дією проти грамнегативних бактерій
(Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Shighella spp., Salmonella spp., Actinobacillus spp.,
Bordetella spp.). Дія антибіотика забезпечується закріпленням молекули колістину сульфату в
фосфат групі фосфоліпідів і розривом ліпополісахаридів клітинної мембрани.
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Колістин – антибіотик, що використовується для профілактики і лікування інфекційних
ентеритів, викликаних грамнегативними бактеріями, особливо сальмонелами, кишковою
паличкою, Pseudomonas, Heamophilus і Aerobacteria для домашньої птиці та худоби.
Колістин концентрується в травному тракті, отже, він зберігає свою дію в цьому тракті,
навіть у присутності їжі і травних ензимів. Таким чином, препарат «Колістовет», діючою
речовиною якого є антибіотик колістин, може використовуватись для лікування інфекцій
травного тракту.
Матеріали і методи.
1. Визначення гострої токсичності препарату. В умовах гострого досліду визначали:
а) ступінь токсичності (величини токсичних доз);
б) орієнтовні дози (концентрації) для проведення підгострого досліду.
Параметри гострої токсичності препарату «Колістовет» досліджували на 42 білих
мишах 2–3–місячного віку, масою 19-22 г та 42 білих щурах, віком 2–3 місяці, масою 180–200 г.
Препарат вводили внутрішньошлунково одноразово, попередньо розчинивши у воді.
Токсичність препарату «Колістовет» встановлювали у два етапи. На орієнтовному етапі
для білих мишей і білих щурів було взято дози: 1000, 3000 та 5000 мг/кг на тварину. На кожну
дозу було використано по 3 лабораторні тварини.
На завершальному етапі було проведено визначення середньосмертельної дози ЛД50
препарату. Досліди з вивчення ЛД50 препарату «Колістовет» проводили на 30 білих мишах 23-місячного віку, масою 19-22 г і 30 білих щурах, масою 180-200 г. Препарат вводили
лабораторним тваринам внутрішньошлунково одноразово, попередньо розчинивши у воді.
Дослід проведено на 5-ти групах тварин по 6 мишей і 6 щурів у кожній групі. Препарат вводили
в дозах: 1000, 1500, 2000, 2500 та 3000 мг/кг маси тіла. Після введення препарату
спостереження за лабораторними тваринами вели протягом 14 діб. При цьому враховували такі
показники: зовнішній вигляд, поведінку, стан шерсті, видимих слизових оболонок, відношення
до корму, ритм і частоту дихання, час виникнення та характер інтоксикації, її важкість, перебіг,
час загибелі тварин або їх одужання.
2. Вивчення токсичності препарату “Колістовет” в підгострому досліді
При вивченні підгострої токсичності керувалися результатами, отриманими під час
дослідження гострої токсичності. Препарат 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. Було сформовано 3
однакові за кількістю та масою групи, по 6 щурів кожна. Перша група тварин була
контрольною. Їм вводили воду. Тваринам інших двох груп вводили «Колістовет» у дозах: ІІ
група – терапевтична – 10 мг/кг маси тіла та ІІІ група – десятикратна терапевтична – 100 мг/кг
маси тіла. У підгострому досліді «Колістовет» вводили щурам протягом 14 діб. На наступну
добу після закінчення введення препарату лабораторних тварин декапітували, відбирали проби
крові, проводили гематологічні і біохімічні дослідження за загальновизнаними методиками та
розтинали і визначали масу органів, порівняно з контрольною групою. Тварин зважували на
початку і в кінці досліду, вираховували коефіцієнти маси внутрішніх органів.
Для гематологічних досліджень використовували кров, стабілізовану ЕДТА, а для
біохімічних досліджень – сироватку крові. У стабілізованій крові визначали: вміст
гемоглобіну, кількість еритроцитів, гематокрит, кількість лейкоцитів – за допомогою
гематологічного аналізатора Mythic-18. У сироватці крові визначали: загальний білок за
допомогою рефрактометра ІРФ-22, активність ензимів (АлАТ, АсАТ, ЛДГ), вміст загального
білірубіну, креатиніну, сечовини за допомогою напівавтоматичного біохімічного аналізатора
HumaLyzer 3000 з використанням стандартних наборів фірми Human.
Результати й обговорення. Вивчення гострої токсичності. За умов
внутрішньошлункового введення, встановлено загибель всіх білих мишей і щурів, яким
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задавали препарат у дозі 5000 і 3000 мг/кг. Результати досліджень подані в таблицях 1 і 2.
Таблиця 1
Показники токсичності препарату на білих мишах, n=3
Доза препарату, мг/кг

Всього
0
3
3

1000
3000
5000

Число загиблих тварин
%
середній час загибелі
0
0
100
5-8 год
100
5-8 год

ЛД50 препарату для білих мишей і щурів визначали за методом Г. Кербера [3]. Матеріали
отриманих досліджень та підрахунки ЛД50 препарату висвітлені у таблиці 3 і 4.
Таблиця 2
Показники токсичності препарату на білих щурах, n=3
Доза препарату, мг/кг

всього
0
3
3

1000
3000
5000

Число загиблих тварин
%
середній час загибелі
0
0
100
5-8 год
100
5-8 год
Таблиця 3

Показники гострої токсичності при внутрішньошлунковому введенні препарату “Колістовет” білим
мишам (обчислення ЛД50 за методом Г. Кербера)
Дози за препарату мг/кг за ДР
Вижило
Загинуло
Z
D
zd

1000
6
0
1
500
500

1500
4
2
2,5
500
1250

2000
3
3
3,5
500
1750

2500
2
4

3000
0
6

5
500
2500

ЛД50 розраховували за формулою (1):
ЛД50= ЛД100 – Σ (z d)/ m,
де: ЛД100 – доза, від якої загинули всі тварини;
Σ – символ суми;
z – половина загальної кількості тварин, які загинули від двох наступних доз;
d – різниця двох наступних доз;
m – кількість тварин у групі на кожну дозу
Згідно з формулою, ЛД50 препарату “Колістовет” складала:
ЛД50 = 3000- (6000:6)=3000-1000=2000 мг/кг.
Таблиця 4
Показники гострої токсичності при внутрішньошлунковому, введенні препарату “Колістовет” білим
щурам (обчислення ЛД50 за методом Г. Кербера)
Дози за препарату мг/кг за ДР
Вижило
Загинуло
Z
D
zd

1000
6
0
1
500
500

1500
4
2
3
500
1500

2000
2
4
4,5
500
2250

ЛД50 розраховували за формулою (1):
ЛД50= ЛД100 – Σ (z d)/ m,
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2500
1
5
5,5
500
2750

3000
0
6

де: ЛД100 – доза, від якої загинули всі тварини;
Σ – символ суми;
z – половина загальної кількості тварин, які загинули від двох наступних доз;
d – різниця двох наступних доз;
m – кількість тварин у групі на кожну дозу
Згідно з формулою ЛД50 препарату “Колістовет” складала:
ЛД50 = 3000- (7000:6)=3000-1167=1833 мг/кг.
Таким чином, препарат “Колістовет” належить до помірнотоксичних речовин – 3 клас
згідно зі СОУ 85.2-37-736:2011. ЛД50 при його внутрішньошлунковому введенні білим щурам
(обчислення за методом Г. Кербера) становить 1833 мг/кг, а для білих мишей 2000 мг/кг.
Результати дослідження токсичності препарату “Колістовет” у підгострому досліді
представлені у таблиці 5. При проведенні досліду з вивчення підгострої токсичності загибелі
дослідних тварин не встановлено.
Аналіз даних, отриманих після 14-добового застосування препарату “Колістовет” (табл.
5) показує, що у всіх білих щурів двох дослідних груп знижується жива маса тіла при
вірогідному збільшенні коефіцієнтів маси нирок.
У таблиці 6 подано морфологічні показники крові, за умов тривалого введення
препарату. У піддослідних тварин змін з боку морфологічних показників крові, за умов
тривалого введення препарату, не виявлено.
Таблиця 5
Коефіцієнти маси внутрішніх органів білих щурів на 14-ту добу за вивчення підгострої
токсичності препарату “Колістовет” (M±m, n=18)
Внутрішні органи
Печінка
Нирка права
Нирка ліва
Селезінка
Серце
Легені
Маса

Дози препарату
1 група
37,9±1,4
3,7±0,08**
3,6±0,1**
4,5±0,3
3,9±0,1
8,9±0,7
201,8±1,8***

Контрольна група
35,6±1,7
3,3±0,03
3,0±0,1
4,6±0,3
3,7±0,07
10,3±1,4
238,8±4,6

2 група
35,8±1,3
3,7±0,1**
3,4±0,1*
4,4±0,2
3,5±0,1
9,6±0,7
192,8±3,8***

Примітка: * - р<0,05, **- р<0,01, ***-р<0,001.
Таблиця 6
Морфологічні показники крові білих щурів на 14-ту добу тривалого досліду
за вивчення підгострої токсичності препарату “Колістовет” (M±m, n=18)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Лейкоцити, г/л
Гематокрит, %
МСН, пг
МСНС, г/дл
МСV, мкм

контрольна
140,2±7,5
6,1±0,3
15,6±2,7
37,4±1,9
22,9±0,4
37,5±0,3
61,4±1,3

1 група (терапевтична доза)
140,7±4,06
6,6±0,3
17,7±1,35
37,4±1,0
21,8±0,3
37,7±0,1
57,9±0,8

2 група (10-кратна доза)
135,3±1,0
6,2±0,2
11,1±1,02
36,5±0,6
22,0±0,6
37,1±0,5
59,4±0,9

У піддослідних тварин (табл. 7) відзначено достовірне зниження рівня креатиніну в
крові тварин 2-ої групи (10-кратна терапевтична доза), що свідчить про порушення функції
нирок.
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Таблиця 7
Біохімічні показники крові білих щурів на 14-ту добу досліду при вивченні
підгострої токсичності препарату “Колістовет” (M±m, n=18)
Показники
АлАТ, Од/л
АсАТ,, Од/л
Креатинін
Заг. Білок

контрольна
77,1±3,9
232,6±15,4
94,3±4,0
79,8±1,6

1 група (терапевтична доза)
80,4±7,0
172,0±10,3
74,3±6,3
78,0±1,08

2 група (10-кратна доза)
83,4±2,9
246,5±21,2
73,9±5,7*
76,3±1,8

Примітка: * - р<0,05.

ВИСНОВКИ
1. Препарат “Колістовет” належить до 3-го класу токсичності, тобто до помірнотоксичних речовин. ЛД50 за його внутрішньошлункового введення білим щурам (обчислення
за методом Г. Кербера) становить 1833 мг/кг, а для білих мишей 2000 мг/кг.
2. Введення білим щурам, терапевтичної і 10-кратної терапевтичної дози даного
препарату приводить до різкого зниження м'язової маси і порушення функції нирок.
Перспективи досліджень. Результати досліджень будуть використані при вивченні
токсичності антибіотиків із вмістом колістину сульфату.
STUDY OF DRUG TOXICITY KOLISTOVET
I. P. Paterega, Ya. M. Protsyk, N. V. Shkodjak, N. E. Lisova, T. V. Jurynets, V. A. Smuk
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
The article presents the results of studying the toxicity of the drug Kolistovet. It was
established that the drug "Kolistovet" belongs to the 3rd class of toxicity, that is to moderate toxic
substances. LD50 for its intra-gastric administration to white rats (calculation by G. Kerber's method)
is 1833 mg / kg and for white mice 2000 mg/kg. Introduction of white rats, therapeutic and 10-fold
therapeutic dose of this drug leads to a sharp decrease in muscle mass and renal dysfunction.
Keywords: LABORATORY RATS, COLISTYN, TOXICITY, HEMATOLOGICAL,
IMMUNOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS.
ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ ТОСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА КОЛИСТОВЕТ
И.. П. Патерега, Я. М. Процык, Н. В. Шкодяк, Н. Е. Лисова, Т. В. Юринец, В. А. Смук
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок,
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты изучения токсичности препарата Колистовет.
Установлено, что препарат "Колистовет" относится к 3-му классу токсичности, то есть к
умеренно токсическим веществам. ЛД50 при его внутрижелудочном введении белым крысам
(подсчет по методу Г. Кербера) составляет 1833 мг / кг, а для белых мышей 2000 мг / кг.
Введение белым крысам терапевтической и 10-кратной терапевтической дозы данного
препарата приводит к резкому снижению мышечной массы и нарушению функции почек.
Ключевые слова: ЛАБОРАТОРНЫЕ КРЫСЫ, ПРЕПАРАТ КОЛИСТОВЕТ,
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ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРЕПАРАТУ «ПРИМАСТИН»
І. П. Патерега, канд. вет. наук, с. н. с.,
В. І. Кушнір, канд. вет. наук,
О. М. П’ятничко, канд. с-г. наук,
С. Я. Мартиник, науковий співробітник
Я. М. Процик, канд. с.-г. наук,
М. М. Чудяк, молодший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведені результати вивчення токсичності препарату “Примастин”. У
результаті досліджень установлено, що препарат “Примастин” належить до 4-го класу
токсичності, тобто до малотоксичних речовин. ЛД50 за його внутрішньошлункового введення
білим мишам і білим щурам (обчислення за методом Г. Кербера) є більшою за 5000 мг/кг.
Тривале (14-добове) пероральне застосування препарату “Примастин” білим щурам у
терапевтичній дозі призводить до зниження маси тіла тварин, підвищення вагових
коефіцієнтів маси печінки білих щурів без порушення структур функціональних одиниць орган.
14-добове пероральне введення 10-кратної дози препарату білим щурам призводить до
достовірного підвищення вагових коефіцієнтів маси печінки (порушення структури, виділення
трансфераз), нирок, серця, зменшення селезінки (вивільнення кров’яного депо), збільшення
рівня гемоглобіну, гематокриту, загального білка, на тлі зниження маси тіла, посилення
катаболічних процесів.
Ключові
слова:
ЛАБОРАТОРНІ
ЩУРИ,
ПРЕПАРАТ
“ПРИМАСТИН”,
ТОКСИЧНІСТЬ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ, ІМУНОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.
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Сучасний ринок фармацевтичних препаратів пропонує широкий спектр препаратів для
профілактики та лікування маститів. Захворювання залежить від багатьох факторів. Тому
обрати єдину ефективну схему ліквідації хвороби на всі випадки неможливо, так як поряд з
урахуванням усіх чинників, слід правильно використовувати лікарські засоби для ефективної
боротьби з маститами. Відомі два види маститу – субклінічний та клінічний. Клінічний вид
захворювання діагностують у 30 % лактуючих корів. Серед форм клінічного маститу
найчастіше вирізняють серозний, катаральний та гнійно-катаральний, рідше фібринозний,
геморагічний та абсцес чи флегмону вимені. Серед причин розвитку захворювання є механічні,
фізичні, хімічні та біологічні фактори. На частку біологічних факторів (стрептококи,
стафілококи, ентеробактерії та інші мікроорганізми) припадає до 90 % усіх випадків маститу.
Виділені з секрету вимені мікроби відносять до трьох груп: контагіозні, умовно патогенні та
сапрофіти. Одним із засобів лікування маститів у корів може бути препарат “Примастин”.
Діючими речовинами препарату є антибіотики цефалексину моногідрат і гентаміцину сульфат,
а також преднізолон. Цефалексину моногідрат є цефалоспорином першого покоління, володіє
антимікробною дією щодо основних збудників маститу. Наприклад, свою дію він проявляє
стосовно стафілокока золотистого в концентрації до 12,5 мкг/мл і більше; стрептокока – більше
50 мкг/мл; кишкової палички – до 25 мкг/мл і більше [1]. Гентаміцин є аміноглікозидом.
Ефективний проти грампозитивних і багатьох грамнегативних бактерій (в т. ч. синьогнійної
палички, протеї, кишкової палички, стафілококів, сальмонел і ін.). Гентаміцин мало
адсорбується тканинами вимені і виділяється з молоком. Преднізолон володіє протизапальною
дією, зменшує запалення і набряк тканин вимені. Протизапальний ефект обумовлений в
основному стабілізацією мембран клітин (у тому числі тучних і лізосом), пригніченням
активності фосфоліпази А2 і гіалуронідази, звільнення арахідонової кислоти з фосфоліпідів
клітинних мембран (із зменшенням рівня продуктів її метаболізму – простагландинів,
тромбоксану і лейкотриєнів), а також гальмуванням поділу тучних клітин і їх дегрануляції
(звільнення гістаміну, серотоніну і брадикініну), синтезу фактору активації тромбоцитів і
проліферації сполучної тканини [2].
Зважаючи на широкий спектр метаболічної дії в організмі тварин складників препарату
– антибіотиків і гормону, перспективним є глибше дослідження токсикологічних досліджень
протимаститного засобу.
Матеріали і методи. 1. Вивчення гострої токсичності препарату
В умовах гострого досліду визначали: а) ступінь токсичності (величини токсичних доз);
б) орієнтовні дози (концентрації) для проведення підгострого досліду. Параметри гострої
токсичності препарату “Примастин” досліджували на білих мишах 2-3-місячного віку, масою
19-22 г та білих щурах, віком 2-3 місяці, масою 180-200 г. Препарат вводили
внутрішньошлунково одноразово. Для встановлення токсичності препарату “Примастин” для
білих мишей і щурів було взято дози 1000, 3000 та 5000 мг/кг маси тіла тварини. На кожну дозу
було використано по 6 лабораторних тварин. Дозу 5000 мг/кг було введено повторно на
подвійній кількості тварин. Після введення препарату, спостереження за лабораторними
тваринами вели протягом 14 діб. При цьому враховували такі показники: зовнішній вигляд,
поведінку тварин, стан шерсті, видимих слизових оболонок, відношення до корму, ритм,
частоту дихання, час виникнення та характер інтоксикації, її важкість, перебіг, час загибелі
тварин або їх одужання.
2. Вивчення токсичності препарату «Примастин» в підгострому досліді
При вивченні підгострої токсичності керувалися результатами, отриманими під час
проведення гострої токсичності. Препарат вводили внутрішньошлунково щоденно. Упродовж
досліду проводили спостереження за клінічним станом та поведінкою тварин.
Підгостру токсичність вивчали на 18 білих щурах, масою 180-200 г. З цією метою за
принципом аналогів було сформовано контрольну та дві дослідні групи тварин, по 6 щурів у
кожній. Тваринам контрольної групи вводили воду. Тваринам І дослідної групи вводили
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“Примастин” у терапевтичній дозі – 0,012 мл на тварину, ІІ дослідної групи – десятикратну
терапевтичну – 0,12 мл на тварину. У підгострому досліді “Примастин” вводили щурам
протягом 14 діб. На наступну добу після закінчення введення препарату лабораторних тварин
декапітували, відбирали проби крові, проводили гематологічні і біохімічні дослідження за
загальновизнаними методиками та розтинали і визначали вагові коефіцієнти маси органів,
порівняно з контрольною групою.
Результати й обговорення. 1. Результати вивчення гострої токсичності
У результаті досліджень установлено, що після введення препарату в дозах 1000, 3000
і 5000 мг/кг всі тварини залишалися живими.
Короткочасне пригнічення лабораторних тварин, яким задавали препарат у дозі
5000 мг/кг було зумовлено поступленням в організм білих мишей і білих щурів великої
кількості препарату. На наступну добу після введення препарату змін в клінічному стані тварин
дослідних груп не спостерігали. В обох дослідах загибелі тварин не виявлено. Таким чином,
ЛД50 препарату “Примастин” є більшою за 5000 мг/кг. Згідно із СОУ 85.2-37-736:2011,
препарат відноситься до ІV класу токсичності (малотоксичні речовини) [5].
2. Результати дослідження токсичності препарату “Примастин “ в підгострому
досліді. При проведенні досліду з вивчення підгострої токсичності загибелі лабораторних
щурів не встановлено. Після забою тварин проведено зважування їх деяких внутрішніх органів
(табл. 1).
Таблиця 1
Коефіцієнти маси внутрішніх органів білих щурів на 14-ту добу за вивчення підгострої токсичності
препарату “Примастин” (M±m, n=18)
Внутрішні органи
Печінка
Нирка права
Нирка ліва
Селезінка
Серце
Легені
Маса

Групи тварин
1 група
41,63±1,43*
4,08±0,2
3,9±0,15
5,37±0,67
4,08±0,36
7,8±0,21
151,67±2,78**

Контрольна
37,42±1,02
3,65±0,21
3,42±0,2
6,68±0,67
3,98±0,1
6,93±0,21
175,83±3,62

2 група
45,75±0,97**
4,28±0,16*
4,1±0,14*
4,08,03**
4,78±0,15**
8,22±0,65
131,33±3,66**

Примітка: * - р<0,05, ** - р<0,01

На 14-ту добу досліду у двох дослідних групах виявлено достовірне збільшення маси
печінки і зменшення маси тварин, а в 2-ій дослідній групі (10-кратна терапевтична доза),
виявлено достовірне збільшення маси двох нирок, серця і зменшення маси селезінки.
У таблиці 2 подано аналіз даних морфологічних та біохімічних показників крові на 14ту добу досліду.
Після внутрішньошлункового введення препарату “Примастин” у двох дослідних
групах за рахунок вмісту глюкокортикоїдів зокрема, преднізолону при довготривалому
введенні відзначено пригнічення синтезу білка, посилення процесів катаболізму. Це
проявляється схудненням і атрофією м’язів взятих у дослід тварин. Глюкокортикоїди
викликають лейкопенію, але стимулюють вироблення еритроцитів про що свідчить
збільшення вмісту гемоглобіну та гематокриту в крові дослідних тварин. Збільшення дози
препарату “Примастин” у десять разів призводить до збільшення в крові щурів загального
білка і активності АлАт.
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Таблиця 2
Морфологічні та біохімічні показники крові білих щурів на 14-ту добу тривалого досліду
за вивчення підгострої токсичності препарату “Примастин” (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/л
Креатинін, мкмоль/л
Сечовина, ммоль/л
АcАТ, Од/л
АлAТ, Од/л
ЛФ, Од/л

Контрольна
130,83±3,54
6,04±0,19
10,63±0,68
36,95±0,75
21,58±0,57
35,37±0,27
61,3±1,36
69,98±2,02
105,6±3,86
6,53±0,3
212,82±12,59
79,97±2,82
306,24±17,95

1 група (терапевтична доза)
144±2,36*
6,37±0,4
7,07±0,84**
40,8±1,78*
22,83±1,24
35,35±0,81
65±5,09
73,17±3,9
106,33±2,01
5,67±0,15
212,73±4,4
75,53±2,58
295,05±24,84

2 група (10-кратна доза)
151,33±4,21**
6,61±0,19
6,61±0,19**
42,65±0,74**
22,92±0,4
35,330,46
64,58±1,09
75,72±1,36*
109,35±2,28
5,83±0,21
202,75±7,71
99,18±3,04**
301,1±26,2

Примітка: * - р<0,05, ** - р<0,01

ВИСНОВКИ
1. Препарат ”Примастин” належить до 4-го класу токсичності, тобто до малотоксичних
речовин.
2. Тривале (14-добове) пероральне задавання препарату “Примастин” білим щурам у
терапевтичній дозі призводить до зниження маси тіла тварин, підвищення коефіцієнтів маси
печінки білих щурів без порушення структур функціональних одиниць органу.
3. 14-добове пероральне введення 10-кратної дози препарату білим щурам призводить
до достовірного підвищення коефіцієнтів маси печінки (порушення структури, виділенням
трансфераз), нирок, серця, зменшення селезінки (вивільнення кров’яного депо), збільшення
гемоглобіну, гематокриту, загального білка на тлі зниження маси тіла, посилення катаболічних
процесів. За таких умов досліду компенсаторні процеси відбуваються за рахунок виділення
води з організму і катаболічних метаболітів, зменшення кров’яного депо селезінки,
підтримання рівня еритроцитів, гемоглобіну, загального білка та зниження рідинної частки
крові. Все сказане, відбувається на тлі посилення мінерального обміну, виділення води з
організму.
4. У цілому можна припустити, що протимаститний препарат “Примастин” за рахунок
посилення катаболітичних процесів, обміну мінеральних речовин, виділення води, зниження
маси тіла, здатний проявляти протимаститну дію.
Перспективи досліджень. Буде вивчатись токсична дія інших протимаститних
препаратів.
STUDYING THE LEVEL OF TOXICITY OF THE DRUG "PRIMASIN"
I. P. Paterega, V. I. Kushnir, O. M. Pjatnychko, S. Ya. Martynyk, Ya. M. Protsyk, M. M. Chudyak
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of studying the toxicity of the drug "Primastin". As a result of
the research it was established that the drug "Primastin" belongs to the 4th class of toxicity, that is, to
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low-toxic substances. DL50 for intra-gastric administration to white mice and white rats (calculations
by G. Kerber's method) is greater 5000 mg / kg. Protracted (14-day's) per-oral application of
preparation of Primastin in a therapeutic dose leads to a decrease in the body weight of animals, an
increase in the weight of the liver mass of white rats without disturbing the structures of functional
units of organ. 14-day's per-oral introduction of 10-multiple dose of preparation to the white rats leads
to a significant increase in liver mass factors (structural disturbance, transferees), kidneys, heart,
decreased spleen (release of blood depot), increased hemoglobin, hematocrit, total protein, against
the background of weight loss, increased catabolic processes.
Keywords: LABORATORY RATS, DRUG OF "PRIMASTYN", TOXICITY,
HAEMATOLOGICAL, IMMUNOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDEXES.
ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА "ПРИМАСТИН"
И. П. Патерега, В. И. Кушнир, О. М. Пятничко, С. Я. Мартыник, Я. М. Процык, М. М. Чудяк
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок,
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты изучения токсичности препарата "Примастин". В
результате исследований установлено, что препарат "Примастин" относится к 4-му классу
токсичности, то есть, к малотоксичным веществам. ЛД50 при его внутрижелудочном введении
белым мышам и белым крысам (вычисления по методу Г. Кербера) превышает 5000 мг / кг.
Длительное (14 суточное) пероральное применение препарата "Примастин" белым крысам в
терапевтической дозе приводит к снижению массы тела животных, повышению
коэффициентов массы печени белых крыс без нарушения структур функциональных единиц
органа. 14-суточное пероральное введение 10-кратной дозы белым крысам приводит к
достоверному повышению коэффициентов массы печени (нарушение структуры, выделение
трансфераз), почек, сердца, уменьшению селезенки (высвобождение кровяного депо),
повышению уровня гемоглобина, гематокрита, общего белка, на фоне снижения массы тела,
усиления катаболических процессов.
Ключевые слова: ЛАБОРАТОРНЫЕ КРЫСЫ, ПРЕПАРАТ "ПРИМАСТИН",
ТОКСИЧНОСТЬ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ.
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БІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ТА ЕМБРІОНАЛЬНА ТОКСИЧНІСТЬ
ТРИВАЛОГО ВИПОЮВАННЯ ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ САМИЦЯМ
ЩУРІВ ПОТОМСТВА F1
У. І. Тесарівська1, канд. вет. наук,
Р. С. Федорук2 д-р вет. наук, професор, членкор НААН,
1
А. С. Кишко , О. Н. Максимович1, О. В. Михалюк1, молодші наукові співробітники
1

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Інститут біології тварин НААН
вул. Василя Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
2

У дослідженнях використано молодих самиць F1 та їх щуренят F2 з випоюванням їм з
водою лимонної кислоти в дозі 0,8 мг/кг протягом росту і розвитку, вагітності та лактації.
Для вивчення ембріотоксичності плоди отримували на 21 добу вагітності під час забою по 5
самиць контрольної та дослідної груп, від 10 інших тварин отримували приплід щуренят F2.
Визначали динаміку змін маси тіла самиць F1 у періоді 37-117 діб та їх приплоду впродовж
лактації. Вивчали ембріотоксичність застосованої дози лимонної кислоти та загальну
ембріональну смертність. Встановлено, що тривале випоювання лимонної кислоти самицям
щурів F0 і F1 зумовлює стимулюючу біологічну дію на динаміку маси тіла молодих самиць F1
протягом 40 діб після відлучення в межах 2,8–10,6 % із зниженням цього показника на 3,9 %
на 57 добу життя порівняно з контрольною групою. Застосована доза лимонної кислоти
проявляла інгібуючий вплив на репродуктивну здатність молодих самиць щурів F1 та ріст і
розвиток ембріонів, що характеризувалось зменшенням кількості живих плодів, їх маси на
тлі вищої 16,2 % загальної ембріональної смертності порівняно з контролем. Випоювання
лимонної кислоти сприяло підвищенню крупноплідності на 24,7 %, що зумовлювало вищу
енергію росту щуренят F2 протягом всього підсисного періоду в межах 13,1–31,3 %, ніж у
тварин контрольної групи.
Ключові слова: ЕМБРІОТОКСИЧНІСТЬ, ЛИМОННА КИСЛОТА, ЖИВА МАСА,
САМИЦІ, ЩУРИ.
Відомо, що лимонна кислота широко використовується у харчовій і фармацевтичній
промисловості, медицині та ветеринарії [1–3]. Застосування лимонної кислоти у годівлі тварин
виявляє стимулюючий вплив на метаболічні процеси і їх репродуктивну здатність [4–6]
знижує токсичний вплив на органи та системи організму [7, 8]. Внутрішнє застосування
лимонної кислоти у декілька разів швидше знімає токсичну дію шкідливих речовин, ніж низка
інших детоксикантів [8]. Набувають поширення солі лимонної кислоти на основі макро- і
мікроелементів та їх наночастинок [9, 10]. Однак, вплив її на репродуктивну функцію людини
і тварини, ріст і розвиток ембріонів, перебіг гестації, родів та післяродового періоду не
вивчені. У літературі зустрічаються поодинокі повідомлення про вплив лимонної кислоти на
вказані вище процеси. Тому метою цих досліджень було вивчення біологічної та
ембріональної токсичної дії низької дози лимонної кислоти, за умов її випоювання впродовж
двох поколінь самицям лабораторних щурів.
Матеріали і методи. Досліди проводили у віварії ДНДКІ ветпрепаратів та кормових
добавок на білих щурах лінії Wistаr за умов нормованої годівлі, мікроклімату та відповідно до
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положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для
експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986) [11] та «Загальних етичних
принципів експериментів на тваринах», ухвалених Першим національним конгресом з
біоетики (Київ, 2001).
Самицям дослідних груп у поколіннях F0, F1 випоювали водний розчин лимонної
кислоти (С6Н12О6 хН2О, «хч») протягом фізіологічного і статевого дозрівання, запліднення,
вагітності та вигодовування потомства. Щури контрольної групи F1 (10 тварин), отримані від
самиць F0, утримувались за аналогічних умов. Тваринам дослідної групи випоювали з водою
лимонну кислоту у кількості 0,8 мг/кг маси тіла. Самиці контрольної групи мали постійний
доступ до корму і питної води.
Протягом досліду визначали інтенсивність росту самиць до запліднення, їх
заплідненість, перебіг і терміни вагітності, кількість і якість щуренят, їх стать, а також масу
тіла на 1, 5, 7, 14, 27 та 37-му доби після народження, їх життєздатність і збереження в перші
40 днів. Крім цього, оцінювали материнські інстинкти у самиць контрольної і дослідної груп,
аномалії розвитку і поведінки у щурят, їх ріст і розвиток у наступні періоди.
Запліднення самиць встановлювали за результатами дослідження вагінальних мазків,
першим днем вагітності вважали день виявлення в мазку сперматозоїдів. На 21-шу добу
вагітності по 5 самиць з контрольної і дослідної груп зважували і проводили евтаназію під
наркозом методом миттєвої декапітації. Розтинали черевну порожнину і підраховували
кількість місць імплантації, живих і мертвих плодів, зважували їх, визначали краніо-каудальні
розміри і оглядали під лупою з метою виявлення зовнішніх аномалій розвитку. В яєчниках
підраховували кількість жовтих тіл вагітності. Решту тварин контрольної і дослідної груп (по
5 самиць у кожній) утримувались до народження приплоду та його вирощування до 40 діб.
За показниками ембріотоксичності враховували перед- і постімплантаційну та загальну
ембріональну смертність, анатомічні вади розвитку, а також загальну затримку розвитку
плодів. В основу організації досліджень з вивчення впливу розчину лимонної кислоти на
ембріотоксичність покладено методичні рекомендації, викладені в довіднику «Доклінічні
дослідження лікарських засобів» [12].
Отриманий цифровий матеріал обробляли методом варіаційної статистики з
використанням критерію Стьюдента. Розраховували середні арифметичні величини (М) і
помилки середніх арифметичних величин (± m). Міжгрупові відмінності вважали вірогідними
при р ≤ 0,05. Для розрахунків використано комп'ютерну програму Excel [13].
Результати й обговорення. Дослідженнями встановлено, що випоювання водного
розчину лимонної кислоти самицям F0 та їх приплоду F1 стимулювало приріст маси тіла тварин
F2 протягом 37–117 діб життя (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка маси тіла самиць F1 за дії лимонної кислоти, г (M ± m, n= 22 - 31)
Доба життя
37
47
57
67
77
87
97
107
117

Групи
Контрольна (n=31)
91,78±1,31
111,39±2,71
146,00±2,65
151,11±3,27
167,39±3,41
175,23±4,48
188,86±5,11
196,43±6,28
193,25±5,16

Від контролю
Дослідна (n=22)
97,78±2,37
123,16±3,32*
140,24±3,21
156,91±3,41
172,00±5,64
184,50±4,80
195,0±5,21
203,33±5,47
210,0±6,24

г
6,0
11,77
-5,76
5,8
4,6
9,3
6,1
6,9
16,8

%
6,5
10,6
-3,95
3,8
2,8
5,3
3,3
3,5
8,7

Примітка: * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001 – у цій та інших таблицях вірогідність результатів
стосовно контрольної групи тварин.

179

Характерним є вищий метаболічний вплив лимонної кислоти в першу (37 – 47 доби)
декаду після відлучення, що зумовило найвищу різницю показників маси тіла (10,6 %) між
дослідною і контрольною групами. Не має фізіологічного пояснення незначне (3,9 %)
зниження маси тіла на 57 добу і збільшення її на таку ж величину у самиць дослідної групи
порівняно з контрольною. Можливо це зумовлено стимулюючим впливом лимонної кислоти
на статеве дозрівання самиць і початком овуляторних циклів, що підвищувало їх активність та
енергетичні витрати. У наступні декади (77-107 доби) маса тіла самиць дослідної групи була
вищою ніж у контролі на 2,8 – 5,3 % і зросла до 8,7 % на 117 добу. Отримані результати
вказують на стабільно виражену тенденцію до зростання показників маси тіла самиць F1
протягом 40 діб після відлучення, крім періоду 47 – 57 діб.
Аналіз отриманих результатів свідчить про зменшення на 14,5 % числа жовтих тіл
вагітності у тварин дослідної групи щодо самок контрольної групи кількість місць імплантації
є меншою від контролю на 27,8 %, а живих плодів - на 31,2 % (табл. 2). Отже, самиці дослідної
групи проявляли тенденцію до вищого рівня передімплантаційної смертності щодо
контрольної групи, і ця різниця становила 9,6 %. Це вказує на певну інгібуючу дію
застосованої дози лимонної кислоти на запліднюваність самиць F1 та приживлення ембріонів.
Таблиця 2
Показники ембріональної токсичності лимонної кислоти у самиць щурів F1.(M ± m)
Групи
Показники
контрольна (n=5)
дослідна (n=5)
Кількість жовтих тіл вагітності на одну самицю, шт.
11,7±2,10
10,0±1,0
% від контролю
100
85,5
Кількість місць імплантації на одну самицю, шт.
9,7±0,40
7,0±2,08
% від контролю
100
72,2
Кількість живих плодів на одну самицю, шт.
9,7±0,40
6,7±2,19
% від контролю
100
68,8
Кількість мертвих плодів на одну самицю, шт.
0
0,3
Кількість резорбцій на одну самицю, шт.
0
0,3
Передімплантаційна смертність, %
17,1
26,7
Постімплантаційна смертність, %.
0
9,1
Загальна ембріональна смертність, %
17,1
33,3
Маса плода, г
4,2±0,7
3,71±0,074***
% від контролю
100
88,1
Краніокаудальний розмір плода, см
3,6±0,05
3,15±0,075***
% від контролю
100
87,5
Кількість досліджених плодів
38
24
Зовнішній огляд плодів: кількість плодів з аномаліями розвитку, %
0
0

У тварин контрольної групи під час вагітності не відбувалось резорбції ембріонів і
показник постімплантаційної смертності дорівнював нулю. У групі тварин, яким випоювали
лимонну кислоту встановлено резорбцію плодів та мертві плоди, що зумовлювало підвищення
показника постімплантаційної смертності, яка становила 9,1 %. Результати досліджень
вказують на збільшення загальної ембріональної смертності у тварин дослідної групи щодо
тварин контрольної групи на 16,2 %. Отже, тривале випоювання водного розчину лимонної
кислоти в дозі 0,8 мг/кг. м. т. викликає інгібуючий вплив на запліднюваність молодих самиць
та токсичний ефект.
Порівнюючи масу тіла плодів дослідної групи з масою тіла плодів інтактної групи
необхідно відзначити зменшення цього показника на 11,9 % (p < 0,001) у тварин, яким
застосовували водний розчин лимонної кислоти, що може вказувати на певний інгібуючий
вплив застосованої дози лимонної кислоти на ріст і розвиток маси тіла плодів, що
підтверджується також зменшенням на 12,5 % краніо-каудального розміру плодів у тварин
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дослідних груп стосовно плодів інтактної групи. У тварин, яким застосовували лимонну
кислоту, цей показник є меншим і становить 3,15±0,075 см.
Візуальний огляд та макроскопічне обстеження плодів контрольної і дослідної групи
не виявили аномалій їх розвитку і анатомічної будови. У плодів дослідної і контрольної груп
були відсутні вади формування та розвитку відділів лицевого та мозкового черепу, вушні
раковини та повіки очей були закриті, передня черевна стінка зрощена, без ознак пупкової
грижі. Хвіст добре розвинений, фізіологічної довжини. Кінцівки мали розвинуте плече,
передпліччя, кисть, стегно, гомілку та стопу. Положення, форма кінцівок, кількість пальців та
їх розміри у плодів контрольних і дослідних груп перебували в межах норми. На шкірі відсутні
ознаки порушення пігментації та покриття анатомічних відділів тіла.
Оцінка життєздатності потомства F2, одержаного від решти самиць дослідної групи,
вказує на збільшення маси щуренят вже при народженні на 24,7 %, порівняно з тваринами
контрольної групи зі збереженням цього показника на рівні 13,1-31,3 % протягом всього
підсисного періоду (табл. 3).
Таблиця 3
Динаміка маси тіла щуренят F2 у молочний період до відлучення (г)
і тривалість вагітності у самиць F1 (діб) (M ± m, n= 26 - 25)
Доба життя
1
5
7
14
27
37
Тривалість вагітності, діб

Група
контрольна (n=26)
5,67±0,06
9,34±0,14
11,50±0,22
21,97±0,33
54,15±0,79
79,62±0,79
21,5±0,29

дослідна (n=25)
7,07±0,14***
11,91±0,16***
15,1±0,18***
25,32±0,4***
61,22±1,14***
97,73±2,25***
22,5±0,29*

Від контролю
г
%
1,4
24,7
2,57
27,5
3,6
31,3
3,35
15,2
7,07
13,1
18,11
22,8
1 доба
4,6

Встановлені різниці середньої маси тіла щуренят контрольної та дослідної груп можуть
зумовлюватись різною тривалістю вагітності їх матерів, що в останні дні гестації суттєво
впливає на масу плодів у багатоплідних гризунів. Аналіз даних тривалості вагітності самиць
контрольної та дослідної груп підтверджує це, оскільки гестаційний період у самиць F1
дослідної групи перевищував контрольну на 1 добу. Отримані результати вказують також на
можливість підвищення крупноплідності приплоду у багатоплідних самиць за використання
лимонної кислоти.
На 5 добу середня маса щуреняти була статистично вірогідно вищою, ніж в контрольній
групі на 27 % (p < 0,001), на 7 добу – на 31,3 % (p < 0,001), на 14 добу – на 15,2 % (p < 0,001),
на 27 – 13,1 % (p < 0,001) і на 37 добу – на 22,8 % (p < 0,001). Найвищу відмінність цього
показника у щурів дослідної і контрольної груп відзначено на 7 добу життя у лактаційний
період, найнижчу – на 27 добу. Значне зростання маси тіла приплоду у самиць дослідної групи
на 7-му добу після народження ми спостерігали і в попередніх наших дослідженнях на
потомстві F1. Причиною збільшення маси щуренят могла бути стимулююча дія лимонної
кислоти на лактацію самиць, також анаболічний вплив на організм щуренят метаболітів
лимонної кислоти через молоко.
Отже, отримані результати змін динаміки маси щуренят вказують на стимулюючий
вплив водного розчину лимонної кислоти на їх ріст у молочний період.
ВИСНОВКИ
1. Тривале випоювання 0,8 мг/кг маси тіла лимонної кислоти самицям щурів F0 і F1
зумовлює стимулюючу біологічну дію на динаміку маси тіла молодих самиць F1 протягом 40
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діб після відлучення в межах 2,8 – 10,6 % із зниженням цього показника на 3,9 % на 57 добу
життя порівняно з контрольною групою.
2. Застосована доза лимонної кислоти проявляла інгібуючий вплив на репродуктивну
здатність молодих самиць щурів F1 та ріст і розвиток ембріонів, що характеризувалось
зменшенням кількості живих плодів, їх маси на тлі вищої 16,2 % загальної ембріональної
смертності порівняно з контролем.
3. Лимонна кислота у дозі 0,8 мг/кг маси тіла сприяла підвищенню крупноплідності у
самиць щурів F1 на 24,7 %, що зумовлювало вищу енергію росту щуренят F2 протягом усього
підсисного періоду в межах 13,1 – 31,3 %, ніж у тварин контрольної групи.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення
впливу застосованої дози водного розчину лимонної кислоти на стан крові самок щурів.
BIOLOGICAL INFLUENCE AND EMBRYONAL TOXICITY OF LYMONIC ACID
RENDERING TO RATS FEMALES OF F1 PROGENY
U. I. Tesarivska1, R. S. Fedoruk2, A. S. Kishko1, O. N. Maksimovich1, O. V. Mikhalyuk1
1

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

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

The studies used young F1 females and their F2 rat offspring with 0.8 mg / kg of citric acid in
their growth and development, pregnancy and lactation. For the studying of embryological toxicity,
the offsprings were obtained on the 21st day of pregnancy during the slaughter of 5 female control
and experimental groups, and from 5 other animals - F2 rats were obtained. The dynamics of body
mass changes of female F1 in the period of 37-117 days and their incidence during lactation were
determined. The embryological toxicity of the administered dose of citric acid and the overall
embryonic mortality rate were studied. It has been established that prolonged release of citric acid to
females of rats F0 and F1 causes stimulating biological effect on body weight dynamics of young F1
females for 40 days after weaning within the range of 2.8 - 10.6%, with a decrease of this index by
3.9% for 57 days of life compared to the control group. The applied dose of citric acid showed an
inhibitory effect on the reproductive capacity of young female F1 rats and the growth and
development of embryos, which was characterized by a decrease in the number of live offsprings,
their mass against a background of higher 16.2% of total embryonic mortality compared to control.
The addition of citric acid contributed to a 24.7% increase in large-scale, which resulted in a higher
growth energy of F2 rats during the entire subsistence period in the range of 13.1 - 31.3% than in the
control animals.
Keywords: EMBRYONAL TOXICITY, LEMON ACID, LIVING MASS, FEMALES,
RATS.
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И ЭМБРИОНАЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ
ДЛИТЕЛЬНОГО ВЫПАИВАНИЯ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ САМКАМ КРЫС
ПОТОМСТВА F1
У. И. Тесаривская1, Р. С. Федорук2, А. С. Кишко1, О. Н. Максимович1, О. В. Михалюк1
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Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
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Институт биологии животных НААН
ул. В. Стуса, 38, г. Львов, 79034, Украина
2

АННОТАЦИЯ
В исследованиях использованы молодые самки F1 и их крысята F2 с выпойкой им с
водой лимонной кислоты в дозе 0,8 мг/кг в течение роста и развития, беременности и лактации.
Для изучения эмбриотоксичности плоды получали на 21 сутки беременности во время забоя
по 5 самок контрольной и опытной групп, от 10 других животных получали приплод крысят
F2. Определяли динамику изменений массы тела самок F1 в период 37–117 суток и их приплода
в течение лактации. Изучали эмбриотоксичность дозы лимонной кислоты и общую
эмбриональную смертность. Установлено, что длительное выпаивание лимонной кислоты
самкам крыс F0 и F1 вызывает стимулирующее биологическое действие на динамику массы
тела молодых самок F1 в течение 40 суток после отъема в пределах 2,8–10,6 % и снижением
этого показателя на 3,9 % на 57 сутки жизни по сравнению с контрольной группой.
Применяемая доза лимонной кислоты проявляла ингибирующее влияние на репродуктивную
способность молодых самок крыс F1 и на рост и развитие эмбрионов, что характеризовалось
уменьшением количества живых плодов, их массы на фоне высокой 16,2 % общей
эмбриональной смертности по сравнению с контролем. Выпаивание лимонной кислоты
способствовало повышению крупноплодности на 24,7 %, что приводило к более высокой
энергии роста крысят F2 в течение всего подсосного периода в пределах 13,1–31,3 %, чем у
животных контрольной группы.
Ключевые слова: ЭМБРИОТОКСИЧНОСТЬ, ЛИМОННАЯ КИСЛОТА, ЖИВАЯ
МАССА, САМКИ, КРЫСЫ.
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РОЛЬ ГЕПАТОПРОТЕКТОРА ГЕПАРЕНОЛ У КОМПЛЕКСНІЙ
ОБРОБЦІ ПТИЦІ ПРИ АСОЦІЙОВАНОМУ ГІСТОМОНОЗІ
ТА ГЕТЕРАКОЗІ
І. К. Авдос'єва1, канд. вет. наук,
С. М. Темненко1, старший науковий співробітник,
В. В. Регенчук1, завідувач сектору,
Л. В. Калиновська1, старший науковий співробітник,
І. П. Попель2, лікар ветеринарної медицини
1

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька 11, м. Львів, 79019, Україна
2

ФГ «Велико-Любінське»,
м. Великий Любінь, Львівська обл., Україна
У статті проведено аналіз зареєстрованих в Україні гепатопротектів. У складі
гепатопротекторів кількість компонентів коливається в межах від 1 до 10. Більшість
гепатопротекторів, які представлені на ринку України, містять карнітин, сорбітол, магнію
сульфат, вітаміни групи В, екстракти рослин (артишок, розмарин, больдо) та амінокислоти
– метіонін, лізин. Вивчили вплив гепапротектора гепаренол при ураженні птиці
батьківського поголів'я гетеракісами та гістомонадами. Серед птиці, віком 190 діб
реєстрували гострий перебіг гістомонозу та гетеракозу. На основі патолого-анатомічних
змін у кишечнику , печінці та лабораторних досліджень встановлено гістомоноз. Сліпі кишки
були збільшені в об'ємі, заповнені тістоподібною масою, слизова оболонка гіперемійована з
численними виразками. Печінка збільшена, на її поверхні відмічали різні за формою та
величиною некротичні біло-жовті вогнища некрозу. Одночасно у сліпих кишках виявляли
гетеракакісів. Навeдені результати застосування гепатопротектора Гепаренол,
виробництва фірми Меріал (Франція) на батьківському птахопоголів'ї при комплексній
обробці проти гістомонозу та гетеракозу. Встановлено, що застосування гепаренолу за
комплексної обробки птиці антигельмінтиками (10 % альбендазол та метронідазол)
підвищилась несучість на 4,8 % та зменшилась загибель птиці на 0,4 %.
Гепаренол – комплексний гепатопротектор, дія якого спрямована на поліпшення
метаболічних функцій організму птиці, стимуляції жовче-видільної функції печінки, що
поліпшує перетравлення жирів та засвоєння жиророзчинних вітамінів, підвищення
резистентності, профілактики жирової дистрофії печінки, гепатиту, забезпечує
оптимальний захист організму від впливу різних патогенних факторів, підвищує імунітет і
покращує виробничі показники.
Ключові слова: ПТИЦЯ, ГЕПАПРОТЕКТОРИ, ГЕПАРЕНОЛ, ГЕЛЬМІНТОЗИ,
ГІСТОМОНОЗ, ГЕТЕРАКОЗ.
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Гепатопротектори (грец. hepar – печінка + лат. protector – захисник) – підвищують
стійкість печінки до впливу патологічних факторів та відновлюють її функції при різних
пошкодженнях. Оскільки печінка є основним детоксикуючим органом, гепатопротектори в
першу чергу підвищують резистентність печінки до токсичних речовин і підсилюють її
знешкоджуючу функцію [1]. Застосування гепатопротекторів у тваринництві, зокрема у
птахівництві, останнім часом отримало широкого поширення, оскільки було доведено, що
інтенсивна годівля і прискорене вирощування птиці підвищують сприйнятливість організму
до несприятливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.
При сучасних інтенсивних темпах вирощування, печінка тварин і птиці несе серйозні
навантаження. Це прямо пов'язано з цілим комплексом факторів, серед яких можна виділити
такі основні:
–інтенсивна висококалорійна годівля;
– вплив на організм інфекційних чинників;
– застосування великої кількості лікарських засобів - антибіотиків, протипаразатарних
препаратів, кокцидіостатиків, вакцин;
– вплив різних стрес-факторів (висока щільність посадки, зміна раціону, тепловий і
транспортний стреси тощо.
Не дивлячись на потужні регенеративні властивості тканини печінки, вищевказані
фактори призводять до складних патологій, серед яких найбільш часто діагностується
дистрофія печінки. Зниження її нормального функціонування призводить до послаблення
імунного захисту, підвищення чутливості до стресу, що різко позначається на загальній
продуктивності (середньодобових приростах, несучості).
Відомо, що нормальне функціонування травної системи у великій мірі залежить від
функціонального стану печінки, яка є своєрідним фільтром для різних речовин, що надходять
в організм тварин. Саме тому питання захисту печінки надзвичайно актуальне, а правильний
вибір і застосування ефективного гепатопротектора є важливим елементом в системі
лікувально-профілактичних заходів на будь-якому птахівничому і тваринницькому комплексі.
Гепатопротектори, покращуючи обмін речовин у печінці, забезпечують інтенсивне
зростання, розвиток і високу продуктивність тварин та птиці. Дотепер немає єдиної чіткої
класифікації гепатопротекторів [1]. До них відносять вітаміни групи В, вітамін Е,
амінокислоти (особливо карнітин, орнітин, метіонін), бетаїн, жовчогінні препарати,
вуглеводи, флавоноїди, органічні кислоти [1–3]. Залежно від хімічного складу і походження,
гепатопротектори можна поділити на кілька груп:
– рослинного походження;
– тваринного походження;
– есенціальні фосфоліпіди;
– амінокислоти чи їх похідні;
– вітаміни - антиоксиданти та вітаміноподібні сполуки.
У ветеринарній медицині найбільш практичним є спосіб введення гепатопротекторів з
питною водою і з кормом. Характеризуючи механізм дії гепатопротекторів, слід зазначити, що
ці препарати впливають на патогенез, а не на причину захворювання. В основі патогенезу
захворювань печінки лежать пошкодження клітинних елементів (в основному гепатоцитів),
що призводить до порушення їх функцій, дистрофічних змін, запалення, цитолізу, некрозу чи
фіброзу [4–6].
Незважаючи на те, що птахівництво є однією з найрентабельніших галузей сучасного
тваринництва кишкові парацитози птиці надалі завдають великих збитків. У більшості
господарств на підлоговому утриманні птиці частіше встановлюють ураженість птиці
нематодами Ascaridia galli, Heterakis gallinarum та найпростішими роду Eimeria, Histomonas
meleagridis [7, 8]. Особливо проблемв гістомонозу набула надзвичайної гостроти за
розведення індиків, гусей та серед батьківських стад. Особливо важко переносить птиця
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перебіг асоційованих парацитозів. Так при гістомонозі та гетеракозі уражається печінка та
сліпі кишки.
Мета роботи – провести аналіз зареєстрованих в Україні гепатопротекторів для тварин
та птиці, вивчити ефективність гепатопротектора гепаренол, за комплексного застосування
при спалаху асоційованої інвазії гістомонозу та гетеракозу на батьківському поголів'ї м' ясного
кросу КОББ-500.
Матеріали і методи. Гепатопротектор Гепаренол виробництва Меріал, Франція;
Альбендазол 10 % (Індустріал Ветерінаріа С.А., Іспанія), Метронідазол, батьківське поголів'я
м' ясного кросу КОББ-500. Аналіз зареєстрованих гепапротекторів для тварин та птиці (назва,
фірма, склад, метод застосування, дозування, види тварин) проводили на основі даних
листівок-вкладок. Діагностику гістомонозу проводили за даними патолого-анатомічного
розтину, дослідження зіскрібків із слизової оболонки сліпих кишок, мазків відбитків з печінки
для виявлення живих гістомонад. Діагностику на гетеракоз встановлювали за виявлення
гетеракісів у сліпих кишках.
Ефективність гепатопротектра Гепаренол, за комплексного лікування при асоційованій
інвазії гістомонозу і гетеракозу ураженого батьківського стада, проводили за схемою:
Групи
контроль
дослід

гол

Вік/доба

7063
7366

190
190

Альбендазол
2 доби
2 доби

Назва препаратів/термін застосування
метронідазол
Гепаренол
10 діб
Не задавали
10 діб
5 діб

Групі дослідній задавали гепаренол з водою у дозі 1 мл/л питної води за допомогою
дозатора, встановленого на лінії водопостачання протягом 5 діб; групі контрольній – не
задавали. Одночасно враховували клінічний стан птиці, відсоток збереження, % несучості.
Результати й обговорення. В Україні зареєстровано широкий спектр препаратів
гепатопротекторної дії (табл.1).
Таблиця 1
Перелік деяких гепатопротекторів для птиці, що зареєстровані в Україні та розглядаються у даній статті
Назва препаратів, лікарська
форма, фірма-виробник
Вігорпол, розчин,
Поліхем С.Л., Іспанія

Вігозин, розчин,
Сева Санте Анімаль,
Франція

Гепатонік,
розчин
ТОВ “АТ Біофарм”,
Україна
Гепавекс 200, розчин,
ІндустріалВетерінаріа, С.А.,
Іспанія
Гепаренол,
розчин,
Коофавет С.А.С.,
Франція

Склад препаратів
Сорбітол – 250,0 г;
Магнію сульфат Гептагідрат –250,0 г
Вітамін В t(L-карнітин) - 50,0 г
Натуральні ароматизатори-175,0мг
Кислота лимонна – 75,0 г
Пропіленгліколь –50,0 г, Вода- до 1 л
Карнітину гідрохорид – 1,0 г
Сорбітол 25,0 г, Магнію сульфат 25,0 г
Допоміжні речовини :ПЕГ, кислота
сорбінова, екстракти рослин (артишок,
розмарин звичайний, пеумус сольдо,
ортосифон тичинковий)
Карнітину гідрохлорид – 50 мг
Ціанокобаламін (вітамін В12) - 0,03 мг
Кальцію пантотенат (вітамін В5) -7,5 мг
Нікотинамід - 20 мг
Янтарна кислота – 20
Сорбітол- 200,0 г, Магнію сульфат 10,0 г, Карнітин - 25,0 г, DL- метіонін 10,0 г, Холіну хлорид - 18,75 г
Сорбітол – 35 г, Метіонін – 10 г
Холіну хлорид –7,5 г, Бетаїн – 6 г
Лізин – 2 г
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Дози,
термін застосування
Перорально тваринам та птиці
з водою – 1-2 мл/л;
з кормом – 2-4 мл/кг
Термін - 5-7 діб
Перорально з водою або з кормом:
птиці 1мл/л; ВРХ, коні дорослі –
20 мл/гол; молодняк - 15 мл/гол;
свині дорослі-15мл/гол; молодняк1мл/гол; собаки,коти-1-2 мл/гол
Термін - 6-10 діб
Перорально з питною водою або
кормом птиця 1-2 мл/л води;
свині: молодняк – 1-2мл/л;
дорослі – 15-40 мл/гол
Термін - 5-10 діб
Перорально тваринам та птиці з
кормом: 0,25-0,5 мл/кг корму
Термін - 5-7 діб
Перорально з питною водою:
птиця, кролі -1 мл/л води; коні, ВРХ
– 20-50 мл/день; вівці, кози, телята -

рідкий екстракт артишоку,
рідкий екстракт тирличу,
рідкий екстракт больдо
Карнівет- L
рідина,
ТзОВ «Ветсинтез», Україна
Карнікінг, порошок,
ЛоманАнімалХелсГмбХенд
Ко.КГ, Німеччина

Ловіт Гепавент, рідина,
ЛоманАнімалХелсГмбХенд
Ко. КГ,
Німеччина
Нувісолхетч Л, рідина,
Нутрекс Н.В., Бельгія
Неомірол
Неолайт, Франція

Карнітину гідрохлорид – 50 мг;
сорбітол - 250 мг;
Магнію сульфат кристалічний –250 мг
вода дистильована – до 1 мл
L-карнітин 48,5 – 52 %

Холіну хлорид - 1000мг/л, Бетаїн –
20000мг/л, Інозитол– 7000 мг/л,
L-карнітин – 50 000 мг/л
Сорбітол – 150 000 мг/л,
Магнію сульфат – 10000 мг/л
Вітамін В9 – 1000мг, Вітамін В12 –
20 мг, Нікотинамід 10 000мг
Біотин – 50 мг, L-карнітин – 30 000 мг
Сорбітол 450 000 мг
Холіну хлорид 50 000 мг
DL - метіонін 10 000 мг
Лізин гідрохлорид 15 000 мг
Магній 5 000 мг
Екстракт артишоку
Екстракт листя больдо

5-15 мл/день, поросята, молоді
свині - 10-30 мл/день; кролі,
свійська птиця –1-2 мл/л води
Термін - 5-10 діб
Перорально з питною водою: птиця
телята на відгодівлі, вівці, кози,
свині, коні – 1 мл/л.
Термін - 5-10 діб
З кормом мг/кг: бройлери - 601000 мг, кури несучки – 40-50 мг
(індики, качки, гуси),свині – 100200 мг, ВРХ – 150-200мг
коні –200-300 мг, риба – 100-200 мг
Термін - постійно або за потребою
Перорально з питною водою:
птиця – 0,5-1л на 1000 л води
Термін - 3 доби
Перорально з питною водою:
птиця – 500мл/т щоденно,
упродовж першого тижня життя
Перорально з питною водою:
бройлери -1 мл/л води на 5-9 добу
та повторно 21-24 добу; куринесучки на початку яйцекладки та
на піку продуктивності; корови,
бугаї – 150 мл/гол; телята з
одномісячного віку – 40 мл/гол;
телята на відгодівлі – 4 мл на 10 кг
маси тіла. вівці, кози - 40 мл/гол;
ягнята, козлята 10 мл/гол ; свині -34 мл на 10 кг маси тіла, кнури –
плідники, свиноматки після
опоросу, поросята на дорощуванні
або на початку відгодівлі при
досягненні 50-60 кг маси тіла.
Термін – 5-6 діб до 10 діб

У складі наведених вище гепатопротекторів кількість компонентів коливається в межах
від 1 до 10. (рис.1).
Більшість гепатопротекторів, які представлені на ринку України, містять карнітин,
сорбітол, магнію сульфат, вітаміни групи В, екстракти рослин (артишок, розмарин, больдо) та
амінокислоти – метіонін, лізин (рис. 2).
Перелік компонентів , що входять до складу гепатопротекторів представлені у таблиці 2.
Як свідчать дані таблиці 2, гепатопротектори, а саме Вігозин (Сева Санте Анімаль,
Франція), Гепаренол (Меріал, Франція) та Неомеріол (Неолайт,Франція), крім
вищеперерахованих компонентів містять екстракти рослин, а саме: розмарину, артишоку,
больдо. Крім того, деякі гепатопротектори додатково містять амінокислоти: метіонін гепавекс 200 та метіонін+лізин- гепаренол, неомеріол.
Застосування гепатопротектора гепаренолу за комплексного лікування асоційованої
інвазії гетеракозу та гістомонозу батьківського стада показали ефективність гепаренолу.
Серед птиці батьківського стада у 190 діб спостерігали зниження апетиту, появився
пронос. Випорожнення були жовтувато-зеленого кольору, а згодом коричневі, пінисті з
гнилим запахом. Спостерігалися розлади центральної нервової системи – парези і паралічі
.Птиця зменшила споживання корму та води. Перед смертю спостерігали тривалі конвульсії.
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АПСА ВІГОРПОЛ.
7

Неомеріол рідина. 7

Вігозин. 3

Нувісол Хетч Л. 10
Гепатонік. 7

Ловіт Гепавент
Рідина. 4
КАРНЕОН 50. 1

Гепавекс Плюс. 5
Карнівет- L рідина. 4

Гепаренол. 2

Рис. 1. Назви гепапротекторів та кількість компонентів у них

метіонін+лізин; 31

карнітин; 8 сорбітол; 11
карнітин+сорбітол
; 10
магнію сульфат;
21

метіонін; 4

біотин; 40
нікотинамід; 20
янтарна кислота; 1

бетаїн; 18

вітамін В4; 27

екстракти рослин ;
17
вітамін В12; 34

вітамін В6; 34
вітамін В5; 7
вітамін В9; 4 вітамін В8; 1

Рис. 2. Назви компонентів та їх кількість у складі гепатопротекторів для птиці
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Діагноз на гістомоноз встановили із урахуванням епізоотологічних даних, клінічних
ознак хвороби, патолого-анатомічних змін, а також результатів мікроскопічного дослідження.
Живих гістомонад виявляли у зіскрібках із слизової оболонки сліпої кишки. Одночасно при
патолого-анатомічному розтині трупів птиці виявили в сліпих кишках Heterakis gallinae.
Таблиця 2

Вігозин

Гепатонік3
Гепавекс
Плюс
Гепаренол

розчин

Тов «АТ
Біофарм»,
Україна
Індустріал
Ветерінаріа,
С.А., Іспанія
Меріал,
Франція

розчин

рідина

Карнеон 50

Нувісол хетч Л
Ловіт
Гепавент
Рідина3
Неомеріол
рідина

ТзОВ
“Ветсинтез”,
Україна
Кеслер
Нутрішн
ГмбХ,
Німеччина
Агрімекс Н.В.,
Бельгія
Кеслер
Нутрішн
ГмбХ,
Німеччина
Неолайт
С.А.С.,
Франція

Амінокислоти

біотин
Карбонат кальцію

бетаін

артишок,
розмарин,
пеумус
больдо

Х Х Х

Х Х Х Х Х

Х

Х

розчин
Х Х Х

метіонін

Х

розчин
Х Х

Карнівет- L
рідина

В4 В6 В5 В 8 В9 В12

Екстракт
рослин

Х Х

Янтарна к-та

Х

Нікотинамід

Магній сульфат

Сорбітол

Лікарська форма

Андрес
Пінталуба,
С.А., Іспанія
Сева Санте
Анімаль,
Франція

Карнітин

Апса
Вігорпол1, 2

Фірма/
Країна

Назва препарату

Назви основних компонентів, що входять у склад гепатопротекторів для птиці та тварин

артишок,
тирлич,
рідкий Х
екстракт
больдо

Х

метіонін,
лізин

рідина
Х Х Х
порошок
рідина

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х

рідина
Х Х Х

Х

Х Х

Х

розчин

Х
артишок,
больдо

метіонін,
лізин

Примітка: лимонна кислота1, пропіленгліколь2,, інозитол3

При патолого-анатомічному розтині загиблої птиці реєстрували збільшення сліпих
кишок, наповнених пінистим жовтим вмістом, слизова оболонка гіперемійована з численними
виразками, порожнина заповнена сироподібною масою (рис. 3).
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Рис. 3. Казеозна сироподібна маса у сліпій кишці

Печінка збільшена в розмірі, а на її поверхні і при розрізі помітні білувато-жовті або
темно-сірі вузлики величиною від просяного зерна до лісового горіха. Форма їх різна –
овальна, кругла, зірчаста, клиноподібна. Центр поверхневих некротичних ділянок вдавлений,
по периферії вони оточені потовщеною червонуватого кольору демаркаційною лінією (рис. 4–
6).

Рис. 4. Ураження печінки при гістомонозі

Рис. 5. Некротичні вогнища ураження печінки з гістомонозу

Рис. 6. Некротичні вогнища різної форми та величини оточені демаркаційною лінією на поверхні печінки
при гістомонозі
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При патолого-анатомічному розтині трупів птиці виявили в сліпих кишках Heterakis
gallinae. Ураження локалізувалися тільки в сліпих кишках, де спостерігали дифузний або
нодульозний тифліт з утворенням бородавчатих розрощення. У вузликових потовщеннях
слизової оболонки і в просвіті сліпих кишок виявляли гельмінти (рис. 7).

Рис. 7. Дифузний тифліт при гетеракозі птиці

Зазвичай, сам гетеракоз не викликає явних симптомів, але більшу небезпеку становлять
вторинні інфекції, для яких захворювання створює умови проникнення. Це відбувається
внаслідок того, що яйця Heterakis виступають переносником для протозоа Histomonas
meleagridis. Усередині яєць трофозоїти найпростіших можуть залишатися інфекційними
протягом року, а без їх допомоги гинуть вже через кілька годин. У результаті розвивається
гістомоноз, який вражає печінку. При важких інфекціях у птиці стінки кишечника можуть
ущільнюватися і проявляється помітне запалення. Це призводить до порушень процесу
всмоктування. Може спостерігатися зниження апетиту, несучості, порушення травлення. В
результаті з'являється діарея, інтенсивність якої залежить від ступеня інвазії. Тому
антигельмінтні заходи необхідні не тільки для того, щоб позбавити птицю від гістомонад, а й
для профілактики небезпечного захворювання - гістомонозу.
Враховуючи, що при асоційованій інвазії уражається печінка, то в комплекс лікування,
крім протипаразитарних препаратів, включили гепатопротектор гепаренол із розрахунку 12 мл/л води впродовж 5 діб. Гепаренол містить сорбітол, гідрокси-аналог метіоніну, холіну
хлорид, бетаїн безводний, лізину моногідрохлорид, рідкий екстракт артишоку, настойка
тирличу, рідкий екстракт сольдо.
Гепаренол проявляє сукупні фармакологічні властивості окремих компонентів, а саме:
– сорбітол – енергетична речовина, накопичується в печінці у формі глікогену, частково
компенсує негативний енергетичний баланс, має виражений сечогінний ефект. стимулює
жовчовивідну функцію печінки, що в свою чергу покращує засвоєння корму (особливо
емульгування жирів і засвоєння жиророзчинних вітамінів A, D, K і E);
– метіонін – донатор метильних груп для синтезу холіну і фосфоліпідів біологічних
мембран на клітинному та субклітинному рівнях. Із нейтрального жиру і холіну в печінці
утворюються холінофосфатиди, чим забезпечується постійний відплив жиру з печінки і
попереджається жирова дистрофія гепатоцитів. Окрім того, метіонін бере участь у синтезі
адреналіну, креатину, активує дію ряду гормонів, ферментів, вітамінів В12, Вс і С, знешкоджує
токсичні речовини;
– холіну хлорид входить до складу компоненту клітинної мембрани лецитину; активізує
синтез фосфоліпідів печінки; є джерелом вільних метильних груп. Недостатня кількість холін
хлориду призводить до жирової інфільтрації печінки, дегенерації печінки та нирок;
– бетаїн – амінокислота, яка містить метил, його ліпотропна дію допомагає запобігти
ожирінню печінки;
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– лізин входить до складу практично всіх білків, необхідний для росту, відновлення
тканин, виробництва антитіл, гормонів, ферментів, альбумінів;
– рідкий екстракт артишоку – гепатопротектор, що має жовчогінну,
діуретичну дії. Аскорбінова кислота, каротин, вітаміни В1, B2, інулін, що в ньому
містяться, сприяють нормалізації обміну речовин в організмі.
У результаті проведенного комплексного лікування асоційованої інвазії гістомонозу та
гетеракозу із застосуванням гепаренолу на батьківському стаді в дослідній групі несучість
збільшилась на 4,8 %, загибель знизилась на 0,1 %, порівняно до контролю.
ВИСНОВКИ
Така композиція діючих речовин у гепапротекторі Гепаренол при комплексній обробці
птиці проти гістомонозу та гетеракозу проявляє виражену гепатопротективну дію, забезпечує
оптимальний захист організму від впливу різних патогенних факторів, підвищує несучість та
збереженість птиці.
Перспективи досліджень полягають у розробці комплексної схеми із застосуванням
гепатопротекторів при проведенні протипаразитарних заходів у господарствах,
неблагополучних щодо асоційованого гістомонозу з гетеракозом та іншими інвазійними
захворюваннями.
THE ROLE OF HEPATATROTECTOR GEPARENOL ON INTEGRATED TREATMENT
OF POULTRY IN AN ASSOTIATED INVASION OF GISTOMONOSIS
AND HETERAKOSIS
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S U M M AR Y
The article analyzes hepatoprotect registrations registered in Ukraine. As part of
hepatoprotectors, the number of components varies in the range from 1 to 10. Most hepatoprotectors,
which are presented in the Ukrainian market, contain carnitine, sorbitol, magnesium sulfate, vitamins
B, plant extracts (artichokes, rosemary, baldo) and amino acids - methionine, lysine. The influence
of heparoprotector heparenol on the damage of fetal livestock by heteracusis and histomonads was
studied. Among the birds of 190 days, the acute histomonosis and heterocysts were recorded.
Histomonosis is established on the basis of pathological and anatomical changes in the intestine, liver
and laboratory studies. The cecum was enlarged in volume, filled with dough mass, mucous
membrane hypermixed with numerous ulcers. The liver is enlarged, on its surface noticed different
forms of necrotic white-yellow necrosis in the form of necrosis. Simultaneously, hepatoconus was
detected in the blind intestines. The results of the hepatoprotector heparenol produced by the company
Merial (France) on the parent bovine head with complex treatment against histomonosis and
heterocysts were detected. It was established that the use of heparenol for complex processing of birds
with albendazoleum and 10% metronidazole increased the tolerance by 4.8% and reduced the loss of
poultry by 0.4%. Heparenol is a complex hepatoprotector whose action is aimed at improving the
metabolic functions of the bird organism, stimulating the biliary function of the liver, which improves
the digestion of fats and the assimilation of fat-soluble vitamins, increased resistance, prevention of
fatty dystrophy of the liver, hepatitis, provides optimal protection of the organism from the influence
of various pathogenic factors, enhances immunity and improves production performance.
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РОЛЬ ГЕПАТОПРОТЕКТОРА ГЕПАРЕНОЛ В КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКЕ
ПТИЦЫ ПРИ АССОЦИИРОВАННОМ ГИСТОМОНОЗЕ И ГЕТЕРАКИДОЗЕ
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ зарегистрированных в Украине гепатопротекторов. В составе
гепатопротекторов количество компонентов колеблется в пределах от 1 до 10. Большинство
гепатопротекторов, которые представлены на рынке Украины, содержат карнитин, сорбитол,
магния сульфат, витамины группы В, экстракты растений (артишок, розмарин, больдо) и
аминокислоты – метионин, лизин. Изучили влияние гепапротектора Гепаренол при
комплексной обработке птицы родительского стада, пораженного гетеракисами и
гистомонадами. Среди птицы возрастом 190 суток регистрировали острое течение
гистомоноза и гетеракоза. На основе патологоанатомических изменений в кишечнике, печени
и лабораторных исследований установлено гистомоноз. Слепые кишки были увеличены в
объеме, заполненные тестообразной массой, слизистая оболочка гиперемирована с
многочисленными язвами. Печень увеличена, на ее поверхности отмечали разные по форме и
величине некротические бело-желтые очаги некроза. Одновременно в слепых кишках
обнаружили гетеракиси. Получены результаты применения гепатопротектора Гепаренол,
производства фирмы Мериал (Франция) на родительском стаде при комплексной обработке
против гистомоноза и гетеракоза. Установлено, что применение гепапротектора Гепаренол
при комплексной обработке птицы 10 % альбендазолом и метронидазолом при
ассоциированной инвазии повышает яйценоскость на 4,8 % и снизилась гибель птицы на
0,4 %. Гепаренол – комплексный гепатопротектор, действие которого направлено на
улучшение метаболических функций организма птицы, стимуляции желчевыделительной
функции печени, улучшение переваривания жиров и усвоение жирорастворимых витаминов,
повышение резистентности, профилактики жировой дистрофии печени, гепатита, обеспечение
оптимальной защиты организма от воздействия различных патогенных факторов, повышение
иммунитета и улучшение производственных показателей при выращивании птицы.
Ключевые слова: ПТИЦА, ГЕПАПРОТЕКТОРЫ, ГЕПАРЕНОЛ, ГЕЛЬМИНТОЗЫ,
ГИСТОМОНОЗ, ГЕТЕРАКОЗ.
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ВПЛИВ ІМУНОМОДУЛЯТОРА АВЕСТИМ НА БІОХІМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ ІНДИКІВ
ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕЙМЕРІОЗНОЇ ІНВАЗІЇ
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У статті представлені результати гематологічних, біохімічних та імунологічних змін
у крові індиків за експериментального еймеріозу та застосуванні імуномодулятора
«Авестим». Встановлено позитивні зміни гематологічних показників, а саме: збільшення
концентрації гемоглобіну, кількості еритроцитів та лейкоцитів, порівняно з клінічно хворими
індиками. Застосування імуномодулятора «Авестим» на тлі експериментального еймеріозу
вже на 20 добу сприяло стабілізації в крові індиків рівня лейкоцитів, лімфоцитів, що свідчить
про підвищення імунологічної реактивності та природної резистентності організму.
Підвищення вмісту загально білка сироватки крові та вмісту -глобулінової фракції вказує на
активацію білоксинтезувальної функції печінки. За умов нестабільного імунофізіологічного
стану організму індиків за експериментального еймеріозу, при застосуванні препарату
«Авестим» відзначали підвищення імунобіологічної реактивності організму, частковій
нейтралізації та елімінації токсичних продуктів і стимуляції регенеративних процесів у
організмі індиків.
Ключові слова: ІНДИКИ, ЕЙМЕРІОЗ, ІМУНОМОДУЛЯТОР, КОКЦИДІОСТАТИК,
РЕЗИСТЕНТНІСЬ, АВЕСТИМ.
Птахівництво є однією з найбільш рентабельних і високопродуктивних галузей
сільського господарства [1, 2]. Особливість промислового птахівництва полягає у високій
концентрації поголів'я на обмежених площах, що призводить до значного поширення
інвазійних захворювань [3].
Застосування антибіотиків, сульфаніламідів і інших препаратів протягом останніх
десятиліть, призвело до різкого підвищення стійкості до їх впливу. В результаті
імунодепресивного впливу знижується загальна резистентність організму птахів і
ефективність профілактики інвазійних захворювань на різних етапах [4, 5].
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Серед інвазійних захворювань, що завдають значних економічних збитків птахівництву
багатьох країн світу, в тому числі і України, особливе місце займає еймеріоз, збудники якого
мають виражену імунодепресивну дію [6–8]. Це обумовлює зростання ролі профілактичних і
лікувальних заходів, спрямованих на підвищення природної резистентності та
імунобіологічної реактивності птиці. Тому створення і застосування імуномодуляторів, що
володіють здатністю підвищувати природну резистентність організму, його імунобіологічну
реактивність і стійкість до технологічних стресів та хіміопрофілактики є актуальною
проблемою в сучасних умовах промислового ведення птахівництва [9–11].
Метою нашої роботи було вивчити та проаналізувати основні біохімічні та
морфологічні зміни в організмі індиків за умов застосування імуномодулятора «Авестим» на
тлі експериментального зараження їх паразитами роду Coccidia.
Матеріали і методи. Експериментальні дослідження проводили на базі лабораторії
кафедри паразитології та іхтіопатології та на кафедрі нормальної та патологічної морфології і
судової ветеринарії Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Для цього було відібрано 60 клінічно здорових індиків,
кросу Hybrid Converter, які утримувались у відповідних умовах віварію, були забезпечені
стандартним раціоном без антибіотиків і кокцидіостатиків та після завершення експерименту
піддавались евтаназії, відповідно до вимог «Загальних етичних принципів експериментів на
тваринах (Україна, 2001), що узгоджується з Положеннями «Європейської конвенції про
захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових
цілей» (Страсбург, 1985).
Для визначення ефективності застосування кокцидіостатика «Робенкокс» та
імуномодулятора «Авестим», вивчення їх впливу на організм індиків було сформовано чотири
дослідні групи з трьох тижневих індиків (21-добові), з початковою масою тіла 0,74 кг (по 15
голів у кожній групі): І група – контрольна, не вакцинована від еймеріозу, отримувала
стандартний раціон та вільний доступ до води, утримувалась окремо від інших індиків з метою
недопущення інвазії ооцистами еймерій. ІІ група  експериментально заражені індики
високими дозами вакцинного штаму вакцини ІMMUCOX у кількості більше 10000 тис. ооцист
на одну голову з наступним перезараженням через послід, ІІІ група  заражені вакцинним
штамом вакцини ІMMUCOX, але з кормом отримували кокцидіостатик «Робенкокс» у дозі 36
мг/кг корму, ІV група – вакцинована від еймеріозу, якій до основного раціону не додавали
будь-яких препаратів. Комбікорм згодовували згідно норм, рекомендованих фірмою для кросу
Hybrid Converter.
На 10 добу експерименту індикам усіх дослідних груп, з метою покращення загальної
резистентності організму, активізації специфічної імунної відповіді на введення вакцини,
послаблення післявакцинальних ускладнень, а також для неспецифічної профілактики
вірусних хвороб, задавали імуномодулятор «Авестим» перорально, у розрахунку 0,025 мл
препарату на 1 кг маси тіла раз на добу, упродовж 7 днів.
Діючою речовиною препарату «Авестим» є морфоліній 2-[5-(піридин-4-іл)-1,2,4тріазол-3-ілтіо] ацетат, який належить до похідних тріазолу. В оптимальних дозах активізує
окремі біохімічні процеси в клітинах, проявляє антиоксидантну, імуномодулюючу,
протизапальну, гепатопротекторну та детоксикаційну дії, нормалізує обмін речовин.
Виробником препарату «Авестим» є ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна).
Загальний вміст білка в сироватці крові (СК) визначали за допомогою рефрактометра
ІРФ-22, білкові фракції сироватки крові – методом електрофорезу на плівках з ацетату
целюлози. Активність ферментів АлАТ, АсАТ визначали за допомогою напівавтоматичного
біохімічного аналізатора (HumaLyzer 3000). Отримані результати обробляли статистично,
оцінюючи вірогідність різниці показників за критерієм Стьюдента [8]. В усіх досліджуваних
показниках визначали середньоарифметичну величину (М), середню помилку
середньоарифметичної величини (m) константним методом, і критерій достовірності (р).
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Результати й обговорення. За експериментального зараження індиків
спорульованими ооцистами еймерій відзначали зміну в поведінці тварин. Видимі слизові
оболонки були блідо-рожевого кольору, пір’я скуйовджене, навколо клоаки відмічали сильне
забруднення каловими масами, птиця виглядала пригніченою, погано поїдала корм, більше
пила воду. Послід був погано сформований з домішками слизу та крові.
За результатами досліджень багатьох авторів, а також і нашими експериментами було
встановлено, що при еймеріозі індиків відбувається пригнічення загальної опірності
організму, негативний вплив на окремі показники гематологічних, біохімічних показників, а
також неспецифічну резистентність. Проте, патогенетичні особливості розвитку даного
захворювання, а також правильно і вчасно застосована профілактична терапія дає можливість
відновлювати та підвищувати загальну резистентність організму за рахунок введення
імуномодулюючих препаратів.
За експериментального введення препарату «Авестим» упродовж 7 діб на тлі
експериментального еймеріозу, вакцинацій та застосування кокцидіостатику «Робенкокс»
було встановлено, що гематологічні показники індиків ІІІ та ІV груп, особливо на 20 добу
після застосування, суттєво не відрізнялися від контрольної (І групи), проте були дещо
нижчими. Відмінними дані показники були у індиків ІІ групи, в яких чітко проявлялись
клінічні ознаки еймеріозу.
При дослідженні гематологічних показників індиків на 10 та 20 добу після застосування
препарату «Авестим» у ІІ дослідній групі відзначали достовірне зниження кількості
еритроцитів, відповідно, на 18,5 та 20 %, гемоглобіну – на 34,1 і 32,8% у порівнянні до
контрольної групи індиків. Тоді, як у ІІІ та ІV дослідних групах спостерігали позитивну
динаміку щодо цих показників і вже на 20 добу після застосування препарату «Авестим»
кількість еритроцитів знаходилась у межах фізіологічної норми.
Відзначали також і достовірне збільшення вмісту гемоглобіну у ІІІ та ІV групі,
відповідно на 47,7 і 46,2 % та у ІV групі – на 44,1 і 39,4 %, порівняно з показниками ІІ дослідної
групи. Гемоглобін в організмі забезпечує нормальний перебіг енергетичних процесів,
переносить молекулярний кисень, входить до складу гемоглобінової буферної системи крові,
бере участь в регуляції кислотно-лужної рівноваги. Підвищення в крові індиків дослідних груп
гемоглобіну і кількості еритроцитів на тлі експериментального еймеріозу свідчить про кращу
забезпеченості організму птиці киснем та ініціювання функціональної активності кісткового
мозку. Достовірно вищою була величина гематокриту у індиків ІІІ та ІV дослідної груп, у
порівнянні з цим показником у індиків ІІ групи на 10 добу після застосування препарату
«Авестим», відповідно, на 24,6 та 12,5 % та на 20 добу – на 22,2 і 20,7 % (табл. 1).
Відомо, що лейкоцити виконують трофічну, транспортну функцію, стимулюють
регенерацію пошкоджених тканин, відповідають за розпізнавання та знешкодження
чужорідних компонентів. При аналізі лейкограми індиків на тлі експериментального
еймеріозу нами було встановлено, що загальна кількість лейкоцитів знаходиться в межах
фізіологічної норми, проте відмічали тенденцію до їх підвищення у індиків ІІ дослідної групи.
У індиків ІІІ та ІV групи кількість лейкоцитів хоч і була дещо вищою, але вже на 20 добу
експерименту вирівнювалась до показників контрольної групи, що може свідчити про
позитивну динаміку і активацію гуморальної ланки імунного захисту.
Аналіз лейкограми крові індиків показав, що під впливом препарату «Авестим» на тлі
експериментального еймеріозу дещо змінилося відсоткове співвідношення клітин білої крові
у індиків різних дослідних груп (табл. 2). На 10 добу експерименту в індиків ІІ, ІІІ та ІV
дослідних груп відзначали достовірне зменшення кількості лімфоцитів, відповідно, на 9,0 %,
4,9 % і 4,4 % у порівнянні з контрольними тваринами. Тоді, як на 20 добу досліду відзначали
тенденційне підвищення вмісту у крові індиків лімфоцитів в усіх дослідних груп.
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Таблиця 1
Гематологічні показники індиків при застосуванні препарату «Авестим»
на тлі експериментального еймеріозу (M±m, n =10)
Показники

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

Гемоглобін, г/л

Еритроцити, Т/л

Гематокрит, %

Лейкоцити, г/л

10 доба після застосування
препарату «Авестим»
94,7±1,31
62,4±1,36***
92,2±1,04
89,9±1,07
2,7±0,61
2,2±0,23**
2,6±0,22
2,4±0,77
32,1±1,36
26,4±1,36**
32,9±1,56
29,7±1,32*
23,2±1,36
26,9±1,12*
25,9±2,41
23,7±1,33

20 доба після застосування
препарату «Авестим»
96,3±1,21
64,7±2,24***
94,6±5,21
90,2±1,33
3,0±0,63
2,4±0,32**
2,7±0,13
2,6±0,42
35,2±1,11
26,5±2,14**
32,4±2,34
32,0±1,22*
22,4±0,76
25,7±1,34*
22,3±1,32
23,5±1,72

Примітка: *р0,05; **р0,01; ***р0,001 у порівнянні з І (контрольною) групою.

р0,05; р0,01; р0,001 у порівнянні до ІІ дослідної групи.
Таблиця 2
Лейкограма індиків при застосуванні препарату «Авестим»
на тлі експериментального еймеріозу (M±m, n =10)
Показники
Базофіли, %

Еозинофіли, %

Псевдоеозинофіли, %

Лімфоцити, %

Моноцити, %

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

10 доба після застосування
препарату «Авестим»
1,6±0,32
1,8±0,17*
1,7±0,32
1,9±0,77*
3,6±0,54
5,5±1,23**
4,5±0,98*
4,0±0,78
36,6±0,72
40,9±0,53**
36,3±0,53
38,4±0,92
54,3±1,21
45,3±1,02***
49,4±1,05*
49,9±1,33*
4,7±0,32
5,9±1,01**
5,2±1,01*
5,3±1,12*

20 доба після застосування
препарату «Авестим»
1,8±0,32
2,3±0,97**
1,8±0,46
1,8±1,33
3,5±0,67
4,6±1,92*
3,9±1,12
3,7±1,22
34,2±1,55
39,2±1,24
36,6±0,87
35,8±0,77
54,2±1,03
46,7±1,31**
52,7±1,57
54,2±1,33
5,0±0,68
5,8±0,45**
5,4±0,87
5,0±1,04

Примітка: різниця статистично достовірна при *р0,05; **р0,01; ***р0,001, у порівнянні з І
(контрольною) групою.

Кількість еозинофілів, відносно показників у контрольній групі, була вища у індиків
усіх дослідних груп, але слід відзначити, що достовірні зміни були виражені лише в індиків ІІ
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дослідної групи. Після застосування препарату «Авестим» на 10 добу досліду відзначали ще
підвищену кількість еозинофілів у крові індиків, відповідно у ІІ групі – на 1,9 %, ІІІ групі – на
0,9 % та ІV групі – на 0,4 %. На 20 добу досліду вже спостерігали нормалізацію даного
показника, що говорить про позитивний вплив препарату «Авестим» на резистентність
організму індиків у цілому, а також зниження інвазії. В цілому, гематологічні та морфологічні
зміни в організмі індиків є вторинними і показують залежність взаємодії організму індиків та
паразита.
Застосування індикам імуномодулятора «Авестим» на тлі експериментального
еймеріозу вже на 20 добу сприяло стабілізації в крові рівня лейкоцитів, лімфоцитів, що
свідчить про підвищення імунологічної реактивності та природної резистентності організму
індиків.
Відомо, що ступінь пригнічення опірності організму корелює з білковою
диспротеїнемією. Тому, при вивченні неспецифічної резистентності, важливим фактором є
визначення вмісту загального білка та білкових фракцій сироватки крові, особливо
концентрації в ній -глобулінів, які є основними носіями антитіл в організмі.
Як видно з результатів таблиці 3, рівень загального білка сироватки крові індиків ІІ
дослідної групи був на 32,2 % нижчим як у контрольних індиків. У індиків ІІІ та ІV на 10 добу
після застосування імуномодулятора «Авестим» був також ще на достатньо низькому рівні,
тоді як на 20 добу – відзначали тенденційне його підвищення і наближення до показників
контрольних індиків. При аналізі білкового спектра сироватки крові індиків, яким на тлі
експериментального еймеріозу застосовували препарат «Авестим» відзначали різке зниження
-глобулінової фракції у сироватці крові індиків ІІ дослідної групи, тоді як у ІІІ та ІV групі, у
порівнянні з ІІ групою, відзначали його підвищення, відповідно, на 5 та 4 % на 10 добу, та 8,28
і 7,15 %, відповідно, на 20 добу. Слід відмітити, що за експериментально еймеріозу
відзначаємо зниження альбуміну в сироватці крові усіх дослідних груп, що може свідчити про
негативний вплив на печінку.
Таблиця 3
Динаміка зміни загального білка та білкових фракцій в сироватці крові індиків за умов застосування
імуностимулятора «Авестим» на тлі експериментального еймеріозу (М±m, n=10)
Показники
Загальний білок, г/л
Альбуміни, %
-глобуліни, %
-глобуліни, %
-глобуліни, %
Загальний білок, г/л
Альбуміни, %
-глобуліни, %
-глобуліни, %
-глобуліни, %

Контрольна група І Дослідна ІІ група Дослідна ІІІ група Дослідна ІV група
10 доба після застосування препарату «Авестим»
31,0±0,95
21,0±1,3***
24,8±0,32**
27,52±1,32
53,46±0,89
42,19±1,36**
49,02±0,91
46,39±1,27*
11,23±1,14
23,77±1,21**
15,44±0,83
18,69±0,76*
10,78±1,00
21,82±1,77***
18,30±0,77**
18,65±0,84**
24,53±1,69
12,22±0,32***
17,24±0,33
16,27±1,22
20 доба після застосування препарату «Авестим»
34,3±0,78
25,3±0,47**
29,8±0,95
31,2±0,65
52,12±1,02
44,4±0,77**
54,7±0,33
54,9±0,64
11,88±0,77
17,33±0,67**
10,33±1,02
11,79±0,97
13,23±0,97
22,29±1,86***
10,71±0,45
10,18±1,02
22,77±0,59
15,98±0,56***
24,26±0,78
23,13±0,33

Примітка: різниця статистично достовірна при *р0,05; **р0,01; ***р0,001 у порівнянні з І
(контрольною) групою.

При дослідженні впливу препарату «Авестим» на тлі експериментального еймеріозу на
показники природної резистентності індиків нами було відзначено зниження рівня ЛАСК та
БАСК у всіх дослідних групах, але достовірні ці зміни були лише в індиків ІІ дослідної групи
(рис. 1). На 20 добу після застосування імуномодулятора «Авестим» відзначали стабільність
показників природної резистентності. Виявлено зміни фагоцитарної активності
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псевдоеозинофілів – у ІІ дослідній групі в сторону зниження активності, відповідно на 1,58 і
3,63 %, у порівнянні з контрольною групою.
При дослідженні активності ферментів переамінування виявлено достовірне
підвищення рівня АлАТ у сироватці крові індиків ІІ групи у 1,75 раз на 10 добу та 1,3 на 20
добу досліду (рис. 2).
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Рис. 1. Показники неспецифічної резистентності організму індиків за застосування препарату «Авестим»
при експериментальному еймеріозі
1
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Рис. 2. Активність ензимів у сироватці крові індиків за застосування препарату «Авестим»
при експериментальному еймеріозі

Активність АлАТ у сироватці крові, як правило, підвищується швидше, ніж АсАТ,
оскільки АлАТ міститься в цитоплазмі клітин, а АсАТ – в цитоплазмі та мітохондріях і її різке
підвищення може свідчити про значні некробіотичні зміни в гепатоцитах печінки. У індиків
ІІІ та ІV дослідних груп після застосування імуномодулятора «Авестим» також відзначали
тенденційне підвищення рівня АлАТ і АсАТ, у порівнянні з контрольними індиками, проте
таку кореляцію ми можемо пов’язувати з гепатотропними властивостями препарату.
ВИСНОВКИ
При вивченні впливу препарату «Авестим» на організм індиків, які були
експериментально заражені еймеріозом (ІІ група), індиків, які отримували кокцидіостатик
Робенкокс (ІІІ група), а також вакциновані (ІV група) було встановлено, що загальні показники
імунофізіологічного стану корелювались. У індиків з клінічними ознаками еймеріозу (ІІ група)
виявляли зниження кількості еритроцитів, гемоглобіну, лімфоцитів та збільшення
еозинофілів, зниження активності факторів неспецифічної резистентності та підвищення
активності ферментів переамінування. У індиків ІІІ та ІV груп за застосування препарату
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«Авестим» встановлено покращення метаболічних процесів, тенденційне підвищення
факторів неспецифічної резистентності і гуморального імунітету організму.
Перспективи досліджень. Перспективним напрямком дослідження є вивчення впливу
препаратів для корекції імунного статусу індиків за застосування різних груп
кокцидіостатиків.
THE INFLUENCE OF THE IMMUNOMODULATOR AVESTYM ON THE
BIOCHEMICAL BLOOD SERUM INDICATORS OF THE TURKEY ORGANISMS
DURING THE EXPERIMENTAL EIMERIOSIS INVASION
І. Mazur, V. Stybel
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyi,
50, Pekarska str, Lviv, 79010, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of the hematological, biochemical and immunological changes
in the blood of turkeys under experimental eimeriosis and the use of the immunе-modulator Avestym.
Positive changes in hematological parameters are established, namely: an increase in the
concentration of hemoglobin and the number of erythrocytes (red blood cells) and leukocytes (white
blood cells), compared with clinically diseased turkeys. The application of the immune-modulator
Avestym under experimental eimeriosis has contributed to the stabilization of the turkey blood level
of leukocytes and lymphocytes on the 20th day, indicating an increase in immunological reactivity
and natural resistance of the organism. The increase in the content of total serum protein and the
content of the γ-globulin fraction indicates activation of the protein-synthesizing function of liver.
Under the conditions of an unstable immuno-physiological state of the turkey organisms for the
period of experimental eimeriosis, during the application of the preparation Avestym it was noted: an
increase in immune-biological reactivity of the organism, partial neutralization and elimination of
toxic products and stimulation of regenerative processes in the turkey body.
Keywords: TURKEYS, COCCIDIA, IMMUNOMODULATOR, COCCIDIOSTATICS,
RESISTANCE, AVESTYM.
ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА АВЕСТИМ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ ИНДЕЕК ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
КОКЦИДИОЗНОЙ ИНВАЗИИ
И. Я. Мазур, В. В. Стыбель
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий
имени С. З. Гжицкого,
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты гематологических, биохимических и
иммунологических изменений в крови индеек при применении иммуномодулятора «Авестим»
на фоне експериментального кокцидиоза. Установлены положительные изменения
гематологических показателей, а именно: увеличение концентрации гемоглобина, количества
эритроцитов и лейкоцитов по сравнению с клинически больными индюками. Применение
иммуномодулятора «Авестим» на фоне экспериментального кокцидиоза уже на 20 сутки
способствовало стабилизации в крови индеек уровня лейкоцитов, лимфоцитов, что
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свидетельствует о повышении иммунологической реактивности и естественной
резистентности организма. Повышение содержания общего белка сыворотки крови и
содержания γ-глобулиновой фракции указывает на активацию белок синтезирующей
функцией печени. В условиях нестабильного имунофизиологичного состояния организма
индюков при применении препарата «Авесте» на фоне экспериментального кокцидиоза,
отмечали повышение иммунобиологической реактивности организма, частичной
нейтрализации и элиминации токсических продуктов и стимуляции регенеративных
процессов в организме индюков.
Ключевые
слова:
ИНДЮКИ,
КОКЦИДИИ,
ИММУНОМОДУЛЯТОР,
КОКЦИДИОСТАТИК, РЕЗИСТЕНТНОСТЬ, АВЕСТИМ.
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ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ КРИПТОСПОРИДІОЗУ
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У ГОСПОДАРСТВАХ
В. В. Журенко, канд. вет. наук,
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони,15, м. Київ-41, 03041, Україна
Аналіз літературних даних та власні дослідження свідчать про значне поширення
криптоспоридіозу у господарствах. Для боротьби з ендогенними стадіями криптоспоридій
застосовують ряд кокцидіостатиків. Своєчасне очищення, дезінфекція та дезінвазія
обладнання після доїння, годівниць і напувалок для тварин, робочого інвентарю запобігає
механічному переносу ооцист криптоспоридій у навколишньому середовищі. Загальні заходи
профілактики криптоспоридіозу телят у господарствах різного типу ґрунтуються на
дотриманні контролю за якістю і кількістю кормів, санітарно-гігієнічних умов вирощування
і догляду, обов’язковим механічним очищенням робочого інвентарю і прилеглих територій,
своєчасним проведенням дезінфекції, дезінвазії, дезінсекції та дератизації тваринницьких
приміщень з врахуванням особливостей кліматичних і географічних умов та епізоотологічних
даних.
Ключові слова: КРИПТОСПОРИДІОЗ, ТЕЛЯТА, ООЦИСТИ, МАЗКИ, ФЕКАЛІЇ.
Протозойні хвороби займають значне місце серед багатьох видів свійських та диких
тварин. У той же час особливе місце займає і криптоспоридіоз у тварин та людини [2]. Широке
поширення криптоспоридіозу тварин відмічають у всіх країнах світу [8]. Так питання
криптоспоридіозу існує у Швейцарії, Німеччині, Англії, Чеській Республіці, Республіці
Польщі, Угорщині, Франції, США, Австралії, Японії. Захворювання широко поширене на
території Російської Федерації, Республіки Білорусь, Туркменії, Республіки Азербайджан та
України. Слід відмітити, що криптоспоридіоз реєструють в усі пори року, інтенсивність інвазії
може досягати 80–100 % [1, 3].
Криптоспоридіоз – це кишкове зоонозне захворювання хребетних тварин, що
спричинюється найпростішими класу Sporozoa родини Cryptosporidiidae роду Cryptosporidium
з фекально-оральним механізмом передачі збудника [4]. У літературі описано близько 20 видів
криптоспоридій. Повний розвиток паразитів відбувається в організмі одного хазяїна, який
перебігає за схемою гомоксенного циклу розвитку і завершується виділенням з фекаліями
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ооцист діаметром 4–7 мкм. Слід відмітити, що у різних видів криптоспоридій, які довго
зберігаються у зовнішньому середовищі, розміри дещо різняться [7]. Упродовж останніх років
у багатьох країнах світу накопичено значний досвід застосування у практиці ветеринарної
медицини протипаразитарних лікувальних засобів, які відносяться до різних класів сполук і
використовуються для лікування телят та профілактики інвазій [5]. Донині не знайдено
достатньо ефективних лікувальних засобів за криптоспоридіозу, які б повністю звільняли
тварин і людину від збудників і ефективно діяли на ендогенні стадії їх розвитку. Фахівцями
різних країн було випробувано понад 100 фармакологічних засобів, до складу яких входили
кокцидіостатики, антигельмінтики, антибіотики, сульфаніламіди, нітрофурани та інші
препарати, що використовують у боротьбі із кокцидіями. Однак вони виявилися
малоефективними стосовно криптоспоридій [6]. Відомі дані про ефективність деяких
препаратів за криптоспоридіозу у телят і поросят. Це є сульфадимезин у дозі 0,1 г/кг маси тіла
два рази на добу протягом 6 діб, а також у поєднанні з фумаровою кислотою в дозі 0,1 г/кг
один раз на добу протягом 7 діб; норсульфазол – у дозі 0,05 г/кг три рази на добу протягом 3
діб. Відмічено, що ефективність при використанні цих препаратів становить від 82 до 95 % [8].
Для боротьби з ендогенними стадіями криптоспоридій застосовують ряд кокцидіостатиків.
Окремі з них гальмують розвиток криптоспоридій або їх знешкоджують. Препарати частіше
задають з кормом або водою [3].
Матеріали і методи. Досліди проводили на базі ТОВ «Рачанське», Радомишельського
району Житомирської області, ЕІ – 100 %. У першу чергу важливим було створення
оптимальних умов годівлі та утримання тільних корів для отримання від них здорових телят
таких, що мають високий імунний статус. Хворих на криптоспоридіоз телят, переводили до
окремих кліток, які були оброблені гарячим 3–4 % розчином їдкого лугу. Разом з
обслуговуючим персоналом ферм проводили щоденне прибирання кліток, дезінвазію
предметів догляду (щіток, мітел, лопат) корівників, де знаходилась велика рогата худоба,
підсобних приміщень та постійне вивезення гною. Слід відмітити для проведення дезінвазії
застосовували 10 % розчин формаліну. Для визначення забрудненості ооцистами
криптоспоридій тваринницьких приміщень відбирали зіскрібки з різних ділянок: підлоги
групових станків, корівників, підсобного приміщення, годівниць, інвентарю, вим’я корів. До
відібраного зіскрібка додавали 2‒4 краплі ізотонічного розчину хлориду натрію для утворення
гомогенної маси. Голкою видаляли великі частинки. Потім невелику кількість гомогенату
наносили на чисте знежирене скло і повздовжніми рухами рівномірно розтирали на одному з
кінців предметного скла. Після цього мазки фіксували рідиною Нікіфорова, просушували і
проводили фарбування за Кестером.
Результати й обговорення. Проведеними дослідженнями було встановлено, що
найвищу забрудненість, від 8 до 12 ооцист криптоспоридій у 10 полях зору мікроскопа,
виявляли в зіскрібках з підлоги станків, де знаходились хворі телята. Позитивних зразків було
90 %. Після обробки з 20 досліджених зразків – позитивних було 9. Виявлено від 6 до 10
ооцист криптоспоридій у 10 полях зору мікроскопа, позитивних зразків – 45 % (табл.).
Таблиця
Результати досліджень зіскрібків і змивів після обробки 10 % розчином формаліну
Зразки (зіскрібки і змиви)
Підлога групових станків
- корівників
- підсобного приміщення
Годівниці
Інвентар
Вим’я корів

Досліджено
зразків, шт.
20
20
20
20
20
20

Виявлено позитивних
зразків, шт.
9
5
6
8
3
0
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Позитивні
зразки, %
45
25
30
40
15
0

Виявлено ооцист у
10 п. з. м.
6–10
1–2
3
3
1
0

Так, ооцисти криптоспоридій виявляли у зіскрібках з підлоги корівників з 20
досліджених зразків, з них 5 було позитивних – 25 % (1–2 екз. у 10 полях зору мікроскопа) та
у зіскрібках з підлоги підсобного приміщення – 3 екз. у 10 полях зору мікроскопа. Також
ооцисти знаходили у зіскрібках з годівниць – 3 екз., інвентарю – 1 екз. У змивах з вимені корів
ооцисти були відсутні.
Таким чином, дезінвазія тваринницьких приміщень 10 % розчином формаліну та
обробка кліток гарячим 3–4 % розчином їдкого лугу є найбільш доступними та ефективними
засобами для профілактики криптоспоридіозу.
За літературними даними на криптоспоридій згубно діє висушування та обпалювання
відкритим полум’ям підлоги приміщення, де знаходились інвазовані тварини.
Загальні ветеринарні заходи передбачають дотримання технології вирощування телят.
При цьому необхідно здійснювати контроль за якістю кормів і годівлі, проводити обстеження
тварин, а також забезпечувати санітарно-гігієнічні параметри вирощування.
Встановлено, що великий відсоток захворюваності телят на криптоспоридіоз, часто
пов’язаний із споживанням води низької якості. Нині актуальним залишається питання
пошуку ефективних способів видалення збудника з природних водойм. Відмічено, що глибоке
очищення води фільтрацією не забезпечує достатнього зниження кількості ооцист
криптоспоридій, оскільки вони за своїми розмірами малі і проходять через фільтри. Ооцисти
криптоспоридій гинуть при нагріванні до 70‒80 °С протягом однієї хвилини. Тому в
неблагополучних господарствах нами рекомендовано перед вживанням тваринами води
здійснювати її термічну або іншу обробку.
Нами рекомендовано утримувати телят за віковими групами. Телят віком до одногопівтора місяця бажано утримувати окремо, на свіжому повітрі, в продезінфікованих (можна
застосовувати гашене вапно) дерев’яних будиночках, розміром 0,8х 1,5 м. Це дає можливість
тваринам рухатись, вільно лежати та споживати корм. Такий спосіб утримання
новонароджених тварин профілактує розвиток диспепсії та кишкових інфекцій і відповідно,
попереджує захворювання їх на криптоспоридіоз. Криптоспоридії сприяють адгезії на
кишковій стінці умовно патогенної мікрофлори і вірусів. Тому профілактика цієї інвазії
ґрунтується на комплексних заходах, що спрямовані на усунення порушень у годівлі тварин,
фізіології вагітності у корів, гігієні і санітарії за пологів; годівлі та утриманні телят у перші
години та доби життя.
Одним із важливих заходів профілактики великої рогатої худоби за криптоспоридіозу
в господарствах різної форми власності є проведення комплексних загально-ветеринарних
заходів з врахуванням місцевих кліматичних і географічних умов, епізоотологічних даних і
технології утримання тварин. Всі заходи мають виконуватись під наглядом і контролем лікаря
ветеринарної медицини.
Важливим залишається біотермічне знезараження гною. В умовах господарства
важливо дотримуватися схеми специфічної профілактики інфекційних та інвазійних хвороб,
дезінсекційних і дератизаційних заходів, згідно плану лікаря ветеринарної медицини
господарства.
Враховуючи особливість поширення криптоспоридіозу і біологічні властивості
збудника (відсутність видової специфічності, висока інтенсивність паразитовиділення,
незначний розмір, стійкість до факторів зовнішнього середовища і хімічних речовин), заходи
з профілактики повинні бути направлені на охорону об’єктів зовнішнього середовища від
біологічного забруднення і на вдосконалення технологій фільтрації води.
Своєчасне очищення, дезінфекція та дезінвазія обладнання після доїння, годівниць і
напувалок для тварин, робочого інвентарю запобігає механічному переносу ооцист
криптоспоридій у навколишньому середовищі.
Необхідно в кожному виробничому приміщенні облаштовувати окремі санітарні клітки
для відділення слабких і хворих телят для надання їм ветеринарної допомоги.
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Таким чином, загальні заходи профілактики криптоспоридіозу телят у господарствах
різного типу ґрунтуються на дотриманні контролю за якістю і кількістю кормів, санітарногігієнічних умов вирощування і догляду, обов’язковим механічним очищенням робочого
інвентарю і прилеглих територій, своєчасним проведенням дезінфекції, дезінвазії, дезінсекції
та дератизації тваринницьких приміщень з врахуванням особливостей кліматичних і
географічних умов та епізоотологічних даних.
ВИСНОВКИ
Необхідно в кожному виробничому приміщенні облаштовувати окремі санітарні клітки
для відділення слабких і хворих телят для надання їм ветеринарної допомоги. Загальні заходи
профілактики криптоспоридіозу телят у господарствах різного типу ґрунтуються на
дотриманні контролю за якістю і кількістю кормів, санітарно-гігієнічних умов вирощування і
догляду, обов’язковим механічним очищенням робочого інвентарю і прилеглих територій,
своєчасним проведенням дезінфекції, дезінвазії, дезінсекції та дератизації тваринницьких
приміщень з врахуванням особливостей кліматичних і географічних умов та епізоотологічних
даних.
Перспективи досліджень. У подальшому планується розробка заходів боротьби з
криптоспоридіозом телят.
GENERAL EVENTS OF CRYPTOSPORYDIOSIS PROPHYLAXIS
OF CATTLE IN FARMS
V. V. Zhurenko, N. M. Soroka, O. V. Zhurenko
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
15, Herois Oborony str., Kyiv-41, 03041, Ukraine
SUMMARY
Analysis of literary data and own studies indicate a significant spread of cryptosporidiosis in
farms. To combat endogenous stages of cryptosporidia use a series of coccidiostatics. The timely
cleaning, disinfection and disinfection of equipment after milking, feeding and drinking for animals,
work equipment prevents the mechanical transfer of oocyst cryptosporidia in the environment.
General measures for the prevention of cryptosporidiosis in calves in different types of farms are
based on compliance with quality control and quantity of feed, sanitary and hygienic conditions of
cultivation and care, mandatory mechanical cleaning of working tools and adjoining areas, timely
disinfection, disinfestation, disinsection and deratization of livestock facilities from taking into
account peculiarities of climatic and geographical conditions and epizootological data.
Keywords: CRYPTOSPORIDIOSIS, CALVES, OOCYSTS, SMEARS, FECES.
ОБЩИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КРИПТОСПОРИДИОЗА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ
В. В. Журенко, Н. М. Сорока, Е. В. Журенко
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Героев Обороны, 15, г. Киев-41, 03041, Украина
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АННОТАЦИЯ
Анализ литературных данных и собственные исследования свидетельствуют о
широком распространении криптоспоридиозе в хозяйствах. Для борьбы с эндогенными
стадиями криптоспоридий применяют ряд кокцидиостатиков. Своевременное очистка,
дезинфекция и Дезинвазия оборудования после доения, кормушек и поилок для животных,
рабочего инвентаря предотвращает механическое переноса ооцист криптоспоридий в
окружающей среде. Общие меры профилактики криптоспоридиозе телят в хозяйствах разного
типа основываются на соблюдении контроля за качеством и количеством кормов, санитарногигиенических условий выращивания и ухода, обязательным механической очисткой рабочего
инвентаря и прилегающих территорий, своевременным проведением дезинфекции,
дезинвазии, дезинсекции и дератизации животноводческих помещений с учетом особенностей
климатических и географических условий и эпизоотологических данных.
Ключевые слова: КРИПТОСПОРИДИОЗ, ТЕЛЯТА, ООЦИСТИ, МАЗКИ,
ФЕКАЛИИ.
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В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТРЕСУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ
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імені С. З. Ґжицького
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79000, Україна

У структурі захворюваності птиці значну частину займають процеси, основною
патогенетичною ланкою яких є порушення з боку імунної системи організму. Особливо гостро
це відчувається у період після вакцинацій та ревакцинацій, коли на фоні послаблення загальної
резистентності виникають бактеріальні інфекції. З метою мінімізації використання
антибактеріальних препаратів та контролю імунного статусу птиці, для нормального
функціонування організму при інтенсифікації технологій вирощування, рекомендують
застосовувати імунокоректори. У статті представлені результати досліджень вікової
динаміки змін гематологічних та імунологічних показників організму індиків за умов
застосування імуномодулятора «Біовір» та гепатопротектора «Гепафорте» за впливу
абіотичних факторів. Показано аналіз поствакцинального імунітету індиків на введення
вакцини проти хвороби Ньюкасла та інфекційного ринотрахеїту. Встановлено, що
застосування імуномодулятора «Біовір» сприяє зниженню коефіцієнта варіації та
збільшенню однорідності вироблення антитіл у вакцинованих індиків. Виявлено, що
комплексне застосування імуномодулятора та гепатопротектора сприяє підвищенню
специфічного клітинного і гуморального імунітету. Патогістологічні зміни у клоакальній
сумці за застосування імуномодулятора «Біовір» свідчать про помірну імунологічну
реактивність із стимуляцією вироблення плазматичних клітин в органі та регуляцію
кількості Т і В-лімфоцитів.
Ключові слова: ІНДИКИ, ТИТРИ АНТИТІЛ, ПОКАЗНИКИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ
РЕЗИСТЕНТНОСТІ, ІМУННА СИСТЕМА, БІОВІР, ГЕПАФОРТЕ, ОБМІННІ ПРОЦЕСИ,
КЛОАКАЛЬНА СУМКА.
На сучасному етапі розвитку птахівництва єдиним вектором, що інтенсивно
розвивається, є технологічний процес і нові стратегії фізіологічності утримання, забезпечення
поживності кормів, які збільшують продуктивність птиці та зменшують собівартість її
виробництва. Проте, такі зміни в процесі виробництва продукції індиківництва, несуть за
собою ряд проблем, які пов’язані з виникненням невідповідності між фізіологічними
можливостями організму з їх фактичними параметрами. Пусковим механізмом у цьому є
пришвидшений обмін речовин, поява метаболічних порушень у печінці, зниження
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неспецифічної резистентності організму в цілому, що призводить до значних змін у
параметрах гомеостазу організму індиків та виникнення захворювань різноманітної етіології
[10].
Сучасні кроси індиків володіють генетично обумовленою високою швидкістю росту,
саме тому є достатньо чутливими навіть до незначних коливань щодо умов забезпечення
поживними речовинами, використання різноманітних препаратів для їх лікування [7]. Для
покращення обмінних процесів, росту та розвитку тварин, підвищення резистентності
організму широко застосовуються імуномодулюючі засоби, пробіотичні, пребіотичні,
комбіновані ензимно-пробіотичні кормові добавки, а також гепатопротектори [4, 8]. Вони
нормалізують обмінні процеси в організмі птиці, беруть участь у біохімічних реакціях, тим
самим забезпечуючи нормальну життєдіяльність організму та високу продуктивність птиці.
Згідно з літературними даними, в структурі захворюваності птиці значну частину
займають процеси, основною патогенетичною ланкою яких є порушення з боку імунної
системи організму [13, 14].
Саме тому, актуальною сьогодні є розробка нових та безпечних технологій
вирощування птиці з мінімізацією використання профілактичних та лікувальних препаратів,
контроль імунного статусу птиці, за умов застосування імунокоректорів та препаратів, які б
забезпечували нормальне функціонування організму при інтенсифікації процесів
вирощування птиці.
У зв’язку з цим, метою нашої роботи є вивчення імуномодулюючої дії препарату
«Біовір» на фізіологічні, імунологічні показники та гістологічні зміни в органах імуногенезу
індиків, а також його комплексне застосування з гепатопротектором «Гепафорте» для
забезпечення фізіологічного функціонування печінки при інтенсивних процесах вирощування
птиці.
Матеріали і методи. Експериментальні дослідження проводили на базі ТзОВ
«Індичка» (Сумська обл.), показники гомеостазу, імунологічні показники крові індиків за
інтенсивного виробництва вивчали на кафедрі анатомії, нормальної та патологічної фізіології
Сумського національного аграрного університету. Гістологічні дослідження проводили на
кафедрі нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
Для вивчення ефективності імуномодулятора «Біовір» (виробник НВП «Аріадна») та
гепатопротектора «Гепафорте», виробник ПП «Кронос Агро» (Україна), було використано три
пташники, де утримувались індики кросу Hybrid Converter, одного віку, клінічно здорові,
забезпечені стандартним раціоном з дотриманням усіх схем вакцинацій та введення
антибіотиків. На 25 добу життя індиків проводили планові вакцинації проти інфекційного
ринотрахеїту (ТРТ (Rhino CV) INTERVET) та на 35 добу – ревакцинацію проти хвороби
Ньюкасла (ВОЛЬВАК® ND LaSota MLV). З 40 доби – була проведена вакцинація проти
геморагічного ентериту індиків та колібактеріозу (Poulvac® E. Coli).
В одному пташнику, з 35 доби життя індиків застосовувати перорально препарат
«Біовір» (5 мл/1000 голів) упродовж 7 днів (ІІ група), в іншому – «Біовір» у комплексі з
препаратом «Гепафорте», який задавали у дозі 1,5 кг/т корму упродовж 20 днів підряд (ІІІ
дослідна група) з метою профілактики захворювань печінки, викликане сильним
навантаженням високобілковими кормами, а також з метою зниження токсичної дії
антибіотиків та інших хіміотерапевтичних препаратів. У третьому пташнику птиця
утримувалась із звичним раціоном без застосування імуномодулятора та гепатопротектора (І
група). Після завершення експерименту, з метою оцінки загального стану організму,
неспецифічної резистентності, відбирали кров від 25 індиків з контрольної та дослідних груп
з підкрильцевої вени. З метою вивчення динаміки показників гомеостазу індиків в умовах
інтенсивного вирощування визначали у крові: кількість еритроцитів, лейкоцитів,
вираховували лейкограму, концентрацію гемоглобіну та гематокрит. Вміст гемоглобіну у
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крові визначали нефелометрично гемоглобінціанідним методом. Кількість лейкоцитів та
еритроцитів у крові досліджували у камері Горяєва, лейкограму виводили на основі
мікроскопії мазків крові із диференціальним підрахунком різних форм лейкоцитів [1–3].
Для серологічного дослідження відбирали кров від 24 індиків із кожного пташника.
Відібрану цільну кров центрифугували для отримання сироватки. Отримані зразки сироватки
крові використовували для визначення наявності антитіл до хвороби Ньюкасла (NDV) та
інфекційного ринотрахеїту (ТRT) за допомогою ферментного імуносорбентного аналізу
(enzyme-linked immuno sorbent assay, ELISA). Тест ELISA проводили з використанням
комерційного набору (BioChek ELISA Antibody Test Kit. NDV, ART Inc., Нідерланди).
Оптичну щільність (ОП) вимірювали на ELISA-зчитувачі при 450 нм.
Для гістологічного та гістохімічних досліджень відбирали клоакальну сумку, яку
фіксували у 10 % розчині нейтрального формаліну та рідині Карнуа [6, 9]. Зафіксовані у
розчині формаліну та рідині Карнуа, шматочки відібраної тканини заключали в парафін та
виготовляли із неї зрізи, товщиною 4-7 мкм на мікротомі МС-2. Для світлооптичної
мікроскопії парафінові зрізи, зафіксовані у розчині формаліну, фарбували гематоксиліном та
еозином. Для виявлення рибонуклеїнової кислоти гістологічні зрізи фарбували за методом
Браше. Вивчення і мікрофотографування гістологічних зрізів проводили методом
світлооптичної мікроскопії з використанням мікроскопа Leica DM-2500 (Germany) та
фотокамери Leica DFC450C і програмного забезпечення Leica Application Suite Version 4.4.
Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність різниці
показників за критерієм Стьюдента [5]. В усіх досліджуваних показниках визначали
середньоарифметичну величину (М), середню помилку середньоарифметичної величини (m)
константним методом, і критерій достовірності (р).
Усі маніпуляції з індиками проводили відповідно до вимог «Загальних етичних
принципів експериментів на тваринах (Україна, 2001), що узгоджується з Положеннями
«Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для
експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1985).
Результати й обговорення. У господарстві, з урахуванням епізоотичної ситуації в
регіоні, строго дотримуються усіх принципів біобезпеки та проводяться абіотичні заходи,
спрямовані на недопущення занесення таких вірусних захворювань, як інфекційний
ринотрахеїт індиків, хвороба Ньюкасла та геморагічний ентерит індиків.
Проте, незважаючи на достатньо стабільну епізоотичну ситуацію щодо вірусних
захворювань, трапляються випадки виникнення таких захворювань, як: колібактеріоз,
стрептококоз, особливо в періоди після проведених профілактичних вакцинацій, що,
ймовірно, пов’язано із пригніченням імунної системи індиків та послабленням загальної
резистентності організму.
У період після вакцинацій та ревакцинацій, на тлі зниження імунітету відзначають
незначний падіж птиці. При проведенні патологоанатомічного розтину встановлено такі
зміни: незначне збільшення селезінки, гіперемію тимуса, гіперемію та набряк слизової
оболонки кишківника, фібринозні перикардити та перигепатити (рис. 1–4).

Рис. 1. Гіперемія та крапкові крововиливи у тимусі

Рис. 2. Фібринозний перигепатит
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Рис. 3. Фібринозний перикардит

Рис. 4. Гіперемія та набряк слизової оболонки
клоакальної сумки

Характер таких змін свідчить про розвиток бактеріальних інфекцій на тлі
імунодефіцитного стану організму індиків.
Аналізуючи гістограми титрів антитіл після імунізації нами була відмічена тенденція
зниження кількості резистентної птиці, що може свідчити про підвищений ризик виникнення
певних інфекцій в господарстві. Саме тому, аналізуючи результати серологічних досліджень і
враховуючи досвід науковців у своїх подальших дослідженнях нами було застосовано
препарати для підтримки та стимуляції імунної системи птиці.
При оцінці поствакцинального імунітету на введення живої вакцини проти хвороби
Ньюкасла у ІІ групі, де застосовували імуномодулятор «Біовір», та ІІІ групі, де застосовували
комплекс препаратів – «Біовір» і «Гепафорте» встановлено, що на 10 добу після ревакцинації
(45 доба життя індиків) середній титр антитіл був вищим у ІІ та ІІІ дослідній групі у порівнянні
з контрольною. При цьому кількість імунізованої птиці була більшою, відповідно, на 17 % у
ІІ групі, на 13 % у ІІІ групі. Так, середній титр антитіл до хвороби Ньюкасла у контрольній
групі становив log2 3,96, тоді як у ІІ групі log2 5,32 і ІІІ4,94 що, відповідно, на 1,36 та 0,98 log2
вище як у контролі. Таким чином, ефективність ревакцинації була вища на 13 % у ІІІ групі та
17 % у ІІ дослідній групі у порівнянні з контролем. Застосування препарату «Біовір»
стимулював вироблення антитіл до вакцинного вірусу хвороби Ньюкасла, при цьому
достовірно збільшуючи однорідність вироблення антитіл у вакцинованих індиків (табл. 1).
Таблиця 1
Показники специфічної резистентності індиків до хвороби Ньюкасла та за умов застосування
імуномодулятора «Біовір»
Групи
Контрольна І
Дослідна ІІ
Дослідна ІІІ

10 доба після вакцинації
Кількість імунної
Середній титр
птиці, %
антитіл, log2
68
3,73
67
3,75
67
3,88

10 доба після ревакцинації
Кількість імунної
Середній титр
птиці, %
антитіл, log2
71
3,96
88
5,32
84
4,94

Аналіз поствакцинального імунітету на введення вакцини проти інфекційного
ринотрахеїту (TRT) індиків поряд із застосуванням імуномодулятора «Біовір» показало, що у
всіх дослідних і контрольній групі титри антитіл не перевищували тих показників, які
рекомендовані виробником вакцини. Проте, у ІІ та ІІІ дослідних групах коефіцієнт варіації був
дещо нижчим, ніж у контрольній групі, відповідно, на 6,8 % (54,3%CV) та 3,4 % (57,7 %CV)
проти 61,1 % CV. Коефіцієнт варіації свідчить про однорідність титрів антитіл і чим він
нижчий, тим вища ефективність вакцинації. Середні титри антитіл на 50 добу життя індиків
після вакцинації та ревакцинації у дослідних групах були дещо вищими, відповідно на 2347 та
1766 відносно контролю (рис. 5).
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Рис. 5. Середній титр антитіл до вакцинного вірусу інфекційного ринотрахеїту індиків (TRT)
за застосування імуностимулятора «Біовір»

Таким чином, застосування імуномодулятора «Біовір» у період після вакцинації сприяє
зниженню коефіцієнта варіації, незначному підвищенню середніх титрів антитіл як до хвороби
Ньюкасла, так і до інфекційного ринотрахеїту індиків, збільшуючи однорідність вироблення
антитіл у вакцинованих індиків.
Результати проведених досліджень свідчать, що в перший тиждень життя індиків
досліджувані показники крові птиці як контрольної, так і дослідних груп не мали достовірних
відмінностей (табл. 2).
Таблиця 2
Морфологічні показники крові індиків за застосування імуномодулятора «Біовір»
та гепатопротектора «Гепафорте» (М±m, n=25)
Групи

7

Контрольна І
Дослідна ІІ
Дослідна ІІІ

1,51±0,04
1,52±0,13
1,48±0,7

Контрольна І
Дослідна ІІ
Дослідна ІІІ

85,8±0,31
79,7±0,41
87,2±0,34

Контрольна І
Дослідна ІІ
Дослідна ІІІ

1,67±0,26
1,62±0,41
1,64±0,47

Контрольна І
Дослідна ІІ
Дослідна ІІІ

15,50±0,52
15,33±1,26
15,42±1,07

Контрольна І
Дослідна ІІ
Дослідна ІІІ

29,23±0,79
29,13±0,83
28,07±1,21

Вік індиків, доби
50
70
Еритроцити, Т/л
3,61±0,06
3,60±0,7
2,44±0,10***
2,64±0,2**
2,46±0,12***
2,61±0,3**
Гемоглобін, г/л
122,3±0,37
92,2±2,90
94,9±0,63***
108,9±2,1**
94,2±0,72***
102,6±1,8**
ШОЕ, мм/год.
2,75±0,39
3,0±0,42
3,0±0,35
3,5±0,83
2,9±0,42
3,2±0,71
Лейкоцити, г/л
29,73±1,36
29,83±0,68
19,18±1,26***
22,81±1,2**
19,45±1,31***
23,72±0,81**
Гематокрит, %
36,00±1,21
39,50±0,56
31,25±1,27*
40,38±1,26
30,45±1,37*
38,72±0,74

90
3,69±0,1
2,81±0,4**
2,84±0,7**
105,2±1,3
137,8±1,5**
138,9±1,7**
3,0±0,57
3,75±1,2
3,5±0,9
29,6±1,3
26,34±0,9*
24,92±0,6*
40,53±0,79
41,75±0,65
42,36±0,84

Примітка: *р0,05; **р0,01; ***р0,001 у порівнянні до контрольної групи

У період з 25 по 35 добу життя індиків проводились заходи імунопрофілактики, а також
саме в ці періоди змінюється і раціон індиків, що є сприяючим стресовим фактором, який
послаблює загальну резистентність організму. При вивченні гематологічних показників нами
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було встановлено підвищення кількості еритроцитів у індиків контрольної групи, тоді, як у
птиці ІІ та ІІІ дослідних груп, яким з 35 доби застосовували імуномодулятор «Біовір» та
комплекс «Біовір» і гепатопротектор «Гепафорте», кількість еритроцитів знаходилась на
верхній межі фізіологічної норми для даного віку птиці, але була достовірно нижчою,
відповідно, на 33,7 % та 33,2 % відносно контрольної групи. Упродовж дослідного періоду
кількість еритроцитів у індиків контрольної групи знаходилась в межах від 1,54 до 3,69 Т/л,
що перевищувало фізіологічні норми для досліджуваного віку птиці. На 70 та 90 добу
експерименту у індиків ІІ дослідної групи відзначали незначне підвищення рівня еритроцитів
у крові, в порівнянні з 50 добою досліду та достовірне його зниження, відповідно, на 26,7 %
на 70 добу та 23,8 % на 90 добу досліду, в порівнянні з І контрольною групою індиків.
Достовірні зміни щодо кількості еритроцитів відзначали і у птиці ІІІ дослідної групи. На 70 та
90 добу експерименту кількість еритроцитів у порівнянні з контролем була меншою,
відповідно, на 27,5 % та 23,0 %, але знаходилась у межах фізіологічних норм для даного віку
птиці (табл. 3).
Таблиця 3
Гематологічні показники крові індиків за застосування імуномодулятора «Біовір»
та гепатопротектора «Гепафорте» (М±m, n=25)
Показники
Базофіли, %

Еозинофіли, %

Псевдоеозинофіли, %
Лімфоцити, %

Моноцити, %

Групи
Контрольна І
Дослідна ІІ
Дослідна ІІІ
Контрольна І
Дослідна ІІ
Дослідна ІІІ
Контрольна І
Дослідна ІІ
Дослідна ІІІ
Контрольна І
Дослідна ІІ
Дослідна ІІІ
Контрольна І
Дослідна ІІ
Дослідна ІІІ

Вік індиків, доби
50
70
2,4±0,44
2,7±0,33
0,9±0,43***
1,7±0,71**
0,9±0,34***
1,6±0,54**
4,6±0,72
4,3±0,37
4,2±0,66*
3,9±0,43*
4,4±0,98
4,0±1,01
34,2±1,37
35,5±1,71
36,3±1,61
45,9±0,94**
37,6±1,07
44,4±1,21**
42,5±1,34
52,3±2,0
54,3±0,31***
58,3±1,91**
52,9±1,12***
56,7±0,91**
3,6±0,54
4,9±0,82
3,7±0,36
6,5±0,61
3,7±0,87
5,7±1,02

7
1,0±0,61
0,7±0,21
0,8±0,72
4,0±0,34
3,8±0,12
3,6±0,24
37,3±1,21
32,92±1,15
35,2±0,97
48,0±1,71
50,0±0,98
51,1±0,77
4,8±0,22
4,2±0,41
4,6±0,35

90
2,4±0,45
1,1±0,61**
1,6±0,45**
4,0±0,21
3,6±0,52*
3,8±0,78
38,0±2,0
42,8±0,81*
44,6±1,16**
54,7±1,77
60,0±1,21**
59,8±1,07**
5,8±0,59
6,0±0,91
6,0±0,87

Примітка: * р 0,05; ** р 0,01; *** р0,001 у порівнянні до контролю

Дослідження вмісту гемоглобіну в крові індиків контрольної та дослідних груп
дозволили встановити наступне: у індиків першої групи, разом із зростанням кількості
еритроцитів в крові достовірно підвищувався вміст гемоглобіну. Тоді, як у індиків ІІ та ІІІ
дослідних груп на 50 добу відзначали зниження вмісту гемоглобіну, відповідно, на 22,4 % та
22,9 %. На 70 добу експерименту у індиків контрольної групи на фоні збільшеної кількості
еритроцитів спостерігали значне зниження рівня гемоглобіну. У птиці ІІ та ІІІ дослідної групи
вміст гемоглобіну підвищувався, відповідно, на 18,1 % та 11,3 %, у порівнянні до показників
контрольної групи індиків. Достовірно вищою була величина гематокриту та кількість
лейкоцитів у індиків І групи на 50 добу життя, тоді, як у індиків ІІ та ІІІ дослідної групи ці
показники, як на 70, так і на 90 добу досліду були значно нижчими, проте знаходились в межах
фізіологічних норм для даного віку птиці. Змін у швидкості осідання еритроцитів крові індиків
дослідних та контрольної групи в період дослідів достовірних відмінностей не встановлено.
При аналізі лейкограми крові індиків, вже на 50 добу досліду відмічали достовірне
підвищення кількості лімфоцитів у птиці ІІ групи на 27,7% та ІІІ групі на 24,5 % (табл. 3). Така
тенденція зберігалась і на 70 та 90-у добу експерименту. Застосування індикам дослідних груп
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імуномодулятора та гепатопротектора викликала підвищення кількості лімфоцитів на 70 добу
у птиці ІІ групи на 11,5%, а у ІІІ групи – на 8,4 %, на 90 добу, відповідно, на 9,7 % та 9,3 %.
Тенденційним було і зниження кількості еозинофілів у крові дослідної птиці на 50 добу у ІІ
групі на 8,7 % та ІІІ групі на 4,3 %, відповідно на 70 добу на 9,3% та 6,9 %. Таким чином, у
індиків дослідних груп, які отримували імуномодулятор збільшувалась кількість лімфоцитів
на фоні зниження кількості базофілів, еозинофілів, при чому достовірними ці зміни
відбувались у крові індиків ІІ дослідної групи.
Таким чином, застосування індикам імуностимулятора «Біовір» та гепатопротектора
«Гепафорте» зумовило стійку тенденцію до зниження, але в межах фізіологічної норми,
кількості еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів і рівня гематокриту, у період після дії
абіотичних чинників, а також стабільного стимулюючого впливу досліджуваних препаратів
на процес гемопоезу, що відбувався в організмі птиці в досліджувані періоди життя.
Під час гістологічного дослідження клоакальної сумки індиків контрольної групи на 50
добу досліду нами було встановлено незначне скупчення лімфоцитів у епітеліальній тканині
мозкової речовини між яким проглядались ділянки з пустотами. Межі між кірковою та
мозковою речовинами погано проглядались (рис. 6). Кіркова речовина була витонченою,
сполучнотканинні прошарки – розширені. При гістологічному дослідженні клоакальної сумки
індиків ІІ та ІІІ дослідної групи, які отримували імуномодулятор «Біовір» та гепатопротектор
«Гепафорте», відзначали сформовані лімфоепітеліальні фолікули, полігональної форми з
щільно заселеною лімфоцитами кірковою речовиною, вираженою кортико-медулярною зоною
та малі лімфоцити, які розташовуються у мозковій речовині (рис. 7).

Рис. 6. Клоакальна сумка індиків контрольної групи.
Незначні
ділянки
спустошення
фолікула.
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 20

Рис. 7. Клоакальна сумка індиків ІІІ дослідної групи.
Лімфоепітеліальні фолікули із зрілими клітинами
лімфоїдного ряду. Гематоксилін та еозин.
Ок.10, об. 20

На 70 та 90 добу експерименту клоакальна сумка індиків контрольної групи, які
вирощувались в умовах господарств із застосуванням усіх необхідних схем лікувальнопрофілактичних заходів зазнавала помітних морфологічних змін. Лімфоепітеліальні фолікули
клоакальної сумки деформувались, дещо видовжувались, в епітелії проглядались ділянки з
дрібноміхурцевими утвореннями. Характерним було явище збіднення лімфоїдних вузликів
лімфоцитами. Зміни у клоакальній сумці характеризувались порушенням утворення нових
клітин, що, у свою чергу, призводило до виснаження органу, особливо під час формування
імунної відповіді. Виявлені структурні зміни вказують на розвиток прогресуючої
делімфатизації, що спричиняла згладжування меж між кірковою та мозковою зонами в
структурі лімфоїдних вузликів і суттєве зменшення кількості клітин лімфоїдного ряду. Вище
згадані зміни свідчать про наявність істотної біологічної дії абіотичних факторів,
імуносупресію з виснаженням органу імуногенезу, порушення клітинної проліферації та
дискординацію імунорегуляторних процесів і взаємодій у рамках імунної системи.
За гістологічного дослідження клоакальної сумки індиків ІІ та ІІІ дослідних груп після
застосування імуномодулятора «Біовір» та гепатопротектора «Гепафорте» відзначали
компактне розміщення одних біля одних лімфоепітеліальних фолікулів із добре
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структурованою периферичною кірковою та центральною мозковою речовинами (рис. 8). При
фарбуванні за Браше, чітко виділялась гермінативна зона мозкової речовини, бластні форми
клітин збагачені РНК (рис. 9). У кірковій зоні переважали малі та середні лімфоцити, незрілі
клітини та поодинокі плазмоцити. У мозковій зоні розміщувались великі та середні
лімфоцити, плазмоцити та макрофаги.

Рис. 9. Клоакальна сумка індиків ІІ дослідної групи
на 50 добу досліду. Виражена реакція плазматизації.
Збільшення кількості плазмобластів (показано
стрілкю). Фарбування за Браше. Ок. 10, об. 40

Рис. 8. Клоакальна сумка індиків ІІ дослідної групи
на 50 добу досліду. Компактне розміщення
лімфоепітеліальних вузликів. Чітка диференціація
кіркової і мозкової речовин. Гематоксилін та еозин.
Ок. 10, об. 20

Поділ більшості лімфоїдних вузликів на кіркову та мозкову речовину як на 70, так і на
90 добу досліду збережений, проте відзначається незначне збіднення мозкової речовини
більшості лімфоїдних вузликів клітинними елементами. Окрім цього у деяких лімфоїдних
вузликах розвиваються зміни структурних елементів мозкової речовини. Унаслідок цього,
центральна частина деяких лімфатичних вузликів заповнюється некротичними масами,
формуються залозистоподібні структури, що може вказувати на пригнічення лімфопоезу.
Отже, аналізуючи зміни в клоакальній сумці індиків, як центрального органу
імуногенезу, за застосування імуностимулятора «Біовір» нами було встановлено, що у індиків
ІІ та ІІІ груп, яким застосовували даний препарат виявляли помірну імунологічну реактивність
організму, регуляцію кількості Т- і В-лімфоцитів, підвищення резистентності організму за
рахунок стимуляції імуногенезу. Проте, на 90-у добу життя індиків за умов короткотривалого
одноразового застосування імуномодулятора нами було відмічено формування залозистих та
некротичних мас у мозковій речовині лімфоепітеліальних фолікулів, а також незначне
збіднення мозкової речовини лімфоцитами, що може вказувати на пригнічення лімфопоезу, а
також розвиток інволютивних процесів у органі.
У індиків, яким не застосовували імуномодулятор «Біовір», відзначали зміни,
характерні для розвитку імуносупресії із швидким виснаженням органу, порушення клітинної
проліферації та дискординації імунорегуляторних процесів і взаємодій у рамках імунної
системи.
ВИСНОВКИ
1. На основі проведених досліджень встановлено, що застосування препарату «Біовір»
у період після вакцинацій сприяє зниженню коефіцієнта варіації, незначному підвищенню
середніх титрів антитіл як до хвороби Ньюкасла, так і до інфекційного ринотрахеїту індиків,
збільшуючи однорідність вироблення антитіл у вакцинованих індиків.
2. Застосування індикам імуностимулятора «Біовір» та гепатопротектора «Гепафорте»
зумовило стійку тенденцію до зниження, але в межах фізіологічної норми, кількості
еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів і рівня гематокриту, у період після дії абіотичних
чинників, а також стабільного стимулюючого впливу досліджуваних препаратів на процес
гемопоезу, що відбувався в організмі птиці в досліджувані періоди життя.
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3. Аналізуючи зміни в клоакальній сумці індиків, як центрального органу імуногенезу
за застосування імуностимулятора «Біовір» нами було встановлено, що у індиків ІІ та ІІІ груп,
виявляли помірну імунологічну реактивність організму, регуляцію кількості Т- і Влімфоцитів, підвищення резистентності організму за рахунок стимуляції імуногенезу.
Перспективи досліджень. Вивчення біохімічних змін в організмі індиків за
комплексного застосування імуномодулятора «Біовір» та гепатопротектора «Гепафорте».
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SUMMARY

Processes, the main pathogenetic link of which are the violations of the body's immune
system, occupy a significant part in the structure of bird’s disease. This is especially acute in the
period after vaccinations and revaccinations, when bacterial infections occur on the background of
weakening of the general resistance.
For the purpose of minimization he using of antibacterial drugs and control the immune status
of bird and for the normal functioning of the organism with the intensification of cultivation
technologies is recommended to use immune-correctors. The article presents the results of research
the age dynamics of changes in hematological, biochemical and immunological indicators of the
turkey organism in the conditions of using the immune-modulator "Biovir" and hepatoprotector
"Gepaforte" for the influence of the abiotic factors. It was presented the analysis of artificial active
immunity of turkeys for the administration of Newcastle disease vaccine and infectious
rhinotracheitis vaccine. It was established that the using of the immune-modulator "Biovir" helps to
decrease the coefficient of variation and increase the homogeneity of antibody production in
vaccinated turkeys. It was revealed that the complex application of the immune-modulator and
hepatoprotector contributes to the increase of bactericidal and lysozyme activity of the serum, while
regulating the specific cell and humoral immunity.
Pathogistological changes in the cloacal sac for the using of the immune-modulator "Biovir"
indicate about moderate immunologic responsiveness with the stimulation of the plasma cells’
production in the organ and the regulation of the number of T- and B-lymphocytes.
Keywords: TURKEYS, ANTYBODI TITRES, INDICATORS OF NONSPECIFIC
RESISTANCE, IMMUNE SYSTEM, BIOVIR, HEPAFORTE, METABOLIC PROCESS, CLOAK
SAC.
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АННОТАЦИЯ
В структуре заболеваемости птицы значительную часть занимают процессы,
патогенетическим звеном которых являются нарушения со стороны иммунной системы.
Особенно остро это ощущается в период после вакцинации и ревакцинаций, когда на фоне
ослабления общей резистентности возникают бактериальные инфекции. С целью
минимизации использования антибактериальных препаратов и контроля иммунного статуса
птицы, для нормального функционирования организма при интенсификации технологий
выращивания, рекомендуют применять иммунокорректоры. В статье представлены
результаты исследований возрастной динамики изменений гематологических и
иммунологических
показателей
организма
индюков
в
условиях
применения
иммуномодулятора «Биовир» и гепатопротектора «Гепафорте» при действии абиотических
факторов. Показано анализ поствакцинального иммунитета индюков на введение вакцины
против болезни Ньюкасла и инфекционного ринотрахеита. Установлено, что применение
иммуномодулятора «Биовир» способствует снижению коэффициента вариации и увеличение
однородности выработки антител у вакцинированных индюков. Выявлено, что комплексное
применение иммуномодулятора и гепатопротектора, регулирует специфический клеточный и
гуморальный иммунитет. Патогистологические изменения в клоакальной сумке при
применении иммуномодулятора «Биовир» свидетельствуют об умеренной иммунологической
реактивность со стимуляцией выработки плазматических клеток в органе с регуляцией
количества Т и В-лимфоцитов.
Ключевые
слова:
ИНДЮКИ,
ТИТРЫ
АНТИТЕЛ,
ПОКАЗАТЕЛИ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ, ИММУННАЯ СИСТЕМА, БИОВИР,
ГЕПАФОРТЕ, ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, КЛОАКАЛЬНАЯ СУМКА.
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КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ
ЗА СПОНТАННОГО ОТРУЄННЯ КИТАЙСЬКИХ ПЕРЕПЕЛІВ
(COTURNIX CHINENSIS) ДІАЗИНОНОМ
В. В. Туманов5, здобувач
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна
Фосфорорганічні пестициди, у тому числі діазинон, досить часто використовуються
для несанкціонованого отруєння птахів. Діагностика отруєнь потребує комплексного
клінічного, патолого-анатомічного та хіміко-токсикологічного дослідження. У результаті
проведеного дослідження детально вивченено клінічні симптоми та структурні зміни, які
розвиваються за спонтанного отруєння китайських перепелів діазиноном. Виявлені клінічні
ознаки (тремор та парези крил, спастичні скорочення, судоми, а надалі паралічі м’язів
тазових кінцівок, некоординовані рухи тощо) вказують на порушення нормального
проходження нервових імпульсів у центральній та периферичній нервовій системі. Під час
проведеного патоморфологічного дослідження виявили виражені дисциркуляторні зміни:
гостру застійну гіперемію, стаз і діапедезні крововиливи, а також дистрофічні та
некротичні зміни нейронів головного мозку, епітелію ниркових канальців, гепатоцитів,
кардіоміоцитів тощо. Під час розтину відбирали матеріал (вміст вола, а також загальні
проби печінки та нирок) з метою визначення у них токсичних речовин. Унаслідок проведеного
Науковий керівник – Р. С. Данкович, к. вет. н., доцент кафедри нормальної та патологічної
морфології і судової ветеринарії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького
5
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токсикологічного дослідження екстракту вмісту вола, а також печінки та нирок методом
тонкошарової хроматографії на папері з проявленням йод-вісмутовим реактивом отримано
якісну позитивну реакцію щодо сполуки діазинон.
Ключові слова: ФОСФОРОРГАНІЧНІ ПЕСТИЦИДИ, ДІАЗИНОН, ОТРУЄННЯ,
КИТАЙСЬКИЙ ПЕРЕПЕЛ (COTURNIX CHINENSIS), ПАТОМОРФОЛОГІЯ, ГОСТРА
ЗАСТІЙНА ГІПЕРЕМІЯ, СТАЗ, ВАЖКІ ЗМІНИ НЕРВОВИХ КЛІТИН, ДИСТРОФІЯ,
НЕКРОЗ.
Одним із високоефективних неспецифічних фосфорорганічних інсектицидів є діазинон
(O,O-діетил O-2-ізопропіл-6-метилпіримідин-4-іл фосфоротіоат), що володіє вираженими
акарицидними та нематоцидними властивостями, широко використовується у рослинництві
та ветеринарній медицині [1-3]. Спонтанні отруєння птахів діазиноном трапляються досить
часто, що насамперед пов’язано з високою чутливістю їх до зазначеного препарату [4, 5].
За перорального потрапляння діазинон швидко всмоктується в органах травлення,
метаболізує з утворенням діазоксону та виводиться в основному з сечею [6]. Вираженість
структурних змін залежить від дози та кратності надходження діазинону. У вітчизняній
літературі повідомлення щодо патологоанатомічних змін та лабораторної діагностики
отруєння птахів діазиноном зустрічаються рідко, що утруднює діагностику зазначеного
захворювання. Зважаючи на різнопланове використання діазинону, вивчення клінічних ознак,
а також патоморфологічних змін за спонтанного отруєння птахів зазначеним
фосфорорганічним інсектицидом є актуальним питанням ветеринарної медицини і має
науково-практичне значення.
Матеріали і методи. Дослідження провели на китайських перепелах – Соturnix
chinensis (n=8), у яких діагностували захворювання, що мало ознаки спонтанного отруєння. У
хворої птиці детально вивчено клінічну картину. Для контролю використовували клінічно
здорових китайських перепелів – Соturnix chinensis (n=5). Розтин птахів проводили за методом
Шора з діагностичною метою. Шматочки органів фіксували у 10 % нейтральному формаліні,
96 % етиловому спирті та рідині Карнуа. Гістозрізи виготовляли за допомогою санного та
заморожуючого мікротомів, фарбували гематоксиліном та еозином, суданом-ІІІ, а також за
методом Ніссля [7]. Морфологічні зміни в клітинах головного мозку вивчали відповідно до
класифікації, що наведена у науковій праці “Гистопатология центральной нервной системы”
[8]. Гістологічне дослідження препаратів та їх фотографування проводили з використанням
мікроскопа Leica DM-2500 (Switzerland), фотокамери Leica DFC450C і програмного
забезпечення Leica Application Suite Version 4.4. Також проводили хіміко-токсикологічне
дослідження екстракту вмістимого вола, а також печінки та нирок методом тонкошарової
хроматографії на папері з проявленням йодвісмутовим реактивом (експрес-метод) для
визначення наявності діазинону [9].
Результати й обговорення. У китайських перепелів, у яких реєстрували отруєння
діазиноном, відзначали пригнічення, блідість слизових оболонок, пронос. Птахи сиділи
опустивши крила, не поїдали корм, втрачали масу тіла. Надалі розвивались тремор та парези
крил, судоми, спастичні скорочення м’язів тазових кінцівок, наростала м’язова слабість. З
ротової порожнини виділялась мутна дещо тягуча рідина. У термінальні періоди хвороби
відзначали гіпотермію, некоординовані рухи, птахи падали на спину, не могли підвестись, у
них реєструвались спазми різних груп м’язів, паралічі, утруднене та часте дихання, що
супроводжувалось хрипами, у період агонії розвивався ціаноз шкіри.
За зовнішнього огляду трупів китайських перепелів виявили гостру застійну гіперемію
шкіри та підшкірної клітковини, яка супроводжувалась вираженою синюшністю зовнішніх
покривів, особливо передньої частини тіла. Пір’я навколо клоаки було склеєне та забруднене
напіврідкими каловими масами біло-жовтого кольору. Трупне заклякання було яскраво
вираженим. Воло містило незначну кількість слизистої маси. У тонкому кишечнику
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відзначали помірно виражену гіперемію слизової оболонки та збільшення кількості слизу сірожовтого кольору.
Печінка була збільшена, помірно дряблої консистенції, неоднорідно забарвлена у
коричнево-червоний колір, з поверхні розрізу стікала венозна кров. Жовчний міхур був різко
розширений, переповнений жовчю світло-зеленого кольору. За гістологічного дослідження
печінки виявили різке розширення та переповнення еритроцитами венозних судин різного
калібру (рис. 1), а також внутрідолькових капілярів синусоїдного типу. Еритроцити у судинах
досить часто склеювались. Також реєстрували дрібновакуольну дистрофію та некротичні
зміни гепатоцитів. Відзначали помірне збільшення кількості макрофагів та лімфоцитів у
стромі печінки.
Нирки також були збільшені, нерівномірно забарвлені у сіро-жовтий колір з
вкрапленнями червоного кольору. Консистенція нирок була неоднорідною, здебільшого
пружною, подекуди в’ялою. За гістологічного дослідження виявляли некротичні зміни
епітеліоцитів ниркових канальців, що були найбільш вираженими у проксимальному сегменті
нефрона. За умов розвитку некротичних змін ядра епітеліоцитів ниркових канальців
зменшувались в об’ємі, ставали однорідно та інтенсивно базофільними (каріопікноз),
розпадались на окремі глибки (каріолізис). В окремих нефроцитах унаслідок повної
дезінтеграції хроматину ядра не вузуалізувались (каріолізис). Цитоплазма деяких
епітеліоцитів ниркових канальців також розпадалась на окремі глибки (плазморексис). Досить
часто некротизовані клітини або їх фрагменти десквамувались у просвіт канальців. Венозні
судини, а також капіляри перитубулярної капілярної сітки були розширені, переповнені
еритроцитами (рис. 2). Еритроцити у капілярах розташовувались у декілька рядів,
склеювались. Траплялись перивазальні набряки та діапедезні крововиливи.
За дослідження серця встановили помірне розширення і переповнення кров’ю правого
передсердя та шлуночка, незначне потоншення їх стінки. Міокард був забарвлений у бідорожевий колір, консистенція його була здебільшого пружна, ендокард – гладкий та
блискучий. За гістологічного дослідження виявили, що цитоплазма окремих кардіоміоцитів
втрачали посмугованість. Поодинокі кардіоміоцити зазнавали некротичних змін. Судини
міокарду були розширені, переповнені еритроцитами.

Рис. 1.
Різке
розширення
та
переповнення
еритроцитами венозної судини печінки. Склеювання
еритроцитів у просвітах внутрідолькових капілярів
синусоїдного типу. Гематоксилін та еозин х 400

Рис. 2. Розширення та переповнення еритроцитами
венозної судини нирок, а також капілярів
перитубулярної капілярної сітки. Склеювання
еритроцитів у просвіті венозної судини та в
капілярах. Некротичні зміни епітелію ниркових
канальців. Гематоксилін та еозин х 400

Досить виражені гістологічні зміни реєстрували у центральній нервовій системі. За
макроскопічного дослідження виявляли розширення та переповнення кров’ю судин великих
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півкуль головного мозку. Гістологічно спостерігали розширення та переповнення
еритроцитами переважно судин венозного русла. Подекуди траплялись діапедезні
крововиливи (рис. 3). У капілярах відзначали розвиток стазу: вони були розширені,
переповнені еритроцитами, які досить часто розташовувались у декілька рядів, склеювались.
У нейронах розвивались виражені дистрофічні та некротичні зміни. Виявили ураження
характерні для важких змін нервових клітин (рис. 4). Зокрема, реєстрували набухання тіла та
відростків нейронів, розчинення тигроїдної субстанції, унаслідок чого цитоплазма нервових
клітин за методом Ніссля забарвлювалась у гомогенно блідо-голубий колір. Ядро
розташовувалось ексцентрично, ставало інтенсивно базофільним або нерівномірно
зафарбованим. Досить часто відзначали зморщення ядра (каріопікноз). В багатьох нервових
клітинах ядро не візуалізувалось (каріолізис), а цитоплазма ущільнювалась, забарвлювалась
гомогенно та інтинсивно ацидофільно (плазмопікноз). Подекуди у цитоплазмі з’являлись
вакуолі видовженої форми, що були заповнені просвітленою рідиною. За фарбування
гістозрізів суданом-ІІІ, виготовлених за допомогою заморожуючого мікротома, нейтральних
жирів у цитоплазмі нейронів не виявляли. У різних відділах головного мозку траплялись
клітини-тіні.

Рис. 3. Розширення та переповнення еритроцитами
венозної судини великих півкуль головного мозку.
Діапедезний крововилив. Гематоксилін та еозин х 400

Рис. 4. Важкі зміни клітин Пуркіньє мозочка.
Гематоксилін-еозин х 400

Під час розтину відбирали матеріал (вміст вола, а також загальні проби печінки та
нирок) з метою виявлення у них токсичних речовин. Унаслідок проведеного нами дослідження
екстракту з відібраного вмісту вола, печінки та нирок методом тонкошарової хроматографії
(експрес-метод визначення діазинону) на папері з проявленням йод-вісмутовим реактивом
отримано якісну позитивну реакцію щодо сполуки діазинон (О, О-діетил-О-(2-ізопропіл-4метилпіримідил-6)тіофосфат). Чутливість реакції 4 мкг/см2.
ВИСНОВКИ
У випадку спонтанного отруєння китайських перепелів діазиноном розвиваються
клінічні ознаки (тремор та парези крил, спастичні скорочення, судоми, а надалі паралічі м’язів
тазових кінцівок, некоординовані рухи тощо), що вказують на порушення нормального
проходження нервових імпульсів у центральній та периферичній нервовій системі. За
патологоанатомічного дослідження виявили виражені дисциркуляторні процеси (гостру
застійну гіперемію, стази, діапедезні крововиливи), дистрофічні та некротичні зміни епітелію
ниркових канальців, гепатоцитів, кардіоміоцитів, а також нейронів головного мозку (важкі
зміни нервових клітин).
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Перспективи досліджень. Актуальними напрямками подальших досліджень є
вивчення ультраструктурних змін, а також патогенезу отруєння діазиноном, розробка нових
методів експрес-діагностики за спонтанних інтоксикацій птахів пестицидами.
CLINICAL MANIFESTATIONS AND PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES
OF SPONTANEOUS POISONING BY DIAZINON IN CHINENSIS PAINTED QUIAL
(COTURNIX CHINENSIS)
V. Tumanov
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyi
50, Pekarska str., Lviv, 79010, Ukraine
SUMMARY
Organophosphate pesticides, including diazinon, often used for illegal poisoning wild or
domestic birds. For an objective diagnosis in such cases it is necessary to complete pathoanatomical
and chemico-toxicological studies. The research was conducted on Chinensis painted quil (Coturnix
chinensis). The birds were killed as a result of spontaneous poisoning of the diazinon. Sick birds (n
= 8) were delivered of the Department of Normal and Pathological Morphology and Forensic
Veterinary Medicine of the Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies Lviv for the purpose of diagnosis. In the course of the study, clinical manifestation
and pathoanatomical changes were studied for diazinon poisoning. The breeding of birds was carried
out using the Shores method. The organs were fixed in 10% neutral formalin, 96% ethanols and
Carnoy’s solution. The histological sections were made using a sown and freezing microtome, stained
hematoxylin and eosin, sudan-III and Nissl methods. The histological study of the preparations and
their photographing was performed using microcope Leica DM 2500, and camera Leica Leica DFC
450 C., Application Suite Version 4.4.0. Also, a chemico-toxicological study was selected content
crop of birds, the liver and kidneys by thin-layer chromatography on a paper with a iodine-permeable
reagent (express method) to determine the presence of diazinon.
In the case of spontaneous poisoning of Chinensis painted quil by diazinone develops clinical
signs (tremor and paresis of wings, spastic contractions, convulsions, and subsequently paralysis of
pelvic floor muscles, uncoordinated movement), indicating a violation of the normal passage of nerve
impulses in the central and peripheral nervous system. When conducted pathoanatomical studies
revealed pronounced dyscirculatory processes: acute passive hyperemia, stasis, perivascular edema
and hemorrhage. Also registered alteration (protein degeneration and necrosis) of hepatocytes,
cardiac muscle cells, ephitelial cells of proximal tubules. In the brain recorded pronounced changes
of neurons: severe changes in nerve cells, and in some cases shadow cells were detected. When
autopsy selected material for chemical-toxicological research. As a resultе the research the extract of
selected content crop, the liver and kidney of birds by the method of layer chromatography paper
manifestation of iodine bismuth quality received positive reaction on the compound diazinon.
Keywords: ORGANOPHOSPHATE PESTICIDES, DIAZINON, CHINENSIS PAINTED
QUIL (COTURNIX CHINENSIS), POISONING, ANATOMICAL PATHOLOGY, ACUTE
PASSIVE HYPEREMIA, SEVERE NEURONAL CHANGES, NECROSIS.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРИ СПОНТАННОМ ОТРАВЛЕНИИ РАСПИСНЫХ ПЕРЕПЕЛОВ (COTURNIX
CHINENSIS) ДИАЗИНОНОМ
В. В. Туманов
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий
имени С. З. Гжицкого
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
АННОТАЦИЯ
Фосфорорганические пестициды, в том числе диазинон, достаточно часто применяют
для несанкционированного отравления диких, а также домашних птиц. В статье описаны
клинические признаки и структурные изменения, развивающиеся при отравлении расписных
перепелов диазиноном. Выявленные клинические признаки (тремор и парезы крыльев,
спастические сокращения, судороги, а в дальнейшем параличи мышц тазовых конечностей,
некоординированные движения) указывают на нарушение нормального прохождения
нервных импульсов в центральной и периферической нервной системе. При
патологоанатомическом исследовании обнаружено выраженные нарушения кровообращения:
острую венозную гиперемию, стазы, периваскулярные отеки и диапедезные кровоизлияния.
Также развиваются дистрофические и некротические изменения гепатоцитов, нефроцитов,
кардиомиоцитов. В головном мозге регистрировали выраженные альтеративные изменения
нейронов: тяжелые изменения нервных клеток, кое-где обнаружили клетки-тени. Во время
автопсии отбирали материал (кормовые массы с зоба, пробы печени и почек) для проведения
химико-токсикологического исследования. В результате проведения исследования экстракта
из содержимого зоба, а также печени и почек методом тонкослойной хроматографии на бумаге
с проявлением йод-висмутовым реактивом (экспресс-метод) получено качественную
положительную реакцию по соединению диазинон.
Ключевые слова: ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕСТИЦИДЫ, ДИАЗИНОН,
ОТРАВЛЕНИЯ, РАСПИСНОЙ ПЕРЕПЕЛ (COTURNIX CHINENSIS), ХРОМАТОГРАФИЯ,
ПАТОМОРФОЛОГИЯ, ОСТРАЯ ЗАСТОЙНАЯ ГИПЕРЕМИЯ, СТАЗ, ТЯЖЕЛЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НЕРВНЫХ КЛЕТОК, ДИСТРОФИЯ, НЕКРОЗ.
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ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОСЛИННИХ
І ТВАРИННИХ БІЛКОВИХ ДОБАВОК, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ
ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ М᾽ЯСНИХ ПРОДУКТІВ
Т. І. Фотіна, д-р вет. наук, професор,
А. Л. Старосельська, аспірант
Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
В умовах дефіциту м’ясної сировини високої якості для виготовлення м’ясних
продуктів виробники все частіше вдаються до застосування функціональних харчових
білкових добавок, які підвищують вихід продукту, знижуючи тим самим його собівартість.
У статті наведено результати досліджень білкових харчових добавок тваринного та
рослинного походження. Визначено їх морфологічні тинкторіальні та морфометричні
особливості, проведено диференціацію з метою можливості подальшої ідентифікації у
готовій м'ясній продукції. Для визначення мікроструктури білкових добавок до модельної
фаршевої системи вносили сипучі харчові добавки, що містять білок рослинного або
тваринного походження, виготовляли гістологічні препарати і проводили їх ідентифікацію.
Ключові слова: М'ЯСНІ ПРОДУКТИ, ХАРЧОВІ ДОБАВКИ, МОРФОЛОГІЯ,
ТВАРИННИЙ БІЛОК, СОЄВИЙ БІЛОК.
В умовах дефіциту якісної вітчизняної м'ясної сировини виробники все частіше
застосовують харчові добавки як білкової, так і вуглеводної природи, які надають продукту
необхідних технологічних властивостей, збільшують вихід готової продукції на 115–200 % та
дозволяють отримати незаконні прибутки.
Сучасний ринок харчових добавок для м'ясної промисловості пропонує виробництву
широкий спектр готових комплексних сухих сипучих сумішей для приготування білковожирових емульсій, для ін'єкування крупно-кускових напівфабрикатів як вітчизняного, так і
зарубіжного виробництва, які містять у своєму складі тваринний та рослинний білок,
крохмалі, гідроколоїди, емульгатори, фосфати тощо [1, 2]. Такі добавки мають високу
здатність до гідратації. В деяких випадках виробники застосовують їх для виготовлення
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штучного сала з різних видів природніх жирів, використовуючи при цьому весь харчовий жир,
що залишається в процесі переробки на підприємстві [3].
Білкові добавки тваринного походження виготовляються в основному зі свинячої шкіри
та жилки, свинячого тримінгу, яловичої жилки, плазми крові, молочної сироватки та яєць [4,
5]. Рослинні білкові добавки являють собою продукти переробки сої, такі як соєвий ізолят,
текстурат і концентрат. Наявність та походження білкових харчових добавок, їх
диференціацію та морфологію можна ідентифікувати за допомогою проведення
мікроструктурних досліджень [5, 6].
Матеріали і методи. Для вивчення морфологічних особливостей харчових добавок
білкової природи гістологічним методом виготовляли модельну фаршеву систему наступним
чином: відбирали зразки вирізки свинячої, яка містить м'язову, сполучну та жирову тканини,
потім подрібнювали її на м'ясорубці до стану фаршу. До контрольного зразку не вносили
харчові добавки. Далі зразки досліджували гістологічним та морфометричним методом, а
також за допомогою скануючої електронної мікроскопії.
Результати й обговорення. Морфологічні особливості соєвого ізольованого білка.
Характерною технологічною особливістю соєвого білка є його висока здатність до зв᾽язування
води, розчинність та низька в᾽язкість. Соєвий ізольований білок має досить специфічну
структуру та виявляється у гістологічних препаратах у вигляді окремих округлих часток
різного розміру або крупних конгломератів. Характерною особливістю соєвого ізоляту є
кільцеподібна форма з невеликим краплеподібними отворами всередині, що іноді нагадують
за формою гантелі, бублики. При застосуванні великої кількості соєвого ізольованого білка
кільця можуть нашаровуватись одне на одного, утворюючи стовпчики (рис. 1, 2).

Рис. 1. Соєвий ізолят. Ок.10, об. 40.

Рис. 2. Соєвий ізолят (показано стрілкою). Скануюча
електронна мікроскопія.

При фарбуванні гематоксиліном з еозином рівномірно зафарбовується у рожевий колір.
Переважно часточки розташовуються в ділянках з найбільшою ступінню подрібнення в
асоціації з дрібнозернистою білковою масою. Розміри соєвого ізоляту коливаються від 20 до
120 мкм завдовжки. Внаслідок специфічної будови, ідентифікація соєвого ізоляту в готовій
продукції не викликає труднощів.
Морфологічні особливості соєвого текстурованого білка. Соєвий текстурований білок
(рис. 3) за своєю структурою є максимально наближеним до структури м'язового волокна, є
його імітатором, через що часто застосовується у ковбасних виробах та напівфабрикатах, де
ступінь подрібнення інгредієнтів досить низька (наприклад, у шинці). Соєвий текстурат при
мікроструктурному дослідженні має вигляд витягнутих фібрилярних структур, що зовнішнє
нагадують м'язове волокно, позбавлене поперечної посмугованості і ядра.
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Рис. 4. Фрагмент оболонки соєвого боба. Скануюча
електронна мікроскопія

Рис. 3. Соєвий текстурований білок: 1-видовжені
фібрилярні структури; 2- рослинні клітини

Клітини мають видовжену форму, вузькі, розташовуються групами паралельно одне до
одного і зафарбовуються при фарбуванні гематоксиліном з еозином у інтенсивний рожевий
колір із фіолетовим відтінком. Окрім видовжених фібрилярних структур, також виявляються
рослинні клітини, які мають не зафарбовану целюлозну оболонку та фрагменти оболонок
соєвих бобів. Розміри окремих фрагментів соєвого текстурату складали від 50 мкм до 5 мм
завдовжки.
Морфологічні особливості соєвого борошна. Соєве борошно мікроструктурно
представляє собою скупчення однотипних рослинних клітин з різною морфологічною
будовою. Клітини розташовуються групами, прилягаючи щільно одна до одної і формують
овальні гранули. Середній розмір гранул складав 20х60 мкм (рис. 4).
Рослинні компоненти білкової природи після термічної обробки суттєво не змінювали
свою морфологічну структуру, проте спостерігалось незначне збільшення у розмірах
внаслідок їх гідратації.
Морфологічні особливості харчових добавок, що містять тваринний білок.Тваринний
білок разом із рослинним часто входять до складу білково-жирових емульсій, які значно
здешевлюють м᾽ясний продукт. Препарат, виготовлений із внесенням тваринного білка зі
шкірки свинячої, гістологічно характеризувався бізофільністю, пористою неоднорідною
структурою, містив дрібні глибки та залишки еозинофільних структур. Зразок являє собою
високо гідролізований колаген із фрагментами еластинових волокон рожевого кольору та
фрагментами ядерних утворень фібробластів темно-синього кольору (рис. 5).

Рис. 5. Тваринний білок
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Білково-жирова емульсія – це комплексна добавка, яка у своєму складі містить
низькосортні тваринні та рослинні жири, фосфати а також білковий компонент, що може
складатися із тваринного та рослинного білку. Саме тому, поряд із структурними елементами
колагену, досить часто наявні включення соєвого ізоляту.
ВИСНОВКИ
Отже, завдяки отриманим даним про морфологічну структуру рослинних та тваринних
добавок, можна сформулювати основні критерії ідентифікації їх у складі готової м'ясної
продукції: це форма часток, особливості їх розташування у фарші, розміри та тинкторіальні
властивості. Для диференціації соєвих білкових компонентів додатковим показником є
наявність у препараті фрагментів оболонки соєвого боба, специфічна структура часточок,
наявність целюлозної оболонки у рослинних клітинах. Препарати з тваринного білка в
загальному вигляді являють собою білковий препарат на основі волокон тваринної сполучної
тканини та її міжклітинної волокнистої речовини з різною ступенем гідратації.
Перспективи досліджень. Планується ідентифікація фактичного складу м'ясних
консервів для дитячого харчування.
STUDY OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF PROTEIN AND ANIMAL PROTEINS
OF PROTEINS USED IN MEAT PRODUCTS PRODUCTION
T. I. Fotina, A. L. Staroselska
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
In the conditions of a shortage of high-quality meat raw materials for the production of meat
products, manufacturers are increasingly resorting to the use of functional food protein supplements,
which increase the yield of the product, thereby reducing its cost. This article presents the results of
microstructural studies of protein food additives of animal and plant origin. Their morphological,
morphometric and tinctorial features were studied, differentiation was carried out for the purpose of
subsequent identification in the finished meat products. For the study, model forcemeat systems were
manufactured into which the bulk food additives were added in accordance with the manufacturer's
instructions; histological preparations were made and their identification was carried out.
Keywords: MEAT FOODS, FOOD ADDITIONS, MORPHOLOGY, ANIMAL
ALBUMEN, SOY-BEAN ALBUMEN.
ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ БЕЛКОВЫХ ДОБАВОК
РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Т. И. Фотина, А. Л. Старосельская
Сумской национальный аграрный университет
ул. Г. Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В условиях дефицита мясного сырья высокого качества для производства мясной
продукции производители все чаще прибегают к применению функциональных пищевых
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белковых добавок, которые увеличивают выход продукта, снижая тем самым его
себестоимость. В данной статье приведены результаты микроструктурных исследований
белковых пищевых добавок животного и растительного происхождения. Изучены их
морфологические, морфометрические и тинкториальные особенности, проведена
дифференциация с целью последующей идентификации в готовой мясной продукции. Для
проведения исследования были изготовлены модельные фаршевые системы, в которые
вносили сыпучие пищевые добавки согласно указаниям производителя; изготовлены
гистологические препараты и проведена их идентификация.
Ключевые слова: МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ, ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ, МОРФОЛОГИЯ,
ЖИВОТНЫЙ БЕЛОК, СОЕВЫЙ БЕЛОК.
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THE EFFECT OF PRENATAL TREATMENT WITH Β-HYDROXY-ΒMETHYLBUTYRATE ON THE SMALL INTESTINE MORPHOLOGY
IN A MINK MODEL
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The effect of prenatal dietary supplementation with β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) on
the intestinal morphology of American mink offspring was determined. A total of 14 primiparous
minks were randomly assigned to two groups receiving either a basal diet or the same diet
supplemented with 0.02 g/kg b.w./day HMB during gestation period. Maternal HMB supplementation
resulted in significant increase of absorptive surface of duodenum in females. Male offspring had
thinner mucosa, submucosa and myenteron, shorter and wider villi as well as narrower and dipper
crypts, although not significantly. Almost opposite situation was noticed in female offspring, where
villi were longer and thinner, and crypts were dipper, as well as moderate effect on myenteron. In
summary, maternal HMB supplementation during gestation period affected intestinal structure in the
offspring and the observed effect was gender dependent.
Keywords: PRENATAL TREATMENT, SMALL INTESTINE, MORPHOLOGY, MINK
MODEL.
The development of gastrointestinal tract as well as nutrition decides on a health status and
the growth of an organism. Since the fetal live is one of the most critical stage of development and
can be subjected to regulation by hormones and nutritional status of mother it may be possible to
improve the development of digestive system by prenatal programming [1–3]. Breeding animals like
minks are subjected to intensive production regimes achieved through proper nutrition which involves
properly arranged feed rations. However, diseases in the perinatal period and metabolic diseases
associated with the rearing period are the consequences of improper animal feeding and/or nutrients
absorption related with the structure of small intestine mucosa. Therefore there is a search for methods
or substances which would improve the health status of the digestive system [3, 4]. One of such
substances may be β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) which plays a key role in animal metabolism
as a metabolite of leucine. Leucine, in turn, an essential branched-chain amino acid acts as a substrate
for protein and cholesterol biosynthesis and as a signaling molecule. HMB ameliorates loss in body
weight, lean mass and reduction in the muscle fiber cross-sectional area [4–6]. Dietary
supplementation with HMB improved bone and dental development, immune function and health
status as well as increased the fat content of milk in lactating animals [6-9]. Recent studies also
showed a positive impact of prenatal administration of HMB on postnatal growth and development
[10]. Thus the aim of this study was to elucidate the effect of maternal HMB treatment on the
development of selected morphological parameters of small intestine of mink offspring.
Materials and methods. The experiment was approved by The Local Ethics Committee on
Animal Experimentation of University of Life Sciences in Lublin, Poland.
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Animals, breeding and experimental design. The study was performed on 40, clinically
healthy, 8 months old offspring of 14 primiparous, 10 months old, American minks (Neovison vison)
of the standard dark brown type. Animals were housed singly in separate cages under standard
breeding/farming conditions and under natural daylight conditions with free access to fresh water.
The animals were fed with a wet standard ranch feed mixture based on fish, fish and animal byproducts, heat-treated barley, animal fat and vegetable oil (rapeseed oil). To investigate the effects of
the maternal nutritional treatment on offspring intestinal morphology, HMB administration was
performed in female minks since day 1 after the mating until the end of the gestation (ca. 46 days).
The minks were randomly assigned into 2 groups: a control group not supplemented (n=7; Control)
and group supplemented with a daily dose of 0.02 g/kg of body weight of powdered HMB (Lonza,
Basel, Switzerland) (n=7; HMB). On the day of parturition, the supplementation was finished. Mink
kits were kept as family groups with their dams until approximately 2 months of age, and then were
placed into the separate cages. Kits delivered by the control dams belonged to the control group (n=10
of each sex), kits delivered by the dams supplemented with HMB belonged to the HMB group (n=10
of each sex). In accordance with the farm procedures and national Polish legislation, all the offspring
(at the age of 8 months) were euthanized by carbon dioxide inhalation, and after harvesting pelt,
skinned carcasses were delivered to the laboratory.
Tissue collection and histomorphometry analysis.A 20 mm long segment of the small intestine
from the duodenum (15 mm distal to the pylorus) was taken from each animal. The fragments were
cut open along the mesentery and placed flat in a histopathological cassettes, without stretching. The
tissues were fixed in 4% buffered formaldehyde (pH 7.0) for 24 h, dehydrated in graded ethanol
solutions, and embedded in paraffin. The tissue samples were subjected to histology as described
previously, except the sections were cut at 4 µm thick [11]. Goldner’s trichrome staining was used to
differentiate the small intestine wall layers more efficiently [12]. Microscopic images were collected
using a confocal microscope AXIOVERT 200M (Carl Zeiss, Jena, Germany) and AxioCam HRc
camera (Carl Zeiss, Jena, Germany). Objective magnifications of 10x, 20x, and 63x were used to
show the different intestinal structures. The structure of the small intestinal wall was examined under
microscopic observation and with the use of graphic analysis software ImageJ 1.51n (National
Institutes of Health, Bethesda, MD, USA; available at: http://rsb.info.nih.gov/ij/index.html). The
following morphometric variables in the intestine were analyzed: mucosa, submucosa, and myenteron
(longitudinal and circular lamina) thickness, crypt depth (defined as the depth of the invagination
between adjacent villi from the bottom of the crypt to the base of villi); crypt width (measured in the
middle of the crypt depth); the number of crypts; villar length (from the tip of the villi to the villouscrypt junction); villar thickness (measured in the middle of villar height); the number of villi; small
intestine absorptive surface [11,13]. Only vertically oriented villi and crypts were analyzed.
Statistical analysis. All results are expressed as mean ± standard deviation. Differences
between means were tested with the use of two-way analysis of variance (ANOVA) and a post hoc
Tukey’s honest significant difference test as a correction for multiple comparisons. Normal
distribution of data was examined using the W. Shapiro–Wilk test and equality of variance was tested
by the Brown–Forsythe test. When there was a lack of a normal distribution and/or an unequal
variance of data, the Kruskal–Wallis test was used to analyze the differences between means and post
hoc tests for mean range for every pair of groups. The two-sided significance level (P value) of less
than 0.05 was considered statistically significant. All statistical analyses were carried out by means
of STATISTICA (data analysis software system), version 12 (StatSoft, Inc. (2014). STATISTICA).
Results and discussion. All results of measurements are presented in table. Although prenatal
treatment with HMB did not exert strong effect on examined parameters of the histological structure
of duodenum, significant increase of absorptive surface was noticed in females. On the other hand
male offspring of mothers treated with studied substance had thinner mucosa, submucosa and
myenteron, shorter and wider villi as well as narrower and dipper crypts, although not significantly.
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Almost opposite situation was noticed in female offspring, where villi were longer and thinner, and
crypts were dipper, as well as moderate effect on myenteron.
Table
Effect of prenatal supplementation with HMB on the morphology of duodenum in American mink offspring
Male
Control
HMB
Mucosa thickness [µm]
1232.9±241.3a 1109.1±189.5ab
Submucosa thickness [µm]
218.8±79.5a
143.1±19.2b
Myenteron thickness longitudinal layer [µm]
79.8±21.5a
52.5±7.8b
Myenteron thickness circular layer [µm]
290.7±91.5a
250.3±33.0a
Total crypt number /mm
15.7±4.7a
17.9±3.5a
Total villi number /mm
8.9±1.9a
8.0±1.7a
Villi length [µm]
1039.7±220.1a
909.6±132.9a
Villi thickness [µm]
59.6±31.0a
66.4±11.0a
Crypts width [µm]
75.7±80.6a
37.5±5.56ab
Crypts depth [µm]
166.4±45.4a
193.1±27.6a
Absorptive surface [μm2]
22.9±12.6ab
22.9±2.9ab
Parameters

Female
Control
HMB
974.2±372.3ab
877.0±368.3b
143.14±81.92b
169.0±74.2ab
54.54±11.85b
63.9±11.3ab
312.0±100.1a
266.3±81.4a
19.5±6.5a
15.8±2.9a
8.3±2.0a
9.1±1.7a
692.0±204.5b
1064.9±182.2a
70.5±25.8a
62.9±13.8a
30.2±4.9b
30.6±4.3b
118.2±24.4b
164.4±40.4a
19.7±6.7a
30.9±4.5b

Data given are Mean ± SD. Control – control group, no HMB; HMB – animals prenatally treated with βhydroxy-β-methylbutyrate at a daily dose of 0.02 g/kg of body weight. Differences between letters mean significant
differences with P< 0.05.

Anti-catabolic effect of HMB was confirmed in studies on animals and humans [4, 14, 15].
However, there is still little research on the prenatal effect of HMB on postnatal life. Result obtained
in the present study broaden the knowledge on the effect of dietary supplementation on postnatal
development and especially in the case of digestive system. HMB given to pregnant minks affected
structure of small intestine of their offspring. Which is of importance, the effects of prenatal treatment
were observed after relatively long period of growth. Besides, to some extent the effect of HMB was
gender dependent since greater changes were observed in female offspring. Additionally the most
important aspect was the strong increase of absorption surface od duodenum observed in females.
This increase was evident although there was no chance in number of villi and crypts between the
HMB and the control group. Thus one may speculate that anabolic effect of administered substance
was evident. HMB administered in the diet of pregnant minks accelerated later development of
duodenal mucosa of their offspring. Although there was no observed symptoms of diarrhea,
dehydration or intestinal infections it can be speculated that observed changes in the structure of
duodenal wall could lower the risk of such diseases. Obtained results are promising in the view of the
use of HMB as a feed additive in intensive breeding, where it is of importance for the welfare of
animals and their productivity. More detailed studies are necessary to elucidate further the effects of
HMB in other organs and systems especially prenatal effects of this substance.
ВПЛИВ ПРЕНАТАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ β-ГІДРОКСИ-β-МЕТИБУТИРАТУ
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АНОТАЦІЯ

Визначено вплив пренатальної дієтичної добавки β-гідрокси-β-метилбутирату (HMB)
на морфологію кишечнику потомства американської норки. 14 норок були розподілені на дві
групи, які отримували або основну дієту, або ту саму дієту, яка доповнювалася 0,02 г / кг /
день HMB протягом періоду вагітності. Додавання HMB матерям призвело до значного
збільшення поглинаючої поверхні дванадцятипалої кишки у народжених самок. Чоловіче
потомство мало тоншу слизову оболонку, підслизову та коротші і товстіші ворсинки, а також
вузькі і глибші крипти, хоч і незначно. Майже протилежна ситуація була у потомства жіночої
статі, де ворсинки були довшими і тоншими, а крипти були глибшими. Таким чином,
додавання HMB самкам у період вагітності впливає на структуру кишківника у нащадків, а
спостережуваний ефект залежить від статі.
Ключові слова: ПРЕНАТАЛЬНА ОБРОБКА, МОРФОЛОГІЯ, ТОНКА КИШКА,
МОДЕЛЬ НОРОК.
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МОРФОЛОГИЮ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА НА МОДЕЛИ НОРОК
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АННОТАЦИЯ
Определено влияние пренатальной диетической добавки β-гидрокси-β-метилбутирата
(HMB) на морфологию кишечника потомства американской норки. 14 норок было
распределено на две группы, которые получали или основную диету, или ту же диету, которая
дополнялась 0,02 г / кг / день HMB в течение периода беременности. Добавление HMB
матерям
привело
к
значительному
увеличению
поглощающей
поверхности
двенадцатиперстной кишки у рожденных самок. Мужское потомство имело более тонкую
слизистую оболочку, подслизистую и более короткие и более толстые ворсинки, а также узкие
и более глубокие крипты, хотя и незначительно. Почти противоположная ситуация была у
потомства женского пола, где ворсинки были длиннее и более тонкими. Таким образом,
добавление HMB самкам в период беременности влияет на структуру кишечника у потомков,
а наблюдаемый эффект зависит от пола.
Ключевые слова: ПРЕНАТАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА, МОРФОЛОГИЯ, ТОНКАЯ
КИШКА, МОДЕЛЬ НОРОК.
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COMPARISON OF THE EFFECT OF COPPER ORGANIC
AND INORGANIC SALTS IN CU-DEFICIENT DIET ON BONE
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AS MATERIAL CHARACTERISTICS IN BROILER CHICKEN
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Femoral mechanical and histomorphometrical traits were investigated for growing male Ross
308 broiler chickens fed on diets with copper (Cu) from organic or inorganic sources at lowered level
of 25 % of daily demand. The control group was fed with basal diet supplemented with the premix
which provided Cu as a sulphate in 100% of daily demand (8 mg·kg-1). The experimental diets were
formulated by supplementing a corn-wheat-soyabean meal mixture with lowered levels (25 % of the
total daily recommended amount for Ross 308 broiler, 4 mg·kg-1) of Cu from Gly-Cu or Cu-S.
Mechanical and geometric properties such as the cross-section area (A), mean relative wall thickness
(MRWT), and cortical index (CI) were estimated. The relative bone volume (BV/TV), trabecular
thickness (Tb.Th), trabecular separation (Tb.Sp), and trabecular number (Tb.N) were aslo measured.
The intake of Cu in the Cu-Gly or Cu-S form at the concentration of 25% of daily demand decreased
the bone weight and did not influence of the length. As the result, the chickens fed Cu-poor diet
irrespective of the form had decreased cross section area compared to the control chickens. However,
mean relative wall thickness decreased in the Cu-Gly group as well as cortical index. While, mean
relative wall thickness increased in the Cu-S group and cortical index decreased compared to the
control group. The addition of Cu-S in Cu-poor diet resulted in an decrease in the yield strength.
However, the values of ultimate strength was not changes. Microscopic assessment of cancellous
bone showed a significant decrease in the real bone volume (BV/TV), mean (Tb.Th mean) and
maximal (Tb.Th max) trabecular thickness in both experimental groups. An increase in mean (Tb.Sp
mean) and maximal (Tb.Sp max) trabecular space in the Cu-Gly group compared to the control group
and the Cu-S was observed. Moreover, in the Cu-Gly group the decrease in the trabeculea number
(Tb.N) was observed when compared to other groups. The changes in femoral trabecular bone
suggest that the diet supplemented with Cu only in 25 % of the total requirement of the component
recommended for Ross 308 broiler chicks seems to be insufficient for femur development. This finding
might suggest a necessity of supplementation with higher levels of Cu when are added irrespective of
its form.
Keywords:
ORGANIC
COPPER,
INORGANIC
COPPER,
BONE
HISTOMORPHOMETRY, MECHANICAL TESTING, BROILER CHICKEN.
Copper (Cu) as an essential trace element is needed for many physiologic functions in animals
and humans, including skeletal mineralization, erythropoiesis, leukopoiesis, connective tissue
synthesis, myelin formation, melanin pigment synthesis, catecholamine metabolism, thermal
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regulation, cholesterol metabolism, immune function, cardiac function and glucose metabolic
regulation [1, 2]. In bone metabolism, Cu as an essential co-factor is needed for the action of lysyl
oxidase, which normalizes the deposition of calcium and phosphorus in bones [3–5]. For this reason,
Cu deficiency leads to bone loss (osteopenia or osteoporosis) or demineralization [1, 2]. It could lead
to decrease in bone mechanical strength and following fractures [4, 6].
Trace minerals are essential in the diets of poultry because they participate in the biochemical
processes required for the maintenance of normal growth and development, including bone and
eggshell formation [7–9]. The Cu requirement has been established to be 8 mgkg-1 of diets for broiler
chickens [10], but it is given to the commercial broiler diet in a larger amount due to its different
bioavailability in various feed ingredients [10]. Therefore, several supplemental Cu sources such as
inorganic sources (copper sulfate or carbonate), and organic sources (chelated form with higher Cu
bioavailability) have been added to livestock diet, including broilers [6, 11–13]. Excessive mineral
supplementation leads to environmental pollution [11]. Therefore, it seems that the use of a mineral
chelate allows maintaining performance with decreased its amount in the commercial poultry diet
[13, 14].
The objective of this study was to compare the effect of administration of the amino acid Cu
complex or sulphate in growing male Ross 308 chickens fed with Cu-poor diet (25 % of recommended
dose), on the basis of mechanical, geometric, and histomorphometric parameters of femur.
Materials and methods. The experimental procedures used throughout this study were
approved by the Local Ethics Committee on Animal Experimentation of University of Life Sciences
of Lublin, Poland. The birds were maintained in an animal house according to the guidelines of this
committee. All efforts were made to minimize the number of animals used as well as their suffering.
Animals and experimental design
A total of 120 1-day-old Ross 308 broiler chickens were obtained from a commercial hatchery.
Birds were weighed after hatching and randomly selected to one of 3 dietary treatments, each in one
group of 40 chicks. The chickens were assigned to a control group (the Cont group; 40 birds divided
into 10 pens with 4 birds per each pen); a group fed with lowered level of organic Cu in the form of
glycinate chelate (Cu-Gly) as an experimental group I (the Cu-Gly group; 40 birds divided into 10
pens with 4 birds in each pen); and a group fed with lowered level of inorganic Cu in the form of
sulphate as an experimental group II (the Cu-S group; 40 birds divided into 10 pens with 4 birds in
each pen). All birds were raised in battery cages (76×97×45 cm, width×length×height) placed in an
environmentally controlled room and kept under standard rearing conditions and air temperature set
at the optimal level depending on age.
During the first week, the chickens were kept at 33 °C, which was reduced by 2 °C weekly,
until the final temperature of 24 °C. The chickens had constant access to fresh water and appropriate
feed supplied ad libitum in accordance with this stage of the production cycle (table 1). The birds
were fed with a diet corresponding to periods of rearing: starter (1-21 days), grower (22-35 days),
and finisher (36-42 days). The chickens received a starter diet in the form of crumble, and grower and
finisher diets in the pellet form. At the end of the experiment, 10 birds randomly selected from each
group (1 bird from each pen) were weighed and slaughtered by cutting the carotid arteries. Ten hours
before the slaughter, the selected birds were not given feed, but only provided with unlimited access
to water.
Immediately after slaughter the femora were dissected, cleaned from the remnants of adherent
tissues and their weight and length were measured. Directly after the measurements, each bone was
wrapped in gauze soaked in isotonic saline and frozen at –25 ºC for further analyses.
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Table 1
Composition and nutritive value of the experimental diet
Starter
(1-21 day)
Corn
24.5
Wheat
42.9
Soybean meal*
25.0
Soybean oil
2.50
Monocalcium phosphate
0.90
Limestone
1.40
Sodium bicarbonate
0.08
NaCl
0.29
Vitamin–mineral premix (without Cu)
0.50a
Protein-fat concentrate **
1.00
DL-methionine 99 %
0.30
L-lysine HCl
0.42
L-threonine 99 %
0.18
The nutritional value of diet:
e
12.7
ME***, MJkg−1
d
Total protein, %
21.2
d
Crude fibre, %
1.64
d
Crude fat, %
4.57
d
Lysine, total, %
1.28
d
Met + Cys, %
0.92
d
Total Ca, %
0.87
d
Total P, %
0.65
e
Bioavailable P, %
0.42
e
Total Ca / P bioavailable
2.07
d
−1
6.04
Cu from plants in basal diet, mgkg
d
−1
Cu, mgkg
4 mg Cu-Gly
10.28
Ingredients (%)

Grower
(22-35 day)
40.0
27.9
24.9
3.69
0.90
1.13
0.08
0.25
0.50b
0.23
0.28
0.13

Finisher
(36-42 day)
40,0
28.8
22.9
3.98
0.81
1.09
0.08
0.26
0.50c
1.00
0.23
0.27
0.07

13.1
20.4
1.59
5.42
1.14
0.81
0.79
0.66
0.41
1.93
6.07

13.2
19.9
1.73
5.53
1.08
0.82
0.76
0.64
0.39
1.95
5.91

10.34

10.21

a
content of vitamins and minerals per 1 kg of starter: Mn 100 mg, I 1 mg, Fe 40 mg, Se 0.15 mg, vitamin A 15
000 UI, vitamin D3 5 000 UI, vitamin E 75 mg, vitamin K3 4 mg, vitamin B1 3 mg, vitamin B2 8 mg, vitamin B6 5 mg,
vitamin B12 0,016 mg, biotin 0.2 mg, folic acid 2 mg, nicotinic acid 60 mg, pantothenic acid 18 mg, choline 1 800 mg
b
content of vitamins and minerals per 1 kg of grower: Mn 100 mg, I 1 mg, Fe 40 mg, Se 0,15 mg, vitamin A 12
000 UI, vitamin D3 5 000 UI, vitamin E 50 mg, vitamin K3 3 mg, vitamin B1 2 mg, vitamin B2 6 mg, vitamin B6 4 mg,
vitamin B12 0.016 μg, biotin 0.2 mg, folic acid 1.75 mg, nicotinic acid 60 mg, pantothenic acid 18 mg, choline 1 600 mg
c
content of vitamins and minerals per 1 kg of finisher: Mn 100 mg, I 1 mg, Fe 40 mg, Se 0.15 mg, vitamin A 12
000 UI, vitamin D3 5 000 UI, vitamin E 50 mg, vitamin K3 2 mg, vitamin B1 2 mg, vitamin B2 5 mg, vitamin B6 3 mg,
vitamin B12 0.011 μg, biotin 0,05 mg, folic acid 1.5 mg, nicotinic acid 35 mg, pantothenic acid 18 mg, choline 1 600 mg
d
analyzed values;
e
calculated values
* 46 % total protein in dry matter; ** 1 kg concentrate protein-faty contains: 2 % crude fat, 39 % crude protein,
10,8 MJ ME; *** ME - Metabolizable energy

Supplementation of Cu amino acid chelate and phytase
The control group was fed with basal diet supplemented with the premix which provided Cu
as a sulphate in 100 % of daily demand (16 mg·kg-1). The experimental diets were formulated by
supplementing a corn-wheat-soyabean meal mixture (table 1) with lowered levels (25 % of the total
daily recommended amount for Ross 308 broiler, 4 mg·kg-1) of Cu from Gly-Cu or Cu-S. The
experiment involved the use of Glystar Forte chelate (Arkop Sp. Z o.o., Bukowno, Poland) containing
16 % of Cu. An application of glycine chelate was in accordance with the EU Directive 1334/2003
[15].
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The amount of Cu in the premix was based on nutritional recommendations for Ross 308
broilers [10, 19], i.e. 16 mg·kg-1 of Cu, irrespective of its content in the components of the basal diet.
According to these recommendations, the Cu content should be the same in all periods of rearing,
which was taken into account in the study [10, 16].
Mechanical properties
The mechanical properties of the bone were determined for all the groups after 3-hour thawing
at room temperature using the three-point bending test of bone mid-diaphysis. The mechanical
properties were examined on a Zwick Z010 universal testing machine (Zwick GmbH & Company
KG, Ulm, Germany), equipped with a measuring head of operation range up to 10 kN, linked to a
computer with TestXpert II 3.1 software (Zwick GmbH & Company KG, Ulm, Germany), registering
the relationship between force perpendicular to the longitudinal axis of the bone and the resulting
displacement. The distance between the supports was set at 40 % of the total bone length. The
measuring head loaded bone samples with a constant speed of 10 mmmin-1 until fracture [17]. The
ultimate load was determined as the force causing bone fracture and the yield load as maximal force
under elastic (reversible) deformation of bone [18].
Geometric parameters
Geometric properties such as the cross-section area (A), mean relative wall thickness
(MRWT), and cortical index (CI; defined as the ratio of the thickness of cortical part to the thickness
of the midshaft measured in the middle part of the bone) were estimated on the basis of horizontal
and vertical diameter measurements of the mid-diaphyseal cross-section of bone [19].
Histomorphometric analysis
The samples of proximal end of each bone were subjected to histology [2]. The Goldner’s
trichrome staining was used to assess histomorphometrical parameters of trabeculae. The bone
volume (BV), tissue volume (TV), the relative bone volume (BV/TV), trabecular thickness (Tb.Th),
trabecular separation (Tb.Sp), and trabecular number (Tb.N) were measured [20].
Statistical analysis
All results are expressed as means ± SD (standard deviation). Differences between the means
were tested with the One Way ANOVA and post hoc Tukey’s HSD test as the correction for multiple
comparisons. Normal distribution of data was examined using the Shapiro-Wilk W-test and equality
of variance was tested by the Brown-Forsythe test. A P-value of less than 0.05 was considered
statistically significant. All statistical analyses were carried out by means of Statistica 12 software
(StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA; http://www.statsoft.com).
Results and discussion.
Body weight
The initial and final body weights of the control and birds treated with Cu-Gly or Cu-S were
similar (data not shown).
Bone morphology, geometry, and mechanical properties
The intake of Cu in the Cu-Gly or Cu-S form at the concentration of 25 % of daily demand
decreased the bone weight and did not influence of the length (Table 2). As the result, the chickens
fed Cu-poor diet irrespective of the form had decreased cross section area compared to the control
chickens. However, mean relative wall thickness decreased in the Cu-Gly group as well as coetical
index. While, mean relative wall thickness increased in the Cu-S group and cortical index decreased
compared to the control group (table 2).
The addition of Cu-S in Cu-poor diet resulted in an decrease in the yield strength. However,
the values of ultimate strength was not changes (table 2).
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Table 2
Physical, mechanical and geometric properties of femur obtained from 42-day-old broilers
Item

Cont
(n=10)
15.1±2.1a
80.1±2.5
53.1±5.2a
0.78±0.12a
42.5±6.9a
170±10a
234±10

Bone weight, g
Bone length, mm
Cross section area A, mm2
Mean relative wall thickness MRWT
Cortical index CI, %
Yield strength, N
Ultimate strength, N

Group
Cu-S
(n=10)
13.8±1.6b
79.9±2.5
39.4±14.8b
0.91±0.19b
47.1±5.4a
125±8b
254±25

Cu-Gly
(n=10)
13.7±1.7b
81.5±0.9
39.6±9.1b
0.49±0.11c
32.8±5.1b
172±4a
242±4

– mean values in rows with different letters differ significantly at P<0.05; SEM – standard error of the mean
Cont – the control group received 100 % of Cu-S in premix
Cu-S – the group received Cu in 25 % of daily demand from sulphate
Cu-Gly– the group received Cu in 25 % of daily demand from Cu-Gly
a, b, c

Bone histomorphometry
Microscopic assessment of cancellous bone in both experimental groups supplemented with
Cu at the concentration of 25 % of daily demand showed a significant decrease in the real bone
volume (BV/TV), mean (Tb.Th mean) and maximal (Tb.Th max) trabecular thickness (table 3).
However, an increase in mean (Tb.Sp mean) and maximal (Tb.Sp max) trabecular space in the CuGly group compared to the control group and the Cu-S was (table 3). Moreover, in the Cu-Gly group
the decrease in the trabecula number (Tb.N) was observed when compared to other groups.
Table 3
Histomorphometrical parameters of trabecula of cancellous bone in femur obtained
from 42-dy-old broilers
Item

BV/TV, %
Tb.Th mean, µm
Tb.Th max, µm
Tb.Sp mean, µm
Tb.Sp max, µm
Tb.N, mm-1

Cont
(n=10)
28.2±4.8a
63.4±11.3a
180±31a
178±29a
470±28a
4.69±0.26a

Group
Cu-S
(n=10)
19.4±1.3b
38.3±11.1b
140±35b
165±55b
423±58a
4.68±0.25a

Cu-Gly
(n=10)
17.6±1.2b
42.1±10.1b
139±22b
293±41b
750±53b
4.43±0.18b

–mean values in rows with different letters differ significantly at P<0.05; SEM – standard error of the mean.
Cont – the control group received 100% of Cu-S in premix.
Cu-S – the group received Cu in 25% of daily demand from sulphate.
Cu-Gly– the group received Cu in 25% of daily demand from Cu-Gly.
BV/TV – relative bone volume; Tb.Th – trabecular thickness, Tb.Sp – trabecular separation, Fd – fractal
dimension of trabecular bone; Tb.N – trabecular number.
a, b, c

Adequate Cu intake in poultry production is necessary to reach not only genetically optimal
growth but to maintain proper function of the skeletal system, which is an important mineral source
and provides structural support for well-muscled and fast-growing breeds [14, 21]. Weak bones result
in dyschondroplasia, osteochondrosis or bone loss. Thus, chelates supplementation of trace elements
below recommended dosages is an attractive tactic, because inorganic mineral salts in poultry
breeding are often used at doses higher than the recommended ones in order to avoid trace mineral
deficit [20]. Nevertheless, studies concerning how the skeletal system will adapt to Cu-poor diet are
still limited and therefore required.
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The results of this study are new and, to our knowledge, the organic and inorganic (sulphate)
sources of Cu (glycine chelate) administered below the recommended level has not been investigated
so far in any other animals in relation to bone tissue histomorphometry, geometry, and mechanics.
Our study showed that Cu addition in reduced amount to broilers irrespective of its chemical form
did not influence final body weight. However, our broiler chickens from both experimental groups
had shorter femur. Similar results were obtained in the other study with Cu-deficient chicken,
showing no difference not only in body weight but also in the basal morphology of tibia between the
Cu-poor and chickens from un-supplemented control group [22]. There is also other study conducted
with Cu-Gly given to growing chicken throughout 6-week period which shows that the reduction of
dietary copper to 25 % of recommended level results in an increase in bone weight but without
changes in its length [23].
The results of our study showed also that Cu lowered to 25 % of recommended amount in Cuglycine chelate or sulphate form did not affect weight of leg bone. In our study, a significant alteration
was noted in bone geometry, which was dependent on chemical form of Cu. Our broilers from CuGly group had more mature bone although its cross-sectional area did not differ from chickens from
the Cu-S group, but it resulted in unchanged yield strength compared to the control group. Unchanged
value yield strength revealed an enlargement of region of elastic deformation after Cu-Gly
supplementation.
Further, our observation showed that the low concentration of Cu in poultry diet had adverse
effects. Histomorphometric analysis showed rapid loss in real bone volume in the trabecular bone of
the leg in birds fed with the both sources of Cu in 25 % of the recommended amount. This treatment
also resulted in a decrease in the thickness of trabeculae and an increase in the trabecular space. This
result might suggest that there was insufficient bone formation or bone loss, and the trabeculae looked
like osteoporotic. Investigation of bone development in relation to trace minerals from organic
sources in poultry is very important because bone weakness and lesions lead to decreased meat
production. Weak legs are associated with reduced feed intake and finally affect weight gain. The
bone leg quality is commonly used as an indicator of mineral adequacy in poultry diet.
In conclusion, it can be assumed that the supplementation of Cu-Gly even in a lowered amount
positively influences bone metabolism resulting in more mature bone and better mechanical strength
in growing broilers. It seems that the amount of Cu needed to maintain the mechanical integrity of
bone is substantially less than that required for growth. On the other hand, the use of chelate or
sulphate in the reduced amount resulted in worse morphologic and geometric parameters of chicken
femur compared to the recommended dose. However, histomorphometry revealed a
disproportionately large osteoporotic surface. The changes in femoral trabecular bone suggest that
the diet supplemented with Cu only in 25 % of the total requirement of the component recommended
for Ross 308 broiler chicks seems to be insufficient for femur development. This finding might
suggest a necessity of supplementation with higher levels of Cu when are added irrespective of its
form.
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АНОТАЦІЯ
Досліджені механічні та гістоморфометричні ознаки стегнової кістки вирощених
курчат-бройлерів Ross 308, яких годували раціоном з міді (Cu) з органічних або неорганічних
джерел при зниженій на 25 % добовій потребі. Контрольну групу годували основною дієтою,
доповненою преміксом, який був джерелом Cu як сульфат у 100 % добовій потребі (8 мг/кг-1).
Раціони експерементальних груп формувались шляхом додавання суміші з борошном
кукурудзи з пшеницею та соєю з низьким рівнем (25 % загальної добової рекомендованої
кількості для бройлеру Ross 308,4 мг/кг-1) вмісту Cu від Gly-Cu або Cu-S. Оцінено механічні
та геометричні властивості, такі як площа поперечного перерізу (А), середня відносна товщина
стінки (MRWT) та кортикальний індекс (CI). Також вимірювали відносний об'єм кістки (BV /
TV), трабекулярну товщину (Tb.Th), трабекулярне розділення (Tb.Sp) та трабекулярне число
(Tb.N). Споживання Cu у формі Cu-Gly або Cu-S при концентрації 25 % добової потреби
знизило вагу кістки і не вплинуло на довжину. Як наслідок, у курей, що отримували раціон з
низьким вмістом міді, незалежно від форми, була зменшена площа поперечного перерізу в
порівнянні з курчатами контрольної групи. Однак, середня відносна товщина стінки
зменшилася в групі Cu-Gly, так само як і кортикальний індекс. Тоді як середня відносна
товщина стінки збільшується в групі Cu-S, кортикальний індекс зменшується порівняно з
контрольною групою. Мікроскопічна оцінка трубчастої кістки показала значне зменшення
реального об'єму кістки (BV / TV), середньої (Tb.Th середньої) та максимальної (Tb.Th max)
трабекулярної товщини в обох експериментальних групах. Спостерігається збільшення
середнього (Tb.Sp середнє) та максимального (Tb.Sp max) трабекулярного простору в групі
Cu-Gly порівняно з контрольною групою та Cu-S. Крім того, у групі Cu-Gly спостерігалося
зменшення числа трабекул (Tb.N) у порівнянні з іншими групами. Зміни в стегновій
трабекулярній кістці показують, що раціон з додаванням Cu, у дозі лише 25 % від добової
потреби, рекомендованих для курчат-бройлерів Ross 308, є недостатнім для розвитку
стегнової кістки. Цей висновок може припускати необхідність додавання більшої кількості Cu,
незалежно від того, у якій формі він надходить.
Ключові слова: ОРГАНІЧНА МІДЬ, НЕОРГАНІЧНА МІДЬ, КІСТКОВА
ГІСТОМОРФОМЕТРІЯ, МЕХАНІЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ, КУРЧАТА-БРОЙЛЕРИ.
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АНОТАЦИЯ
Исследованы механические и гистоморфометрические признаки бедренной кости
выращенных цыплят-бройлеров Ross 308, которых кормили рационом из меди (Cu) из
органических или неорганических источников при сниженной на 25 % суточной потребности.
Контрольную группу кормили основной диетой, дополненной премиксом, который был
источником Cu как сульфат в 100 % суточной потребности (8 мг/кг- 1). Рационы
експерементальних групп формировали путем добавления смеси с мукой кукурузы с
пшеницей и соей с низким уровнем (25 % общего суточного рекомендованного количества для
бройлеру Ross 308,4 мг/кг- 1) содержимого Cu от Gly - Cu или Cu - S. Оценены механические
и геометрические свойства, такие как площадь поперечного перереза (А), средняя
относительная толщина стенки (MRWT) и кортикальний индекс (CI). Также измеряли
относительный объем кости (BV / TV), трабекулярную толщину (Tb.Th), трабекулярное
разделение (Tb.Sp) и трабекулярное число (Tb.N). Потребление Cu в форме Cu - Gly или Cu S при концентрации 25 % суточной потребности снизило вес кости и не повлияло на длину.
Как следствие, у кур, которые получали рацион с низким содержимым меди, независимо от
формы, была уменьшенная площадь поперечного перереза по сравнению с цыплятами
контрольной группы. Однако, средняя относительная толщина стенки уменьшилась в группе
Cu - Gly, равно как и кортикальний индекс. Тогда как средняя относительная толщина стенки
увеличивается в группе Cu - S, кортикальний индекс уменьшается сравнительно с контрольной
группой. Микроскопическая оценка трубчатой кости показала значительное уменьшение
реального объема кости (BV / TV), средней (Tb.Th средней) и максимальной (Tb.Th max)
трабекулярной толщины в обеих экспериментальных группах. Наблюдается увеличение
среднего (Tb.Sp среднее) и максимального (Tb.Sp max) трабекулярного пространства в группе
Cu - Gly сравнительно с контрольной группой и Cu - S. Кроме того, в группе Cu - Gly
наблюдалось уменьшение числа трабекул (Tb.N) в сравнении с другими группами. Изменения
в бедренной трабекулярной кости показывают, что рацион с добавлением Cu, в дозе лишь 25
% от суточной потребности, рекомендованных для цыплят-бройлеров Ross 308, является
недостаточным для развития бедренной кости. Этот вывод может допускать необходимость
добавления большего количества Cu, независимо от того, в какой форме он поступает.
Ключевые слова: ОРГАНИЧЕСКАЯ МЕДЬ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ МЕДЬ, КОСТНАЯ
ГИСТОМОРФОМЕТРИЯ, МЕХАНИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ, ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ.
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Copper is required for normal bone growth and metabolism. The purpose of this study was to
assess the effect of adding of Cu (in form of copper carbonate or nanoparticles) at the reduced level
of 50% of daily demand to growing rats evaluated on the basis of mechanical and geometric
parameters of humerus. Twenty four 5-weeks old male Wistar rats were divided into control group
fed diet without Cu supplementation and two experimental groups fed either a diet supplemented with
Cu as copper carbonate at 3.25 mg·kg-1 of the premix or a diet with a Cu nanoparticles (40 nm) at
the same dosage. The supplementation lasted 4 weeks. At the end of experiment, there were no
changes in rats body weight and generally in bone geometry, but significant alteration was noted in
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the structural parameters, which was partially dependent on Cu source. Our study showed an
increase in work to fracture and toughness significantly in both Cu-supplemented groups, while the
increase of elastic energy was observed only when Cu was supplemented in form of nanoparticles.
On contrary, the yield load and stiffness decreased in Cu-Salt-treated rats. The values of most
material parameters were also altered after Cu supplementation, irrespective of its source, as
increase of yield strain, ultimate strain and yield stress as well as an decrease of Young modulus in
both Cu-treated groups was observed. This study showed that Cu-NP given in low dose increased
mechanical endurance of bone, without the changes in strain and stress compared to low dose of Cu
given in traditional form.
Keywords: COPPER, NANOPARTICLES, HUMERUS, MECHANICAL TESTING, RAT.
Copper (Cu) is an essential metal micronutrient closely linked to bone metabolism [1, 2]. Cudependent enzyme, lysyl oxidase, mediates in the biosynthesis of collagen, elastin, and keratin and
normalizes the deposition of calcium and phosphorus in bones [3]. Studies on animals indicate that a
poor-Cu diet leads to bone loss and reduced bone mass, resulting in a reduction of its mechanical
strength and increases the risk of fractures [4]. Since bones undergo nonstop remodeling, bone
formation requires an adequate and continuous supply of Cu.
Food, drinking water, and mineral supplements are the main sources of Cu. A traditional
dietary form of Cu presents in supplemental mineral mixture is inorganic copper sulfate or carbonate.
Recently, the use of elements in form of nanoparticles of has been considered as an alternative to
inorganic forms due to their higher physical activity. To date, the results regarding application of Cu
nanoparticles as an alternative growth promoter in livestock animals are limited. However, in pigs
feeding, some researchers demonstrated better performance of piglets supplied with Cu in
nanoparticles, showed an altered metabolic rate in embryos and depressed development of organs [5,
6]. Further, the study performed on broiler chickens showed that femoral bones from the group
supplemented in ovo with Cu nanoparticles were characterised by a higher weight and volume and
by significantly greater resistance to fractures compared to the non-supplemented group [7]. On the
other hand, copper nanoparticles did not affect immunoglobulin concentrations or humoral responses
[6].
Essentially copper nanoparticles at smaller concentrations can demonstrate positive responses
in the microbiota while promoting growth and performance [8]. However, there are no scientific
analyses involving the use of Cu nanoparticles in animal feeding and their effect on the bone structure
when included in diet.
The objective of the present study was to investigate the geometrical, biomechanical and
densitometric traits of the humerus in growing male rats given Cu in two different chemical forms
(carbonate and nanoparticles) at the reduced level of 3.25 mg·kg–1 of the premix. With regard to the
important role of Cu in the development of bones, it is hypothesized that the use of Cu in a more
assailable form of nanoparticles might improve the development of the skeletal system, even if it is
administered at the reduced level of 50% of daily recommended dose.
Materials and methods. Animal protocol and dietary treatments
All animal care and experimental protocols were approved by the respective Local
Institutional Animal Care and Use Committee in Lublin.
In the experiment, twenty four healthy male, albino Wistar rats of 5 weeks were randomly
allocated to three dietary treatments: control group fed without additional Cu supplementation in
premix (the CONT group), first experimental group fed with lowered level of inorganic copper as
cooper carbonate (the CuSalt group) in premix and the second experimental group fed with lowered
level of copper as nanoparticles (Sky Spring Nanomaterials, Inc. USA) of the size of 40 nm (the
CuNano group). Rats were housed individually in stainless steel cages under a stable temperature of
21-22 °C and 12-h light-dark cycle. For 4 weeks, the rats had ad libitum access to tap water and
experimental semi-purified diets. The diets were modifications of a casein diet for laboratory rodents

244

recommended by the American Institute of Nutrition. After 4 weeks, at the end of the experiment, the
rats were fasted for 24 hours and euthanized one by one with carbon dioxide inhalation and by
dislocation of the spine.
Bone collection, geometrical analysis and densitometric evaluation. The bone length and
weight were measured after removal of soft tissues from left humerus. Geometric properties such as
the cross-section area, mean relative wall thickness, and cortical index were estimated on the basis of
horizontal and vertical diameter measurements of the mid-diaphyseal cross-section of bone [9]. The
second moment of inertia and radius of gyration about medial-lateral axis were also calculated [9].
Bone mineral density was assessed using the dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) method on a
Discovery W Hologic densitometer (Bedford, MA, USA) [10]. The measurement of bone tissue
density was performed with an AccuPyc 1330 helium gas pycnometer (Micromeritics, Inc., Norcross,
GA, USA) [11].
Mechanical testing. The mechanical properties of the humerus were determined using the
three-point bending test of right humerus on a Zwick Z010 universal testing machine (Zwick GmbH
& Company KG, Ulm, Germany). The distance between the supports was set at 40 % of the total
bone length. Ultimate load was determined as the force causing bone fracture and the yield load as
maximal force under elastic deformation of bone [9]. On the basis of measured geometric and
mechanical traits the following material properties of the mid-diaphyseal fragment of the bone were
calculated: bending moment, indicating bone elastic load capability [9]; yield stress, reflecting the
elastic strength of midshaft cortical bone; the ultimate stress, equal to the maximum stress a bone can
withstand in bending before fracture; Young modulus of elasticity, describing bending resistance of
the bone [9]; yield strain, indicating the maximum strain the bone can withstand for reversible
deformation and ultimate strain, describing the relative deformation occurring when the fracture load
is applied. The determined bone structural traits were: stiffness, describing the bone resistance to
deformation; toughness, as a bone resistance to fracture; elastic energy, as the energy absorbed by
bone in elastic region and work to fracture, as a total work done to break the bone [9].
Statistical analysis. The results of the experiment are expressed as means values. As our aim
was to evaluate the effect of an addition of carbonate salt or nanoparticles copper mineral supplements
on the physical traits (geometry and mechanical properties) of humerus, statistical analysis was
carried out with one-way ANOVA. Contrast analysis was applied in order to compare the effect of
Cu supplementation source and the control group. Analyzed contrasts were as follows: (1) the control
diet (CONT) vs. the diet containing inorganic form of Cu (CuSalt) and (2) CONT vs. the diets
containing Cu in forms of nanoparticles (CuNano). Significance was declared at P<0.05. All
statistical analyses were carried out by means of Statistica 12.0 software (StatSoft Inc., Tulsa, OK,
USA).
Results and discussion. There was no effect of the form of Cu used on feed intake or weight
gain during 4 weeks of the study (data not shown). Table presents the effects of copper
supplementation in low-copper diet on measured bone physical properties.
Bone length significantly decreased after both Cu treatments, also the bone weight decreased
in group supplemented with Cu in form of CuCO3. However, bone mineral density did not differ
between groups while bone tissue density decreased in both experimental groups. There were no
effects of both Cu-treatments in geometrical properties of humerus, except that a statistically
significant increase of the secondary moment of inertia was observed in CuNano group.
Mechanical testing revealed that a diet with CuSalt decreased the yield load and stiffness. In
CuNano group the increase of elastic energy was observed, while work to fracture and toughness
increased in both Cu-supplemented groups. Further, material characteristics showed that Cusupplementation, irrespective of its source, decreased Young modulus of elasticity and increased
yield strain, yield stress and ultimate strain. Bending moment decreased in CuSalt group. To sum up,
although bones from CuNano group were bending at the same yield loads as those from CuSalt
groups, unchanged values yield stresses showed that humerus from CuNano group were subjected to
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similar mechanical stresses as from CuSalt group, which both were significantly higher than in control
group.
Table
The effect of a diet containing copper in inorganic or nanoparticles form at level of 50% of recommended dosage
on bone general properties, midshaft geometrical properties and biomechanical properties of humerus obtained
from 9-weeks-old rats
Dieta
Dependent variable

Bone weight, g
Bone length, mm
Bone mineral density, gcm-2
Bone tissue density, gcm-3
Cross section area, mm2
Mean relative wall thickness,
Cortical index, %
Cross-sectional moment of inertia,
mm4
Radius of gyration, mm
Yield load, N
Ultimate load, N
Elastic energy, mJ
Work to fracture, mJ
Stiffness, Nm-1
Toughness, mJmm-3
Young modulus of elasticity, GPa
Yield strain, %
Ultimate strain, %
Bending moment, Nm
Yield stress, MPa
Ultimate stress, MPa

CONT

CuSalt

CuNano

Bone general properties
0.668
0.583
0.653
39.4
37.1
38.0
0.137
0.130
0.143
1.863
1.853
1.856
Midshaft geometrical properties
4.01
3.77
4.34
2.63
2.41
2.12
57.1
53.5
54.1
1.43
1.68
1.87
0.62
0.66
0.64
Bone structural characteristic
60.3
51.2
66.6
67.6
67.9
71.6
16.7
15.0
23.8
29.8
40.4
43.4
103.4
80.9
85.7
4.53
6.27
6.27
Bone material characteristic
5.85
3.71
3.97
2.71
3.50
3.88
4.00
5.30
5.71
0.223
0.176
0.222
139
164
164
173
202
182

SEM

b

P-valuec
CONT *
CONT *
CuSalt
CuNano

0.013
0.3
0.006
0.002

0.003
<0.001
ns
0.002

Ns
0.019
Ns
<0.001

0.10
0.11
1.5

ns
ns
ns

Ns
Ns
Ns

0.07
0.01

ns
ns

0.014
Ns

1.9
2.1
1.2
1.6
3.8
0.25

0.015
ns
ns
<0.001
0.018
0.003

Ns
Ns
0.003
<0.001
Ns
0.003

0.25
0.13
0.01
0.009
3
7

<0.001
0.003
0.004
0.014
<0.001
ns

<0.001
<0.001
0.007
Ns
<0.001
Ns

Data given are means. a CONT = diet without added Cu; CuSalt = diet containing 3.25 g of Cu in CuCo3 form;
CuNano = diet containing 3.25 g of Cu in form of nanoparticles. b SEM = standard error of the mean (n = 8 rats for each
group); c CONT*CuSalt = control diet vs. CuSalt; CuD *CuSalt-L =control diet vs. CuSalt-L; CONT*CuNano = control
diet vs. CuNano; ns - not significant.

Dietary Cu is traditionally supplied as copper sulfate or carbonate. However, in the recent
years, the use of the mineral nanoparticles has been considered as an alternative to inorganic forms
due to their better bioavailability and digestibility [12–14]. The unique bioactivity of NanoCu is
mainly due to the particle size and the large surface area [7]. It is suggested, that copper nanoparticles
introduced with the diet are absorbed in the small intestine, and at the same time nanoparticles inhibits
calcium absorption [15]. As copper is the main mineral component of bone, this could affect bone
growth and development.
Our study showed that supplementation with 3.25 mg·kg-1 of Cu irrespective of its source
decreased bone length, bone tissue density, Young modulus of elasticity and increased work to
fracture, toughness, yield strain, ultimate strain and yield stress as compared to the rats whose diet
was devoid of copper (the control CONT group). There were no changes in bone mineral density,
midshaft geometrical properties, ultimate load and ultimate stress.
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The altered values of Young modulus of elasticity, yield strain and yield stress prove that there
was a change in bone elastic properties after copper inclusion. However, bone mineral density, as an
important indicator of bone strength, did not differ between copper-supplemented and Cu-deprived
control animals. This would indicate that bone mineralization was not disturbed in the rats. Evidently,
mineral density is not sufficient to explain the observed changes in bone elasticity. Thus, alteration
in bone susceptibility to the elastic deformation could be related to alteration in bone collagen matrix
structure. It is well described that the bone elasticity depends also on the functionality of organic
matrix, especially on cross-linking, the orientation, density, and length of collagen fibrils and fibers
[16]. Collagen cross-links are particularly essential in bone deformation limits (strain range), bending
strength (elastic energy and work to fracture) and stiffness or Young modulus. It can be assumed that
both copper nanoparticles and copper carbohydrate given in the diet to growing rats even at reduced
dose positively influence the process of synthesis and cross-linking of collagen, resulting in a
beneficial effect on mechanical endurance.
There were also alteration in several calculated bone parameters which were Cu-sourcedepended. The most significant were an decrease of the bone weight, yield load and stiffness in CuSalt
group when compared to the CONT group. This indicates a decrease in certain mechanical features
of the bones. On contrary, in CuNano group an increase of elastic energy was observed. This indicates
that the bones of the rats from the CuNano group were able to absorb more energy during bending,
which proved their improved mechanical endurance. However, the knowledge of the relations
between the mechanical properties and structure of bone tissue is still incomplete. A number of other
bone parameters, e.g. hydroxyapatite structure [17], influence bone mechanical parameters,
irrespective of mineral density, bone geometry or structure of collagen fibrils.
The knowledge of bone mechanical parameters facilitates assessment of the distribution of
stresses and strains occurring in bones under the external loads. The influence of various mineral
nanoparticles on the bone biomechanical properties should be further investigated. In our study, a
selected biomechanical indicators showed that Cu given at reduced dose increased mechanical
endurance of bone, however, more significant improvement was observe when cooper was
supplemented in form of nanoparticles than in traditional form of cooper carbonate.
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З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ МІДІ: АНАЛІЗ БІОМЕХАНІЧНОЇ РЕАКЦІЇ ПЛЕЧОВОЇ
КІСТКИ В МОДЕЛЬНОМУ ДОСЛІДІ НА ЩУРАХ
Семовіт Мушиньскі1, Катажина Огнік2, Малгожата Квєцень3, П’ьотр Добровольскі4,
Евеліна Холєвіньска3, Агнєшка Томчик5, Катажина Квятковска4, Наталія Коваль1,
Марта Ейтель1, Агнєшка Леус1, Естера Каміньска4
Кафедра фізики, факультет виробничої інженерії, Природничий університет у Любліні,
Академічна, 13, 20-950 Люблін, Польща
2
Кафедра біохімії і токсикології, Природничий університет у Любліні,
Академічна, 13, 20-950 Люблін, Польща
3
Інститут харчування тварин та броматології, Природничий університет у Любліні,
Академічна, 13, 20-950 Люблін, Польща
4
Кафедра порівняльної анатомії та антропології, Університет Марії Кюрі-Склодовської,
Академічна, 19, 20-033 Люблін, Польща
5
Кафедра фізіології тварин, факультет ветеринарної медицини, Природничий університет у
Любліні, Академічна, 12, 20-950 Люблін, Польща
1

АНОТАЦІЯ

247

Мідь потрібна для нормального росту і метаболізму кісток. Метою дослідження було
оцінити ефект додавання Cu (у формі карбонату міді або наночастинок) при зниженому рівні
50 % добової потреби для щурів, що ростуть, на основі механічних та геометричних
параметрів плечової кістки. Двадцять чотири 5-тижневі самці щурів Wistar ділили на
контрольні групи, що годували раціоном без додавання Cu, і дві експериментальні групи з
раціоном з Cu у формі преміксу карбонату міді на рівні 3,25 мг / кг -1 або раціону з
наночастинками Cu (40 нм) однакової дози. Вигодовування тривало 4 тижні. Наприкінці
експерименту не було змін у масі тіла щурів та загалом в геометрії кістки, але значні зміни
зазначалися в структурних параметрах, що частково залежать від джерела Cu. У щурів із
CuSalt-раціоном знизився приріст маси.. Значення більшості матеріальних параметрів також
змінювалися після додавання Cu, незалежно від його джерела, в обох групах, що отримували
Cu. Це дослідження показало, що Cu-NP, що вводиться в низьких дозах, збільшує механічну
витривалість кістки, без змін деформації та напруженості в порівнянні з низькою дозою Cu,
що дається в традиційній формі.
Ключові слова: МІДЬ, НАНОЧАСТИНКИ, ПЛЕЧОВА КІСТКА, МЕХАНІЧНЕ
ВИПРОБУВАННЯ, ЩУРИ.
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АННОТАЦИЯ
Медь нужна для нормального роста и метаболизма костей. Целью исследования было
оценить эффект добавления Cu (в форме карбоната меди или наночастиц) при сниженном
уровне 50 % суточной потребности для крыс, которые растут, на основе механических и
геометрических параметров плечевой кости. Двадцать четыре 5-недельных самца крыс Wistar
разделили на контрольные группы, которых кормили рационом без добавления Cu, и две
экспериментальных группы с рационом с Cu в форме премикса карбоната меди на уровне 3,25
мг / кг- 1 или рациону с наночастицами Cu (40 нм) одинаковой дозы. Выкармливание длилось
4 недели. В конце эксперимента не было изменений в массе тела крыс и в целом в геометрии
кости, но значительные изменения отмечались в структурных параметрах, которые частично
зависят от источника Cu. У крыс из CuSalt- рационом снизился прирост массы. Значения
большинства материальных параметров также изменялись после добавления Cu, независимо
от его источника, в обеих группах, которые получали Cu. Это исследование показало, что Cu
- NP, что вводится в низких дозах, увеличивает механическую выносливость кости, без
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изменений деформации и напряженности по сравнению с низкой дозой Cu, которая дается в
традиционной форме.
Ключевые слова: МЕДЬ, НАНОЧАСТИЦЫ, ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ, МЕХАНИЧЕСКОЕ
ИСПЫТАНИЕ, КРЫСЫ.
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A METABOLITE OF LEUCINE (Β-HYDROXY-Β-METHYLBUTYRATE)
GIVEN TO SOWS DURING PREGNANCY ALTERS INTESTINE
DEVELOPMENT OF THEIR NEWBORN OFFSPRING
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The effects of dietary β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) supplementation during gestation
on intestinal tract development in newborns were determined. At 70th day of gestation, a total of 12
sows (Large White Polish breed) were randomly assigned to two groups, with each group receiving
either a basal diet or the same diet supplemented with 0.2 g/day HMB until the 90th day. Maternal
HMB supplementation resulted in the widest myenteron, submucosa and mucosa thickness compared
with the control group. Further, it resulted in significantly longer and wider villi, and the deepest
crypts. The increase of total crypt number was observed after HMB supplementation. The absorptive
surface of the small intestine was higher in newborn offspring from the HMB group. In summary,
maternal HMB supplementation in the mid-gestation period significantly influenced intestinal tract
development in the offspring.
Keywords: LEUCINE, METABOLITE, SOWS, PREGNANCY, INTESTINE.
Leucine (LEU) is the essential branched-chain amino acid, a potent regulator of protein
metabolism, which shows anti-catabolic action [1, 2]. As a natural biologically active compound,
HMB is also present in many food products such as catfish, alfalfa, asparagus, avocado or grapefruit
[2–4]. Oral administration of LEU or HMB increases protein synthesis not only in skeletal muscle
but also in other tissues [1, 5]. Observations in humans and studies conducted on animals explain that
some of HMB effects on tissue is trigger by the growth hormone (GH) and insulin-like growth factor
1 (IGF-1) axis, which affects myoblast proliferation, differentiation and survival [2]. Moreover,
animal studies show that prenatal administration of HMB has a positive impact on postnatal growth
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and development [7, 8]. It has been also proved that maternal HMB supplementation affects the
physical properties of the enamel surface [9]. Adaptive, functional, structural or metabolic changes
occurring during prenatal development as an effect of the interaction between genes and different
factors, generate permanent alterations in the homeostasis in foetus [10–15].
The present study was conducted to test the influence of maternal HMB treatment on the
development of the gastrointestinal tract of newborn offspring.
Material and methods. The experiment was approved by The Local Ethics Committee on
Animal Experimentation of University of Life Sciences in Lublin, Poland.
Animals, breeding and experimental design. The study was performed on 24 piglets born by
12 sows of Large White Polish breed. The sows were randomly assigned into two groups (6 sows in
each group) and fed with a standard diet (control) or diet supplemented with HMB (0.2 g/kg of body
weight/every day) from the 70th to 90th day of gestation.
All piglets born by physiological partum had no congenital changes. Newborn piglets born by
sows fed with the control diet belonged to the control group (n=6), and piglets born by HMB-treated
sows belonged to the HMB group (n=6). After birth, piglets were euthanized by intravenous injections
of lethal doses of pentobarbitalum natrium (Morbital, Biowet, Puławy, Poland).
Tissue collection and histomorphometry analysis. One 10 mm long segment of the small
intestine from the duodenum (5 mm distal to the pylorus) was taken from each animal. They were
opened along the mesenteric border and pinned flat, without stretching, on pieces of cork in
physiological saline. Tissues were fixed in 4% buffered formaldehyde (pH 7.0) for 24 h, dehydrated
in graded series of ethanol and embedded in paraffin. The tissue samples were subjected to histology
as described previously, except the sections were cut at 4 µm thick [16]. Masson’s trichrome staining
was used to differentiate the small intestine wall layers more efficiently [17]. Microscopic images
were collected using a microscope (AXIOVERT 200M, Carl Zeiss, Jena, Germany). An AxioCam
HRc camera (Carl Zeiss, Jena, Germany) was also used for image acquisition. Objective
magnifications of 4x, 10x, 20x, and 40x were used to show the different intestinal structures and to
collect images. The structure of the small intestine wall was examined under microscopic observation
and with the use of graphic analysis software Olympus cellSens Version 1.5 (Olympus, Tokyo,
Japan). The following morphometric variables in the intestine were analyzed: mucosa, submucosa,
and myenteron (longitudinal and transversal lamina) thickness, crypt depth (defined as the depth of
the invagination between adjacent villi from the bottom of the crypt to the base of villi); crypt width
(measured in the middle of the crypt depth); the number of crypts; villar length (from the tip of the
villi to the villous-crypt junction); villar thickness (measured in the middle of villar height); the
number of villi; small intestine absorptive surface [18]. Only vertically oriented villi and crypts were
analysed.
Statistical analysis. Data were analyzed using Statistica 12 software (StatSoft, Inc., Tulsa,
OK, USA). Comparison between variables from the control and HMB groups was carried out using
Student’s t test. For all tests P<0.05 was considered statistically significant. Data are presented as
mean ± standard deviation.
Results and discussion. Gastro-intestinal tract morphology
Maternal HMB supplementation resulted in the widest myenteron, submucosa and mucosa
thickness compared with the control group (table). Although HMB given to sows during pregnancy
did not influence total villi number, but resulted in significantly longer and wider villi in their
newborns. Further, HMB maternal treatment resulted in the deepest crypts, while crypts width was
not altered compared to the control group. However, the increase of total crypt number was observed
after HMB supplementation. The absorptive surface of the small intestine was higher in newborn
offspring from the HMB group (table).
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Table
Effects of HMB on the histomorphometry of duodenum in newborn piglets
Parameters
Myenteron thickness, μm
Submucosa thickness, μm
Mucosa thickness, μm
Villi length, µm
Villi thickness, µm
Total villi number, /mm
Crypts depth, μm
Crypts width, µm
Total crypt numer, /mm
Small intestine absorptive surface, µm2

C
87.32±12.34
280.90±37.79
575.44±30.14
242.34±59.12
60.51±7.90
10.45±1.65
88.54±11.14
33.61±6.51
6.45±2.38
7.22±1.87

HMB
66.13±11.68*
174.98±27.77*
721.60±33.37*
291.57±77.11*
67.51±4.97*
10.43±1.72
78.36±10.76*
35.50±13.44
7.93±1.68*
8.85±1.43*

Data given are Mean ± SD, * P < 0.05, C – control group, no HMB; HMB – animals prenatally treated with HMB.

Many studies indicate a significant effect of HMB on the weight and body composition
because of anti-catabolic effect resulting from the stimulation of the synthesis and inhibiting the
degradation of muscle protein [19, 20]. Studies on the influence of dietary factors on fetal
development with subsequent changes in postnatal life are rare. Obtained results indicated that the
diet supplemented with HMB given to pregnant sows influence the development of their newborn
offspring including intestinal tract, its first part – duodenum. The reduction of the thickness of
myenteron was observed. It could have an adverse effect on the function of the gastrointestinal tract.
Contractions of the myenteron of the gastrointestinal tract help in the mixing and moving of chyme
along the digestive tract. Any changes of the thickness of myenteron can contribute to the weakening
or intensify of contractions and consequently slowing down or accelerating the passage of chyme.
Additionally, the reduction of sub-mucosa and the increase of the thickness of mucosa are observed.
We do not known if these changes are beneficial. Changes in the mucosa may affect secretion,
digestion, absorption and excretion.
The study performed on avian shows that HMB given in ovo enhances total villi number [21].
To our knowledge there is a lack of studies conducted on prenatally HMB programmed newborn
piglets concerning intestinal track.
Our study showed that although maternal HMB treatment decreased crypts depth, but
increased crypts number and villi parameters resulted in the enhance of intestine absorptive surface.
Any change in the parameters of the villi can affect the absorption process changing the risk of
diarrhea, dehydration and intestinal infections later in life.
The intestinal epithelium - monolayer cylindrical, which covers the intestinal villi, is inserted
into the lamina to form tubular glands - the intestinal crypts, where the regeneration of villi epithelium
takes place by mitotic cells. The intestinal epithelium which covers villi and crypts includes a few
type of cells: enterocytes by which absorption process occurs; goblet cells secreting mucus; endocrine
cells secreting hormones (Serotonin, secretin, somatostatin, enterogastron, VIP); non-differentiated
cells (stem, stem) responsible for epithelial regeneration and Panetha cells (at the bottom of the crypt),
producing antibacterial (defensive) and anti-parasitic substances. One of the factors produced by these
cells is the lysozyme, which protects the surface epithelium against pathogenic microorganisms. The
increase in the overall number of crypts may indicate an increase in local resistance. However,
although the endocrine cell system of the intestine creates the largest endocrine gland, it is little
known. The crypts with endocrine cells are a detector that receives a signal about the quality and
quantity of food and intestinal pathogens. The newborn animal does not have the ability to defend
itself against pathogenic pathogens and most of them enter the body through the digestive tract. These
are bacteria, parasites, fungi or toxins present in the environment. Crypts also produce IgA, which is
an effective chemical factor that instantly detects and neutralize pathogens. In addition, the crypts
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cells secreted neuro-hormonal factors which regulate the vascular tonus and the intestinal wall, which
can also affect intestinal function. Still it is not known if these changes are permanent and how can
affect welfare and the quality of life. On the other hand, it is well known that even mild growth of
intestinal crypts can cause mucus membrane formation or polyps of the intestine. Therefore, further
studies should be carried out on the prenatal effects of HMB on mucosal growth in the postnatal
period, particularly at the most critical time in the development of piglets, at the weaning when liquid
food such as mother milk is replaced by solid food.
МЕТАБОЛІТ ЛЕЙЦИНУ (Β-ГІДРОКСИ-Β-МЕТИЛБУТИРАТУ), ЯКИЙ ДАЮТЬ
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АНОТАЦІЯ

Визначено вплив дієтичної добавки β-гідрокси-β-метилбутирату (HMB) під час
вагітності на розвиток кишкового тракту у новонароджених. На 70-й день вагітності в
загальній кількості 12 свиноматок (велика біла польська порода) були випадковим чином
розподілені на дві групи, кожна група отримувала або основну дієту, або таку ж дієту з
додаванням 0,2 г / добу HMB до 90-го дня. Додавання HMB матерям призвело до більшої
товщини м’язової, підслизової і слизової оболонки в порівнянні з контрольною групою. Крім
того, це призвело до значно довших і ширших ворсинок, а також глибших крипт. Після
додавання HMB спостерігалося збільшення загального числа крипт. Поглинаюча поверхня
тонкого кишечника була вищою у новонароджених із групи HMB. Таким чином, додавання
HMB свиноматкам в середній період вагітності значно вплинули на розвиток кишкового
тракту у потомства.
Ключові слова: ЛЕЙЦИН, МЕТАБОЛІТ, СВИНОМАТКИ, ВАГІТНІСТЬ,
КИШЕЧНИК.
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АННОТАЦИЯ

Определено влияние диетической добавки β-гидрокси-β-метилбутирата (HMB) во
время беременности на развитие кишечного тракта в новорожденных. На 70-й день
беременности в общем количестве 12 свиноматок (большая белая польская порода) было
случайным образом распределенные на две группы, каждая группа получала или основную
диету, или такую же диету с добавлением 0,2 г / время HMB до 90-го дня. Добавление HMB
матерям привело к большей толщине мышечной, подслизистой и слизистой оболочки по
сравнению с контрольной группой. Кроме того, это привело к значительно более длинным и
более широким ворсинкам, а также более глубоким криптам. После добавления HMB
наблюдалось увеличение общего числа крипт. Поглощающая поверхность тонкого кишечника
была выше у новорожденных из группы HMB. Таким образом, добавление HMB свиноматкам
в средний период беременности значительно повлияли на развитие кишечного тракта в
потомства.
Ключевые слова: ЛЕЙЦИН, МЕТАБОЛИТ, СВИНОМАТКИ, БЕРЕМЕННОСТЬ,
КИШЕЧНИК.
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Досліджували якість еякулятів та вміст аскорбінової кислоти і продуктів її окиснення
в спермі, залежно від віку бугаїв. Встановлено, що для еякулятів бугаїв характерні: об’єм –
4,3 ± 0,18 мл, концентрація сперміїв – 0,76 ± 0,09×109 клітин/мл та виживання статевих
клітин за температури 2–4С – 111,8 ± 10,49 год. За порівняно високих середніх величинах
значень фізіологічних показників якості еякулятів встановлені значні їх коливання, одною з
причин яких є вік плідників. Дослідженнями вікової динаміки аскорбінової кислоти і продуктів
її окиснення встановлено високий вміст аскорбінової кислоти (40,6±3,79 мкг/мл) у спермі 4-5річних бугаїв, а дегідроаскорбінової і дикетогулонової кислот у плідників до 4-річного віку
(12,5±1,53 мкг/мл).
Аналіз відношення аскорбінової кислоти і продуктів її окиснення до їх загального
вмісту свідчить про зниження дегідроаскорбінової і дикетогулонової кислот та підвищення
аскорбінової кислоти зі збільшенням віку плідників. Кореляційне відношення за віком бугаїв
середньої сили: для аскорбінової кислоти – позитивне (η = 0,49), а продуктів окиснення –
негативне (η = 0,53).
Ключові слова: АСКОРБІНОВА КИСЛОТА, ПРОДУКТИ ОКИСНЕННЯ,
ЕЯКУЛЯТИ, БУГАЇ.
Аскорбінова кислота – широко розповсюджений в живих організмах вітамін. Його роль
визначається здатністю брати участь у окисно-відновних процесах клітин. Досліджений вміст
аскорбінової кислоти в сперміях і цільній спермі бугаїв [1], а також вивченні фізико-хімічні
фактори, які впливають на її вміст [2]. При цьому встановлено позитивну кореляцію
аскорбінової кислоти з початковою рухливістю, концентрацією і кількістю живих сперміїв,
індексом фруктолізу протягом однієї години інкубування [3] й капацитацією [4]. При
дослідженні впливу цієї сполуки на якість сперміїв встановлено низький вміст аскорбінової
кислоти у безплідних самців та виявлено залежність між вмістом вітаміну C та кількістю
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аномальних статевих клітин, рухливістю, аглютинацією та рівнем запліднювальної здатності
сперміїв [5, 6]. Таким чином, враховуючи важливу роль аскорбінової кислоти для
запліднювальної здатності сперміїв вивчали вміст даної сполуки у спермі, залежно від віку
бугаїв.
Мета досліджень – встановити вміст аскорбінової кислоти у спермі, залежно від віку
бугаїв.
Матеріали і методи. Дослідження проведені у Львівському національному
університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького та ЛНВЦ
«Західплемресурси». Сперму бугаїв отримували на штучну вагіну з режимом використання
плідників: дуплетна садка два рази на тиждень, через дві – три доби. У досліді були 9 бугаїв у
віці 2-8 років, з яких сформовано 3 вікові групи: до 4-х, 4-5 і понад 6 років – по 3 голови у
групі. Свіжоотримані еякуляти оцінювали за об’ємом (мл), концентрацією сперміїв
(109 клітин/мл), кількість живих сперміїв (%), вміст аскорбінової кислоти, дегідроаскорбінової
і дикетогулонової кислот за методикою А. М. Клімова [7], виживанням сперміїв за
температури 2 – 4 С до припинення прямолінійного поступального руху (год). Статистичний
аналіз отриманих результатів проведено за Н. А. Плохинським [8].
Результати й обговорення. Свіжоотримані еякуляти бугаїв характеризуються об’ємом
– 4,3 ± 0,18 мл, концентрацією сперміїв – 0,76 ± 0,09×109 клітин/мл і виживання сперміїв за
температури 2 – 4С – 111,8 ± 10,49 год (табл. 1).
Таблиця 1
Фізіологічні показники якості еякулятів бугаїв
Досліджувані показники
Об’єм еякуляту, мл
Концентрація, 109 клітин/мл
Виживання за 2 – 4 С, год

n
75
75
141

M±m
4,3 ± 0,18
0,76 ± 0,09
111,8 ± 10,49

CV
35,7
43,6
34,1

Lim
2,0 – 8,0
0,28 – 1,56
77,1 – 162,0

За порівняно високих фізіологічних показників якості сперми встановлені значні
коливання їх величин: еякуляти відрізняються в 4 рази за об’ємом, більше, ніж у 5 разів – за
концентрацією і в 2 рази – за виживанням сперміїв. Однак, незважаючи на значну різницю між
мінімальними і максимальними величинами значень, найбільші їх коливання характерні для
концентрації сперміїв (43,6 %) і менші (34,1-35,7 %) – для об’єму еякуляту і виживання
статевих клітин. Як відомо, причинами коливань досліджених фізіологічних показників якості
еякулятів є недотримання умов підготовки самців до отримання сперми, індивідуальні
особливості, сезон року і вік плідників [9]. Зокрема, аналізом вікової динаміки фізіологічних
показників якості еякулятів встановлено, що об’єм еякуляту у бугаїв до 4-річного віку –
3,8±0,40 мл, а у старших, ніж 4 роки – на 0,9 мл (19,2 %) зростає. При цьому, концентрація
сперміїв до 4 і старше 6-річних плідників однакова (0,88±0,065×109 клітин/мл) і на
0,10×109 клітин/мл (11,4 %) нижча у 4-5 річних. Виживання сперміїв до 4-річного віку –
100,7±4,57 год, у 4-5–річних – на 11,9 год (10,6 %) зростає, а у старших 6 років – проявляється
тенденція до зниження величини значення фізіологічного показника (на 5,2 %; 106,8±2,26 год).
Вміст аскорбінової кислоти в спермі бугаїв становить 37,3±6,30 мкг/мл, продуктів її
окиснення (дегідроаскорбінової і дикетогулонової кислот) – 10,7±2,50 мкг/мл, а загальний
вміст аскорбінової кислоти з продуктами окиснення – 47,7±3,79 мкг/мл. Аналіз залежності
вмісту аскорбінової кислоти і продуктів її окиснення від віку плідників свідчить, що високий
вміст аскорбінової кислоти (40,6±3,79 мкг/мл), характерний для еякулятів 4-5–річних бугаїв
(табл. 2).
Нижчі та однакові величини вмісту аскорбінової кислоти в еякулятах плідників до 4 і
старше 6-річного віку (36 мкг/мл).
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Вміст дегідроаскорбінової і дикетогулонової кислот у спермі бугаїв молодшого віку (до
4 років) високий (12,5±1,53 мкг/мл), у 4-5 річних – на 12,8 % знижується, а у старше 6 років –
нижче від попереднього на 33,1 % (р < 0,05) і вихідного на 41,6 % (р < 0,01). У результаті
сумарний вміст аскорбінової кислоти з продуктами її окиснення вищий у бугаїв 4-5 років
(51,0±3,91 мкг/мл) і нижчий у плідників до 4 та старше 6 років, відповідно, на 6,9 і 17,1 %.
Аналіз відношення аскорбінової кислоти і продуктів її окиснення до їх загального вмісту
свідчить про зниження вмісту дегідроаскорбінової і дикетогулонової кислот та підвищення
аскорбінової кислоти зі збільшенням віку плідників (рис.).
Таблиця 2
Вміст аскорбінової, дегідроаскорбінової і дикетогулонової кислот
у еякулятах бугаїв, залежно від віку, M±m
Вік,
роки
старше 6
4-5
до 4

n
45
125
111

Вміст аскорбінової кислоти і продуктів її окиснення, мкг/мл
Аскорбінова кислота
Продукти окиснення
Загальний вміст
35,6±3,68
7,3±1,06**
42,3±3,49
40,6±3,79
10,9±1,38*
51,0±3,91
35,9±3,36
12,5±1,53
47,5±3,39

загальний вміст , %

Примітка: різниця статистично вірогідна *- р<0,05; **- р<0,01

100%
80%
60%
40%
20%
0%
вік бугаїв: до 4

старше 6 років

4-5

продукти окиснення

аскорбінова кислота

Рис. Відношення аскорбінової кислоти і продуктів окиснення до загального їх вмісту в еякулятах

Так, у спермі бугаїв до 4 років відношення аскорбінової кислоти і продуктів окиснення
до їх загального вмісту – 100 : 74,4±2,73 : 27,3±2,53 (%), у віці 4-5 років знижується вміст
продуктів окиснення на 20,1%, а відновленої форми зростає на 7,7% і у старше 6 років
становить 100 : 84,3±0,34 : 17,2±1,25 %. Кореляційне відношення за віком бугаїв середньої
сили: для аскорбінової кислоти – позитивне (η = 0,49), а продуктів окиснення – негативне (η
= 0,53). Отже, з віком бугаїв в еякулятах збільшується вміст аскорбінової кислоти і
зменшується її окиснена форма в загальному їх вмісті. З результатів досліджень випливає, що
зі зростанням віку бугаїв і, відповідно, збільшенням об’єму секретів додаткових статевих залоз
(об’єму еякуляту), в їх складі підвищується вміст аскорбінової кислоти, що забезпечує вище
виживання сперміїв. Отримані результати узгоджуються з доведеною позитивною кореляцією
між аскорбіновою кислотою в плазмі сперми та рухливістю і морфологією сперміїв [10].
ВИСНОВКИ
1. Для еякулятів бугаїв характерні: об’єм – 4,3 ± 0,18 мл, концентрація сперміїв – 0,76
± 0,09×109 клітин/мл і виживання статевих клітин за температури 2–4 С – 111,8 ± 10,49 год.
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2. Вікова динаміка фізіологічних показників якості еякуляту бугаїв характеризується
вищим об’ємом сперми у старших 4-річного віку, тенденційним зниженням концентрації
сперміїв і підвищенням виживання статевих клітин за 2-4 °С.
3. За загального вмісту аскорбінової кислоти з продуктами окиснення в спермі бугаїв
47,7±3,79 мкг/мл, вміст аскорбінової кислоти становить 37,3±6,30 мкг/мл і продуктів її
окиснення – 10,7±2,50 мкг/мл.
4. З підвищенням віку бугаїв в еякулятах зростає вміст відновленої форми і знижується
– продуктів окиснення. Кореляційне відношення за віком бугаїв середньої сили: для
аскорбінової кислоти – позитивне (η = 0,49), а продуктів окиснення – негативне (η = 0,53).
Перспективи досліджень. Апробувати можливість підвищення фізіологічних
характеристик і запліднювальної здатності сперміїв шляхом використання в розріджувачі
еякулятів аскорбінової кислоти.
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SUMMARY
The quality of ejaculates and the content of ascorbic acid and its oxidation products in semen,
depending on the age of bulls, were studied. It was established that bull ejaculates can be characterized
by: volume – 4.3 ± 0.18 ml, concentration of spermatozoa – 0.76 ± 0.09×109 cells/ml and spermatozoa
survival at temperature of 2–4 °C – 111.8 ± 10.49 hours. For relatively high average values of
physiological quality indicators of ejaculates, significant fluctuations were established. One of the
reasons for the variability of physiological indicators is the age of the sires. In bulls that were more
than 4 years old, the volume of ejaculates increased. There was a tendency to decrease the
concentration of sperm and increase of spermatozoa survival at 2–4 °C.
As a result, we registered high content of ascorbic acid (40.6±3.79 µg/mg) in the semen of 45 year old bulls, and dehydroascorbic and diketogulonic acids in the sire population up to 4 years of
age (12.5±1.53 µg/mg). Analysis of the ratio of ascorbic acid and its oxidation products to their
general content indicates a decrease in dehydroascorbic and diketogulonic acids and an increase in
ascorbic acid with increase of sire age. Correlation relation by age of bulls is middle-strength:
referring to ascorbic acid – positive (η = 0.49), and considering oxidation products – negative (η =
0.53).
Keywords: ASCORBIC ACID, OXIDATION PRODUCTS, EJACULATES, BULLS.
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АННОТАЦИЯ
Исследовали качество эякулятов и содержание аскорбиновой кислоты и продуктов ее
окисления в сперме в зависимости от возраста быков. Установлено, что для эякулятов быков
характерны: объем - 4,3 ± 0,18 мл, концентрация спермиев - 0,76 ± 0,09 × 109 клеток / мл и
выживание половых клеток при температуре 2-4 °С - 111, 8 ± 10,49 ч. При сравнительно
высоких средних величинах значений физиологических показателей качества эякулятов
установлены значительные их колебания, одной из причин которых является возраст
производителей.
Исследованиями возрастной динамики аскорбиновой кислоты и продуктов ее
окисления установлено высокое содержание аскорбиновой кислоты (40,6 ± 3,79 мкг/мл) в
сперме 4-5-летних быков, а дегидроаскорбиновой и дикетогулоновой кислот в производителей
до 4 летнего возраста (12,5 ± 1,53 мкг/мл). Анализ отношения аскорбиновой кислоты и
продуктов ее окисления к их общему содержанию свидетельствует о снижении
дегидроаскорбиновой и дикетогулоновой кислот и повышение аскорбиновой кислоты с
увеличением возраста производителей. Корреляционное отношение по возрасту быков
средней силы: для аскорбиновой кислоты - положительное (η = 0,49), а продуктов окисления
- отрицательное (η = 0,53).
Ключевые слова: АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА, ПРОДУКТЫ ОКИСЛЕНИЯ,
ЭЯКУЛЯТ, БЫКИ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Jain M. C. Status of ascorbic acid in bovine and bubaline semen of different treatments /
Jain M. C., Arora N. // Indian J. Anim. Sci. – 1988. – V. 58. – P. 221–224
2. Jain M. C. Ascorbic acid concentration in bovine and bubaline semen // Arch. exper. vet.
med. – 1987. – V. 41. – P. 550–555.
3. Mohanty D. N. Metabolic traits of spermatozoa and their relationship with fertility in
Holstein-friesian bulls / D. N. Mohanty, R. K. Biswas, Y. G. Dugwekar // J. Res. – 1986. – V.23., №
2.– P. 289–297
4. Ascorbic acid induces spectrin reorganization in bull epididymal spermatozoa. / J. S. Chen,
C. Sensini, M. Barbetti et al. // Cell Biol. Toxicol. – 2000. – V.16. – P. 77-82.
5. Colagar A. H. Ascorbic Acid in Human Seminal Plasma: Determination and Its
Relationship to Sperm Quality / A. H. Colagar, E. T. Marzony // J. Clin Biochem Nutr. – 2009. – V.
45(2). – P. 144–149.
6. Effects of ascorbic acid on sperm motility, viability, acrosome reaction and DNA integrity
in teratozoospermic samples / H. Fanaei, S. Khayat, I. Halvaei et al. // Iran J. Reprod Med. – 2014.–
V. 12(2). – P. 103–110.
260

7. Климов А. М. Определения аскорбиновой, дегидроаскорбиновой и дикетогудоновой
кислот в биологическом материале / А. М. Климов, В. С. Асатиани // Методы биохимических
исследований. – М.: “Медгиз”, 1956. – С. 367–369.
8. Плохинский Н. А. Биометрия. М.: МГУ. – 1970. – С. 53–60.
9. Репродуктивна функція і андрологічна диспансеризація бугаїв / Косенко М. В.,
Чухрій Б. М., Коцюмбас І. Я. та ін. – Львів, 2007. – 186 с.
10. Kothari R. Role of Ascorbic Acid in Male Fertility and its Relation with Free Testosterone
/ R. Kothari, S. Waghmare, A. R. Choudhari // International Journal of Contemporary Medical
Research. – 2017. – V. 4 (6). – P. 1232–1234.
Рецензент – І. М. Кушнір, д. вет. н., с. н. с., ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

УДК: 636.599.735.51:591.463.1

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ
СПЕРМІЇВ БУГАЇВ, ЗА ДОДАВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ
ЕНРОФЛОКАЦИНУ В РОЗРІДЖЕНІ ЕЯКУЛЯТИ
І. М. Яремчук1, канд. с.-г. наук,
Н. В. Кузьміна1, канд. біол. наук,
Д. Д. Остапів1, д-р с.-г. наук,
І. Є. Атаманюк2, старший науковий співробітник,
Т. І. Стецько2, канд. с.-г. наук,
О. П. Панич2, канд. вет. наук,
Р. Д. Остапів2, канд. біол. наук,
І. А. Дронь3, к. х. н., н.с.
В. В. Олекса3, аспірант
В. Я. Самарик3, д. х. н., с. н. с.
С. І. Виницька3, студент
Інститут біології тварин НААН
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
1

²Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
3

Національний університет «Львівська політехніка»
вул. С. Бандери 12, Львів, 79013, Україна

Досліджували фізіолого-біохімічні характеристики сперміїв бугаїв за використання у
складі розріджених еякулятів енрофлоксацину у традиційній формі та у складі полімерного
транспортера. Високоефективною рідинною хроматографією підтверджена присутність і
визначена концентрація енрофлоксацину у складі полімерного транспортера (енрофлоксацинPEG600). Для досліджень розріджені еякуляти ділили на частини: контрольну – без
антибіотика і дві дослідні – в першу додавали енрофлоксацин (традиційна форма) і в другу
енрофлоксацин-PEG600. Енрофлоксацин і енрофлоксацин-PEG600 додавали в розріджені
еякуляти в однакових дозах – 0,075 і 0,15 мг/мл. Дослідженням активності ензимів ланцюга
261

дихання мітохондрій встановлено, що додавання до розріджених еякулятів наростаючих доз
енрофлоксацину у традиційній формі та енрофлоксацину-PEG600 гальмують активність
сукцинатдегідрогенази (p<0,001) і понижують – цитохромоксидази сперміїв. Виявлено, що
наростаючі дози енрофлоксацину в розріджувачі еякулятів бугая знижують виживання
сперміїв (13,7 – 27,8 %). Встановлено, що на величину фізіологічного показника якості
сперміїв проявляється менша інгібуюча дія енрофлоксацину-PEG600, порівняно з
традиційною формою антибіотика.
Ключові слова: ПОЛІМЕРНИЙ ТРАНСПОРТЕР, ЕНРОФЛОКСАЦИН, СПЕРМІЇ,
БУГАЇ.
За впровадження і використання штучного осіменіння корів на племпідприємствах, за
технологічної підготовки сперми бугаїв, у склад розріджувачів еякулятів додають
антибактеріальні речовини, як профілактичний засіб проти патогенних та непатогенних
мікроорганізмів, що забруднюють сперму за процесів отримання, розрідження й
кріоконсервування. У складі розріджувачів сперми бугаїв найчастіше використовують
бензилпеніцилін та стрептоміцин. Однак, широке застосування антимікробних засобів у
тваринництві зумовлює появу стійких штамів мікроорганізмів, які знижують ефективність
профілактичних засобів, якісні характеристики сперміїв, що призводить до зниження
запліднюваності, абортів і неплідності самок, народженню гіпотрофного і мертвонародженого
потомства. Тому, в складі розріджувачів еякулятів застосовують й альтернативні комбінації
антибактеріальних засобів: гентаміцин, тилозин, лінкомицин і спектиноміцин [1]. Крім того,
досліджено вплив на якісні характеристики сперміїв й інших антибіотиків (диклоксациліну,
цефапірину і цефораніду) [2], окремі з яких, характеризуються високими антибактеріальними
властивостями. Поряд зі зниженням кількості мікроорганізмів у розріджених еякулятах, за
додавання антибіотиків, виявлено погіршення фізіологічних і біохімічних характеристик
сперміїв [3]. Зокрема, з досліджених 8 антибіотиків (у різних дозах та комбінаціях), тільки
пеніцилін забезпечив антимікробні властивості, без зниження фізіолого-морфологічних
характеристик сперміїв буйволів, а інші – призводили до зменшення рухливості і виживання,
порушення структур мембран статевих клітин. Крім того, виявлено зниження дихальної
активності та ензимів-маркерів запліднювальної здатності сперміїв [4].
Вказані причини зумовлюють пошук більш ефективних форм антибактеріальних
речовин. Зокрема, увагу привертають нові полімерні системи для транспортування лікарських
засобів [5, 6]. Так, розроблено нові нетоксичні нанорозмірні транспортери на основі естерів
глутамінової кислоти. За допомогою фізико-хімічних методів аналізу доведена здатність
даних транспортерів утворювати наноформи і створено полімер GluLa-DPG-PEG600-F, який
здатен зв’язуватись з мембранами та проникати в структурні компоненти клітин [7]. Також
виявлено, що вказаний полімер здатний утворювати комплекс з енрофлоксацином та
підвищувати антимікробну дію антибіотика [8].
Мета досліджень - вивчити якість сперміїв, за використання у складі розріджувача
еякулятів бугаїв енрофлоксацину у традиційній формі та у складі комплексу з кополіестером.
Матеріали і методи. Дослідження проведені у Інституті біології тварин НААН,
Національному університеті «Львівська політехніка», Державному науково-дослідному
контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок і ЛНВЦ
"Західплемресурси".
Сперму бугаїв отримували на штучну вагіну з режимом використання плідників
дуплетна садка два рази на тиждень, через дві – три доби. Свіжоотримані еякуляти
характеризувались: об’ємом (4 - 6 мл), активністю (рухливістю) сперміїв (7 – 8 балів),
концентрацію сперміїв (0,6 - 1,15×109 клітин/мл). Для вивчення впливу енрофлоксацину
(традиційна форма) та комплексу енрофлоксацин з кополіестером на фізіолого-біохімічні
характеристики сперміїв використано 1% водну дисперсію комплексу енрофлоксацину з
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кополіестером GluLa-DPG-PEG600 (енрофлоксацин-PEG600; вміст антибіотика = 0,16%).
Кополіестер Glu(L)-DPG-PEG600) це самостабілізована водна дисперсія з розміром частинок
100-120 нм, яка містить залишки глутамінової та лауринової кислот (GluLa),
дипропіленгліколь (DPF) та поліетиленгліколь (PEG600; рис. 1).
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Рис. 1. Структура нанополімеру GluLa-DPG-PEG600.

Оцінювання зв’язування кополіестеру з енрофлоксацином проводили з використанням
високоефективної рідинної хроматографії (Waters Alliance 2690 з діодно-матричним
детектором; колонка Luna C18(2) 250*4,6; елюент/розчинник ацетонітрил: 0,01М Н3PO4 pH 2,5
доводили триетиламіном - 1:1; швидкість 1,0 мл/хв; детекція при 285 нм; об’єм інжекції 10 мкл).
Для встановлення дії енрофлоксацину і комплексу енрофлоксацин-PEG600 на біохімічні
характеристики і виживання сперміїв розріджені 1:4 лактозо-жовтково-гліцериновим
розріджувачем еякуляти ділили на частини: контрольну – без антибіотика і дослідні з
енрофлоксацином - у традиційній формі і у комплексі енрофлоксацин-PEG. В дослідні проби
до 1 мл розрідженої сперми додавали антибіотики у дозах: у першу – 0,1 мл, в другу – в два
рази (0,05 мл) нижчу. Таким чином, в першій і другій дослідних пробах були однакові дози
енрофлоксацину й комплексу енрофлоксацин-PEG600, відповідно, 0,15 і 0,075 мг/мл
розрідженої сперми. Досліджували: виживання статевих клітин за температури 2 - 4С до
припинення прямолінійного поступального руху (год), активність сукцинатдегідрогенази
(СДГ) з використанням 2,3,5-трифенілтетразолію і натрію сукцинату (од/год×0,1 мл
розрідженої сперми) і цитохромоксидази (ЦХО) - з реактивом «наді» [9]. Статистичний аналіз
результатів проведено за Н. А. Плохинським [10].
Результати й обговорення. Доведено, що полімер на основі N-заміщеної
поліоксиетиленової похідної глутамінової кислоти утворює комплекс з енрофлоксацином.
Високоефективною рідинною хроматографією визначена концентрація енрофлоксацину у
зразках енрофлоксацину-PEG (рис. 2).
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Рис. 2. Хроматограма зразків енрофлоксацину

Оцінюванням дії енрофлоксацину встановлено, що додавання антибіотика в розріджені
еякуляти неоднозначно впливає на активність ензимів дихального ланцюга мітохондрій
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статевих клітин. Зокрема, додавання у наростаючих дозах енрофлоксацину у традиційній
формі в розріджену сперму призводить до поступового зниження активності СДГ: за
0,075 мг/мл – на 66,0 % і за 0,15 мг/мл – на 87,9 % (p < 0,001; табл.).
Таблиця
Активність ензимів і виживання сперміїв за додавання у розріджувач енрофлоксацину
і енрофлоксацин-PEG, M±m
Сперма за використання,
мг/мл

n

0,15
0,075

18
18

0,15
0,075
Контроль

6
6
21

Активність ензимів, од/0,1 мл×год
СДГ
n
ЦХО
Енрофлоксацину (традиційна форма)
4,5±2,71***
6
21,7±3,60
***
10,8±3,32
6
20,0±4,71
Енрофлоксацин-PEG
1,0±00
6
18,3±1,36
1,0±00
6
23,3±5,41
31,7±4,20
6
24,1±3,03

n

Виживання, год

18
18

84,8±9,03**
101,3±7,87

6
6
21

88,0±13,06
96,0±11,31
117,3±7,93

Примітка: різниця статистично вірогідна порівняно з контролем: ** р < 0,01; ***p<0,001

Активність ЦХО, не залежно від дози енрофлоксацину, знаходиться в межах 20,0 21,7 од/0,1 мл×год, що нижче контролю на 10,0 - 17,1 % (p > 0,05).
Додавання комплексу енрофлоксацин-PEG600 також впливає на досліджувані
показники сперміїв бугаїв, а сила впливу залежить від його дози. Так, за 0,075 мг/мл комплексу
енрофлоксацин-PEG600 в розріджених еякулятах гальмується більш ніж в 30 раз активність
СДГ, величина якої не змінюється за 0,15 мг/мл.
Активність ЦХО за додавання комплексу енрофлоксацин-PEG600 в розріджену сперму,
аналогічно традиційній формі енрофлоксацину, слабо залежить від дози: величина значення
знаходиться в межах 18,3 - 23,3 од/0,1 мл×год.
Зміни активності ензимів ланцюга дихання мітохондрій характеризують зниження
виживання сперміїв за підвищення доз антибіотика. За традиційної форми енрофлоксацину і
комплексу енрофлоксацин-PEG600 величина значення фізіологічного показника нижча,
відповідно, за 0,075 мг/мл на 13,7 і 18,2 %, а за 0,15 мг/мл на 27,8 (р < 0,05) і 25,0 %.
Таким чином, енрофлоксацин, залежно від форми (традиційної чи PEG600), гальмує
використання субстратів у циклі трикарбонових кислот і потік електронів на ФАД-залежну
ланку дихального ланцюга мітохондрій сперміїв, що, своє чергою, проявляється пониженою
активністю ЦХО. При цьому, інгібування активності СДГ низькою дозою комплексу
енрофлоксацин-PEG600 характеризує вищу силу впливу на метаболізм клітин, порівняно
традиційною формою антибіотика. Очевидно ефективність дії водної дисперсії кополіестеру
нанометричного розміру з енрофлоксацином (енрофлоксацин-PEG600) забезпечується
вищою проникливістю комплексу через мембрани статевих клітин. Однак, встановлені зміни
використання субстратів розріджувача сперміями за доданих форм енрофлоксацину
характеризують зниження виживання сперміїв. Поряд з цим, на величину фізіологічного
показника якості сперміїв проявляється менша інгібуюча дія енрофлоксацин-PEG600,
порівняно з традиційною формою антибіотика.
В И С Н О В К И
1. Високоефективною рідинною хроматографією підтверджена присутність і
визначена концентрація енрофлоксацину у зразках енрофлоксацин-PEG600.
2. Додавання до сперміїв наростаючих доз енрофлоксацину у традиційній формі та
енрофлоксацин-PEG600 гальмують активність сукцинатдегідрогенази (p<0,001) і понижують
- цитохромоксидази.
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3. Наростаючі дози енрофлоксацину в розріджувачі еякулятів бугая знижують
виживання сперміїв (13,7 – 27,8 %).
4. На величину фізіологічного показника якості сперміїв проявляється менша
інгібуюча дія енрофлоксацин-PEG600, порівняно з традиційною формою антибіотика.
Перспективи досліджень. Вивчити дію новосинтезованої сполуки енрофлоксацинPEG600 на фізіолого-біохімічні характеристики сперміїв розморожених еякулятів бугаїв.
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF BULLS
SPERMATOZOA QUALITY AFTER ADDITION OF DIFFERENT FORMS
OF ENROFLOXACIN IN DILUTED EJACULATES
І. М. Yaremchuk¹, N. V. Kuzmina1, D. D. Ostapiv¹, І. Ye. Atamaniuk², Т. І. Stets’ko², О. P. Panych²,
R. D. Ostapiv², I. А. Dron3, V. V. Oleksa3, V. Ya. Samaryk 3, S. I. Vynytska3
1

Institute of Animal Biology of NAAS
V. Stus street, 38, Lviv, 79043, Ukraine
²State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
Donets’ka street, 11, Lviv, 79019, Ukraine
3

Lviv Polytechnic National University
12, S. Bandera str., Lviv, 79013, Ukraine
SUMMARY
The physiological and biochemical characteristics of bull spermatozoa after dilution of
ejaculates and addition of enrofloxacin in the traditional form and in the composition of a polymeric
transporter were studied. High-performance liquid chromatography confirmed the presence and
determined concentration of enrofloxacin in the complex with polymeric transporter (enrofloxacinPEG). For researches, diluted ejaculates were divided into parts: control - without antibiotics and two
experimental - in the experimental group was added enrofloxacin (traditional form) and in the second
- enrofloxacin-PEG600 complex. Enrofloxacin and enrofloxacin-PEG600 complex were added to
diluted ejaculates at identical doses of 0.075 and 0.15 mg/ml. The study of the activity of enzymes in
the mitochondrial respiration chain found that the addition of the increasing doses of enrofloxacin in
the conventional form and the enrofloxacin-PEG600 coplex inhibit the activity of succinate
dehydrogenase (p <0.001) and reduce the cytochrome oxidase activity of the spermatozoa in diluted
ejaculates. It was found that addition of enrofloxacin increasing doses in diluted ejaculates reduce
the survival of spermatozoa (13.7 - 27.8%). It has been established that the size of the physiological
index of spermatozoa quality shows a lower inhibitory effect of the enrofloxacin-PEG600 compared
to the traditional form of the antibiotic.
Keyword: POLYMER TRANSPORTER, ENROFLOXACIN, SPERMATOZOA, BULLS.
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БЫКОВ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭНРОФЛОКАЦИНА
В РАЗБАВЛЕННЫЕ ЭЯКУЛЯТЫ
И. М. Яремчук1, Н. В. Кузьмина1, Д. Д. Остапив1, И. Е. Атаманюк²,
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А Н Н О Т А Ц И Я

Исследовали физиолого-биохимические характеристики спермиев быков при
использовании в составе разбавленных эякулятов энрофлоксацина в традиционной форме и в
составе полимерного транспортера. Высокоэффективной жидкостной хроматографией
подтверждено присутствие и определена концентрация энрофлоксацина в составе
полимерного транспортера (энрофлоксацин-PEG600). Для исследований разбавленные
эякуляты делили на две части: контрольную – без антибиотика и две опытные – в первую
добавляли энрофлоксацин (традиционная форма) и вторую – энрофлоксацин-PEG600.
Энрофлоксацин и энрофлоксацин-PEG600 добавляли в разбавенные эякуляты в одинаковых
дозах - 0,075 и 0,15 мг/мл. Исследованием активности энзимов дыхательной цепи
митохондрий установлено, что добавление к разбавленным эякулятам нарастающих доз
традиционной формы энрофлоксацина и энрофлоксацин-PEG600 тормозят активность
сукцинатдегидрогеназы (p <0,001) и понижают - цитохромоксидазы спермиев. Выявлено, что
нарастающие дозы энрофлоксацина в разбавленных эякулятах быка снижают выживание
спермиев (13,7 - 27,8 %). Установлено, что на величину физиологического показателя качества
спермиев проявляется меньшее ингибирующее действие энрофлоксацин-PEG600 по
сравнению с традиционной формой антибиотика.
Ключевые слова: ПОЛИМЕРНЫЙ ТРАНСПОРТЕР, ЭНРОФЛОКСАЦИН,
СПЕРМИИ, БЫКИ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Effect of Antibiotics in Extender on Bacterial and Spermatozoal Quality of Cooled Buffalo
(Bubalus bubalis) Bull Semen / M. S. Ansari, S. M. H. Andrabi, N. Ullah, M. Qayyum // Reprod.
Dom. Anim. – 2008. – V.43. – P. 272–278.
2. Ahmad K. Postthaw Survival and Fertility of Frozen Bull Spermatozoa Treated with
Antibiotics and Detergent / K. Ahmad, R. H. Foote // J. Dairy Sci. – 1986. – V. 69. – P. 535–541.
3. Effects of Tiamulin, Neomycin, Tetracycline, Fluorophenicol, Penicillin G, Lіnco-Spectin,
Erythromycin and Oxytetracycline on Controlling Bacterial Contaminations of the River Buffalo
(Buballus bubalis) Semen / S. M. Alavi-Shoushtari, M. Ahmadi, S. Shahvarpour, S. Kolahian //
Pakistan J. of Biol. Sci. – 2007. – V. 10 (18). – P. 3200–3204.
4. Вплив антибактеріальних препаратів на біохімічні та фізіологічні характеристики
сперміїв у розріджених еякулятах бугаїв / Д. Д. Остапів, І. М. Яремчук, І. Є. Атаманюк та ін. //
266

Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології
тварин, Львів, 2016. – Вип. 17, № 2. – С. 260–267.
5. Lee K. Y., Mooney D. J. Hydrogels for Tissue Engineering // Chemical Reviews, 2001. –
Vol. 101, № 7. – P. 1869–1879.
6. Hubbel J. A. Bioactive biomaterials. – Current Opinion in Biotechnology, 1999. – Vol. 10.
– P. 123–129.
7. Characteristics of novel polymer based on pseudo-polyamino acids GluLa-DP G-PE G600:
binding of albumin, biocompatibility, biodistribution and potential crossing the blood-brain barrier in
rats / B. O. Chekh, M. V. Ferens, D. D. Ostapiv et al. // Ukr. Biochem. J. – 2017. – V. 89, № 4. – Р.
13–21.
8. Антибактеріальна активність антибіотика енрофлоксацину з наномерним носієм
GluLa-DPG-PEG600 / Б. О. Чех, І. А. Дронь, С. І. Винницька та ін. // Біологія тварин. – 2017. –
Т.19, № 4. – Р. 83–87.
9. Чухрій Б. М. До методики визначення активності окислювальних ферментів у спермі
бугаїв // Б. М. Чухрій, Л. О. Клевець // Розведення та штучне осіменіння великої рогатої
худоби. – Київ, 1978. – Вип. 10. – С. 42–45.
10.
Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. – М.: Колос, 1969.
– 255с.
Рецензент – О. І. Чайковська, к. б. н., с. н. с., ДНДКІ ветпрепаратів та кормових
добавок.

267

РОЗВЕДЕННЯ ТА ГЕНЕТИКА

УДК 636.2.034.082

ВПЛИВ ЖИВОЇ МАСИ КОРІВ ПРИ ПЕРШОМУ ОСІМЕНІННІ
ТА ПЕРШОМУ ОТЕЛЕННІ НА ТРИВАЛІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ЇХ ПРОДУКТИВНОГО ДОВГОЛІТТЯ
Н. П. Бабік, канд. с.-г. наук, докторант1
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Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН,
вул. Погребняка, 1, с. Чубинське Бориспільського району Київської області, 08321, Україна
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вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
2

3

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

Наведено дані щодо впливу живої маси при першому осіменінні та першому отеленні
корів голштинської, української чорно- і червоно-рябої молочних порід на їх продуктивне
довголіття. Встановлено, що тварини голштинської та української чорно-рябої молочної
породи, яких вперше осіменяли за живої маси 411-440 кг, і тварини української червоно-рябої
молочної породи з живою масою при першому осіменінні понад 440 кг відзначалися найдовшою
тривалістю господарського використання та найвищими довічними надоями. У корів
голштинської та української червоно-рябої молочної порід, перше отелення яких відбулося за
живої маси 511-540 кг, а у тварин української чорно-рябої молочної породи – за живої маси
481-540 кг, спостерігалося збільшення тривалості продуктивного використання на 4,6-37,7 %
та підвищення довічних надоїв – на 6,1-29,8 %. Серед тварин голштинської та української
червоно-рябої молочної породи жива маса при першому осіменінні найбільше впливала на
довічний надій та довічну кількість молочного жиру, а серед корів української чорно-рябої
молочної породи – на тривалість життя, продуктивного використання, лактування та
кількість лактацій за життя. Вплив живої маси при першому отеленні корів досліджуваних
порід суттєвішим був на тривалість їх продуктивного використання і кількість лактацій за
життя.
Ключові слова: ПОРОДА, КОРОВИ, ЖИВА МАСА ПРИ ПЕРШОМУ ОСІМЕНІННІ
ТА
ПЕРШОМУ
ОТЕЛЕННІ,
ПРОДУКТИВНЕ
ДОВГОЛІТТЯ,
ДОВІЧНА
ПРОДУКТИВНІСТЬ, КОЕФІЦІЄНТИ КОРЕЛЯЦІЇ, СИЛА ВПЛИВУ.
В умовах жорсткої конкуренції в агробізнесі і нестабільності закупівельних цін на
молоко, фактор тривалості продуктивного використання молочної худоби і висока довічна
продуктивність, а відповідно, і висока економічна ефективність ведення галузі, безумовно,
необхідні для подальшого прогресу молочного скотарства. Тривалість продуктивного
використання свідчить про резистентність до захворювань, про нормальне проходження
фізіологічних і біохімічних процесів в організмі тварини, про пристосування до конкретних
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технологій виробництва продукції [1, 7, 9]. Сьогодні все більш очевидним є те, що тривалість
продуктивного довголіття корів у стадах катастрофічно знижується під впливом чисельних
факторів і, перш за все, під впливом сучасних умов експлуатації, годівлі, утримання та
вирощування, зокрема і від живої маси при першому осіменінні та першому отеленні [3].
На жаль, серед вчених немає єдиної думки щодо впливу живої маси при першому
осіменінні та першому отеленні на тривалість та ефективність використання молочної худоби.
Так, С. Л. Хмельничий [8] з’ясував, що вища вгодованість негативно пов’язана з тривалістю
життя корів піддослідного стада, тоді як тварини з нижчою оцінкою за цю ж ознаку живуть і
використовуються істотно довше. Корови, які класифікуються як худі, були кращими за
довговічністю [10]. Водночас, Ю. В. Пославська [6] вказує, що корови з високою живою
масою при першому отеленні, а саме понад 550 кг, відзначалися найвищими показниками
тривалості життя, продуктивного використання й лактування, кількості лактацій за життя та
коефіцієнта господарського використання. Враховуючи зазначене вище, метою наших
досліджень було вивчити показники продуктивного довголіття корів молочних порід залежно
від їх живої маси при першому осіменінні й першому отеленні та визначити її оптимальні
показники в межах кожної досліджуваної породи.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на коровах голштинської, української
чорно- та червоно-рябої молочних порід. Ретроспективний аналіз тривалості та ефективності
довічного використання корів здійснювали за методикою Ю. П. Полупана [5]. До вибірки
залучено інформацію первинного зоотехнічного обліку 15 господарств різних областей
України (Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської,
Вінницької, Київської, Черкаської, Чернігівської та Кіровоградської). Для оцінки тривалості
та ефективності довічного використання по кожній досліджуваній корові враховували
інформацію про дату народження, дату першого отелення, дату вибуття зі стада. По кожній
лактації (включно з можливо незакінченою останньою) враховували її тривалість, надій та
вихід молочного жиру за всю лактацію. На підставі вищенаведених показників для кожної
тварини вирахували тривалість життя, господарського використання і лактування, довічний
надій, середній довічний вміст жиру в молоці, довічний вихід молочного жиру, середній надій
на один день життя, на один день господарського використання та на один день лактування,
коефіцієнт лактування (КЛ).
Коефіцієнт господарського використання (КГВ) вираховували за формулою [1 ]:
.

КГВ = Тривалість життя  Вік при першому отеленні
Тривалість життя

З метою вивчення залежності продуктивного довголіття корів від їх живої маси при
першому осіменінні, тварин кожної породи було розділено на такі групи: з живою масою до
350 кг; 351-380; 381-410; 411-440 та понад 440 кг, а від живої маси при першому отеленні – на
групи з живою масою до 450; 451-480; 481-510; 511-540 та понад 540 кг.
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. Аналіз проведених нами досліджень показав, що
скороспілішими виявилися телиці голштинської породи (табл. 1). Вік першого їх осіменіння
становив 19,2 місяця, що менше, порівняно з ровесницями вітчизняних порід, на 1,31,7 місяця. Вік першого отелення у тварин піддослідних порід знаходився в межах 28,229,9 місяця. Одним із важливих елементів при підготовці телиць до господарського
використання є жива маса при першому осіменінні, яка свідчить про ефективність їх
подальшого використання. За живою масою при першому осіменінні телиці досліджуваних
порід дещо переважали стандарт породи: голштинської – на 5,3, української чорно-рябої
молочної – на 4,3 та української червоно-рябої молочної – на 10,5 кг. Жива маса первісток
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голштинської породи після отелення становила 498,3 кг, що менше за стандарт породи на 11,7
кг, а у тварин вітчизняних порід цей показник був більшим на 16,1-24,3 кг.
Таблиця 1
Вік та жива маса корів молочних порід при першому осіменінні та першому отеленні

Показники

голштинська
n

Вік тварин

при першому осіменінні:
дні
місяці
при першому отеленні:
дні
місяці
Жива маса тварин при
першому осіменінні, кг
Жива маса тварин при
першому отеленні, кг

2902

М±m
584,2±4,00
19,1±0,13

Породи
українська чорно-ряба
молочна
n
М±m

14786

857,4±3,07
28,2±0,10

620,4±1,57
20,4±0,05

українська червоноряба молочна
n
М±m

2176

895,8±0,87
29,5±0,03

631,4±4,31
20,8±0,14
908,9±4,06
29,9±0,13

1692

405,3±1,04

7228

413,3±0,49

568

438,5±2,37

1246

498,3±1,70

3338

506,1±0,76

686

524,3±2,56

Встановлено, що показники продуктивного довголіття корів молочних порід залежали
від їх живої маси при першому осіменінні. Найдовшою тривалістю використання та
найбільшою довічною продуктивністю характеризувалися корови голштинської породи, у
яких зазначений показник становив 411-440 кг (табл. 2).
За тривалістю життя вони переважали корів з живою масою при першому осіменінні до
350, 351-380, 381-410 та понад 440 кг на 182-497 (Р<0,05; Р<0,001), за тривалістю
продуктивного використання – на 180-473 дні (Р<0,01-0,001), за кількістю лактацій за життя –
на 0,47-1,06 (Р<0,01-0,001), за довічним надоєм – на 4830-11446 кг (Р<0,001) та за довічною
кількістю молочного жиру – на 187-433 кг (Р<0,001).
У корів з живою масою у названий період 411-440 кг спостерігалися найвищі надої на
один день життя (10,9 кг), господарського використання (18,8 кг), лактування (21,6 кг),
коефіцієнт господарського використання (0,57) та коефіцієнт лактування (0,87).
Серед тварин української чорно-рябої молочної породи за більшістю показників
продуктивного довголіття кращими виявилися телиці з живою масою при першому осіменінні
411-440 кг. Вони з високою вірогідністю переважали тварин з живою масою до 410 кг за
тривалістю життя – на 497-710, продуктивного використання – на 167-401, лактування – на
132-327 днів, кількістю лактацій за життя – на 0,31-0,76, довічним надоєм – на 1127-2809 та
довічною кількістю молочного жиру – на 39-100 кг. Їх перевага за цими показниками
спостерігалася також і над телицями з живою масою при першому осіменінні понад 440 кг,
однак вірогідною вона була лише за тривалістю життя – на 296 днів (Р<0,001).
Найвищими надоями на один день життя, продуктивного використання та лактування
відзначалися тварини, жива маса яких у вказаний біологічний період не перевищувала 350 кг.
У цих тварин був і найвищий коефіцієнт лактування (0,88). За коефіцієнтом господарського
використання кращими виявилися тварини з живою масою у зазначений період 381-410 кг
(0,54).
Найкоротшою тривалістю довічного використання та найнижчими довічними надоями
характеризувалися корови обох вищенаведених порід з живою масою при першому осіменінні
менше 350 кг.
З поміж корів української червоно-рябої молочної породи за тривалістю життя,
продуктивного використання, лактування, довічним надоєм та довічною кількістю молочного
жиру кращими виявилися телиці, жива маса при першому осіменінні яких була вищою за 440
кг, однак їх перевага за цими показниками достовірною була лише в окремих випадках
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Таблиця 2
Продуктивне довголіття корів молочних порід залежно від їх живої маси
при першому осіменінні, М±m
Показники

до 350

Жива маса тварин, кг
351-380
381-410
Голштинська порода
320
650

Кількість тварин, голів
68
Тривалість, дні:
1801±28,6***
1880±29,1***
2126±43,2**
життя
господарського
використання
938±25,8***
1067±29,0***
1231±43,2**
лактування
811±24,1***
930±26,1***
1059±37,1**
Довічна продуктивність:
надій, кг
15478±472,7*** 16817±520,9*** 22094±875,7***
середній вміст жиру в
3,62±0,008
3,61±0,006
3,63±0,008
молоці, %
кількість молочного
жиру, кг
558±16,9***
606±18,7***
804±32,0***
Лактацій за життя
2,03±0,058*** 2,35±0,065***
2,62±0,099**
Надій на 1 день, кг:
8,0±0,14***
8,1±0,14***
9,4±0,20***
життя
господарського
16,3±0,19***
15,4±0,17***
17,4±0,23***
використання
лактування
19,0±0,18***
17,7±0,18***
20,4±0,23***
Українська чорно-ряба молочна порода
Кількість тварин, голів
1268
1050
3882
Тривалість, дні:
1846±13,8***
1923±20,5*** 2059±10,4***
життя
господарського
використання
946±12,8***
1004±19,5*** 1180±10,2***
лактування
819±10,9***
860±16,3***
1014±8,7***
Довічна продуктивність:
надій, кг
13749±174,2*** 14145±255,4*** 15431±138,4*
середній вміст жиру в
3,64±0,001
3,63±0,002
3,64±0,001
молоці, %
кількість молочного
жиру, кг
500±6,3***
514±9,3***
561±5,0*
Лактацій за життя
2,18±0,029*** 2,25±0,044*** 2,63±0,024***
Надій на 1 день, кг:
7,2±0,05
7,1±0,08
7,1±0,04
життя
господарського
15,5±0,11
15,1±0,15*
13,5±0,06***
використання
лактування
17,6±0,12
17,4±0,18
15,6±0,07***
Українська червоно-ряба молочна порода
Кількість тварин, голів
26
79
139
Тривалість, дні:
1567±143,2
1585±56,4*
1531±34,9***
життя
господарського
788±138,7
795±54,5
718±32,3
використання
лактування
646±86,9
652±36,3
629±29,4
Довічна продуктивність:
11400±961,5*
12524±539,4
12812±617,2
надій, кг
середній вміст жиру
3,85±0,037
3,79±0,014
3,80±0,025
в молоці, %
кількість молочного
440±41,1*
476±20,9*
487±23,6
жиру, кг
Лактацій за життя
1,86±0,274
1,91±0,093
1,80±0,081
Надій на 1 день, кг:
7,0±0,48
7,7±0,21
7,9±0,26
життя
господарського
16,0±0,41***
17,9±0,35**
18,0±0,40**
використання
лактування
17,6±0,49***
19,3±0,32
20,4±0,33
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411-440

понад 440

550

104

2298±49,1

2116±56,6*

1411±47,9
1219±40,8

1148±56,9**
966±50,2***

26924±975,3 20421±1105***
3,68±0,010

3,66±0,015

991±36,0
3,09±0,116

745±40,1***
2,37±0,124***

10,9±0,23

9,1±0,32***

18,8±0,24

17,4±0,40**

21,6±0,27

21,0±0,39

464

564

2556±42,0

2260±34,7***

1347±36,7
1146±31,2

1253±33,1
1068±26,5

16558±462,0

15661±388,0

3,63±0,002

3,64±0,003

600±16,7
2,94±0,084

569±14,1
2,74±0,076

6,3±0,11***

6,6±0,10***

13,1±0,22***

13,5±0,20***

15,3±0,24***

15,5±0,21***

240

84

1648±55,9

1797±58,6

781±45,8
632±29,8

813±52,1
693±39,1

12527±429,7* 14218±715,4
3,79±0,012

3,85±0,028

472±18,9*
1,95±0,080

547±27,7
1,88±0,102

7,6±0,17

7,8±0,27

19,3±0,16

18,4±0,39*

19,8±0,10

20,5±0,38

За надоєм на один день життя, продуктивного використання та лактування жодних
закономірностей не спостерігалося. Коефіцієнт господарського використання корів, залежно
від їх живої маси при першому осіменінні, знаходився в межах 0,40-0,45, а коефіцієнт
лактування – в межах 0,81-0,88.
Таким чином, тварини голштинської та української чорно-рябої молочної порід, яких
вперше осіменяли за живої маси 411-440 кг, і тварини української червоно-рябої молочної
породи – з живою масою у цей період понад 440 кг, мали дещо довшу тривалість
господарського використання та вищі довічні надої порівняно з коровами інших груп.
Не менш важливе значення для формування продуктивності корів має їх жива маса при
першому отеленні. Встановлено, що тривалість та ефективність довічного використання корів
також залежали від їх живої маси у вказаний період. Найдовше жили і лактували у стаді корови
голштинської породи, у яких цей показник становив 511-540 кг (табл. 3). Вони за тривалістю
життя вірогідно (Р<0,001) переважали особин з живою масою при першому отеленні до 450,
451-480 та понад 540 кг на 329-690, за тривалістю продуктивного використання – на 313-654
дні, за кількістю лактацій за життя – на 0,71-1,55.
Тварини з живою масою при першому отеленні 511-540 кг за довічним надоєм та
довічною кількістю молочного жиру достовірно переважали лише особин з живою масою у
цей період до 450, 451-480 та 481-510 кг – відповідно на 3010-8529 (Р<0,05-0,001) та 104-304 кг
(Р<0,05-0,001). Надій на один день життя (11,0 кг), продуктивного використання (18,5 кг) та
лактування (21,6 кг) найвищим був у тварин з живою масою при першому отеленні понад 540
кг. Коефіцієнт господарського використання корів, залежно від їх живої маси у зазначений
біологічний період, знаходився в межах 0,53-0,62, а коефіцієнт лактування – в межах 0,85-0,88.
Довшою тривалістю життя, продуктивного використання, лактування та більшою
кількістю лактацій за життя характеризувалися корови української чорно-рябої молочної
породи, жива маса при першому отеленні яких становила 481-510 кг. Вони за наведеними
показниками високовірогідно переважали особин з живою масою до 480 та понад 510 кг: за
тривалістю життя на 238-493, продуктивного використання – на 160-418, лактування – на 124326 днів, кількістю лактацій за життя – на 0,37-0,93.
Довічні надої та довічна кількість молочного жиру вищими були у тварин, перше
отелення яких відбулося за живої маси 511-540 кг. Їх достовірна (Р<0,05-0,01) перевага за цими
показниками спостерігалася лише над коровами, жива маса яких при першому отеленні не
перевищувала 510 кг. Кращою інтенсивністю молокоутворення відзначалися корови з живою
масою у зазначений період понад 540 кг. Про це свідчать надої на один день життя,
продуктивного використання та лактування, які у них були достовірно (Р<0,05; Р<0,001)
вищими порівняно із такими у тварин інших досліджуваних груп.
Коефіцієнт господарського використання корів, залежно від їх живої маси при першому
отеленні, знаходився в межах 0,52-0,58, а коефіцієнт лактування – в межах 0,84-0,88.
Кращими показниками продуктивного довголіття з поміж тварин української червонорябої молочної породи відзначалися особини, жива маса яких при першому отеленні
становила 511-540 кг. За тривалістю життя вони переважали особин з живою масою у цей
період менше 511 та більше 540 кг на 105-315, продуктивного використання – на 98-347,
лактування – на 140-258 днів, кількістю лактацій за життя – на 0,28-0,89, довічним надоєм –
на 3207-4468 та довічною кількістю молочного жиру – на 117-158 кг. Однак, за всіма
названими показниками вірогідною (Р<0,01-0,001) ця перевага була лише над групою тварин
з живою масою при першому отеленні понад 540 кг, а над коровами інших груп вірогідність
різниці відмічена лише в окремих випадках.
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Таблиця 3
Продуктивне довголіття корів молочних порід залежно від їх живої маси при першому отеленні, М±m
Показники

до 450

Жива маса тварин, кг
451-480
481-510
Голштинська порода
122
268

Кількість тварин, голів
40
Тривалість, дні:
1925±41,3***
2217±81,3**
2596±58,0
життя
господарського
використання
1081±39,1***
1376±73,8**
1655±52,5
лактування
938±35,4***
1217±68,7**
1389±43,4
Довічна продуктивність:
надій, кг
20094±852,2*** 23078±1286,7** 25613±835,7*
середній вміст жиру
3,63±0,014
3,63±0,011
3,64±0,008
в молоці, %
кількість молочного
жиру, кг
728±30,6***
835±46,4**
928±30,1
Лактацій за життя
2,29±0,089*** 2,87±0,151***
3,77±0,131
Надій на 1 день, кг:
9,8±0,27***
9,7±0,30***
9,6±0,22***
життя
господарського
18,1±0,31
16,9±0,37***
15,9±0,28***
використання
лактування
21,0±0,29
19,3±0,38***
18,8±0,28***
Українська чорно-ряба молочна порода
Кількість тварин, голів
218
398
1966
Тривалість, дні:
2218±47,7*** 2279±41,5***
2517±19,4
життя
господарського
1333±47,5*** 1382±39,9***
1542±18,2
використання
лактування
1108±40,3***
1172±33,1**
1296±15,1
Довічна продуктивність:
16913±663,5*** 17487±550,3** 18794±246,9*
надій, кг
середній вміст жиру
3,65±0,006
3,65±0,004
3,65±0,002
в молоці, %
кількість молочного
618±24,4**
637±19,9**
686±9,0*
жиру, кг
Лактацій за життя
3,02±0,113** 3,06±0,091***
3,43±0,043
Надій на 1 день, кг:
7,3±0,18***
7,2±0,09***
7,1±0,06***
життя
господарського
13,0±0,27***
12,7±0,21***
12,2±0,08***
використання
лактування
15,6±0,33***
14,9±0,24***
14,4±0,09***
Українська червоно-ряба молочна порода
Кількість тварин, голів
104
74
124
Тривалість, дні:
2123±91,4
2014±97,4
2153±91,3
життя
господарського
1228±86,9
1117±90,8*
1267±84,8
використання
лактування
944±61,4*
891±78,5*
984±55,8
Довічна продуктивність:
16348±1065,9** 17609±1644,3
17564±894,2*
надій, кг
середній вміст жиру
3,91±0,022
3,86±0,023
3,83±0,023
в молоці, %
кількість молочного
640±41,5*
681±63,6
672±34,4*
жиру, кг
Лактацій за життя
2,94±0,185
2,68±0,207
2,87±0,165
Надій на 1 день, кг:
7,2±0,30***
7,8±0,44**
7,9±0,22***
життя
господарського
14,7±0,50***
15,5±0,52*
15,7±0,34**
використання
лактування
17,7±0,46***
19,1±0,35
18,8±0,32*
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511-540

понад 540

270

546

2615±77,3

2286±30,6***

1735±72,7
1520±63,4

1422±30,7***
1222±26,4***

28623±1214,0

26880±662,5

3,60±0,004

3,65±0,006

1032±43,8
3,84±0,163

985±24,5
3,13±0,076***

10,4±0,24*

11,0±0,15

16,7±0,25***

18,5±0,16

19,0±0,25***

21,6±0,18

284

472

2093±40,2***

2024±31,0***

1182±37,3***
1030±31,7***

1124±29,1***
970±24,0***

20403±736,4

20153±514,0

3,65±0,006

3,65±0,004

744±26,7
2,70±0,087***

735±18,8
2,50±0,069***

9,2±0,022*

9,5±0,14

17,1±0,26*

18,2±0,18

19,4±0,29***

20,9±0,21

138

246

2258±85,5

1943±38,9**

1365±80,1
1124±65,3

1018±35,5***
866±29,4***

20816±1136,1

16778±551,0**

3,84±0,022

3,83±0,016

798±43,6
3,22±0,183

642±21,1**
2,33±0,081***

9,3±0,24

8,3±0,17**

16,2±0,37

16,8±0,22

19,2±0,31

19,7±0,23

Надій на один день життя був достовірно (Р<0,01-0,001) вищим також у корів, жива
маса яких при першому отеленні становила 511-540 кг, а надої на один день продуктивного
використання і лактування – у тварин з живою масою у зазначений період понад 540 кг.
Коефіцієнт господарського використання корів, залежно від їх живої маси при першому
отеленні, знаходився в межах 0,50-0,55, а коефіцієнт лактування – в межах 0,80-0,85.
Отже, досягнення коровами голштинської та української червоно-рябої молочної
породи живої маси при першому отеленні 511-540 кг, а тваринами української чорно-рябої
молочної породи – 481-540 кг сприяє подовженню тривалості їх продуктивного використання
на 4,6-37,7 % та підвищенню їх довічних надоїв – на 6,1-29,8 %.
Вирішення проблеми формування стад з подовженою тривалістю продуктивного
використання частково пов’язано з ефективністю відбору й підбору тварин з врахуванням
коефіцієнтів кореляції між живою масою та показниками продуктивного довголіття.
Встановлено, що зв’язок між живою масою при першому осіменінні та першому отеленні
тварин досліджуваних порід і показниками їх продуктивного довголіття був слабким (табл. 4).
Таблиця 4
Зв'язок живої маси корів молочних порід при першому осіменінні та першому отеленні з їх
продуктивним довголіттям (r±mr)
Породи
Показники

голштинська

українська чорноряба молочна

Коефіцієнти кореляції живої маси при першому осіменінні з:
Кількість тварин, голів
1692
7228
Тривалістю, дні:
життя
0,062±0,004***
0,061±0,004***
господарського використання
0,094±0,009***
-0,037±0,001**
лактування
0,038±0,001
-0,040±0,002**
Довічною продуктивністю:
надоєм, кг
0,100±0,010***
-0,019±0,000
середнім вмістом жиру в молоці, %
0,062±0,004***
-0,019±0,000
кількістю молочного жиру,кг
0,104±0,011***
-0,019±0,000
Кількістю лактацій за життя
0,039±0,002
-0,036±0,001**
Надоєм на 1 день, кг:
життя
0,077±0,006***
-0,057±0,003***
господарського використання
0,093±0009***
-0,002±0,000
лактування
0,011±0,000
0,000±0,000
Коефіцієнти кореляції живої маси при першому отеленні з:
Кількість тварин, голів
1246
3338
Тривалістю, дні:
життя
-0,070±0,005**
-0,110±0,012***
господарського використання
-0,125±0,016***
-0,117±0,014***
лактування
-0,093±0,009***
-0,103±0,011***
Довічною продуктивністю:
надоєм, кг
-0,034±0,001
0,050±0,003**
середнім вмістом жиру в молоці, %
0,015±0,000
-0,029±0,001
кількістю молочного жиру,кг
-0,027±0,001
0,049±0,002**
Кількістю лактацій за життя
-0,134±0,018***
-0,123±0,015***
Надоєм на 1 день, кг:
життя
0,022±0,001
0,022±0,041
господарського використання
0,045±0,002
0,060±0,129
лактування
0,016±0,000
0,032±0,110
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українська
червоно-ряба
молочна
568
0,081±0,007*
-0,016±0,000
0,003±0,000
0,139±0,019**
-0,016±0,000
0,133±0,018**
-0,004±0,000
0,014±0,013**
0,056±0,066***
0,035±0,093***
686
-0,102±0,010**
-0,130±0,017**
-0,084±0,007*
-0,030±0,001
-0,071±0,005
-0,037±0,001
-0,161±0,026***
0,096±0,009*
0,094±0,038***
0,088±0,035***

Найвищі додатні значення коефіцієнтів кореляції відмічені між живою масою при
першому осіменінні та довічним надоєм і довічною кількістю молочного жиру у тварин
голштинської та української червоно-рябої молочної породи (r=0,100-0,104 та r=0,133-0,139
відповідно). У корів української чорно-рябої молочної породи зв’язки між наведеними вище
показниками були оберненими наближеними до нуля.
Коефіцієнти кореляції між живою масою при першому отеленні корів досліджуваних
порід та показниками їх продуктивного довголіття в основному мали від'ємні значення.
Найвищі від'ємні значення коефіцієнтів кореляції спостерігалися між живою масою та
тривалістю продуктивного використання і кількістю лактацій за життя: у тварин голштинської
породи вони становили відповідно -0,125 і -0,134, української чорно-рябої молочної – -0,117 і
-0,123 та української червоно-рябої молочної породи – -0,130 – -0,160. Такий характер зв’язків
підтверджує, що з підвищення живої маси первісток при першому отеленні понад оптимальне
значення для конкретної породи може призводити до скорочення тривалості продуктивного
використання і лактування.
Найсуттєвіший вплив жива маса при першому осіменінні у тварин голштинської та
української червоно-рябої молочної порід справляла на довічний надій та довічну кількість
молочного жиру, а у корів української чорно-рябої молочної породи – на тривалість життя,
продуктивного використання, лактування та кількість лактацій за життя (табл. 5).
Таблиця 5
Сила впливу живої маси корів молочних порід при першому осіменінні та першому отеленні на їх
продуктивне довголіття (ηх2±S.E.)
Показники
Кількість тварин, голів
Тривалість, дні:
життя
господарського
використання
лактування
Довічна продуктивність:
надій, кг
середній вміст жиру в
молоці, %
кількість молочного
жиру, кг
Лактацій за життя
Надій на 1 день, кг:
життя
господарського
використання
лактування

Сила впливу живої маси
при першому осіменінні
Г
УЧРМ
УЧеРМ
1692
7228
568

Сила впливу живої маси
при першому отеленні
Г
УЧРМ
УЧеРМ
1246
3338
686

5,9±9,04

14,2±3,48*** 16,4±26,33

6,9±9,07

7,8±2,42**

13,5±17,54

9,7±8,27

11,6±3,50** 14,9±26,76

15,3±8,22

7,8±2,42**

15,0±17,33

12,3±8,93

11,6±3,50** 14,7±26,84

13,1±9,00

7,5±2,42**

12,1±17,84

15,7±8,84

9,2±3,52**

18,8±25,57

11,3±8,95

7,2±2,42**

11,7±17,77

4,9±9,05

5,1±3,54

9,9±25,20

4,1±9,10

7,0±2,36**

11,5±17,54

15,2±8,86

9,2±3,52*

18,8±25,57

12,9±8,96

7,4±2,42**

11,2±17,84

10,2±3,51** 15,7±26,55

18,1±8,70

7,7±2,42**

14,0±17,46

13,0±9,11
8,6±9,00

8,9±3,52*

8,5±25,66

7,9±9,05

4,1±2,29

12,0±16,27*

4,8±9,05

1,8±3,55

19,2±25,43

5,3±9,09

2,2±2,43

13,2±15,35

1,5±9,06

2,1±3,55

15,7±23,13

1,9±9,11

2,5±2,43

11,1±15,90

Примітка. Г – голштинська порода, УЧРМ – українська чорно-ряба молочна порода, УЧеРМ – українська
червоно-ряба молочна порода

Жива маса при першому отеленні у тварин усіх досліджуваних порід найбільший вплив
мала на тривалість їх продуктивного використання і кількість лактацій за життя. Водночас,
варто відмітити, що жива маса при першому осіменінні мала вищий вплив на більшість
досліджуваних показників продуктивного довголіття корів, ніж їх жива маса при першому
отеленні.
ВИСНОВКИ
1. Продуктивне довголіття корів молочних порід певним чином залежить від їх живої
маси при першому осіменінні та першому отеленні. Тварини голштинської та української
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чорно-рябої молочної породи, яких вперше осіменяли за живої маси 411-440 кг, і тварини
української червоно-рябої молочної породи –за живої маси у цей період понад 440 кг, мали
дещо довшу тривалість господарського використання та вищі довічні надої. Корови
голштинської та української червоно-рябої молочної порід, перше отелення яких відбулося за
живої маси 511-540 кг, а тварини української чорно-рябої молочної породи – за живої маси
481-540 кг, відзначалися довшою тривалістю їх продуктивного використання на 4,6-37,7 % та
підвищенням їх довічних надоїв – на 6,1-29,8 %.
2. Найвищі додатні значення коефіцієнтів кореляції відмічені між живою масою при
першому осіменінні та довічним надоєм і довічною кількістю молочного жиру у тварин
голштинської та української червоно-рябої молочної породи (r=0,100-0,104 та r=0,133-0,139
відповідно). У корів української чорно-рябої молочної породи зв’язки між наведеними вище
показниками були слабкими. Коефіцієнти кореляції між живою масою при першому отеленні
у корів досліджуваних порід та показниками їх продуктивного довголіття в основному мали
від'ємні значення.
3. Найсуттєвіший вплив жива маса при першому осіменінні у тварин голштинської та
української червоно-рябої молочної порід справляла на довічний надій та довічну кількість
молочного жиру, а у корів української чорно-рябої молочної породи – на тривалість життя,
продуктивного використання, лактування та кількість лактацій за життя.
4. Жива маса при першому отеленні у тварин усіх досліджуваних порід найбільший
вплив мала на тривалість їх продуктивного використання та кількість лактацій за життя. На
більшість досліджуваних показників продуктивного довголіття корів жива маса при першому
осіменінні впливала більше, ніж їх жива маса при першому отеленні.
Перспективи досліджень. У подальшому буде вивчатися успадкування
продуктивного довголіття корів молочних порід від жіночих предків.
INFLUENCE OF THE LIVE WEIGHT DURING THE FIRST INSEMINATION AND FIRST
CALVING ON THE DURATION AND EFFICIENCY OF THEIR PRODUCTIVE LONGEVITY
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SUMMARY

The data on the influence of live weight on the first insemination and the first calving of
Holstein, Ukrainian Black- and-Red-and-White cows on their productive longevity are given. It was
established that the animals of Holstein and Ukrainian Black-and-White breeds, which were first
inseminated with a live weight of 411-440 kg, and animals of Ukrainian Red-and-White dairy breeds
– live weight at the first insemination had over 440 kg, had a slightly longer duration of the economic
use and higher life-time milk yields. The cows of Holstein and Ukrainian Red-and-White dairy breeds
with the first calving with live weight of 511-540 kg, and animals Ukrainian Black-and-White dairy
breed – a live weight of 481-540 kg were observed to have the increasing of the duration of their
productive use duration productive use 4.6-37.7 % and an increase in their lifetime yields – by 6.129.8 %.
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Among the animals of the Holstein and Ukrainian Red-and-White the live weight at the first
insemination had the greatest impact on life duration and life-long amount of milk fat, and among
cows of Ukrainian Black-and-White on life duration, productive use, lactation and the number of
lactations per life. The strength of influence on live weight at the first calving of cows was more
significant than the duration of their productive use and amount of lactations per life.
Keywords: BREED, COWS, LIVE WEIGHT ON THE FIRST INSEMINATION AND THE
FIRST CALVING, PRODUCTION LONGEVITY, LIFE-LONG PRODUCTIVITY,
COEFFICIENTS OF CORRELATION, STRENGHT OF INFLUENCE.
ВЛИЯНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ КОРОВ ПРИ ПЕРВОМ ОСЕМЕНЕНИИ
И ПЕРВОМ ОТЕЛЕ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИХ ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Н. П. Бабик, Е. И. Федорович, В. В. Федорович
Институт разведения и генетики животных имени М. В. Зубца НААН,
ул. Погребняка, 1, с. Чубинское Бориспольского района Киевской области, 08321, Украина
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Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий
имени С.З. Гжицкого,
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
АННОТАЦИЯ

Приведены данные о влиянии живой массы при первом осеменении и первом отеле
коров голштинской, украинской черно- и красно-пестрой молочных пород на их продуктивное
долголетие. Установлено, что животные голштинской и украинской черно-пестрой молочной
пород, которых впервые осеменяли при живой массе 411-440 кг, и животные украинской
красно-пестрой молочной породы – с живой массой при первом осеменении более 440 кг
отличались самой длинной продолжительностью хозяйственного использования и
наивысшими пожизненными удоями. У коров голштинской и украинской красно-пестрой
молочной пород, первый отел которых происходил при живой массе 511-540 кг, а у животных
украинской черно-пестрой молочной породы – при живой массе 481-540 кг, наблюдалось
увеличение продолжительности продуктивного использования, на 4,6-37,7 % и повышение
пожизненных удоев – на 6,1–29,8 %.
Среди животных голштинской и украинской красно-пестрой молочной породы живая
масса при первом осеменении больше всего влияла на пожизненный удой и пожизненное
количество молочного жира, а среди коров украинской черно-пестрой молочной породы – на
продолжительность жизни, продуктивного использования, лактирования, количество
лактаций при жизни. Влияние живой массы при первом отеле коров исследуемых пород
существеннее было на продолжительность их продуктивного использования и количество
лактаций при жизни.
Ключевые слова: ПОРОДА, КОРОВЫ, ЖИВАЯ МАССА ПРИ ПЕРВОМ
ОСЕМЕНЕНИИ И ПЕРВОМ ОТЕЛЕ, ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ, ПОЖИЗНЕННАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ, КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ, СИЛА ВЛИЯНИЯ.
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ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ВАГОВИМ І ЛІНІЙНИМ
РОСТОМ ГУСЕЙ ОБРОШИНСЬКОЇ СІРОЇ ТА ОБРОШИНСЬКОЇ БІЛОЇ
ПОРОДНИХ ГРУП
В. С. Заплатинський1, аспірант
В. С. Федорович2, канд. біол. наук, доцент
Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
1

2

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

Наведено дані щодо динаміки морфологічних і біохімічних показників крові гусей
оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп у віці 60, 90, 120 та 150 діб.
Встановлено, що на зазначені показники значний вплив чинять стать і породна належність
птиці. Самці гусей обох породних груп, порівняно із самками, у всі досліджуванні вікові
періоди характеризувалися вищою концентрацією гемоглобіну і вмісту еритроцитів у крові
та вмістом загального білка в сироватці крові, а за кольоровим показником та активністю
амінотрансфераз у більшості випадків поступалися їм. За морфологічним складом крові
(виняток 120-добовий вік) та за біохімічними показниками сироватки крові (виняток 90добовий вік), спостерігалась перевага сірих гусей над білими.
Найвища кількість еритроцитів та концентрація гемоглобіну у птиці обох статей
обох породних груп відмічена в 60-добовому віці. Найнижча активність ферментів
переамінування у крові спостерігалася у 150-добовому віці, а найвища – у 90-добовому віці
гусей. Вміст загального білка в сироватці крові птиці обох породних груп з віком зростав
(виняток – 90-добовий вік самок і самців оброшинської білої породної групи).
Між біохімічними показниками крові та живою масою і промірами тіла гусей обох
породних груп спостерігалися різної сили та напряму зв’язки, однак здебільшого вони були
від’ємними, що є характерним для птиці і є її видовою особливістю.
Ключові слова: ГУСИ, ОБРОШИНСЬКА СІРА ПОРОДНА ГРУПА, ОБРОШИНСЬКА
БІЛА ПОРОДНА ГРУПА, САМКИ, САМЦІ, МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ КРОВІ, ЖИВА МАСА, ПРОМІРИ ТІЛА, КОЕФІЦІЄНТИ КОРЕЛЯЦІЇ.
Успішний розвиток птахівництва може здійснюватися тільки за умови створення
високопродуктивних нових порід і кросів птиці та вдосконалення їх продуктивних і племінних
якостей. Однак реалізувати цей селекційний процес без врахування фізіологічних і
біохімічних закономірностей, які відбуваються в організмі сільськогосподарської птиці в різні
періоди її вирощування, не можливо [9, 10]. За даними досліджень Л. П. Вогнівенка [4],
В. В. Дєброва [5] та Н. В. Пустової [11], саме використанням інтер’єрних тестів під час відбору
птиці дозволяє прискорити оборот поколінь та конкретніше визначити генотипову цінність
особин. У цьому плані значний інтерес становить вивчення морфологічних та біохімічних
показників крові. Склад крові відзначається відносною постійністю, що забезпечує
збереженість видових, породних та індивідуальних особливостей птиці. Водночас він є досить
лабільний, що дозволяє використовувати його як важливий механізм адаптації до змін умов
вирощування та використання [1, 6, 9]. З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне дослідити
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морфологічний та біохімічний склад крові гусей оброшинської сірої та оброшинської білої
породних груп.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на гусях оброшинської сірої та
оброшинської білої породних груп в умовах ДП «ДГ Миклашівське» Інституту сільського
господарства Карпатського регіону НААН. Для дослідження морфологічних і біохімічних
показників з вени крила брали кров у самок і самців у 60-, 90-, 120- та 150-добовому віці по 6
голів кожного віку і статі. Забір крові проводили вранці до годівлі птиці [3]. У крові визначали
визначали концентрацію білка за O. H. Lowry [14], кількість еритроцитів – підрахунком в
камері Горяєва [2, 13], вміст гемоглобіну – гемоглобін-ціанідним методом, кольоровий
показник – розрахунковим методом [8], активність ферментів переамінування (АлАт і АсАт)
– уніфікованим динітрофенілгідразиновим методом Райтмана-Френкеля [8, 12].
Результати досліджень обробляли статистично за методикою Г. Ф. Лакина [7] з
використанням комп’ютерної техніки та пакетів прикладних програм «EXCEL» і
«STATISTICA 6.1». Результати середніх значень вважали статистично вірогідними при Р<0,05
(*), Р<0,01 (**), Р<0,001 (***).
Результати й обговорення. Встановлено, що морфологічні та біохімічні показники
крові у процесі вирощування гусей обох породних груп зазнавали певних змін. Зазначені
показники крові залежали також від статевої та породної належності гусей (табл. 1, 2).
Так, самці гусей обох породних груп порівняно із самками у всі досліджуванні вікові
періоди характеризувалися вищою концентрацією гемоглобіну і вмісту еритроцитів у крові та
вмістом загального білка в сироватці крові, а за кольоровим показником та активністю
амінотрансфераз у більшості випадків поступалися їм. Однак, варто відмітити, що різниця за
вищенаведеними показниками між самками і між самцями була не значною і не достовірною.
Таблиця 1
Динаміка морфологічних та біохімічних показників крові молодняку
самок гусей оброшинської селекції (M±m), n=6
Показники
Еритроцити, Т/л
Гемоглобін, г/л
Кольоровий показник, од
АсАт, од./л
АлАт, од./л
Загальний білок, г/л
Еритроцити, Т/л
Гемоглобін, г/л
Кольоровий показник, од
АсАт, од./л
АлАт, од./л
Загальний білок, г/л

Віковий період, діб
90
120
150
самки гусей оброшинської сірої породної групи
4,25±0,358
3,02±0,493
2,54±0,244
3,78±0,227
198,54±5,933
160,90±7,524
165,38±3,085*
157,52±7,608
1,47±0,185
1,84±0,359
2,05±0,259
1,28±0,140
341,85±9,199
350,18±5,088*
335,31±7,861
330,47±8,746
259,22±4,490*
279,49±11,387
243,83±10,560
229,41±8,716
52,20±0,967*
50,82±0,729
56,92±2,767
60,39±1,250
самки гусей оброшинської білої породної групи
4,01±0,224
2,90±0,119
2,82±0,265
3,41±0,483
190,39±4,962
155,42±7,358
177,11±3,242
129,87±8,492
1,44±0,083
1,62±0,115
1,97±0,215
1,22±0,154
337,53±10,736
367,87±4,538
328,59±10,433
321,48±12,475
243,14±4,244
282,56±16,070
234,44±11,224
219,74±8,098
49,07±0,538
51,72±1,034
55,48±1,581
59,17±0,931
60

Примітка: у цій та наступних таблицях вірогідність різниці вказана при порівнянні показників гусей
різних породних груп.

За морфологічними та біохімічними показниками крові гусей нами встановлена і
міжпородна різниця. У 60-, 90- та 150-добовому віці гуси обох статей оброшинської сірої
породної групи за морфологічними показниками переважали ровесників оброшинської білої
породної групи, однак ця перевага була невірогідною. Водночас у 120-добовому віці за
концентрацією гемоглобіну та вмістом еритроцитів у крові білі самки переважали сірих на
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11,73 (Р<0,05) та 0,28, а білі самці сірих ровесників – на 2,39 г/л та 0,38 Т/л відповідно.
Кольоровий показник впродовж всього досліджуваного періоду незначно більшим був у птиці
оброшинської сірої породної групи.
Таблиця 2
Динаміка морфологічних та біохімічних показників крові молодняку
самців гусей оброшинської селекції (M±m), n=6
Показники
Еритроцити, Т/л
Гемоглобін, г/л
Кольоровий показник, од
АсАт, од./л
АлАт, од./л
Загальний білок, г/л
Еритроцити, Т/л
Гемоглобін, г/л
Кольоровий показник, од
АсАт, од./л
АлАт, од./л
Загальний білок, г/л

Віковий період, діб
90
120
самці гусей оброшинської сірої породної групи
4,30±0,358
3,80±0,430
2,95±0,338
200,68±4,733
183,27±11,800
186,90±5,284
1,45±0,145
1,60±0,336
2,03±0,282
347,16±4,641*
362,56±7,262*
329,48±5,106
250,59±4,155*
290,26±19,177
241,11±11,833
53,38±1,062*
48,18±1,373*
55,82±0,403
самці гусей оброшинської білої породної групи
4,12±0,238
3,71±0,560
3,33±0,273
193,43±4,187
170,05±8,492
189,30±4,670
1,42±0,057
1,56±0,331
1,75±0,148
330,12±4,162
387,84±6,588
318,02±7,408
234,64±4,862
292,65±10,357
230,00±7,892
50,13±0,703
52,68±0,722
57,54±1,156
60

150
3,38±0,340
143,02±6,487
1,34±0,180
319,70±8,602
220,92±5,110
58,19±1,273
3,36±0,417
132,70±4,776
1,25±0,138
310,91±8,618
210,20±7,649
61,76±1,904

Дещо подібна картина спостерігалася і за біохімічними показниками сироватки крові
піддослідної птиці. Так, у 60-добовому віці гуси оброшинської сірої породної групи порівняно
з ровесниками оброшинської білої породної групи характеризувалися вищими показниками
ферментів переамінування та вмістом загального білка у сироватці крові. У самців ця перевага
була достовірною (Р<0,05) і становила за активністю АсАт 17,04, АлАт – 15,95 од./л та за
вмістом загального білка – 3,26 г/л. У самок вірогідна перевага спостерігалася лише за АлАт
– на 16,08 од./л та вмістом загального білка – на 3,13 г/л при Р<0,05 в обох випадках. У 90добовому віці самки і самці оброшинської сірої породної групи вірогідно поступалися білим
ровесникам лише за активністю АсАт – відповідно на 17,69 та 25,27 од./л, а самці – ще й за
загальним білком – на 4,49 г/л при Р<0,05 в усіх випадках. У 120- та 150-добовому віці різниця
за активністю ферментів переамінування та вмістом загального білка в сироватці крові між
птицею обох статей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп була
недостовірною, проте варто відзначити, що за цими показниками, за винятком вмісту
загального білка в сироватці крові, перевага була на боці сірих гусей.
Результати наших досліджень свідчать, що досліджувані морфологічні та біохімічні
показники крові у гусей обох породних груп змінювалися з віком, однак ці зміни мали
хвилеподібний характер.
Так, у гусей обох статей обох породних груп кількість еритроцитів у крові з 60-ої до
120-ої доби зменшилася, а з 120-ої до 150-ої – знову зріс, вміст гемоглобіну з 60-ої до 90-ої
доби знизився, з 90-ої до 120-ої зріс, а в подальшому знову знизився. Кольоровий показник,
який вказує на насиченість еритроцитів киснем, збільшувався у піддослідних гусей аж до 120ої доби, а на 150 добу знизився. Активність аланін- та аспартатамінотрансферази зростала
лише до 90-добового віку, а починаючи зі 120-добового – знижувалася. Щодо вмісту білка в
сироватці крові, то з віком птиці він збільшувався (виняток 90 доба у самок і самців
оброшинської сірої породної групи).
Вищенаведені зміни морфологічних та біохімічних показників крові, на наш погляд,
обумовлені високою інтенсивністю обмінних процесів в організмі гусей на ранніх стадіях
розвитку і періодом їх ювенальної линьки у 90- та 120-добовому віці.
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Показники крові та вміст у ній формених елементів відображають реальний стан
здоров’я птиці, що відображається на її господарськи корисних ознаках. Концентрація
загального білка та активність ферментів переамінування у сироватці крові є індикаторами
протікання складних метаболічних процесів в організмі гусей. Ферменти переамінування,
серед яких найбільш значимі аспартат- та амінотрансфераза, каталізують реакції перенесення
амінних груп між амінокислотами та кетокислотами, у результаті чого утворюються нові
амінокислоти, тобто відбувається синтез білків. Вони мають досить тісний зв'язок з
продуктивністю, живою масою і екстер’єром.
Проведений нами кореляційний аналіз свідчить, що між активністю амінотрансфераз
та живою масою і промірами тіла піддослідних гусей у досліджуванні вікові періоди
спостерігалися різнонаправлені зв’язки різної сили (табл. 3). У самок оброшинської сірої
породної групи коефіцієнти кореляції між живою масою та активністю АлАт знаходилися в
межах -0,49 – -0,83, у самців – в межах -0,55 – -0,61, а у птиці оброшинської білої породної
групи, відповідно – в межах -0,45 – -0,70, у самців – в межах -0,41 – -0,51.
Таблиця 3
Зв'язок біохімічних показників крові з ваговим та лінійним ростом гусей, M±m (n = 6 кожного віку)
Поєднання
селекційних
ознак

60

самки
АлАт
-0,49±0,311
жива
АсАт
-0,10±0,404
маса
заг. білок 0,23±0,386
АлАт
-0,80±0,144**
довжина
АсАт
-0,35±0,359
тулуба
заг. білок -0,34±0,362
АлАт
-0,47±0,316
обхват
АсАт
0,03±0,408
грудей
заг. білок -0,65±0,234*
АлАт
-0,45±0,324
довжина
АсАт
-0,31±0,369
плесни
заг. білок 0,39±0,345
АлАт
-0,69±0,212*
довжина
АсАт
-0,45±0,325
шиї
заг. білок -0,01±0,408
АлАт
-0,45±0,324
АсАт
-0,07±0,407
заг. білок 0,17±0,397
АлАт
-0,69±0,211*
довжина
АсАт
0,06±0,407
тулуба
заг. білок -0,41±0,340
АлАт
-0,47±0,317
обхват
АсАт
-0,06±0,407
грудей
заг. білок -0,62±0,250*
АлАт
-0,38±0,350
довжина
АсАт
-0,41±0,340
плесни
заг. білок 0,27±0,378
АлАт
-0,81±0,141**
довжина
АсАт
-0,44±0,328
шиї
заг. білок -0,59±0,268
жива
маса

Вік гусей, міс.
90
150
Оброшинська сіра породна група
самці
самки
самці
самки
самці
-0,56±0,278 -0,83±0,123** -0,61±0,254* -0,71±0,203*
-0,55±0,287
0,19±0,394
0,02±0,408
0,28±0,376
-0,04±0,407
0,25±0,383
0,03±0,408
0,15±0,399
0,32±0,366
0,59±0,264
0,22±0,388
-0,32±0,366
-0,38±0,348
-0,41±0,341
-0,40±0,345
-0,66±0,229*
0,35±0,360
-0,46±0,323
-0,67±0,223* -0,14±0,401
-0,30±0,371
-0,12±0,310 -0,67±0,226*
-0,52±0,299
-0,51±0,304
-0,46±0,323
-0,45±0,327
-0,54±0,287
-0,35±0,359
-0,33±0,363
-0,58±0,271
0,42±0,338
-0,33±0,364
-0,01±0,408
0,25±0,382
-0,27±0,379
-0,14±0,360
-0,49±0,310
-0,40±0,341 -0,61±0,256*
-0,23±0,386
-0,43±0,331 -0,70±0,206*
-0,13±0,401
-0,39±0,345
-0,68±0,222*
0,34±0,362
-0,15±0,399
0,43±0,334
-0,55±0,286
0,61±0,255*
0,06±0,142
0,31±0,369
0,35±0,359
0,24±0,385
0,37±0,353
-0,38±0,350
-0,50±0,308
-0,28±0,376
-0,45±0,325
-0,70±0,207*
0,01±0,408
-0,53±0,293
0,37±0,352
0,04±0,408
-0,02±0,408
0,29±0,773
-0,58±0,273
0,27±0,378
-0,48±0,313
-0,13±0,402
Оброшинська біла породна група
-0,51±0,302 -0,69±0,214*
-0,48±0,313 -0,70±0,210*
-0,41±0,339
0,26±0,381
-0,65±0,234
0,33±0,363
-0,15±0,399
0,08±0,406
0,43±0,334
0,19±0,394
0,40±0,404
0,57±0,275
0,12±0,403
-0,54±0,288 -0,71±0,204* -0,81±0,139** -0,54±0,290 -0,85±0,115***
0,19±0,394
-0,49±0,309
-0,25±0,382
-0,24±0,384
0,13±0,401
-0,02±-,058
-0,66±0,232
-0,43±0,434 -0,71±0,202*
-0,53±0,294
-0,50±0,305 -0,86±0,105*** -0,77±0,165** -0,82±0,137** -0,44±0,328
-0,36±0,54
-0,57±0,275
-0,40±0,343
0,20±0,391
-0,17±0,397
-0,50±1,633
-0,33±0,364
-0,25±0,250
-0,41±0,340
-0,57±0,274
-0,37±0,351
-0,14±0,400
-0,60±0,262
-0,45±0,327
-0,21±0,391
-0,42±0,336
-0,46±0,324
0,13±0,401 -0,63±0,245*
0,21±0,390
0,53±1,813
0,31±0,369
0,32±0,325
0,11±0,404
0,46±0,323
-0,34±0,361
-0,57±0,274 -0,79±0,156** -0,72±0,199* -0,63±0,244*
0,36±0,354
-0,56±0,278
-0,12±0,402 -0,63±0,246*
0,46±0,324
0,38±1,070
-0,34±0,361
-0,23±0,232
-0,10±0,405
0,23±0,388
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Співвідносна мінливість живої маси та активності АсАт у гусей обох породних груп
була значно нижчою, ніж між живою масою та активністю АлАт. Так у сірих самок вона
коливалася від -0,10 до +0,02, у білих – від -0,07 до -0,65, а у самців – відповідно від -0,19 до
+0,28 та від +0,08 до +0,33.
Для селекційного процесу при розведені гусей важливим є дослідження зв'язку між
вмістом загального білка у сироватці крові та господарськи корисними ознаками, позаяк ці
зв’язки свідчать про енергію росту та продуктивні якості птиці. Встановлено, що коефіцієнти
кореляції між живою масою і вмістом загального білка в сироватці крові самок оброшинської
сірої породної групи знаходилися в межах +0,15 – +0,59, у самців – в межах +0,03 – +0,32, а у
їх ровесників оброшинської білої породної групи – відповідно в межах +0,17 та +0,57 та +0,12
– +0,43.
Між біохімічними показниками крові та промірами тіла також були виявлені різної
сили та напряму зв’язки. Коефіцієнти кореляції між досліджуваними промірами та активністю
АлАт у сірих самок коливалися від -0,33 до -0,80, у білих – -0,14 до -0,86, у самців – від -0,13
до -0,70 та від -0,21 до -0,85. Співвідносна мінливість екстер’єрних показників та активності
АсАт у самок та самців оброшинської сірої породної групи, залежно від проміру та вікового
періоду, знаходилися відповідно в межах -0,55 – +0,25 та
-0,30 – +0,61, а у їх ровесників
оброшинської білої породної групи – в межах -0,63 – +0,20 та -0,42 – +0,46.
У самок обох породних груп між досліджуваними промірами та вмістом загального
білка в сироватці крові спостерігалися в основному обернені зв’язки і лише між довжиною
плесни та зазначеним вище показником крові вони були прямими, а між довжиною шиї та
вмістом загального білка в сироватці крові коливалися від від’ємних до додатних значень.
Таким чином між біохімічними показниками крові та живою масою і промірами тіла
гусей обох породних груп зв’язки здебільшого були від’ємними, що є характерним для птиці
і є її видовою особливістю.
ВИСНОВКИ
1. Самці гусей обох породних груп порівняно із самками у всі досліджуванні вікові
періоди характеризувалися вищою концентрацією гемоглобіну і вмісту еритроцитів у крові та
вмістом загального білка в сироватці крові, а за кольоровим показником та активністю
амінотрансфераз у більшості випадків поступалися їм.
2. У всі досліджувані вікові періоди, за морфологічним складом крові (виняток 120добовий вік) та за біохімічними показниками сироватки крові (виняток 90-добовий вік),
спостерігалась перевага сірих гусей над білими.
3. Найвища кількість еритроцитів та концентрація гемоглобіну у птиці обох статей обох
породних груп відмічена в 60-добовому віці. Найнижча активність ферментів переамінування
у крові спостерігалася у 150-добовому віці, а найвища – у 90-добовому віці гусей. Вміст
загального білка в сироватці крові птиці обох породних груп з віком зростав (виняток – 90добовий вік самок і самців оброшинської білої породної групи).
4. Між біохімічними показниками крові та живою масою і промірами тіла гусей обох
породних груп спостерігалися різної сили та напряму зв’язки, однак здебільшого вони були
від’ємними, що є характерним для птиці і є її видовою особливістю.
Перспективи досліджень. У подальшому буде вивчено показники природної
резистентності гусей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп у різні вікові
періоди.
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SUMMARY

Article shows the data on dynamics changes of morphological and biochemical indices of
blood in obroshynsky grey and obroshynsky white natural groups geese at the age of 60, 90, 120 and
150 days. It has been established that geese sex and their genetic affinities has a significant influence
on studied indexes. In particular male geese of both natural groups have higher concentration of
hemoglobin and the content of erythrocytes in blood and the content of total protein in serum than
female geese in all studied age periods. Female geese of both natural groups dominated my males in
color index and activity of aminotransferases in most cases. Obroshynsky grey natural group geese
prevailed over obroshynsky white natural group by the morphological characteristics of blood (except
120-day aged geese) and the biochemical parameters of blood serum (except 90-day aged geese).
In all studied groups of geese, the highest amount of erythrocytes and hemoglobin
concentration were observed in 60-day aged geese. The lowest activity of enzymes in blood
transamination was observed in 150 days aged geese, and the highest activity was observed in 90
days aged geese. The content of total protein in serum in both natural groups geese were increased
with the age of geese (with the exception of 90-days aged females and males of obroshinsky white
natural group geese).
There were observed different forces and directions correlations between the biochemical
parameters of blood, live weight and body measurements of the geese of both natural groups.
However mostly the correlаtion were negative, that is common for the birds and is its specific feature.
Key words: GEESE, OBROSHINSKY GRAY NATURAL GROUP, OBROSHINSKY
WHITE NATURAL GROUP, FEMALES, MALES, MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
BLOOD INDICES, LIVE WEIGHT, BODY MEASUREMENTS, CORRELATION
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АННОТАЦИЯ
Приведены данные по динамике морфологических и биохимических показателей крови
гусей оброшинской серой и оброшинской белой породных групп в возрасте 60, 90, 120 и 150
суток. Установлено, что на указанные показатели значительное влияние оказывают пол и
породная принадлежность птицы.
Самцы гусей обеих породных групп по сравнению с самками во все исследование
возрастные периоды характеризовались более высокой концентрацией гемоглобина,
содержанием эритроцитов в крови и содержанием общего белка в сыворотке крови, а по
цветному показателю и активности аминотрансфераз в большинстве случаев уступали им. По
морфологическим составу крови (исключение 120-суточный возраст) и по биохимическим
показателям сыворотки крови (исключение 90-суточный возраст), наблюдалось
преимущество серых гусей над белыми.
Самое высокое количество эритроцитов и концентрация гемоглобина у птиц обоих
полов обеих породных групп отмечены в 60-суточном возрасте. Самая низкая активность
ферментов переаминирования в крови наблюдалась в 150-суточном возрасте, а самая высокая
– в 90-суточном возрасте гусей. Содержание общего белка в сыворотке крови птицы обеих
породных групп с возрастом увеличивалось (исключение – 90-суточный возраст самок и
самцов оброшинской белой породной группы).
Между биохимическими показателями крови и живой массой, а также промерами тела
гусей обеих породных групп наблюдались различной силы и направления связи, однако в
основном они были отрицательными, что характерно для птицы и является ее видовой
особенностью.
Ключевые слова: ГУСИ, ОБРОШИНСКАЯ СЕРАЯ ПОРОДНАЯ ГРУППА,
ОБРОШИНСКАЯ БЕЛАЯ ПОРОДНАЯ ГРУПА, САМКИ, САМЦЫ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ, ЖИВАЯ МАССА, ПРОМЕРЫ ТЕЛА,
КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ.
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Вік першого осіменіння має значний вплив на подальшу продуктивність тварин.
Найвищий рівень молочної продуктивності серед первісток української чорно-рябої молочної
породи спостерігався у тварин, яких вперше осіменили у віці 541-600 днів. Первістки,
спаровані у віці 481-540 днів та 541-600 днів переважали ровесниць, яких вперше осіменили у
604-660 днів та менше 480 днів на 0,6 та 4,2 % відповідно. Слід відмітити, що серед первісток
червоної степової мали підвищену молочну продуктивність та більшу жирномолочність і
білковомолочність ті, яких вперше осіменили у віці 481-540 та 541-600 днів. Таким чином,
оптимальний вік першого осіменіння для телиць червоної степової породи склав 481-540 днів,
а для тварин української чорно-рябої молочної породи – 541-600 днів, що дає можливість
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підвищити рівень молочної продуктивності та вихід від них додаткової продукції в
розрахунку на 1 голову відповідно на 4,5 та 7,0 %.
Ключові слова: КОРОВИ-ПЕРВІСТКИ, ВІК ОСІМЕНІННЯ, МОЛОЧНА
ПРОДУКТИВНІСТЬ, ІНТЕНСИВНІСТЬ МОЛОКОВІДДАЧІ.
Ефективність відтворення великої рогатої худоби значною мірою залежить від віку
першого осіменіння ремонтних телиць та першого отелення корів-первісток. Відомо, що вік
першого осіменіння і отелення має значний вплив на продуктивність і прояв основних
селекційних ознак тварин. Тому, при організації відтворення цим показникам, а також живій
масі тварин у ці періоди, потрібно приділяти значну увагу. Окрім того, вік першого отелення
впливає на тривалість господарського використання корів [1, 6].
Оптимальний вік першого отелення корови є такий, за якого худоба забезпечує
довголіття господарського використання та високу молочну продуктивність, починаючи з
першої лактації, за умов збереження доброго стану здоров’я та низьку собівартість продукції
[3, 4].
За однакових умов вирощування, годівлі і утримання оптимальний вік першого
отелення корів залежить від їх породних і індивідуальних особливостей. Вирощування
ремонтних телиць і одержання першого отелення від них у 24-27-місячному віці ефективне як
із селекційної, так і з господарсько-економічної точок зору. Пізнє парування телиць негативно
впливає на їх запліднювальну здатність.
Жива маса корів також має вплив на молочну продуктивність. При збалансованій
годівлі більш крупні корови дають більше молока, так як можуть спожити більше корму і
переробити його в молоко. В межах породи, як правило, високопродуктивні корови мають
живу масу більшу, ніж середня по породі. Проте не можна вважати, що зростання живої маси
обов’язково призведе до підвищення рівня молочної продуктивності [1, 2, 7].
Метою роботи було встановлення впливу віку першого осіменіння телиць на їх
подальшу
продуктивність
у
фермерському
господарстві
«Сатиренко М.М.»
Дніпропетровської області.
Матеріали і методи. Для досягнення поставленої мети була сформована вибірка, до
якої увійшли первістки червоної степової (20 голів) та української чорно-рябої молочної порід
(40 голів). Корови-первістки були відібрані за методом пар-аналогів та знаходилися в
аналогічних умовах годівлі та утримання.
Надій молока визначали шляхом проведення контрольних доїнь. Під час цих доїнь
встановлювали вміст жиру та білку в молоці впродовж першої лактації. Кількість молочного
жиру та молочного білку встановлювали розрахунковим методом. Оцінку інтенсивності
молоковіддачі піддослідних первісток встановлювали шляхом роздільного видоювання
молока із чвертей вим’я під час контрольних доїнь апаратом ДАЧ-1. Економічну ефективність
проведених досліджень розраховували згідно «Методики определения экономической
эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских
работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений» [5]. Отримані
експериментальні дані оброблено біометрично за допомогою програмного забезпечення
Microsoft Ехсеl з використанням статистичних функцій.
Результати й обговорення. Задачами досліджень передбачалося вивчити вплив віку
першого осіменіння на молочну продуктивність корів-первісток червоної степової та
української чорно-рябої молочної порід в умовах фермерського господарства (табл. 1).
Більшість телиць червоної степової породи (50,0 %) вперше осіменяли в середньому у
віці 481-540 днів із середньою живою масою 368,6 кг, а при першому отеленні їх жива маса
склала 448,1 кг. Решта піддослідного поголів'я мала вік при першому осіменінні наступний:
10,0 % телиць осіменили у віці менше 480 днів, 25,0 % – у віці 541-600 днів та 15,0 % – у віці
601-660 днів.
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Таблиця 1
Вплив віку першого осіменіння на живу масу піддослідних тварин, М±m
Вік першого осіменіння, днів
Первістки червоної степової породи
Менше 480
481-540
541-600
Жива маса при першому осіменінні, кг
357,2±0,82
368,9±1,85
379,4±2,44
Жива маса при першому отеленні, кг
438,7±0,71
448,1±1,52
459±3,01
Первістки української чорно-рябої молочної породи
Жива маса при першому осіменінні, кг
376,2±1,23
385,1±0,92
398,5±1,57
Жива маса при першому отеленні, кг
474,7±1,43
482,3±1,56
494,7±2,01
Показники

601-660
390,3±2,87
478,6±3,66
411,2±2,31
501,6±1,97

Вік телиць української чорно-рябої молочної породи при першому осіменінні склав
541-600 днів (53,0 % тварин). При цьому їх жива маса була на рівні 398,5 кг, а при першому
отеленні – 494,7 кг. Решта телиць української чорно-рябої молочної породи осіменили у віці:
27,5 % – 601-660 днів, 7,5 % – менше 480 днів та 12,5 % – у віці 481-540 днів.
Оптимальний вік першого осіменіння для телиць червоної степової породи склав 481540 днів, а для тварин української чорно-рябої молочної породи – 541-600 днів.
З підвищенням віку першого осіменіння підвищувався рівень молочної продуктивності
первісток (табл. 2). Однак найвищий надій спостерігався серед первісток червоної степової
породи, яких вперше осіменили у віці 481-540 днів. Молочна продуктивність таких тварин
була на рівні 3325,4 кг.
Найвищий рівень молочної продуктивності серед первісток української чорно-рябої
молочної породи спостерігався у тварин, яких вперше осіменили у віці 541-600 днів. Їх надій
склав 4416,2 кг.
Порівнюючи отримані результати, слід зазначити, що первістки української чорнорябої молочної породи незалежно від віку першого осіменіння мали вищий рівень молочної
продуктивності.
Таблиця 2
Молочна продуктивність корів-первісток залежно від віку першого осіменіння, М±m
Вік першого парування, днів
Менше 480
481-540
541-600
601-660

Породи
червона степова
3182,4±16,7
3325,4±15,2
3292,5±17,9
3275,6±18,3

українська чорно-ряба молочна
4126,7±15,1
4293,6±16,7
4416,2±17,3
4380,8±18,9

Так, перевага за рівнем молочної продуктивності корів-первісток української чорнорябої породи над ровесницями червоної степової породи залежно від віку першого осіменіння
склала: серед тих, що осіменили у віці менше 480 днів – 29,7 %, у віці 481-540 днів – 29,1 %, у
віці 541-600 днів – 34,1 %, у віці 601-600 днів – 33,7 % на користь первісток української чорнорябої породи.
Одним із основних показників молочної продуктивності та морфо-функціональних
властивостей молочної залози корів є показник інтенсивності молоковіддачі (табл. 3).
Піддослідні тварини червоної степової породи мали інтенсивність молоковіддачі в
межах 1,65-1,72 кг/хв. Слід зазначити, що суттєвих відмінностей між коровами даної породи
з різним віком першого осіменіння не відмічалося. Первістки, спаровані у віці 481-540 днів та
541-600 днів переважали ровесниць, яких вперше осіменили у 604-660 днів та менше 480 днів
на 0,6 та 4,2 %, відповідно.
Дослідженнями встановлено, що первістки української чорно-рябої молочної породи
мали інтенсивність молоковіддачі в межах 1,79-1,89 кг/хв.
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Таблиця 3
Інтенсивність молоковіддачі первісток, М±m (кг/хв.)
Вік першого парування,
місяці
Менше 480
481-540
541-600
601-660

Породи
червона степова
1,65±0,07
1,72±0,06
1,72±0,05
1,71±0,09

українська чорно-ряба молочна
1,79±0,11
1,83±0,09
1,91 ±0,06
1,89±0,07

Слід відмітити, що первістки, яких вперше осіменили у віці 541-600 днів, мали
інтенсивність молоковіддачі більшу, ніж ровесниці, яких осіменили у віці 601-660 днів, 481540 днів та менше 480 днів, відповідно на 1,1; 4,4 та 6,7 %.
Порівнюючи за швидкістю молоковіддачі необхідно зазначити, що первістки
української чорно-рябої молочної породи значно переважали своїх ровесниць червоної
степової породи. Так, корови червоної степової породи, яких осіменили у віці 481-540 днів та
541-600 днів, поступалися за інтенсивністю молоковіддачі своїм одноліткам української
чорно-рябої породи відповідно на 6,4 та 11,0 %.
Вміст жиру і білка в молоці є основними біохімічними показниками повноцінності
молочної продуктивності корів (табл. 4). У молоці первісток, яких вперше осіменили у віці
541-600 днів та 601-660 днів, вміст жиру та молочного жиру значно більше, ніж в молоці корівпервісток, яких осіменили у віці 481-540 днів і раніше.
Вміст жиру в молоці первісток червоної степової породи, яких вперше осіменили у віці
541-600 та 601-660 днів, був в межах 3,50-3,58 %, а кількість молочного жиру становила 115,2
та 117,3 кг відповідно.
Найменший вміст жиру в молоці спостерігався у первісток червоної степової породи,
яких вперше осіменили у віці менше 480 днів. Вони мали вміст жиру в молоці 3,39 %, а
кількість молочного жиру становила 107,9 кг.
Таблиця 4
Вміст жиру та кількість молочного жиру в молоці первісток, М±m
Вік першого
парування, місяці
Менше 480
481-540
541-600
601-660

Породи
червона степова
жир, %
молочний жир, кг
3,39±0,08
107,9±2,16
3,45±0,05
114,7±3,02
3,50±0,04
115,2±1,97
3,58±0,07
117,3±2,45

українська чорно-ряба молочна
жир, %
молочний жир, кг
3,52±0,09
145,3±1,49
3,54±0,08
152,0±2,14
3,61±0,07
159,4±2,37
3,70±0,11
162,1±2,49

Серед первісток української чорно-рябої молочної породи найвищий вміст жиру та
кількість молочного жиру в молоці мали тварини, яких вперше осіменили у віці 541-600 та
601-660 днів. Вона мали вміст жиру в молоці 3,61-3,70 %, а кількість молочного жиру –159,4162,1 кг. Первістки даної породи, яких осіменили у віці 481-540 днів та раніше 480 днів, мали
відповідні показники на рівні 3,52-3,54 % та 145,3-152,0 кг.
Слід зазначити, що первістки української чорно-рябої молочної породи за вмістом
жиру та кількістю молочного жиру в молоці переважали своїх однолітків червоної степової
породи незалежно від віку першого осіменіння. Так, корови української чорно-рябої породи
за кількістю молочного жиру в молоці, яких вперше осіменили у віці 481-540 та 541-600 днів,
переважали однолітків червоної степової породи, відповідно, на 32,5 та 38,4 %.
Така тенденція спостерігалася у однолітків даних порід, яких осіменили у віці менше
480 днів та старше 600 днів.
Основним показником молочної продуктивності корів, що характеризує високі
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технологічні властивості молока, є вміст білка та кількість молочного білка в молоці (табл. 5).
Первістки, яких вперше осіменили у віці 481-540 та 541-600 днів і старше, мали підвищений
вміст білка в молоці. Так, в молоці первісток червоної степової породи, яких осіменили вперше
у віці 481-540 днів та 541-600 днів, мали вміст білка в молоці 3,23 та 3,35 %, а кількість
молочного білку становила відповідно 107,4 та 110,3 кг.
Слід зазначити, що в молоці однолітків української чорно-рябої молочної породи вміст
білка в молоці склав 3,32 та 3,45 %, а кількість молочного білка в молоці становив 142,5 та
152,4 кг. Така сама тенденція спостерігалася для первісток, спарованих у більш ранньому та
пізньому віці.
Отже, слід відмітити, що серед первісток червоної степової мали підвищену молочну
продуктивність та більшу жирномолочність і білковомолочність ті, яких вперше осіменили у
віці 481-540 та 541-600 днів.
Таблиця 5
Вміст білка та кількість молочного білку в молоці первісток, М±m
Вік першого
парування, місяці
Менше 480
481-540
541-600
601-660

Породи
червона степова
українська чорно-ряба молочна
кількість
кількість
вміст білка, %
вміст білка, %
молочного білка, кг
молочного білка, кг
3,11±0,02
99,0±1,67
3,23±0,03
133,3±1,96
3,23±0,03
107,4±2,42
3,32±0,02
142,5±2,34
3,35±0,03
110,3±2,37
3,45±0,04
152,4±2,53
3,30 ±0,04
108,1±3,18
3,41±0,02
149,4±3,03

Найменші показники за надоєм, вмістом жиру і білка в молоці були у первісток, яких
осіменили у віці менше 480 днів, що для червоної степової та української чорно-рябої
молочної порід є дещо раннім віком, а наслідком цього є важкий перебіг отелень і вибуття
тварин.
Незважаючи на достатньо високий рівень молочної продуктивності та кращий
біохімічний склад молока (більший вміст жиру та білка), пізнє осіменіння збільшує витрати
на вирощування телиць і віддаляє строки введення первісток в стадо.
Основною метою організації виробництва будь-якої продукції сільського господарства,
в тому числі і виробництва молока, в умовах ринкової економіки є одержання прибутку.
Прибуток – це наймогутніша рушійна сила успішного виробництва продукції тваринництва,
яка діє в ринкових умовах.
На основі цього можна підрахувати додаткові грошові надходження від молочної
продуктивності первісток залежно від віку першого осіменіння (табл. 6).
Таблиця 6
Економічна ефективність проведених досліджень
Показники
Вік першого осіменіння, днів
Надій, кг
Середня прибавка на 1 гол., кг
Те саме у %
Вартість додаткової продукції на
1 гол., грн
Вартість додаткової продукції на
100 гол., грн

Первістки породи
червона степова
українська чорно-ряба молочна
менше 480 481-540 541-600 менше 480 481-540 541-600
3182,4
3325,4
3292,5
4126,7
4293,6
4416,2
+143,0
+110,1
+166,9
+289,5
+4,5
+3,4
+4,0
+7,0
-

+126,1

+97,1

-

+147,2

+255,3

+1261,0

+971,0

-

+1472,0

+2553,0

Середня прибавка до основної продукції первісток червоної степової породи, яких
осіменили у віці 184-540 та 541-600 днів, порівняно з однолітками, яких осіменили у віці
менше 480 днів, складає 4,5 та 3,4 % відповідно. У первісток української чорно-рябої молочної
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породи, яких осіменили у віці 481-540 та 541-600 днів, цей показник знаходився на рівні 4,0 та
7,0 %, відповідно.
Вартість додаткової отриманої продукції від первісток червоної степової та української
чорно-рябої породи, яких осіменили у віці 481-540 та 541-600 днів, в розрахунку на одну
голову складає + 126,1 та 97,1 і 147,2 та 255,3 грн, відповідно.
ВИСНОВКИ
Встановлено, що для телиць червоної степової породи оптимальний вік першого
осіменіння складає 481-540 днів, а для тварин української чорно-рябої молочної породи – 541600 днів. Дані результати досліджень вважаються обґрунтованими і доцільними як з
біологічної, так і економічної точок зору для приватних та фермерських господарствах. Але
при цьому телиці потребують оптимальних умов вирощування, які б забезпечили їм добрий
ріст і розвиток з відповідною для осіменіння живою масою і високою молочною
продуктивністю після отелення.
Перспективи досліджень. У подальшому буде вивчено коефіцієнти кореляції між
віком першого осіменіння корів та їх молочною продуктивністю.
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SUMMARY

Age of the first insemination has a great influence over animal productivity. It was studied the
highest level of dairy productivity over cows after fist calving of Ukrainian black and white dairy
breed, and they were inseminated at the age of 481-540 days and 541-600 days and they prevailed
the cows of the same age who were first inseminated at the age of 604-660 days and less than 480
days on 0.6 and 4.2%. We have to mention, red steppe cows after fist calving had higher dairy
productivity and richer milk and per cent of protein in milk, they were inseminated at the age of 481540 days and 541-600 days. So, optimal age for the first insemination for heifers of red steppe breed
is 481-540 days, and for black and white breed is 541-600 days, that give the opportunity to raise
dairy productivity and product yield from one animal on 4.5% and 7.0 %.
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АННОТАЦИЯ
Возраст первого осеменения имеет значительное влияние на дальнейшую
продуктивность животных. Самый высокий уровень молочной продуктивности среди
первотелок украинской черно-рябой молочной породы наблюдался у животных, которых
впервые осеменили в возрасте 541-600 дней. Первотелки, осемененные в возрасте 481-540 и
541-600 дней преобладали над сверстницами, осемененными в 604-660 и меньше 480 дней, на
0,6 и 4,2 % соответственно. Следует отметить, что среди первотелок красной степной породы
имели повышенную продуктивность и большую жирномолочность и белковомолочность те,
которых впервые осеменили в возрасте 481-540 и 541-600 дней. Таким образом, оптимальный
возраст первого осеменения для телок красной степной породы составил 481-540 дней, а для
сверстниц украинской черно-рябой молочной породы - 541-600 дней, что дает возможность
повысить уровень их молочной продуктивности и выход от них дополнительной продукции в
расчете на 1 голову соответственно на 4,5 и 7,0 %.
Ключевые
слова:
КОРОВЫ-ПЕРВОТЕЛКИ,
ВОЗРАСТ
ОСЕМЕНЕНИЯ,
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ МОЛОКООТДАЧИ.
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ПРОДУКТИВНІ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У РІЗНИХ ТИПІВ
ЯРОК АСКАНІЙСЬКОЇ ПОРОДИ ЗА АДАПТАЦІЇ В УМОВАХ ЗОНИ
ПЕРЕДГІР’Я КАРПАТ
Г. М. Седіло, д-р с.-г. наук, професор, академік НААН,
С. О. Вовк, д-р біол., наук, професор,
М. А. Петришин, канд. с.-г. наук,
В. В. Каплінський, канд. вет. наук,
М. М. Хомик, науковий співробітник
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл. 81115, Україна
У статті наведено результати порівняльних досліджень щодо внутріпородних
відмінностей у масі тіла, екстер’єрних промірах, індексах тілобудови, вовняної
продуктивності та гематологічних показниках у чистопородних ярок асканійської м’ясововнової породи 3-16 місячного віку кросбредного і чорноголового типів в умовах адаптації
та акліматизації їх в умовах природно-кліматичної зони передгір’я Карпат. Встановлено що
в умовах вказаної зони ярки асканійської породи кросбредного і чорноголового
внутріпородного типів, завезені із Херсонської області, відзначаються високою
адаптаційною здатністю. За масою тіла в 15-місячному віці вони відповідали вимогам
першого класу стандарту породи, а за настригом чистої вовни на 18,5-20,4 % переважали
вимоги стандарту класу еліта. За екстер’єрними промірами, індексами тілобудови та
гематологічними показниками суттєвих відмінностей між ярками вказаних внутріпородних
типів не виявлено.
Ключові слова: ЯРКИ, АСКАНІЙСЬКА ПОРОДА, ВОВНЯНА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ВНУТРІПОРОДНІ ТИПИ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Результати наукових досліджень, проведених у 80-90 роках минулого століття,
переконливо довели високу ефективність використання м’ясо-вовнових баранів асканійської
селекції з кросбредною вовною для поліпшення продуктивних якостей місцевого поголів’я
овець в господарствах низинних районів Львівської та Чернівецької областей. Зокрема
показано, що помісні тварини характеризувалися кращими показниками інтенсивності росту,
забійними та м’ясними якостями, мали вищі настриги вовни [1, 4–9, 11]. У результаті
ціленаправленої селекційно-племінної роботи з використанням племінних баранів вказаної
породи було створено буковинський тип асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною
вовною [4, 8, 9]. Проте систематичних науково-практичних досліджень щодо адаптаційної
здатності та закономірностей формування продуктивних якостей чистопородних овець
асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною у природно-кліматичній зоні
передгір’я Карпат не проводилось. З метою проведення досліджень такого плану в 2016 році
в ДП ДГ «Грусятичі» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН завезено
із ДП ДГ «Асканія-Нова» 100 голів чистопородного молодняку овець цієї породи.
Матеріали і методи. Дослідження проведено на базі вівцеферми ДП ДГ «Грусятичі»
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН на двох групах ярок-аналогів
за віком і живою масою тіла по 40 голів у кожній асканійської м’ясо-вовнової породи з
кросбредною вовною, завезених у 2016 році з ДП ДГ «Асканія-Нова» Херсонської області.
Оцінка адаптаційної здатності ярок асканійського кросбредного (АК) та чорноголового (АЧ)
внутріпородних типів здійснювалася шляхом порівняльного аналізу показників вагового й
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лінійного росту, вовняної продуктивності, якісних показників вовни та окремих
гематологічних показників. Піддослідні тварини знаходилися в однакових господарських
умовах годівлі та утримання. В стійловий період раціон годівлі завезених ярок складався із
сіна лучного та зерна вівса вволю. У пасовищний період ярки випасалися на природних
пасовищах та отримували зерно вівса вволю. Піддослідним тваринам був забезпечений
вільний доступ до питної води.
Облік та оцінка продуктивності піддослідних тварин проводилась згідно з діючою
«Інструкцією з бонітування овець» [2]. Оцінку показників вагового та лінійного росту тварин
і вовняної продуктивності проводили за загальноприйнятими зоотехнічними методами [10].
Визначення показників крові проводили відповідно до методик, описаних у довіднику
«Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині» [3].
Отримані результати опрацьовано методами варіаційної статистики з обчисленням
критеріїв вірогідності з використанням електронних таблиць Excel 2007.
Результати й обговорення. Спостереженнями за станом здоров’я упродовж
експериментального періоду випадків захворювання та загибелі у піддослідних тварин не
виявлено. Показники, що характеризують динаміку живої маси піддослідних ярок наведені в
таблиці 1.
Таблиця 1
Маса тіла асканійських кросбредних і чорноголових ярок у різні вікові періоди, кг (М±m, n=40)
Внутріпородний тип
АК
АЧ

3
19,6±0,34
19,5±0,58

Вік, місяців
12
43,2±0,42
43,8±0,65

16
42,2±0.45
41,8±0,66

Наведені в таблиці 1 дані свідчать про те, що у всі вікові періоди ярки обох типів за
масою тіла відповідали мінімальним вимогам стандарту породи. Суттєвих відмінностей між
кросбредними і чорноголовими ярками за цим показником не спостерігалося. Дещо нижча
маса тіла ярок у 15-місячному віці, ніж у 12-місячному пояснюється тим, що в цей віковий
період зважували пострижених ярок, а у 12 місячному до маси тіла ще додавалася маса руна.
Екстер’єрні проміри та індекси тілобудови піддослідних ярок у 16-місячному віці
наведено в таблицях 2 і 3.
Таблиця 2
Проміри статей тіла асканійських м’ясо-вовнових ярок в 16-місячному віці, см (М+m, n=40)

Висота в
холці

Висота в
крижах

Коса
довжина
тулуба

61,7±0,52

62,4±0,36

77,3±0,69

62,3±0,59

62,5±0,57

77,7±0,72

Проміри
Ширина
Обсяг
грудей за
грудей
лопатками
Внутріпородний тип (АК)
24,2±0,34
97,3±1,19
Внутріпородний тип (АЧ)
24,6±0,32
98,4±0,63

Глибина
грудей

Ширина в
клубах

Обсяг
п'ястя

32,6±0,59

21,1±0,40

9,05±0,09

33,1±0,46

22,1±0,48

8,85±0,14

Аналізуючи дані таблиць 2 і 3 можна стверджувати, що ярки обох типів мають
екстер’єр характерний для більшості порід овець м’ясо-вовнового напрямку продуктивності.
За промірами статей тіла та індексами тілобудови обидва внутріпородні типи суттєво не
відрізняються між собою. При цьому необхідно відзначити, що у ярок чорноголового типу
спостерігається тенденція до кращого розвитку грудної клітки і тазу, однак такі відмінності є
статистично не вірогідними.
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Таблиця 3
Індекси тілобудови асканійських м’ясо-вовнових ярок в 16-місячному віці, (М+m, n=40)
Внутріпородний тип

Індекси тілобудови

(АК)
47,2
125,3
114,7
74,2
124,7
101,1
14,7

Довгоногість
Розтягнутість
Тазогрудний
Грудний
Збитості
Перерослості
Костистості

(АЧ)
46,9
124,7
111,3
74,3
126,3
100,3
14,2

Показники настригу і довжини вовни у ярок 15-місячного віку наведено в таблиці 4.
Таблиця 4
Характеристика вовняної продуктивності асканійських м’ясо-вовнових ярок у 15-місячному віці,
(М±m, n=40)

Внутріпородний
тип
АК
АЧ

Настриг вовни в Настриг чистої Вихід чистої
оригіналі, кг
вовни,кг
вовни,%
6,2±0,13
2,90
47,0±0,89
6,3±0,20
2,80
45,2±1,34

Довжина
вовни, см
16,1±0,15
16,1±0,24

При бонітуванні в 12-місячному віці встановлено, що довжина вовни у піддослідних
ярок обох внутріпородних типів однакова (в середньому 16,1 см), тонина 56-50 якості у
кросбредного і 58-50 якості у чорноголового типу. Настриг вовни в оригіналі у ярок
кросбредного типу становив 6,2 кг, а у ярок чорноголового типу – 6,3 кг. Вихід чистої вовни
у ярок чорноголового типу дещо нижчий, ніж у кросбредних тварин однак ця різниця
знаходиться в межах статистичної помилки. За настригом чистої вовни піддослідні ярки
обидвох внутріпородних типів переважали вимого класу еліта для даної вікової категорії на
18,5-20,4 %.
Відомо, що, поряд із продуктивними показниками, для характеристики адаптаційної
здатності тварин важлива роль належить гематологічним показникам. Тому під кінець
експериментального періоду, від 5-ти ярок кожної групи по досягненні тваринами 16місячного віку відбирали зразки крові із яремної вени.
У таблиці 5 наведено показники, щодо вмісту гемоглобіну, формених елементів,
макроелементів та загального білка в крові піддослідних ярок.
Таблиця 5
Гематологічні показники піддослідних ярок 16-місячного віку, (М±m, n=5)
Внутріпородний тип
АК
АЧ
95,45±1,09
99,44±0,88
8,30±0,08
8,15±0,09
10,60±0,80
10,63±0,79
2,56±0,10
2,65±0,10
1,70±0,19
1,35±0,03
75,76±1,36
75,91±4,02

Показники
Вміст гемоглобіну, мг/мл
Кількість еритроцитів, млн/мкл
Кількість лейкоцитів, тис/мкл
Вміст кальцію, ммоль/л
Вміст фосфору, ммоль/л
Вміст загального білка. Г/л

Аналіз даних таблиці 5 свідчить про те, що за вмістом гемоглобіну в крові ярки
чорноголового типу статистично вірогідно переважали кросбредних (Р< 0,05). Окрім цього,
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спостерігається тенденція до деякої переваги асканійських кросбредів за вмістом фосфору в
крові над чорноголовими ровесницями, однак ця різниця перебуває в межах статистичної
помилки.
ВИСНОВКИ
В умовах природно-кліматичної зони передгір’я Карпат ярки асканійської м’ясововнової породи кросбредного і чорноголового внутріпородних типів, завезені із Херсонської
області, відзначаються доброю адаптаційною здатністю. За масою тіла в 15-місячному віці
вони відповідали мінімальним вимогам 1 класу стандарту породи, а за настригом чистої вовни
на 18,5-20,4 % переважали вимоги стандарту класу еліта. За екстер’єрними промірами,
індексами тілобудови та гематологічними показниками суттєвих відмінностей між ярками
кросбредного і чорноголового типів не виявлено.
Перспективи досліджень. Передбачається поглиблення та розширення наукових
досліджень щодо адаптаційної здатності різних віково-статевих й продуктивних груп овець
асканійської м’ясо-вовнової породи, завезених із Херсонської області у передгірській і
гірській природно-кліматичних зонах Карпат.
PRODUCTIVE AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF DIFFERENT TYPES
FEMALE LAMBS ASKANIA BREED IN ADAPTATION IN THE CONDITIONS
OF FOOTHILLS OF THE CARPATHIANS
G. M. Sedilo, S. O. Vovk, M. A. Petryshyn, V. V. Kaplinskiy, M. M. Khomyk
Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS
5, Hrushevskiy str., Obroshyno, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine
SUMMARY
In the article the results of comparative studies on breeding differences in body weight, body
conformation, body indexes, wool productivity and hematologic indicators of purebred female lambs
askanian breed 3-16 months of age cross-bridge and blackheads types in terms of adaptation and
acclimatization in a climatic zone of the Carpathian foothills. It is established that in the conditions
of the Carpathian zone female lambs of askanian breed crossbreeding and blackheads types imported
from Kherson region have a high adaptive capacity. For body weight at 15 months of age and meet
the requirements of the first class of the breed standard and the clean wool yield the wool 18.5 and
20.4 % exceeded the standard requirements of the elite class. For body conformation measurements,
body and hematological indices of lambs no significant differences these intra-breed types are not
revealed.
Keywords: FEMALE LAMBS, ASKANIAN BREED, WOOL PERFORMANCE,
BREEDING TYPES, HEMATOLOGICAL PARAMETERS.
ПРОДУКТИВНЫЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У РАЗНЫХ ТИПОВ
ЯРОК АСКАНИЙСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗОНЫ
ПРЕДГОРЬЯ КАРПАТ
Г. М. Седило, С. О. Вовк, М. А. Петришин, В. В. Каплинський, М. М. Хомик
Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН
ул. Грушевского, 5, с. Оброшино, Пустомытовский р-н, Львовская обл., 81115, Украина
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты сравнительных исследований о внутрипородных
различиях в массе тела, экстерьерных промерах, индексах телосложения, шерстяной
продуктивности и гематологических показателях в чистопородных ярок асканийской
мясошерстной породы 3-16 месячного возраста кроссбредного и черноголового типов в
условиях адаптации и акклиматизации их в условиях природно-климатической зоны
предгорья Карпат. Установлено, что в условиях указанной зоны ярки асканийской породы
кроссбредного и черноголового внутрипородного типов, завезенных из Херсонской области,
отличаются высокой адаптационной способностью. По массе тела в 15-месячном возрасте они
отвечали требованиям первого класса стандарта породы, а за настригом чистой шерсти на
18,5-20,4 % преобладали требования стандарта класса элита. По экстерьерных промерах,
индексами телосложения и гематологическим показателям существенных различий между
ярками указанных внутрипородных типов не выявлено.
Ключевые
слова:
ЯРКИ,
АСКАНИЙСКАЯ
ПОРОДА,
ШЕРСТЯНАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ,
ВНУТРИПОРОДНЫЕ
ТИПЫ,
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ.
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УДК 636.1.034.082.25

ВІКОВА МІНЛИВІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОБИЛ
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ
Т. А. Юсюк, аспірант6
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна
У статті наведені дані щодо молочної продуктивності кобил новоолександрівської
ваговозної породи за 2015-2017 рр. і фактори, які впливають на неї, такі як вік тварини, номер
лактації. Простежується чітка тенденція зі збільшення молочної продуктивності до 8-11
років або до 5-6 лактації. Молочна продуктивність кобил збільшилася з першої лактації до
п’ятої в середньому на 1043 л молока (Р>0,95). Високий рівень продукування молока
підтримується до 10-12-ої лактації, F(1,39)=22,944 р<0,001.Вік і номер лактації по групах в
межах років вірогідно не відрізнялися, для віку F(2,42)=0,22 р<0,05, для номеру лактації
F(2,42)=0,35 р<0,05. Коефіцієнт повторюваності за лактаціями у кобил складав rw=0,9.
Ключові слова: МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ, ВІК, НОМЕР ЛАКТАЦІЇ,
НОВООЛЕКСАНДРІЙСЬКА ВАГОВОЗНА ПОРОДА, КОЕФІЦІЄНТ ПОВТОРЮВАНОСТІ.
Рівень молочної продуктивності і склад молока визначаються великою кількістю
чинників. За своїм впливом їх можна розділити на внутрішні і зовнішні. Перші
обумовлюються генетичними даними і фізіологічним станом тварини, другі – зовнішнім
середовищем.
До чинників зовнішнього середовища відносяться годівля, утримання тварин і клімат,
до фізіологічних – період лактації, вік, вагітність, тічка, стан здоров'я. З внутрішніх чинників,
що обумовлюють рівень молочної продуктивності і властивості молока, велике значення
мають спадкові особливості тварин, що сформувалися завдяки племінній роботі з кожною
окремою породою і стадом. Надій молочної корови на 35 % – обумовлений годівлею і
утриманням, на 25 % – генетичними особливостями, на 25 % – станом здоров'я тварини і на 15
% – роком лактації і сезоном [1, 2].
За даними Киргизького інституту тваринництва, молочна продуктивність кобил
досягає максимуму у віці 11-15 років. І. А. Сайгін, П. А. Федотов вважають найбільш
молочними кобил у віці від 7 до 15 років. Це пояснюється тим, що тварини в цьому віці
біологічно більш повноцінні, краще засвоюють та оплачують корми. Хоча надої і мають
тенденцію знижуватися, але тримаються у багатьох кобил на високому рівні до 15-20 років [3–
5].
За даними В. С. Мурсалімова (1988), максимальний надій у кобил приходиться на 9-10
лактації – 45,4 %; 31,8 % тварин – на 5-6 лактації; 4,5 % кобил – 3-4 лактації. Результати довели
до висновку, що більшість кобил здатна підвищувати молочну продуктивність до 9-10 лактації
[6].
Молочна продуктивність кобил російської і радянської ваговозних порід за даними
О. С. Мілько рівномірно спадала з 3-4 місяця лактації, а за іншими джерелами молочність
кобил литовської, радянської і російської ваговозних порід в умовах їх інтенсивного доїння
залишалася достатньо високою до 6-го місяця лактації потім плавно спадала [7].
Мета дослідження – розглянути молочну продуктивність кобил новоолександрівської
ваговозної породи за лактаціями.
Науковий керівник – канд. с.-г. наук, професор Б. М. Гопка
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Матеріали і методи. Дослідження проводили на кумисній фермі Дібрівського кінного
заводу № 62. Взяті дані з молочної продуктивності 42 кобил за 2015-2017 роки. Вивчали
фактори впливу на молочну продуктивність таких, як номер лактації, вік кобили. Парувальний
період у кобил починається з 3 років, а перша лактація – у чотири роки.
Одержані дані оброблено з використанням програми STATISTICA 6.0.
У роботі використовувались такі статистичні величини: середнє арифметичне (M),
середнє квадратичне відхилення (σ), ймовірна помилка середнього (m), коефіцієнт варіації
(Cv), коефіцієнт кореляції (r),
Вірогідність різниці стандартних відхилень перевірялася на основі використання
критерію значення Фішера F(k1, k2), де k1 і k2 – ступені вільності.
Коефіцієнт повторюваності визначали за формулою Спірмена:
𝐺𝑎2

𝑟 = 𝐺𝑎2 +𝐺𝑒 2 , де
Ga2 – варіанса між значенням ознаки;
Gе2 – випадкова варіанса.
Результати й обговорення. Для планування виробництва товарного молока на
кумисній фермі необхідно мати дані про мінливість продукування молока кобил за номером
лактації. Для цього вивчали молочну продуктивність кобил новоолександрівської ваговозної
породи с першої по дванадцяту лактації (табл. 1).
Таблиця 1
Мінливість молочної продуктивності за 150 днів лактації кобил новоолександрійської
ваговозної породи, л
Лактація, номер

Кількість лактацій

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

6
5
3
4
3
4
5
4
4
3

Показники молочної продуктивності
M±m
σ
1397,83±95,10
232,93
1747,40±219,15
490,03
1950,33±326,05
564,73
1878,00±59,62
119,25
2441,00±124,01
214,80
2265,50±31,24
62,47
2209,40±106,23
237,54
2161,25±170,24
340,47
2298,25±228,93
457,86
2331,00±153,35
265,61

Cv, %
16,67
28,04
28,96
6,35
8,80
2,76
10,75
15,75
19,92
11,39

З таблиці видно, що молочна продуктивність кобил збільшилася з першої лактації до
п’ятої на 1043 л молока (р<0,05). З шостої лактації незначне зниження надоїв, але високий
рівень продуктивності підтримується до дванадцятої лактації.
Таким чином, простежується чітка тенденція у кобил із збільшення молочної
продуктивності до 8-11 років або до 5-6 лактації. Високий рівень продукування молока
підтримується до 10-12-ої лактації, F(1,39)=22,944 р<0,001 (рис.).
Коефіцієнт повторюваності за лактаціями у кобил складає rw=0,9.
Розглянуто вплив віку і номеру лактації на мінливість показників надоїв (табл. 2).
Вік і номер лактації по групах в межах років вірогідно не відрізнялися, для віку
F(2,42)=0,22 р<0,05, для номеру лактації F(2,42)=0,35 р<0,05. Таким чином, вплив цих факторів
на мінливість показників надоїв не був істотним.
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Рис. Ріст молочної продуктивності в залежності від номеру лактації
Таблиця 2
Середні показники молочної продуктивності за 2015-2017 роки
Показники

Надої, л

M±m
σ
Cv, %

401,64±13,68
108,57
27,03

M±m
σ
Cv, %

463,02±10,86
107,00
23,10

M±m
σ
Cv, %

360,35±15,84
122,72
34,06

Вік, рік
2015 рік
9,17±0,57
4,55
49,58
2016 рік
9,34±0,44
4,33
46,36
2017 рік
10,17±0,60
4,67
45,92

Середній номер лактації по стаду
4,98±0,48
3,80
76,23
5,00±0,31
3,09
61,80
5,92±0,49
3,78
63,85

ВИСНОВКИ
У кобил новоолександрівської ваговозної породи збільшення молочної продуктивності
відбувається до 8-11 років або до 5-6 лактації. Високий рівень продукування молока
підтримується до 10-12-ої лактації F(1,39)=22,944 р<0,001.
Коефіцієнт повторюваності за лактаціями у кобил складає rw=0,9.
Вік і номер лактації по групах в межах років вірогідно не відрізнялися.
Подальші дослідження. Планується розглянути вплив середньомісячної температури
на молочну продуктивність.
AGE-VARIABLE VARIABILITY OF DAIRY PRODUCTIVITY
OF MARES OF NOVOALEKSANDROVSK HEAVY BREED
T. Yusiuk
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
15, Heroyiv Oborony str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
The article presents data on the milk productivity of the mares of Novoaleksandrovsk heavy
breed for 2015-2017 years and factors influencing it, such as the age of the animal, the number of
lactation. There is a clear tendency to increase the milking productivity to 8-11 years or to 5-6
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lactation. Milking productivity of mares increased from the first lactation to the fifth on average by
1043 liters of milk (P> 0.95). A high milking production level is maintained until 10-12th lactation,
F (1.39) = 22.944 p <0.001. Age and number of lactation in the groups within the years probably did
not differ, for age F (2.42) = 0.22 p <0.05, for lactation number F (2.42) = 0.35 p <0.05.
The coefficient of repeatability for lactation in mare is rw = 0,9.
Keywords: DAIRY PRODUCTIVITY, AGE, NUMBERS OF LACTATION,
NOVOALEKSANDROVSK HEAVY BREED, COEFFICIENT OF REPEATABILITY
ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОБЫЛ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЫ
Т. А. Юсюк
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Героев Обороны, 15, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные по молочной продуктивности кобыл новоалександровской
тяжеловозной породы за 2015-2017 гг. и факторы, влияющие на нее, такие как возраст
животного, номер лактации.
Молочная продуктивность кобыл увеличилась с первoй лактации до пятой в среднем
на 1043 л молока (р <0,05). Прослеживается четкая тенденция по увеличению молочной
продуктивности до 8-11 лет или до 5-6 лактации. Высокий уровень продуцирования молока
поддерживается до 10-12-й лактации, F (1,39) = 22,944 р <0,001. Возраст и номер лактации по
группам в пределах годов достоверно не отличались, для возраста F (2,42) = 0,22 р <0,05, для
номера лактации F (2,42) = 0,35 р <0,05.
Коэффициент повторяемости за лактацию у кобыл составляет rw = 0,9.
Ключевые слова: ПРОДУКТИВНОСТЬ, ВОЗРАСТ, НОМЕР ЛАКТАЦИИ,
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ТЯЖЕЛОВОЗНАЯ
ПОРОДА,
КОЭФФИЦИЕНТ
ПОВТОРЯЕМОСТИ.
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РОЗРОБЛЕННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ
ТА МЕТОДІВ ЇХ КОНТРОЛЮ

УДК 615.074

ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
ФІПРОНІЛУ В СУБСТАНЦІЇ
Н. В. Біронт, канд. біол. наук, науковий співробітник,
С. М. Мелікян, канд. біол. наук, завідувач сектору,
Г. Л. Мисько, молодший науковий співробітник,
М. В. Шимко, молодший науковий співробітник,
О. М. Паздерська, науковий співробітник,
Д. В. Янович, д-р с.-г. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Розглянуто метрологічні характеристики розробленої методики кількісного
визначення фіпронілу в субстанції методом високоефективної рідинної хроматографії з
ультрафіолетовим детектуванням (ВЕРХ/УФ) та порядок проведення валідації, відповідно
до вимог Державної Фармакопеї України (ДФУ). Визначено валідаційні характеристики:
правильність, збіжність, внутрішньолабораторну точність, специфічність та лінійність за
хроматографічного розділення стандартних розчинів фіпронілу у діапазоні концентрацій від
80 до 120 % номінального значення. Статистичний обрахунок результатів проводили
методом найменших квадратів. Авторами експериментально підтверджено відповідність
валідаційних характеристик методики необхідним критеріям прийнятності.
Ключові слова: ВАЛІДАЦІЯ, КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ, СУБСТАНЦІЯ,
ФІПРОНІЛ.
Фіпроніл – інсектицид, який широко використовується і відноситься до групи
фенілпіразолів. Фіпроніл уражує центральну нервову систему ектопаразитів, не впливаючи на
центральну нервову систему господаря. Механізм дії фіпронілу полягає в гальмуванні
проходження іонів хлору в ГАМК-залежних хлоридних каналах, що порушує роботу нервової
системи. Через системне блокування фіпронілом нервової системи настає нервове збудження
і смерть ектопаразитів. Фіпроніл проявляє контактну дію і практично не всмоктується через
шкіру. Після місцевого нанесення препарат розподіляється по поверхні тіла протягом 24
годин, накопичується в епідермісі, сальних залозах, волосяних фолікулах і поступово
вивільняється протягом певного часу. Створюється ефект "резервуару", що забезпечує
тривалу залишкову активність фіпронілу.
В Україні до кінця 2013 р. було зареєстровано близько двадцяти п’яти препаратів
ветеринарної медицини на основі фіпронілу, половина з яких виготовлені вітчизняними
підприємствами [1]. Оскільки, згідно ч. 5 ст. 67 Закону України «Про ветеринарну медицину»,
ветеринарні препарати та субстанції, що перебувають в обігу, підлягають обов’язковому
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вибірковому контролю на відповідність якості та технічним регламентам [2], у лабораторії
розроблена та валідована, як вимагає ISO/IES 17025 [3], методика кількісного визначення
фіпронілу в субстанції методом ВЕРХ/УФ.
Валідація – це підтвердження, шляхом дослідження та надання об’єктивних свідчень
того, що конкретні вимоги, встановлені для конкретного застосування методики, виконано.
Проведення валідації дає також змогу у майбутньому знизити кількість помилок під час
виконання методики, оскільки забезпечує розуміння її суті та дотримання головних
параметрів, дозволяє виявити та усунути недоліки методики ще на ранніх стадіях [3].
Для валідації хроматографічних методик використовують різні ключові робочі
параметри, серед них: правильність, збіжність, внутрішньолабораторна точність,
специфічність та лінійність.
Матеріали і методи. У роботі використовували сертифікований стандартний зразок
фіпронілу, виробництва Sigma-Aldrich. Основний розчин фіпронілу з концентрацією 1,0 мг/мл
готували з урахуванням ступеня чистоти стандартного зразка, зазначеним у сертифікаті якості,
шляхом розчинення в рухомій фазі. Для кількісного визначення вмісту діючої речовини у
субстанції мінімальний допустимий діапазон застосування методики становить від 80 % до
120 % від номінального вмісту 50,0 мкг/мл. Стандартні розчини фіпронілу концентрацією:
40,0; 42,5; 45,0; 47,5; 50,0; 52,5; 55,0; 57,5 і 60 мкг/мл, готували з основного розчиненням в
рухомій фазі. Розчином плацебо слугувала рухома фаза. Для підготовки зразків та проведення
аналізу використовували ацетонітрил та метанол виробництва Sigma-Aldrich.
Роботу виконано на системі для ВЕРХ виробництва фірми Varian (США), що
складається з двох насосів Pro Star 210, автоматичного дозатора Pro Star 410, блоку колонок
Pro Star 500 та ультрафіолетового детектора Pro Star 325, спорядженої колонкою Luna С18(2)
(5 µm, 250mm х 4,6mm), виробництва фірми Phenomenex (США). Ізократична система
елюентів складалася із 50 % розчину метанолу (елюент А) та ацетонітрилу (елюент В) у
співвідношенні 60:40. Об’єм проби для введення складав 0,005 мл, швидкість потоку елюентів
1,0 мл/хв., температура колонки 30 °С, час розділення 20 хвилин. Хвиля ультрафіолетового
детектора – 210 нм.
Результати й обговорення. Процедура проведення валідації методик рідинної
хроматографії докладно викладена в ДФУ [4]. Валідаційними характеристиками кількісних
випробувань для визначення діючої речовини у субстанції, згідно з вимогами ДФУ, є:
правильність, збіжність, внутрішньолабораторна точність, специфічність, лінійність та
діапазон застосування.
Для проведення валідації методик кількісного аналізу у ДФУ рекомендовано
використовувати певні підходи та критерії. Одним з них є встановлення прогнозу повної
допустимої невизначеності аналізу для оцінки коректності методики за виконання його в іншій
лабораторії. Повна невизначеність аналізу (ΔAS) виражається у відсотках як однобічний
відносний довірчий інтервал для рівня довірчої ймовірності 95 %.
Для методик кількісного визначення субстанцій повна допустима невизначеність
аналізу (ΔAS) не має перевищувати значення BH – 100 %:
 AS  BH  100% , де
BH – верхня межа допуску вмісту діючої речовини за специфікацією субстанції, чи
сертифікатом якості, у відсотках.
Характерною особливістю кількісного визначення субстанції фіпронілу є те, що
Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (Food and Agriculture
Organization, FAO) нормується тільки нижня межа допуску вмісту – не менше 95 % [5]. Тому
для неї не існує номінального вмісту, що утруднює встановлення повної допустимої
невизначеності кількісного визначення за даною формулою та аналітичного діапазону, в якому
проводиться валідація.
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Одним із можливих шляхів виходу з даної ситуації є введення формального
номінального вмісту та формальних двосторонніх допусків вмісту, від яких залежать критичні
значення для повної невизначеності аналізу (як і для параметрів лінійності, прецизійності,
правильності). Згідно вимог ДФУ критичні значення допусків вмісту для кількісного
визначення субстанції і, відповідно, критичні значення повної невизначеності аналізу
становлять від 1 % до 3 % [4]. Для проведення валідації використовували максимальне з них
(ΔAS = 3 %).
Повна прогнозована невизначеність аналізу (ΔAS) пов’язана з невизначеністю
пробопідготовки (ΔSP) та невизначеністю кінцевої аналітичної операції (ΔFAO). У таблиці 1
показано вимоги до гранично припустимих похибок для мірного посуду, ваг, засобів відбору
використаних у пробопідготовці кількісного визначення фіпронілу.
Таблиця1
Розрахунок прогнозованої невизначеності пробопідготовки (ΔSP)
для кількісного визначення фіпронілу в субстанції
Параметри
Вага, мг

m0
ν
ν

Пробопідготовка
50,0

Об’єм колби, мл
Об’єм дозатора, мл

Невизначеність, %
0,2 
m 
 100% = 0,4%
m0

50,0
0,5

0,17
0,7

ΔSP= 0,4 2  0,17 2  0,7 2  0,17 2  0,84 %
Примітка: * - У ДФУ [4] в якості гранично припустимої невизначеності зважування рекомендовано
використовувати значення 0,2 мг.

Для хроматографічних методик передбачається, що, зазвичай, основним джерелом
невизначеності є кінцева аналітична операція. Невизначеність кінцевої аналітичної операції
(ΔFAO) визначали дослідженням стандартних розчинів фіпронілу концентрацією 50 мкг/мл у
різні дні. Дані представлені в табл. 2.
Таблиця 2
Розрахунок невизначеності кінцевої аналітичної методики (ΔFAO)
для кількісного визначення фіпронілу в субстанції
І день аналізу
ІІ день аналізу
Площа піку (mAU·min)
13,728
22,930
13,736
22,854
13,739
22,794
13,734
22,859
0,04
0,298

№ хроматограми
1
2
3
Середнє значення
RSD, %

(0,04 2  0,298 2 ) /2
t (95%, 2)
smp
st
ΔFAO, r = ΔFAO = 1/ 3 х 4,3020 х RSDtot

0,1505

RSDtot =

ΔFAO, r =

4,3020
0,3738
0,5286

0,3738 2  0,3738 2

Повна невизначеність аналітичної методики (ΔAS), розрахована на основі
невизначеностей кінцевої аналітичної операції (ΔFAO) та пробопідготовки (ΔSP) складає:
ΔAS=  SP   FAO
2

2

=

0,84 2  0,5286 2 = 0,99 %
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Отже, для даної методики, повна невизначеність результатів становить 0,99 %, що не
перевищує максимального критичного значення для цього показника у субстанцій, згідно
ДФУ [4]. Тобто, розроблена нами методика може застосовуватись в інших лабораторіях з
отриманням коректних результатів.
Специфічність аналітичної методики перевіряли шляхом хроматографічного
розділення стандартних розчинів фіпронілу у концентрації 40, 45, 50, 55, 60 мкг/мл та розчину
плацебо (рис. 1).

Рис. 1. Хроматограми розділення стандартних розчинів фіпронілу (40, 45, 50, 55, 60 мкг/мл)
та розчину плацебо.

За результатами розділення отримали значення площ піків для кожного стандартного
розчину фіпронілу розраховували відношення середніх значень площ піків для кожного
стандартного розчину (Аі) до середнього значення площ піків 100 % розчину фіпронілу (Ast), з
отриманням величини Yi = (Ai/Ast) х 100 %. А саме, співвідношення «знайдено/введено», у
відсотках (Zi) (табл.3):
X
Z i  i  100 %, де
Yi
Хі – концентрація стандартного розчину в нормалізованих координатах;
Yі.- середнє значення площ піків в нормалізованих координатах.
Результати досліджень отримані при вивчені лінійності даної методики використано
для оцінки правильності та збіжності. Дані представлено в табл. 3.
Збіжність методики оцінюють з розрахунку відносного довірчого інтервалу:
ΔZ (%) = t (95%, n-1) х RSDz.
Згідно з вимогами ДФУ, відносний довірчий інтервал ΔZ (%) не повинен перевищувати
значення граничної невизначеності аналітичної методики (ΔАS) для дослідження
субстанцій [4]. Повна невизначеність аналізу ΔAS є критичним значенням для збіжності
результатів. З наведених у таблиці 3 результатів видно, що методика характеризується
достатньою збіжністю (прецизійністю). Обраховані значення відносного довірчого інтервалу
ΔZ (1,95 %) менше критичного значення для збіжності результатів ΔAS (3,0 %).
Правильність методики оцінюють за критерієм статистичної незначущості
систематичної похибки методики (δ %), яка статистично не відрізняється від нуля, якщо
відхилення середнього значення Z від 100% не перевищує свій довірчий інтервал:

δ % = | Z -100 | ≤ Z , де
m
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ΔZ - довірчий інтервал, розрахований вище;
m – обсяг вибірки (число точок прямої).
Якщо наведене вище співвідношення не виконується, використовують критерій
незначущості цієї систематичної похибки у порівнянні з максимально припустимою
невизначеністю аналізу:
δ % = | Z -100 | ≤ 0,32 х ΔAS.
Правильність методики в діапазоні концентрацій від 80 до 120% номінального значення
підтверджується виконанням критеріїв статистичної і практичної незначущості систематичної
похибки (табл. 3).
Таблиця 3
Результати визначення валідаційних критеріїв «збіжність» та «правильність» досліджуваної методики
Концентрація
стандартного
розчину
фіпронілу, мкг/мл
40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
55,0
57,5
60,0

Концентрація в
Середнє значення
нормалізованих
площ піків, mAU·хв
координатах, Xi, %

Середнє значення площ
піків в нормалізованих
координатах, Yi, %

Знайдено до
введеного,
X
%
Z  i  100
i

80
85
90
95
100
105
110
115
120

11,099
11,627
12,422
13,107
13,734
14,457
15,097
16,103
16,493

80,81
84,66
90,45
95,34
100,0
105,26
109,92
117,25
120,09

Середнє Z , %

 (Z

i

 Z )2

Yi

101,01
99,60
100,50
100,36
100,0
100,25
99,93
101,96
100,08
100,41

100
n 1
Z
Відносний довірчий інтервал, ΔZ (%) = t (95%, n-1) х RSDz = 2,3060 х RSDz
Критичне значення для збіжності результатів, ΔAS, %
(гранична невизначеність )

0,84

Систематична похибка: δ = | Z -100 |
Перевірка незначущості систематичної похибки
1) Статистична незначущість:  (%)   Z  1,95  1,95  0,65 ; (0,41 ≤ 0,65)
3
n
9
Якщо не виконується вимога до критерію 1, то:
2) Практична незначущість: δ(%) ≤ 0,32 ΔAS, (0,41 ≤ 0,96)
Висновок про адекватність методики

0,41

Відносне cтандартне відхилення, RSDz RSD (%) 
Z

i



1,95
3,0

Виконується
Виконується
Коректна

Лінійність – це здатність методики давати величини, прямо пропорційні концентрації
аналізованої речовини у зразку в межах діапазону застосування. Лінійна залежність
описується рівнянням: y = bx + a, де:
у – вимірювана величина;
х – концентрація досліджуваної речовини;
b – кутовий коефіцієнт лінійної залежності;
a – вільний член лінійної залежності.
З наведених у таблиці 3 даних побудовано графік залежності аналітичного сигналу від
концентрації робочого розчину фіпронілу в нормалізованих координатах (рис.2).
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Рис. 2. Залежність аналітичного сигналу від концентрації стандартного розчину фіпронілу в нормалізованих
координатах.

Наявність лінійної залежності між х і у не завжди є очевидною. Тому експериментальні
дані, одержані при побудові каліброваної кривої, у першу чергу використовують для оцінки
жорсткості, тобто ступеня невипадковості лінійного зв’язку між х і у, і лише потім визначають
значення констант a і b та їх довірчий інтервал. Про жорсткість лінійного зв’язку можна
судити за величиною лінійного коефіцієнта кореляції r.
Лінійний коефіцієнт кореляції може змінюватись від -1 до +1. Позитивні значення r
вказують на збільшення, негативні – на зменшення у із збільшенням х. Чим ближче абсолютна
величина | r | до одиниці, тим менш випадкова спостережувана лінійна залежність між
змінними х і у.
Коефіцієнт кореляції (r), вільний член лінійної залежності або точка перетину з віссю
ординат (α), стандартне відхилення вільного члена (Sa), кутовий коефіцієнт або тангенс кута
нахилу прямої (b), стандартне відхилення кута нахилу (Sb) і залишкове стандартне відхилення
(S0), що визначають критерій «лінійність» розраховували згідно ДФУ [6]. Результати наведені
у табл. 4.
Коефіцієнти a і b та інші метрологічні характеристики залежності уі від хі розраховують
з використанням методу найменших квадратів. Якщо обчислені значення a і b використати для
визначення значень у за допомогою рівняння y = bx + a, то отримаємо значення Y1, Y2,…Yi,…Yn.
Розкид значень уі відносно значень Yi характеризує величина залишкової дисперсії s02, яку
розраховують за рівнянням:
m

s 
2
0

( y

i

1

 Yi ) 2



, де ν = m – 2.

Відповідно, розраховуємо залишкове стандартне відхилення: s0  s02 . Розрахунки
залишкового стандартного відхилення щодо критеріїв прийнятності обраховані в табл. 4.
Концентрації, що досліджуються за вивчення лінійності, характеризуються
стандартним відхиленням Sy (%), яке розраховують за формулою:
m

Sy (%) 

 (X
m 1

i

- X) 2

m 1

, де

Xi – концентрація і-го розчину, у відсотках;
X - середня концентрація розчинів;
m – обсяг вибірки (число точок прямої).
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Показник стандартного відхилення SY (%) необхідний для оцінки критерію коефіцієнта
кореляції r. Розрахунки критерію представлені в табл. 4. Вимоги до коефіцієнту кореляції
виконуються.
Таблиця 4
Метрологічні характеристики лінійної залежності
Отриманий
результат

Критичні параметри
Число ступенів свободи точок прямої (f)
Коефіцієнт Стьюдента t, (95%, 5)
Стандартне відхилення концентрацій, що досліджуються, (Sy,%)
Коефіцієнт кореляції, r:
 AS
Вимоги: r ≥ 1  (
)2 =
S Y  t (95%; f )
Кут нахилу (b)
Cтандартне відхилення кута нахилу (Sb)
Вільний член (a)
Cтандартне відхилення вільного члена (Sa)
Вимоги: 1) Критерій статистичної незначущості для вільного члена:
Δа = t(95%, n-2) х Sa = 2,3646 х 2,0925 =
|a| ≤ Δа
Якщо 1 не виконується, то
2) критерій практичної незначущості вільного члена:
Δа = 0,32   AS % =
1  ( X min/ 100)
|a| ≤ Δа

7
2,3646
13,693
0,9985
0,9957
0,9985 ≥ 0,9957
1,0113
0,0208
-0,72
2,0925

4,948
0,72 ≤ 4,948

Виконується

Виконується

4,8
Виконується
0,72 ≤ 4,8
0,8037

Залишкове стандартне відхилення (S0) :
Вимоги:

Критерій
лінійної
залежності

So
 (%)
0,8037
3(%)
, або
 AS

b t (95%, f )
1,0113 2.3646

0,795 ≤ 1,269

Виконується

Для розрахунку довірчого інтервалу (Δа) необхідно розрахувати стандартне відхилення
вільного члена (Sa) і стандартне відхилення тангенсу кута нахилу прямої (Sb), відповідно за
формулами:
ms02
,
s2 
b

m
 m 
m   xi2    xi 
1
 1 
2 m
s
sa2  b  xi2 ,
m 1

sb 

2

sb2 і

sa  sa2
Критерії статистичної і практичної незначущості для вільного члена a відповідають
критеріям прийнятності. Згідно з результатами представлених у табл. 4, можна зробити
висновок про підтвердження лінійності методики кількісного визначення фіпронілу в
субстанції впродовж всього діапазону концентрацій 80 – 120 % номінального значення.
Для оцінки внутрішньолабораторної точності визначали відносний довірчий інтервал ΔZ (%)
трьох паралельний визначень кількісного вмісту фіпронілу з концентрацією 100 % у різні дні
(табл. 5).
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Таблиця 5
Розрахунок перевірки внутрішньолабораторної точності валідованої методики
І день аналізу
ІІ день аналізу
Величина Zi, %
99,96
99,50
100,01
99,17
100,04
98,91

Хроматограми
1
2
3
Середнє значення,

Z , Z (%)   Zi

100,0

3

Об’єднане середнє
Відносне cтандартне відхилення, RSDz:

 (Z

99,6

 Z )2

100

n 1
Z
Коефіцієнт Стьюдента t, (95%, 5)
Відносний довірчий інтервал,
ΔZ (%) = t (95%, n-1) х RSDz =2,5706 х RSDz
Критичне значення для збіжності результатів:
ΔZ (%) ≤ ΔAS
RSD Z (%) 

i

99,19

0,48
2,5706
1,23
1,23 ≤ 3%

Внутрішньолабораторна точність розробленої методики підтверджена величиною
відносного довірчого інтервалу для шести визначень стандартних розчинів фіпронілу у різні
дні (ΔZ (%) = 1,23), що відповідає критерію прийнятності: відносний довірчий інтервал не
перевищує максимальну припустиму невизначеність аналізу ΔAS (3 %).
ВИСНОВКИ
Методика кількісного визначення фіпронілу у субстанції методом ВЕРХ/УФ відповідає
критеріям прийнятності. Повна прогнозована невизначеність методики менша максимально
допустимої невизначеності випробувань для субстанцій. Лінійність, збіжність та правильність
методики підтверджується протягом досліджуваного діапазону концентрацій. Методика
кількісного визначення фіпронілу у субстанції є специфічною і характеризується достатньою
внутрішньолабораторною точністю.
Перспективи досліджень. Описаний метод валідації буде застосований для інших
методик кількісного визначення.
METHOD VALIDATION FOR THE QUANTITATION STUDIES FIPRONIL
IN SUBSTANCE
N. V. Biront, S. M. Melikyan, G. L. Mysko, M. V. Shymko,
O. M. Pazderska, D. V. Yanovych
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The metrological parameters of the developed method of the quantitative determination of
fipronil in substance by method of high-performance liquid chromatography with ultraviolet
detection and the procedure for validation conformed to the requirements of the State Pharmacopoeia
of Ukraine (SPU) are considered. The validation characteristics: correctness, convergence,
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intrabolatory precision, specificity and linearity were determined by chromatographic separation of
model solutions in the concentration range from 80 to 120 % nominal value. The statistical calculation
of the results was carried out using the least squares method. The validation compliance of the method
with to necessary acceptance criteria has been experimentally confirmed by the authors.
Keywords: VALIDATION, QUANTITATIVE DEFINITIONS, SUBSTANCE, FIPRONIL.
ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИПРОНИЛА
В СУБСТАНЦИИ
Н. В. Биронт, С. М. Меликян, Г. Л. Мысько, М. В. Шимко,
О. Н. Паздерская, Д. В. Янович
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавоккормових добавок,
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Рассмотрено
метрологические
характеристики
разработанной
методики
количественного определения фипронила в субстанции методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с ультрафиолетовым детектированием (ВЖХ/УФ) и порядок
проведения валидации в соответсвии с требованиями Государственной Фармакопеей Украины
(ГФУ). Определены валидационные характеристики: правильность, сходимость,
внутрилабораторная точность, специфичность и линейность при хроматографическом
разделении стандартных растворов фипронила в диапазоне концентраций от 80 до 120 %
номинального значения. Статистическую обработку результатов проводили методом
наименьших квадратов. Авторами экспериментально подтверждено соответствие
валидационных характеристик методики необходимым критериям приемлемости.
Ключевые
слова:
ВАЛИДАЦИЯ,
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ,
СУБСТАНЦИЯ, ФИПРОНИЛ
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ВИЗНАЧЕННЯ КАРВАКРОЛУ У КОРМОВІЙ ДОБАВЦІ
ACID PLATAN LIQUID МЕТОДОМ НАСАДКОВОЇ ГАЗО-РІДИННОЇ
ХРОМАТОГРАФІЇ
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У статті наведена стисла характеристика карвакролу щодо його біологічної
активності, знаходження у природі та застосування, як компоненту кормових добавок для
сільськогосподарських тварин та птиці. Описано методику екстракційної пробопідготовки
кормової добавки Acid PlaТan Liquid для визначення вмісту карвакролу методом насадкової
газо-рідинної хроматографії в ізотермічному режимі. Проведено кількісний аналіз для
визначення карвакролу в екстрактах методом абсолютного калібрування. Розроблена
модифікація методики визначення карвакролу в кормовій добавці Acid PlaТan Liquid дозволяє
частково розділити його з тимолом, як позиційним ізомером.
Ключові слова: ГРХ (ГАЗО-РІДИННА ХРОМАТОГРАФІЯ), КАРВАКРОЛ,
КОРМОВА ДОБАВКА.
Ефірні олії є важливими компонентами ароматичних трав і спецій і їх біологічна дія
була відома і використовувалася з давніх часів у парфумерії, харчовій промисловості для
збереження смакових властивостей, а також у медицині. Спектр біологічної активності цих
речовин включає антибактеріальні, протигрибкові, антиоксидантні та протизапальні впливи.
В останні роки у ветеринарії ефірні олії почали використовувати як потенційні «природні»
альтернативи для заміни антибіотиків, стимуляторів росту в раціоні тварин, оскільки вони
показали позитивний вплив на мікрофлору організму, зростання продуктивності і збереження
поголів’я.
Одним з найбільш ефективних представників цієї групи речовин є карвакрол. Йому
властива
висока
антисептична,
антибактеріальна,
бактерицидна,
антивірусна,
протипаразитарна, протигрибкова активність.
Карвакрол (Carvacrol або cymophenol, C6H3CH3(OH)(C3H7), 2-метил-5-(пропан-2-ил)
фенол) – це монотерпеноїдний фенол з гострим теплим запахом рослини орегано. Карвакрол
є присутнім в ефірній олії орегано (душиця, Origanum vulgare, oregano,), тим’яну (thyme),
монарди та дикого бергамоту. Ефірні олії тим’яну та монарди містять від 5 % до 75 %
карвакролу, а олія чаберу – до 45 %. Деякі сорти культурного майорану (Origanum majorana,
marjoram) містять до 50 %, Origanum dictamnus – 60-80 % карвакролу [1].
Рослини продукують карвакрол як репелент для відлякування комах-шкідників.
Карвакрол сповільнює ріст деяких бактерій, зокрема Escherichia coli або Bacillus cereus.
Низька токсичність, приємний запах та смак дають можливість використовувати карвакрол як
протибактеріальний засіб [2]. Встановлено, що карвакрол не має довготермінових
генотоксичних ризиків і тому, завдяки цитотоксичному впливу, може бути ефективним
антисептичним та антимікробним агентом, а також проявляти антиоксидантну активність [3].
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Тимол і карвакрол є позиційними ізомерами, структури яких приведені на рис. 1 і,
маючи подібну хімічну функціональність, очевидно будуть проявляти схожу біологічну
активність. Відомо, що тимол і карвакрол часто разом зустрічаються в природних об’єктах,
зокрема ефірна олія тим’яну (чебрецю, thyme Thymus vulgaris) містить 20–54 % тимолу, а
також інші сполуки – парацимен, мирцен, борнеол та ліналол, серед яких є й карвакрол в
кількості 4-27 % [4, 5].

Тимол (Thymol)
2-ізопропіл-5-метил-фенол
Темп. кип.= 506 К= 233 оС
RI(SPB-5) = 1288
RI(HP-WAX) = 2198

Карвакрол (Carvacrol)
2-метил-5 ізопропіл- фенол
Темп. кип.= 510 К= 237 оС
RI(HP-5) = 1297-1305
RI(PEG) = 2225-2238

Пропофол (Propofol)
2,6-біс-(ізопропіл)фенол
Темп. кип. = 529 К= 256 оС
RI (DB-1, BP-1) = 1335-1346
RI (DB-Wax) = 1992

Рис. 1. Структури позиційних ізомерів карвакролу та тимолу, а також пропофолу, який пропонується
в роботі [8] як внутрішній стандарт для ГРХ визначення тимолу та карвакролу

Кормова добавка Acid PlaТan Liquid використовується для забезпечення добового
співвідношення кормів та питної води стосовно енергії та електролітів, підтримуючи баланс
мікробіоти в шлунково-кишковому тракті (GIT – Gastro-intestinal Tract) та стимулює
метаболічні функції для покращення зоотехнічних параметрів, зокрема продуктивності
тварин. Acid PlaТan Liquid застосовується згідно з рекомендованою нормою дозування, як
додатковий корм до повної кормової суміші або питної води для всіх технічних груп, зокрема
свиней, птиці та кроликів. Застосування кормової добавки Acid PlaТan Liquid дає такі вигоди,
забезпечуючи:
1) еквівалентність джерела ефективної енергії, що ґрунтується на вмісті гліцерину та
пропандіолу, які метаболізуються;
2) добове співвідношення Na-K за рахунок високорозчинної катіонної форми
електроліту;
3) ефективне гальмування більшості патогенних бактерій (ентеробактерії – Coliforms,
Salmonella, Campylobacter, G + Clostridium spp.), а також протидія деяким формам цвілей та
дріжджів у кормах, кормовому матеріалі, питної води та в шлунково-кишковому тракті тварин
за рахунок наявності органічних кислот та їх солей;
4) такі додаткові спеціальні ефекти, як гальмування, стимуляцію та захисну дію, на
основі наявності здатного до гідролізу стандартизованого екстракту дубильних речовин
(мінімально 75 %) – елаготаніни, поліфеноли;
5) сприяння метаболічно-ферментативній функції шлунково-кишкового тракту також
на основі присутності таких ароматичних сполук, як карвакрол або капсаїн.
Отже, вказані активні сполуки Acid PlaTan Liquid сприяють природному утворенню
слизу кишкової стінки, підвищують протизапальну дію, оскільки вони є ефективним захисним
бар'єром проти колонізації шлунково-кишковому тракту тварин бактеріями: Lavsonia або
Brachyspira spp. та Enterococcus spp. Зважаючи на важливу роль карвакролу у забезпеченні
ефективності, Acid PlaТan Liquid при застосуванні, викликає необхідність її визначення у
цьому продукті.
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Відповідно до загального розгляду публікацій відомо, що газо-рідинна хроматографія
(ГРХ – GLC) та високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ – HPLC) є найбільш
придатними методами для визначення карвакролу в різних об’єктах природного та технічного
походження. Основні умови та підсумок деяких аналітичних методик визначення карвакролу
за даними літератури для ГРХ [10-15] приведений в таблиці 1, а для обернено-фазової ВЕРХ
[4, 6–9] – в таблиці 2.
Таблиця 1
Підсумок аналітичних методик визначення карвакролу за даними літератури для ГРХ
Час утримування, хв
або індекс
утримування
Карвакрол–13,1хв.
Тимол – 12,7 хв.

Температура колонки, інжектора,
детектора
90 ºC (3 хв.)-3 ºC/хв.- 115ºC -6 ºC/хв 140ºC - 40 ºC/хв -200 ºC
інжектор 240 °C, детектор 280 °C

Пропофол-7,26 хв.
Карвакрол–6,54хв.
Тимол – 6,39 хв.

100 ºC (1 хв.)-10 ºC/хв.-160 ºC (1 хв).
інжектор 250°C, детектор 250°C

Карвакрол – 1305
Тимол – 1293

130 ºC
інжектор 250°C, детектор 250 °C

Карвакрол – 1300
Тимол – 1288

60 ºC (0 хв)-4 ºC/хв.- 200ºC (30 хв).
інжектор 250°C, детектор 280°C

Карвакрол – 2233
Тимол – 2198

60 ºC (0 хв)-4 ºC/хв - 230ºC (30 хв).
інжектор 250°C, детектор 280°C

Карвакрол – 1317
Тимол – 1297

60 ºC (8 хв)-2 ºC/хв - 280ºC (30 хв).
інжектор 250°C, детектор 280°C

Карвакрол – 2238
Тимол – 2212

50 ºC (0 хв.)-2 ºC/хв - 220ºC (15 хв).
інжектор 250 °C, детектор 280°C

Колонка
HP-5 MS (Agilent)
30 м× 0,25 мм×0,25 мкм
5% дифеніл
95 % диметил полісілоксан
RTX-5ms (Restek)
30 м×0,25 мм×0,25 мкм
5 % дифеніл диметил
полісілоксан
НР-5 (Agilent)
50 м×0,2 мм×0,11мкм 5 %
дифеніл диметил полісілоксан
SBP-5 (Supelco)
60 м×0,32 мм×1,0 мкм
5% дифеніл диметил
полісілоксан
HP-WAX (Agilent)
50 м× 0,20 мм×0,40 мкм
поліетиленгліколь
HP 5MS (Agilent)
30 м×0,25 мм×0,25 мкм
5% дифеніл диметил
полісілоксан
Stabilwax (Restek)
30 м× 0,32 мм×1,0 мкм
поліетиленгліколь (PEG)

Детектор

Літ.

MC

[10]

MC

[11]

ДІП

[13]

MC

[14]

MC

[14]

MC

[15]

ДІП

[15]

Таблиця 2
Підсумок аналітичних методик визначення карвакролу згідно з літературою для ВЕРХ
Час утримування, хв
Карвакрол – 13,15
Тимол – 14,38
Карвакрол – 29,65
Тимол – 31,16
Карвакрол – 11,37
Тимол – 12,24
Карвакрол – 17,16
Тимол – 19,50
Карвакрол – 12,0
Тимол – 14,8

Рухома фаза
Колонка
ACN:H2O=50:50,
ACE C18
1 мл/хв.
(4.6 × 250 мм, 5 мкм)
Градієнт A – 0,05% H3PO4 у воді
B – ацетонітрил 1.5 мл/хв.
ODS-3v (4.6 ×
від 15% B (10 хв.) до 50 % B при
250 мм, 5 мкм)
17 хв і до 35 хв
Градієнт A – вода
Chromolith
B – ацетонітрил 1 мл/хв.
(4.6 × 100 мм,
від 20 % B (3хв.) за 0,01 хв
моноліт)
до 40 % B (8 хв)
ACN:H2O=40:60,
Bondapak C-18
1,5 мл/хв.
(3.9 × 300 мм, 5мкм)
MeOH:H2O:THF, 50:50:22
Diasorb 130-C18T
1 мл/хв.
(4.6 × 250 мм, 7 мкм)
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Детектор

Літ.

274 нм УФ

[4]

212 нм УФ

[6]

Флуоресцентний
збудження 274 нм
випромінювання
590 нм

[7]

283 нм УФ

[8]

277 нм УФ

[9]

Робіт з ГРХ є більше, ніж ВЕРХ, що, очевидно, зумовлюється більшими витратами часу
на розробку методики ВЕРХ та вартістю аналітичної процедури, а також слід відзначити вищу
ефективність капілярних колонок для ГРХ і той факт, що карвакрол і тимол є термічно
стабільними сполуками, тобто не деструктують при температурах кипіння 223–237 оС.
Згідно з оглядовою роботою [12], індекси утримування на стаціонарній фазі диметилполісілоксан для карвакролу та тимолу складають 1297 (програмований режим) та 1270
(130 оС), відповідно. Це узгоджується з послідовністю виходу цих речовин [7], де на
капілярній колонці зі стаціонарною фазою дифеніл-диметил-полісілоксан (табл. 1) в
програмованому режимі отримано такі температури виходу для карвакролу та тимолу –
155,4 оС та 153,9 оС), відповідно. Для карвакролу в роботі [12] приведено також індекс Ковача
2159 (програмований режим) на полярній стаціонарній фазі Carbowax 20M (поліетиленгліколь
(PEG) з молекулярною масою 20000). В мережі Інетернет на сторінці NIST (National Institute
of Standards and Technology, http://webbook.nist.gov/) можна знайти велику кількість даних для
індексів Ковача карвакролу та тимолу, зокрема на капілярній колонці НР-5 (5 % дифенільних
груп в полідиметилсілоксані, 50м×0,2мм×0,11мкм або 0,33 мкм) в ізотермічному режимі при
130 оС карвакрол – 1305, а тимол – 1293 [13]. Для полярних поліетиленгліколевих
стаціонарних фаз при програмуванні температури колонки індекси Ковача карвакролу
знаходяться в межах 2225-2238 (NIST). Отже, при переході від неполярних стаціонарних фаз
до полярних утримування тимолу та карвакролу закономірно суттєво зростає на 910 та 933
одиниць індексу Ковача і при цьому порядок виходу речовин з колонки не змінюється: 1)
тимол; 2) карвакрол. На полярних поліетиленгліколевих стаціонарних фазах покращується
розділення, про що свідчить збільшення різниці утримування між цими ізомерами: на
неполярних фазах – 12 [14] та 20[15] одиниць індексу Ковача, а на полярних – 35 [14] та 26
[15].
Як видно з приведених даних, всі сучасні дослідження стосовно ГРХ проводяться на
капілярних колонках і в переважній більшості випадків з використанням програмування
температури колонки та мас-спектрометричного детектора для ідентифікації піків у складних
сумішах природного
походження. При виділенні карвакролу з певного об’єкта
рекомендується використовувати внутрішній стандарт, як, наприклад, в роботі [11] це
пропофол (див. рис.1) та два внутрішні стандарти (етилбензоат та метил-транс-цінамат) в
роботі [10]. Часто можливості дослідження обмежуються наявністю тільки насадкових
колонок, а також вимагається швидко оцінити вміст певної речовини, тому цікаво зробити
спробу визначення карвакролу в кормових добавках при використанні дешевших
хроматографічних систем з використанням експресного методу абсолютного калібрування.
Мета роботи – розробка простого, доступного методу визначення вмісту карвакролу в
препаратах і кормових добавках з допомогою насадкової газо-рідинної хроматографії.
Матеріали і методи. Об’єкт дослідження – кормова добавка Acid Platan Liquid,
виробництва фірми ETOS Czeslaw Szymendera (http://www.etos.net.pl/pl/produkty,
http://www.etos.net.pl/pl/). Acid PlaTan Liquid – рідкий комплементарний корм, до складу якого
входять такі кормові матеріали (згідно з EEC 68/2013), як гліцерин та 1,2-пропандіол
(виконують роль глюкогенних сполук та поверхнево-активних речовин), а також містить
консерванти та стандартизовані ароматичні сполуки, що рекомендовані до застосування
тваринам для доповнення кормових сумішей та питної води. Цей препарат, крім кормових
матеріалів, містить такі добавки (згідно з EEC 1831/2003): E202 – сорбат калію, E236 –
мурашину кислоту, стандартизований екстракт солодкого таніну Castanea Sativa Mill, CAS
1401-55-4 (Anex 1/03; клас IK), натуральний екстракт з червоного перцю Capsicum (CoE
107/108 / 2b); карвакрол (Carvacrol), що є ідентичним отриманому з природної рослинної
сировини орегано (№ 04.031/2b); та корицю (Cinnamonum spp.: коричний альдегід, № 05.014 /
2b).
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Реактиви. У роботі використовували сертифіковані стандарти фірми Sigma-Aldrich для
карвакролу (natural, 99 %, FG, W224511-100G-K) та тимолу (≥98.5 %, T0501-100G). Для
екстракції застосовували безводний діетиловий етер (містив 1 ppm дибутил-гідрокси толуолу
(BHT, 2,6-ди-трет-бутил-4-метил-фенол) як інгібітор, вміст основної речовини ≥99.7 %,
постачальник Sigma-Aldrich, 296082-250ML). Для розчинення та розбавлення розчинів
використовували безводний гексан (95 %, Sigma-Aldrich, 296090-100ML).
Робочі стандартні розчини з концентраціями 50, 100, 200, 300, 500 мкг/мл отримували
шляхом розбавлення гексаном початкових розчинів концентрацією 10 мг/мл, що були
приготовані за точною наважкою в мірних колбах, місткістю 10 мл. Робочі стандартні розчини
використовували для калібрування хроматографічної системи.
Підготовка зразків Acid PlaТan Liquid проводилася так: до 5 мл препарату додавали 15
мл дистильованої води, проводили одноразову екстракцію 10 мл діетилового етеру. Етерний
екстракт випаровували на роторному випаровувачі (перегонна колба, місткістю 20 мл) майже
до суха (приблизно 0,2-0,5 мл) і залишок в перегонній колбі розчиняли в 1 мл гексану. Така
процедура є необхідною, оскільки розчини в гексані (темп. кип.=69 оС) є більш стабільними
при зберіганні та проведенні аналізу, ніж розчини в діетиловому етері (темп. кип.=34,6 оС).
Параметри хроматографічної системи. Розробку методики визначення карвакролу
проводили з використанням газового хроматографа CHROM-5, який був обладнаний
детектором за іонізацією полум’я (ДІП), насадковою колонкою з нержавіючої сталі довжиною
2 м, внутрішнім діаметром 3 мм, що була заповнена насадкою Chromaton-N-Super з розміром
зерен 0,16-0,25 мм, на яку була нанесена рідка стаціонарна фаза Carbowax 20M в кількості 10
% мас. Температура колонки була 160 оС, а детектора та випарника – 200 оС. Газ-носій азот
(N2) з витратою 25 мл/хв. Витрата газів для ДІП: водень – 30 мл/хв, повітря – 300 мл/хв. Доза
гексанового розчину, що введена у випарник хроматографа мікро-шприцом марки МШ-1, була
постійною і складала 0,5 мкл. Реєстрацію хроматограм здійснювали відповідним програмним
забезпеченням (http://chem.lnu.edu.ua/mtech/manual_ADC-350.pdf) на комп’ютері, який був
обладнаний уніполярним аналогово-цифровим перетворювачем моделі MTech ADC-350 [16] з
вхідним діапазоном сигналу в межах: 0 - 1200 мВ, роздільною здатністю - 0,02 мВ, частотою
вибірки 10 Гц та USB-інтерфейсом (http://chem.lnu.edu.ua/mtech/devices.htm#d02).
Концентрацію карвакролу (мг/дм3) в добавці до кормів, визначали з урахуванням
взятого для дослідження 5 мл препарату та ґрунтуючись на концентрації визначуваної
речовини (мкг/мл) в гексановому розчині, що була отримана за калібрувальним графіком.
Перехід від мкг/мл до концентрації карвакролу (мг/дм3) в добавці до кормів здійснювали
множенням на коефіцієнт 2 (мкг/мл*10мл*1000 мл/л /(5 мл*1000 мкг/мг)=10/5=2)
Результати й обговорення. На рисунку 2 показано хроматограму добавки до кормів
Acid PlaTan Liquid. Час утримування карвакролу складає 2085 секунд або 34,45 хвилин.
Ефективність хроматографічної системи на всю довжину насадкової колонки за піком
карвакролу складає 5,54*(2085/120)2=1672 теоретичних тарілок (ТТ), а висота еквівалентна
теоретичній тарілці складає ВЕТТ=2000/1672=1,2 мм. При розгляді хроматограми з роботи
[11], де використовували високоефективну сучасну капілярну колонку довжиною 30 метрів,
за результатами оцифрування цієї хроматограми (програма GRAFULA-2, версія 1.90, 1999 рік)
орієнтовна ефективність хроматографічної системи для піків тимолу, карвакролу та
пропофолу складає (ТТ): 5,54*(6,39/0,0327)2 = 211551 (ВЕТТ = 30000/211551 = 0,14 мм),
5,54*(6,54/0,0437)2=124080 (ВЕТТ=30000/124080=0,24 мм) та 5,54*(7,26/0,0323)2=279884
(ВЕТТ=30000/279884=0,11мм), відповідно.
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Рис. 2. Типова хроматограма визначення карвакролу в добавці до кормів Acid PlaTan Liquid.
Середні значення площі - 2190 (мВ*с), та висоти 18,6 (мВ) піку карвакролу .
Графічно визначена концентрація карвакролу в гексановому розчині складає 294-295 мкг/мл.

На рисунку 3 показано хроматограму розчину в гексані суміші карвакролу – 500 мкг/мл
та тимолу - 300 мкг/мл Час утримування тимолу складає 1964 секунди або 32,74 хвилин, а
орієнтовна величина розрішення, яка розрахована за ширинами піків на половині висоти для
карвакролу та тимолу, складає Rs = (2085-1964) / (120+106) = 0,535. Ефективність
хроматографічної системи за піком тимолу (окремий пік для розчину 300 мкг/мл) складає
5,54*(1964/106)2= 1902 ТТ (ВЕТТ=2000/1902=1,05мм). Отже, ВЕТТ закономірно є меншим
приблизно в 10 раз для капілярних колонок, що підтверджує значно вищу ефективність цих
колонок у порівнянні з насадковими. В цілому хроматографічна система на основі капілярної
колонки довжиною 30 м згідно зі статтею [12] забезпечує в 65-126 раз більше ступенів
розділення, ніж насадкова колонка довжиною 2 м, яка використовувалася в даній роботі.
Орієнтовна величина розрішення для капілярної колонки, згідно з [12], яка розрахована за
ширинами піків на половині висоти для карвакролу та тимолу, складає Rs = (6,54-6,39) /
(0,0327+0,0437) = 1,963, що відповідає ступені розділення 100 %, на відміну від неповного
розділення на насадковій колонці, де ступінь розділення є меншою, ніж 50 %.

Рис. 3. Хроматограма суміші карвакролу - 500 мкг/мл та тимолу - 300 мкг/мл (розчин в гексані).
Час утримування тимолу – 1964 секунди.

316

На рисунку 4 приведено калібрувальні графіки за площею та висотою піка карвакролу,
які показують добру лінійну залежність в межах концентрацій 50-500 мкг/мл. Площі та висоти
є середніми арифметичними значеннями з трьох хроматограм і відносне відхилення цих
величин від середніх не перевищувало 5 %.

Рис. 4. Графіки залежності площі та висоти піку карвакролу від концентрації в гексані.

В таблиці 3 приведені метрологічні характеристики лінійних регресій графіків для
визначення карвакролу методом абсолютного калібрування.
Таблиця 3
Метрологічні характеристики лінійних регресій С=a*P+b та С=k*P для визначення карвакролу методом
абсолютного калібрування за середніми величинами кількісних параметрів (Р) хроматографічних піків
(S-площа та h-висота)
a
С=a*h+b
15.7
a
С=a*S+b
0.135

Δa
1.0
Sa
0.316
Δa
0.009
Sa
0.00268

b
2.27
b
-1.3

Δb
17.79
Sb
5.596
Δb
17.82
Sb
5.603

SQ
155.105
So2
51.7
SQ
152.273
So2
50.76

k
С=k*h
15.82
k
С=k*S
0.134

Δk
0.45
Sk
0.162
Δk
0.004
Sk
0.00133

SQ
163.619
So2
40.9
SQ
154.973
So2
38.7

F
0.165
F
0.0532

Для оцінки значимості відтинку у двопараметрових рівняннях (індекс 2) і встановлення
можливості переходу до простих однопараметрових залежностей (індекс 1) за умови, якщо
дисперсії So2 , які розраховані за цими лінійними залежностями відрізняються між собою
незначно, тобто через вплив випадкових чинників, використовували F-критерій, який
розраховували за формулою (1) при n = 5 – кількість калібрувальних розчинів, сj Сj–
концентрації експериментальні для калібрувальних розчинів та розраховані за рівнянням:
𝑛
𝑆𝑄1 − 𝑆𝑄2
𝐹=
,
де 𝑆𝑄𝑖 = ∑(𝑐𝑗 − 𝐶𝑗 )2
𝑆02
𝑗=1

Табличне значення F-розподілу для довірчої ймовірності Р=0.95 та степенів свободи
f1=1 та f2=3 дорівнює F(0,95; 1; 3)=10.31 і є значно більшим, ніж розраховані величини F, які
приведено в таблиці 3, тому можна перейти від двопараметрового рівняння до
однопараметрового. Про можливість такого переходу вказують також великі інтервальні
оцінки Δb, що є суттєво більшими за відповідні величини відтинків b. Отже, концентрацію
карвакролу в гексанових розчинах (мкг/мл) можна визначати за формулами С=(15,820,45)*h
та С=(0,1340,004)*S.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, розроблено селективну чутливу економічну методику кількісного
визначення карвакролу, як компоненту кормових добавок для сільськогосподарських тварин
та птиці. Запропоновано методику екстракційної пробопідготовки з використанням
діетилового етеру та гексану для кормової добавки Acid PlaТan Liquid з метою відокремлення
карвакролу. Методом насадкової газо-рідинної хроматографії в ізотермічному режимі
проведено кількісне визначення карвакролу в екстрактах. Розроблена модифікація методики
визначення карвакролу в кормовій добавці Acid PlaTan Liquid грунтується на методі
абсолютного калібрування і дозволяє розділити карвакрол та тимол, як позиційні ізомери.
Перспективи досліджень. Розроблена методика визначення карвакролу в кормовій
добавці Acid PlaTan Liquid може застосовуватись і для інших кормових добавок на водній
основі, які містять гліцерин та 1,2-пропандіол, а також інші гідрофільні компоненти.
Недоліком розробленої методики можна вважати значну тривалість хроматографування в
ізотермічному режимі (40 хв), тому перспективно випробувати режим з програмуванням
температури колонки, що, ймовірно, разом із скороченням часу аналізу також підвищить
чутливість визначення за рахунок зменшення розмивання піку карвакролу.
DETERMINATION OF CARVACROL IN PRODUCT ACID PLATAN LIQUID
BY METHOD OF PACKED GAS-LIQUID CHROMATOGRAPHY
Ya. M. Protsyk1, I. P. Polyuzhyn2, I. K. Avdoseva1
1

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

Lviv Polytechnic National University, Department of Analytical Chemistry
12, Stepanа Bandery str., Lviv, 79013, Ukraine
SUMMARY

The article contains a brief description of carvacrol with respect to its biological activity,
natural sources and application as a component of feed additives for farm animals and poultry. The
procedure of extraction sample preparation has been described for the feed additive Acid PlaTan
Liquid as to determination of the carvacrol content by the method of packed gas-liquid
chromatography in isothermal mode. Quantitative analysis was performed to determine carvacrol in
extracts using the absolute calibration method. The developed modification of the method for
carvacrol determination in the feed additive Acid PlaTan Liquid makes it possible to separate it with
thymol, as a positional isomer.
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АННОТАЦИЯ
В статье изложена краткая характеристика карвакрола касательно его биологической
активности, природных источников и применения, как компонента кормовых добавок для
сельскохозяйственных животных и птицы. Описана методика экстракционной
пробоподготовки Acid PlaTan Liquid для определения содержания карвакрола методом
насадочной газо-жидкостной хроматографии в изотермическом режиме. Проведено
количественный анализ для определения карвакрола в экстрактах методом абсолютной
калибровки. Разработанная модификация методики определения карвакрола в кормовой
добавке Acid PlaTan Liquid дает возможность разделения его с тимолом, как позиционным
изомером.
Ключевые слова: ГЖХ (ГАЗО-ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ), КАРВАКРОЛ,
КОРМОВАЯ ДОБАВКА.
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МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ ЗРАЗКІВ МЕДУ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ ЕРИТРОМІЦИНУ
Д. В. Янович, д-р с.-г. наук,
З. С. Засадна, канд. біол. наук,
С. М. Кіслова, О. М. Паздерська, наукові співробітники,
Н. А. Майба, молодший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Посилення вимог щодо визначення залишкових кількостей антибактерійних
препаратів у зразках меду, які експортує Україна, сприяє розширенню лінійки аналітичних
методів їх контролю. Для визначення вмісту еритроміцину у зразках меду на рівні вимог,
наданих у контрактах фірм-експортерів, використано тест-набір для конкурентного
імуноферментного аналізу фірми ЄвроПроксіма (Нідерланди). У процесі верифікації
методики було виявлено ряд недоліків, пов’язаних зі способом підготовки зразків меду,
рекомендованою виробником тест-набору. Авторами запропоновано та випробувано три
інші способи екстрагування аналіту зі зразків та приведено результати їх порівняння.
Ключові
слова:
ЕРИТРОМІЦИН,
МЕД,
ЗАЛИШКОВІ
КІЛЬКОСТІ,
ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗ.
Еритроміцин – антибіотик з групи макролідів для перорального, парентерального та
місцевого застосування. Цей антибіотик володіє широким спектром антибактеріальної дії,
порушуючи синтез білка в бактеріальних клітинах. До антибіотика чутливі такі збудники:
стафілококи, стрептококи, лістерії, легіонелли, Bordetella pertussis, Corynebacterium
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diphtheriae, Haemophilus influenzae, нейсерії, мікоплазми, хламідії, рикетсії, Entaemoeba
hystolitica, бліда спірохета. Нечутливими до еритроміцину є Escherichia coli, шіґелли,
сальмонелли та туберкульозна паличка.
Еритроміцин широко використовують для лікування нозематозу бджіл. Це хвороба
полімікробної етіології, основними збудниками, якої є: Melisococcus plutonias (S. pluton),
Paenibacillus larvae, Enterococcus faecalis (S. apis), Brevibacillus laterosporus (В. orpheus). Крім
того, у загиблих личинок вилучають Bacterium eurydice та інші умовно патогенні
мікроорганізми. Захворювання поширене в усіх країнах Європи, у яких розвинене
бджільництво, завдаючи значної економічної шкоди. Оскільки бджолині сім’ї, що хворіли,
дають товарного меду на 20 – 80 % менше, ніж здорові, кількість воскової сировини
зменшується вдвічі, а численність сімей бджіл (рої, відводки) – зменшується в 3 – 7 рази,
розплоду – на 34 – 45 % [1–3].
Однак, враховуючи дієтичні та лікувальні властивості меду, нормативними
документами ЄС не передбачено МДР вмісту антимікробних препаратів у ньому. Директивою
ЄС 2377/90 МДР встановлено тільки для зареєстрованих субстанцій ветеринарних препаратів,
які пройшли реєстрацію EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products –
Європейська агенція з оцінки медичних препаратів). Застосування таких субстанцій, як
тетрацикліни, стрептоміцин, сульфаніламіди, тилозин, еритроміцин передбачено тільки для
цільових видів тварин, для яких при реєстрації було обумовлено їх застосування, та
встановлені, відповідно, МДР на залишки діючої субстанції або її метаболіти у тваринницькій
продукції. Для інших тварин, зокрема бджіл, для яких вищезгадані антимікробні речовини є
незареєстрованими субстанціями, не існує встановлених МДР у продуктах бджільництва. Це,
в свою чергу, змінює вимоги до чутливості методів контролю їх залишків в меді з метою
запобігання несанкціонованому використанню антимікробних препаратів у бджільництві.
Сучасна стратегія застосування аналітичних методів для контролю за вмістом залишків
ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин, базується на застосуванні швидких та
точних скринінгових методів для відсіювання з великої кількості зразків лише тих, що не
відповідають вимогам [4].
Тому, у зв’язку з розширенням вимог щодо наявності залишків антибіотиків у
експортних партіях меду з України, метою нашої роботи було дослідити можливість
використання тест-набору Еритроміцин фірми ЄвроПроксіма для проведення кількісного
аналізу на вміст еритроміцину у зразках меду на рівні 5,0 мкг/кг, згідно з Національним
планом моніторингу продуктів харчування України на 2017 р.
Матеріали і методи. У роботі використано стандартний зразок Erytromycin A dehydrate
(Sigma-Aldrich, Cas 59319-72-1). Згідно із сертифікатом якості (93 %) проведено перерахунок
і приготовано розчин 1 мг/мл у метанолі (99,9 %, HPLC, Lab Scan). В подальшому проведено
розведення розчину стандартного зразка високоочищеною водою до концентрації 100 мкг/л,
який і було використано для навантаження контрольних (чистих) зразків у концентрації 0,5;
1,0; 5,0 мкг/кг.
Для дослідження зразків меду на вміст залишків еритроміцину вибрано тест-набір для
конкурентного імуноферментного аналізу Еритроміцин (Art. No.: 5151ERY) фірми
ЄвроПроксіма. Згідно з даними, наданими виробником тест-набору, межа визначення для
зразків меду становить 10,0 мкг/кг. Перехресна реакція для еритроміцину складає 100 %, для
еритроміцин етилсукцинату – 12 %, для тилозину та спіраміцину – 0 % [5].
Результати й обговорення. Дослідження зразків меду проводились за методикою
фірми-виробника за критерієм “додано-отримано”. За відсутності контрольних референсних
матриць, попередньо досліджено 10 зразків меду, з яких було відібрано зразки із найнижчим
значенням матричного впливу. Вибрані зразки меду навантажували підготовленим
стандартним розчином (концентрація 100 мкг/л) з розрахунку на вміст цільового аналіту на
рівні значення, передбаченого у контрактах фірм-замовників: 1,0 та 5,0 мкг/кг. Після
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врівноваження навантажених зразків за кімнатної температури, аналіт екстрагували
високоочищеною водою, очищали від компонентів матриці методом центрифугування та
зменшували вплив матриці на остаточний результат дослідження розведенням зразків
буфером, що надається в тест-наборі [5]. Підготовлені зразки досліджували відповідно до
інструкції фірми виробника тест-набору. Результати представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Результати дослідження контрольних і навантажених стандартним розчином еритроміцину зразків меду
Назва зразка
Контрольний зразок меду 1
Контрольний зразок меду 1
Контрольний зразок меду 1
Контрольний зразок меду 2
Контрольний зразок меду 2
Контрольний зразок меду 2

Навантаження зразка мкг/кг
1
5
1
5

Отриманий результат, мкг/кг
9,51
32,73
42,54
8,83
31,59
46,05

Як видно з представлених даних, досліджувані чисті зразки проявляли достатньо
високий матричний вплив: 8,83 та 9,51 мкг/кг. Додаткове внесення стандартного розчину
аналіту з розрахунку 1,0 та 5,0 мкг/кг, призвело до отримання концентраційних величин, що
не відповідали кількості внесеного стандартного розчину еритроміцину. Отримані результати
навели на думку про необхідність зміни способу підготовки зразків для кращого очищення
аналіту від компонентів досліджуваної матриці, які екстрагуються разом із ним.
З метою зменшення впливу матриці та підвищення ступеня екстрагування аналіту зі
складної матриці (у нашому випадку меду) необхідно вибрати оптимальний розчинник. Так,
за Європейською Фармакопеєю, субстанція еритроміцину розчинна у водних розчинах, легко
розчинна у спирті, ацетоні, хлороформі, ацетонітрилі, етилацетаті та помірно розчинна у ефірі,
дихлоридетилені, амілацетаті. Розчин еритроміцину стабільний за рН 8 – 10,5 та руйнується
за рН менше 4 [6].
Із урахуванням вище перелічених властивостей аналіту та за результатами пошуку в
літературних джерелах, вибрано три способи підготовки зразків. Оскільки еритроміцин, як і
тилозин, належить до групи макролідів та має, відповідно, подібні властивості, для проведення
подальших досліджень запропоновано використати методику підготовки зразків меду для
визначення залишків тилозин тартрату. Еритроміцин легко розчиняється у воді, тому
екстрагування його з матриці проводили фосфатним буфером (рН 7.5) з подальшою очисткою
та концентруванням твердофазним екстрагуванням на колонках Oasis HLB 3cc (за інструкцією
до тест-набору Тилозин фірми ЄвроПроксіма), висушуванням та відновленням сухого
залишку у 10 % розчині метанолу (Методика 1) [7]. Крім того, випробувано методику
екстрагування аналіту натрій сукцинатним буфером (рН 7,3) із осадженням зайвих
компонентів меду методом центрифугування (Методика 2) [8, 9]. Третьою була методика
екстрагування аналіту зі зразків меду 0,1 М натрій карбонатним буфером, рН 8 та
етилацетатом, з наступним концентруванням аналіту, шляхом висушування та відновленням
сухого залишку у буфері для розведення зразків, що надається в наборі (Методика 3) [10, 11].
Результати досліджень представлені в таблиці 2.
Як видно з отриманих результатів, використання методики 1 підготовки зразків
(очистка екстракту на колонках) та методики 3 (екстрагування етилацетатом) дають найкращі
результати. Очистка дозволяє повністю позбутись впливу матриці на результати
імуноферментного аналізу, не даючи при цьому хибно-позитивного результату. За
аналізування зразків, підготованих методикою 1, навантажених стандартним розчином в
концентрації 0,5; 1,0; 5,0 мкг/кг, отримано наступний відсоток витягу: 90; 100; 155, відповідно.
За дослідження зразків, підготованих методикою 3, за тієї ж концентрації навантаження
отримано наступний відсоток витягу: 90,6; 140; 107,8, відповідно.
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Таблиця 2
Порівняльні дослідження запропонованих методик пробопідготовки для визначення
еритроміцину у зразках меду
Назва зразка
Контрольний зразок
Контрольний зразок
Контрольний зразок
Контрольний зразок
Контрольний зразок
Контрольний зразок
Контрольний зразок
Контрольний зразок
Контрольний зразок
Контрольний зразок
Контрольний зразок
Контрольний зразок
Контрольний зразок
Контрольний зразок
Контрольний зразок

Методика підготовки
зразків
Оригінальна
Оригінальна
Оригінальна
Методика 1*
Методика 1*
Методика 1*
Методика 1*
Методика 2**
Методика 2**
Методика 2**
Методика 2**
Методика 3***
Методика 3***
Методика 3***
Методика 3***

Навантаження
зразка мкг/кг
1
5
0,5
1,0
5,0
0,5
1,0
5,0
0,5
1,0
5,0

Отриманий
результат, мкг/кг
9,9
37,81
48,21
0,451
1,05
7,76
1,26
1,02
1,33
2,23
0,453
1,40
5,39

Відсоток
витягу
2790
766
90
100
155
0
31
25
90,6
140
107,8

Примітка: Оригінальна – методика підготовки зразків із тест-набору Еритроміцин (фірми ЄвроПроксіма);
Методика 1* – методика підготовки зразків із тест-набору Тилозин (фірми ЄвроПроксіма);
Методика 2** – методика підготовки зразків із екстрагуванням аналіту натрій сукцинатним буфером;
Методика 3*** – методика підготовки зразків із екстрагуванням аналіту етилацетатом.

За дослідження навантажених зразків у концентрації 0,5; 1,0; 5,0 мкг/кг, підготованих
методикою 2 (екстрагування натрій сукцинатним буфером) відсоток витягу становив: 0; 31;
25, відповідно. Для порівняння, проведено підготовку зразків за оригінальної методикою з
інструкції фірми-виробника. Так, для зразка навантаженого стандартним розчином в
концентрації 1,0 та 5,0 мкг/кг отримано відсоток витягу аналіту: 2790 та 766, відповідно, що
не дозволяє користуватись даною методикою підготовки зразків для оцінки залишкових
кількостей еритроміцину у зразках меду.
За порівняння результатів, отриманих за підготовки зразків методиками 1 і 3, показано,
що обидва способи дозволяють на належному рівні проводити кількісне визначення
еритроміцину у зразках меду, без впливу матриці зразка на результати аналізу. Однак,
впровадження етапу очистки екстракту на колонках не тільки підвищує вартість досліджень,
але й значно подовжує час підготовки зразків, що, в свою чергу, негативно впливає на
швидкість проведення скринінг-досліджень. Тому для подальшого аналізу вибрано метод
екстрагування зразків етилацетатом у слабо лужному середовищі з двократним
концентруванням аналіту шляхом випаровування органічної фази.
За застосування методики 3, підготовки зразків проведено моніторинг зразків меду,
надісланих фірмою-експортером. У десяти досліджуваних зразків виявлено присутність
залишкових кількостей еритроміцину в діапазоні від 1,0 до 5,5 мкг/кг. Оскільки, згідно з
Національним планом моніторингу, мінімально допустимі норми вмісту еритроміцину для
меду становить 5,0 мкг/кг, то перевищення вмісту еритроміцину було відмічено тільки у трьох
зразках.
ВИСНОВКИ
Запропоновано простий метод очистки та концентрування аналіту, що дозволяє значно
зменшити вплив матриці зразка на отримані результати, а відповідно, знижує рівень
визначення аналіту з 10 мкг/кг – декларованого виробником тест-набору до 5 мкг/кг – згідно з
Національним планом моніторингу.
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Перспективи досліджень. Отримані результати досліджень передано фірмі-виробнику
тест-набору для подальшого аналізування.
THE MODIFICATION OF THE METHOD OF HONEY SAMPLES PREPARATION
AT THE DETERMINATION OF ERYTHROMYCIN RESIDUAL AMOUNTS
D. Yanovych, Z. Zasadna, S. Kislova, O. Pazderska, N. Maiba
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The enhancement of requirements for the determination of residual amounts of antibacterial
drugs in Ukrainian exported honey samples, promotes to expanding the range of analytical methods
for their control. For the determination of erythromycin content in honey samples at the concentration
level required by contracts of exporting companies, a test kit for competitive immuno-enzymatic
analysis of EuroProxima (the Netherlands) was used. During the verification of the method, a number
of drawbacks related to the method of honey samples preparation, recommended by the manufacturer
of the test kit, were identified. The authors have proposed and tested three other methods for analyte
extraction from honey samples and presented the results of their comparison.
Keywords: ERYTHROMYCIN, HONEY, RESIDUES, IMMUNO-ENZYMATIC
ANALYSIS.
МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ ОБРАЗЦОВ МЕДА
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ЭРИТРОМИЦИНА
Д. В. Янович, З. С. Засадная, С. М. Кислова, О. М. Паздерская, Н. А. Майба
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АННОТАЦИЯ
Усиление требований к определению остаточных количеств антибактериальных
препаратов в образцах меда, которые экспортирует Украина, приводит к расширению линейки
аналитических методов их контроля. Для определения содержания эритромицина в образцах
меда, на уровне требований предоставленных в контрактах фирм-заказчиков, использовано
тест-набор для конкурентного иммуноферментного метода фирмы ЕвроПроксима
(Голландия). В процессе верификации методики было выявлено ряд неточностей, связанных
с процедурой подготовки образцов меда, рекомендованной изготовителем тест-набора.
Авторами предложено и испытано три других способа экстрагирования аналита из образцов,
приведены результаты сравнения предложенных методик.
Ключевые слова: ЭРИТРОМИЦИН, МЕД, ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА,
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ.
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У статті наведено основні шляхи забруднення меду метронідазолом, його дію і
негативний вплив на живі організми. Представлені результати дослідження меду на вміст
метронідазолу відображають тенденцію до зростання кількості зразків, забруднених цим
антимікробним препаратом. Описано методики та проведено порівняльний аналіз скринінгметоду тест-системою Kwinbon Biotechnology (Китай) та підтверджуючого методу ВЕРХМС/МС.
Ключові слова: МЕТРОНІДАЗОЛ, НІТРОІМІДАЗОЛИ, ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ
АНАЛІЗ, ВЕРХ-МС/МС, МЕД.
Для профілактики і лікування захворювань бджіл пасічники широко використовують
антибіотики, не зважаючи на заборони та негативні наслідки у перспективі. У інтернетмагазинах і ветаптеках пропонується велика кількість препаратів для лікування бджіл з
прихованими даними про вміст у них антибіотиків, залишкові кількості яких переносяться
бджолами у мед. Тривалість зберігання залишків антибіотиків у меді залежить від його
природи, походження, характеру взаємодії з компонентами продукту, зокрема моно- і
дисахаридами. Окремі антибіотики зберігаються у товарному меді більше трьох років.
Найчастіше у вітчизняному меді виявляють залишки наступних груп антибіотиків та
антимікробних препаратів: хлорамфеніколу, нітрофуранів, нітроімідазолів, сульфаніламідів,
тетрациклінів та аміноглікозидів. Необхідно зазначити, що в Україні не зареєстровано жодного
препарату для лікування бджіл, який би містив вищезгадані діючі речовин, а наявність їх
залишків в меді є наслідком несанкціонованого та безконтрольного застосування бджолярами
медичних препаратів, доступних в роздрібних аптеках гуманної медицини або завезених
контрабандою препаратів для бджільництва з такими активними речовинами, зареєстрованих
у сусідніх державах, зокрема, в РФ.
Все частіше з’являється інформація про забруднення меду нітроімідазолами.
Нітроімідазоли – синтетичні антимікробні препарати з високою активністю щодо анаеробних
бактерій і збудників протозойних інфекцій. Перший представник групи – метронідазол (MTZ,
1-(2-гідроксиетил)-2-метил-5-нітроімідазол, Рис. 1), – був дозволений для медичного
застосування в 1960 р. Механізм дії нітроімідазолів полягає у вибірковому бактерицидному
ефекті щодо тих мікроорганізмів, ферментні системи яких здатні відновлювати нітрогрупу [8].
Активні відновлені форми препаратів порушують реплікацію ДНК і синтез білка в мікробної
клітини, інгібують тканинне дихання. Нітроімідазоли активні щодо більшості анаеробів – як
грамнегативних, так і грампозитивних: бактерій (включаючи B. fragilis), клостридій
(включаючи C. difficile), Fusobacterium spp., Eubacterium spp., Peptostreptococcus spp., P. niger,
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G. vaginalis. До нітроімідазолу чутливі найпростіші (T. vaginalis, E. histolytica, G. lamblia, L.
intestinalis, E. coli, Leishmania spp.), а також H. pylori [3, 10]. Найчастіше метронідазол
застосовували для профілактики та лікування бджіл, заражених мікроспоридіями Nosema Apis.

Рис. 1. Структурна формула метронідазолу.

Забруднення залишками метронідазолу виявляються в українському меді починаючи з
2012 року, зокрема, нашою лабораторією, а також низкою європейських лабораторій. Ширше
вивчення нітроімідазолів довело високу канцерогенність, мутагенність та токсичний вплив на
організм людини їх метаболітів, що призвело до повної заборони застосування їх у країнах ЄС
для лікування продуктивних тварин [9]. Згідно із регламентами Європейського Союзу
(Додаток IV Регламенту ЄC № 2377/90 та 2205/2001, Регламент № 37/2010, Директива ЄС
№ 96/23/EC та ін.) заборонено також імпорт і реалізація продуктів тваринного походження, що
містять залишкові концентрації нітроімідазолів та їх метаболітів [4, 6]. В Україні застосування
метронідазолу для лікування продуктивних тварин заборонено від 2002 р.
Для більшості продукції тваринництва вимоги до меж чутливості методів при
визначенні у них небажаних речовин, зокрема, залишкових кількостей ветеринарних
препаратів та пестицидів, обумовлює наявність затверджених мінімально допустимих рівнів
(МДР), встановлених тільки для речовин, офіційно зареєстрованих у країнах ЄС. Для усіх
інших субстанцій (які належать до категорії заборонених, або незареєстрованих для
застосування тільки в окремих напрямках сільськогосподарського виробництва) межу
встановлює чутливість аналітичного методу, а саме мінімально необхідна межа визначення
(МНМВ). Щодо метронідазолу, то для нього не встановлено МНМВ. Натомість за визначення
його залишкових кількостей у продуктах харчування, в тому числі, натуральному меді,
аналітичні лабораторії використовують так звану «рекомендовану концентрацію» 3 мкг/кг,
встановлену Референтною Лабораторією Європейського Союзу в Берліні (EU’s Community
Reference Laboratory (CRL) [5, 7].
Згідно із класифікацією методів випробувань, які використовують для контролю
показників безпеки харчових продуктів, вони поділяються на скринінгові та підтверджуючі.
Радіорецепторний аналіз (RIA/CHARM), імуноферментний аналіз (ELISA), біосенсорний
імуноферментний аналіз (BAT) належать до скринінгових методів які виявляють наявність
субстанції або клас субстанцій нижче регуляторного рівня [1, 2]. Ці методи високопродуктивні
і використовуються для випробування великої кількості зразків, щоб виявити потенційно
невідповідні результати. Вони розроблені для уникнення хибних результатів про відповідність.
Хоча результати, одержані цими методами, часто добре корелюють з результатами,
одержаними підтверджуючими методами, їх класифікують як напів-кількісні методи.
Незважаючи на це, межа визначення цих методів не поступається методу високоефективної
рідинної хроматографії (ВЕРХ/УФ/ФЛД), а при визначенні таких залишків, як хлорамфенікол,
нітрофурани та метронідазол, навіть значно перевищує здатність ВЕРХ виявляти залишки
заборонених речовин.
Найвищим рівнем чутливості та селективності при визначенні залишкових кількостей
антибіотиків, зокрема, метронідазолу, у продукції тваринного походження володіє метод
високоефективної рідинної хроматографії з тандем-мас-спектрометричним детектуванням
(ВЕРХ-МС/МС). Так, запропонована нами методика ВЕРХ-МС/МС кількісного визначення
вмісту метронідазолу в меді дозволяє селективно визначати аналіт з межею виявлення
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0,1 мкг/кг та межею визначення 0,2 мкг/кг [11]. Цього цілком достатньо для забезпечення
необхідного рівня контролю партій меду, що експортується українськими бджолярами до країн
ЄС, де вимоги щодо показників якості та безпеки продукції тваринного походження є
найвищими. Скринінг-метод імуноферментного аналізу тест-системами Kwinbon
Biotechnology (Китай) характеризується ще вищою чутливістю визначення нітроімідазолів у
меді, а саме межею виявлення 0,05 мкг/кг та межею визначення 0,1 мкг/кг.
Матеріали і методи. Реактиви. Метанол (for HPLC, Sigma-Aldrich), вода
високоочищена бідистильована (система Milli-Q, Millipore), форміатна кислота (Riedel-deHaën), хлоридна кислота (Riedel-de-Haën), етилацетат (for HPLC, Sigma-Aldrich), гексан
(HPLC, Lab-scan), тетрахлорметан (Pestiscan, Lab-scan), натрій карбонат (Sigma-Aldrich),
натрій гідрокарбонат (Sigma-Aldrich).
Стандарти. Стандарт метронідазолу(Sigma-Aldrich, Vetranal analytic standart).
Основний стандартний розчин метронідазолу готували з первинною концентрацією 1 мг/мл у
метанолі. 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. Центрифужний випарювач фірми Genevac, ІФА рідер, рідинний
хроматограф Waters Alliance e2695 Separation Module з 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 аналізу методом ІФА. До наважки 3 г меду додавали 3 мл
0,1 М карбонатного буферного розчину (рН 10,6). Перемішували на вортексі до повного
розчинення. Досліджувані аналіти екстрагували 9 мл етилацетату впродовж 5 хв,
центрифугували впродовж 5 хв за 3000 rpm і температури 20-25 °C. До 6 мл супернатанту
додали 2 мл 2 М гідроксиду натрію, перемішували 5 хв. Центрифугували 5 хв за 3000 rpm і
температури 20-25 °C. Відбирали 4 мл етилацетатої фракції та висушували за температури
40°C на центрифужному випарювачі.
Сухий залишок обезжирювали 1 мл гексану та розчиняли в 0,5 мл екстракційного
буферу, струшували впродовж 1 хв. Центрифугували 5 хв за 3000 rpm і температури 20-25 °C.
Відкидали органічну фракцію, а 50 мкл отриманого розчину використовували для аналізу.
Фактор концентрування – 0,5.
Приклад отриманої калібрувальної кривої наведено на рис. 2.

Рис. 2. Калібрувальна крива для визначення метронідазолу в меді методом ІФА з використанням тест-системи
Kwinbon Biotechnology в діапазоні концентрацій 0-1,4 мкг/кг.

Приготування зразків для аналізу методом ВЕРХ МС/МС. До 3 г меду, зваженого в
50 мл центрифужну пластикову пробірку, додавали 4 мл 0,1 М карбонатного буферного
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розчину (рН 10,6) і нагрівали на водяній бані при 40 °С впродовж 5 хв. Перемішували на
вортексі до повного розчинення меду. Аналіт екстрагували 12 мл етилацетату за допомогою
шейкера в горизонтальній площині впродовж 15 хв 220 rpm. Для розділення фаз
центрифугували впродовж 10 хв за 4700 rpm і температури 10 °C. Отриманий екстракт
відмивали від солей буферу 2 мл бідистильованої води. Центрифугували 10 хв за 4700 rpm і
температури 10 °C. Відбирали 6,4 мл етилацетатної фракції (верхньої), що відповідає 1,6 г
меду, і висушували за температури 40 °C на центрифужному випарювачі. Сухий залишок
відновлювали 400 мкл 30 % водного розчину метанолу. Знежирювали з використанням 400 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 – 4.
Побудова калібрувальної кривої. Для побудови калібрувальної кривої на матриці меду
наважували по 3 г контрольного меду (вільного від метронідазолу) у шість 50 мл
центрифужних поліпропіленових пробірок та вносили 0, 15, 30, 75, 150 та 300 мкл
стандартного розчину метронідазолу концентрацією 10 нг/мл у 30 % водному розчині
метанолу. В результаті концентрація метронідазолу у зразках калібрувальної кривої становила
0; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5 та 1,0 мкг/кг відповідно.
Калібрувальна крива для визначення метронідазолу в меді методом BEPX-МС/МС в
діапазоні концентрацій 0-1,0 мкг/кг представлена на рис.3.

Рис. 3. Калібрувальна крива для визначення метронідазолу в меді методом
BEPX-МС/МС в діапазоні концентрацій 0-1,0 мкг/кг.

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 – 20 хв.
Розділення проводять за таким градієнтом представленим у таблиці1.
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Таблиця 1
Градієнт мобільної фази у методиці визначення метронідазолу ВЕРХ-МС/МС
Час (хв)
0:00
3:00
8:00
12:00
13:00
17:00

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

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

Час виходу метронідазолу – 4,6 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) представлений
в таблиці 2.
Таблиця 2
Параметри сканування мас (MRM) для ВЕРХ-МС/МС визначення метронідазолу в меді
Аналіт

Прекурсор-іон, m/z

Продукт-іон, m/z

Напруга конуса (Cone), V

МТZ

171,95

81,95
127,90
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Енергія зіткнення
(Collision), V
23
15

Визначення вмісту метронідазолу в досліджуваних зразках меду (мкг/кг) проводили
згідно калібрувальною кривою, використовуючи програмне забезпечення MassLynx V4.1.
Результати й обговорення. Визначення залишкових кількостей метронідазолу в меді
проводили нашою лабораторією з 2012 р., використовуючи розроблену нами методику ВЕРХМС/МС, яку валідовано у відповідності до Рішення Єврокомісії 2002/657/ЕС [5].
На замовлення виробників меду за період 2017 р. за допомогою вищезгаданої методики
проаналізовано 1054 зразки меду, в тому числі, партії призначені для експорту в країни ЄС
(табл. 3).
Як видно з представлених даних, серед досліджених зразків меду українського
виробництва майже 16 % були позитивними, тобто містили залишкові кількості метронідазолу
вище межі виявлення методики, а саме > 0,1 мкг/кг, а в окремих випадках вміст метронідазолу
перевищував 40 мкг/кг. Одержані дані підтверджують незаконне використання українськими
пасічниками незареєстрованих в Україні препаратів, що містять метронідазол, а також
необхідність проведення ретельного вхідного контролю сировини на українських
підприємствах, що займаються виготовленням гомогенізованого меду з метою його реалізації
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на внутрішньому ринку чи експорту в інші країни.
Таблиця 3
Результати контролю зразків меду, проведеного у 2017 р, на вміст
залишкових кількостей метронідазолу методом ВЕРХ-МС/МС
Періоди, квартали
І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал За рік
Загальна кількість проаналізованих зразків
140
364
168
382
1054
Кількість зразків, в яких виявили залишки МТZ
13
56
31
69
169
Кількість зразків, в яких виявили залишки МТZ, %
9,3
15,4
18,4
18,1
16,0
Кількість зразків з концентрацією МТZ 0,5-1,0 мкг/кг
3
5
6
27
41
Кількість зразків з концентрацією МТZ 1-10 мкг/кг
4
15
14
36
69
Кількість зразків з концентрацією МТZ >10 мкг/кг
5
2
5
12
Характеристика зразків меду

У виробничих лабораторіях саме метод імуноферментного аналізу дозволяє швидко та
з потрібною чутливістю провести вхідний скринінг великої кількості зразків меду, щоб
виявити невідповідні партії сировини. Тому нами було проведено перевірку ефективності тестсистеми Kwinbon Biotechnology (Китай) Competitive Enzyme Immunoassay for Quantitative
Analysis of Nitroimidazoles для визначення залишкових кількостей MTZ у меді шляхом
порівняння отриманих експериментальних даних із результатами аналізу методом
підтвердження (табл. 4).
Таблиця 4
Порівняння результатів аналізу зразків меду на вміст метронідазолу методом ІФА та ВЕРХ-МС/МС
(CVВЕРХ-МС/МС ~ 20%; CVІФА ~ 10%)
Номер
зразка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вміст метронідазолу у зразках, отриманий
методом ІФА, Kwinbon, мкг/кг
0,132 ± 0,013
0,089 ± 0,009
0,363 ± 0,036
0,109 ± 0,011
0,099 ± 0,010
0,336 ± 0,034
0,150 ± 0,015
0,106 ± 0,011
0,077 ± 0,008
0,085 ± 0,009
0,220 ±0,022

Вміст метронідазолу у зразках, отриманий
методом ВЕРХ-МС/МС, мкг/кг
0,110 ± 0,022
0,070 ± 0,014
0,276 ± 0,045
0,177 ± 0,036
0,117 ± 0,024
0,136 ± 0,027
0,200 ± 0,04
0,210 ± 0,042
0,054 ± 0,011
0,033 ± 0,006
0,172 ± 0,034

За порівняння результатів визначення метронідазолу у зразках меду з використанням
методів ВЕРХ-МС/МС та ІФА встановлено, що значення, одержані імуноферментним методом
корелюють з отриманими результатами підтверджуючого методу. Значне відхилення
результатів методу ІФА у більшу сторону (наприклад, зразки № 3, 6, 10, 11) свідчить про
можливий вміст у меді інших нітроімідазолів. Так, за перехресної реакції чутливість методу
для діметридазолу становить 216 %, ронідазолу – 82 %, орнідазолу – 18 % та менше 6 % для
тинідазолу. Для зразків меду, що містили вищі концентрації метронідазолу, визначені методом
підтвердження (напр. зразок № 8:, 0,210 мкг/кг для методу ВЕРХ-МС/МС і 0,106 мкг/кг – для
методу ІФА) розбіжності можна пояснити, очевидно, із неспецифічним зв’язуванням матриці
з антитілами планшета тест-системи, а також із великим різноманіттям самої матриці (впливом
кольору, природи, походження).
Аналізуючи отримані результати, ми обчислили коефіцієнт кореляції результатів обох
методик, який становить 0,5979, що свідчить про високий ступінь відповідності результатів.
Отже, можна зробити висновок, що випробувана тест-система Kwinbon Biotechnology
придатна для вхідного скринінг-контролю зразків меду на вміст метронідазолу виробничими
лабораторіями.
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ВИСНОВКИ
1. Нітроімідазоли, зокрема метронідазол – це синтетичні антимікробні препарати, що
характеризуються високою активністю стосовно більшості анаеробних бактерій та збудників
протозойних інфекцій. Ці препарати раніше використовували для профілактики та лікування
анаеробних інфекцій птиці, великої рогатої худоби, свиней, а також нозематозу бджіл,
викликаного спорами Nosema Apis. При потраплянні у організм людини з продуктами
харчування, зокрема з медом, нітроімідазоли та їх метаболіти можуть спричиняти
канцерогенний, мутагенний та токсичний вплив на організм людини, викликати порушення
балансу кишкової мікрофлори, алергічні реакції.
2. Для визначення рівня вмісту метронідазолу у меді застосовують скринінгові та
підтверджуючі методи. Скринінговий метод імуноферментного аналізу поступається по
селективності підтверджуючому методу ВЕРХ-МС/МС, проте його перевагою є висока
чутливість, порівняно невелика вартість, експресність та доступність аналізу для лабораторій
виробника. Натомість метод ВЕРХ-МС/МС, що вимагає дорогого обладнання, високоякісних
реактивів та висококваліфікованого обслуговування, є більш точним та надійним. Отримані
нами результати щодо кількості забруднених метронідазолом зразків та щодо концентраційних
рівнів метронідазолу в них підтверджують необхідність вхідного контролю продукції для
фірм-виробників. Кореляція між даними скринінгового та підтверджуючого методу вказує на
перспективність використання тест-системи Kwinbon Biotechnology у системі контролю вмісту
метронідазолу у зразках меду.
Перспективи досліджень. Встановлення ефективності тест-системи Kwinbon
Biotechnology для визначення метронідазолу у зразках меду, що одночасно містить залишки
інших нітроімідазолів.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF SCREENING AND CONFIRMATORY
METHODS FOR METRONIDAZOLE DETERMINATION IN HONEY SAMPLES
D. V. Yanovych, O. I. Fedyakova, M. V. Rydchuk, Z. S. Zasadna, S. M. Kislova, S. I. Plotycya
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Product and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
Main ways of honey contamination with metronidazole and its effect and negative impact on
living organisms are presented in the article. The indicated results of honey analysis on metronidazole
content express the tendency for the number of contaminated honey samples to increase. The
comparative analysis of the screening immunoassay using Kwinbon Biotechnology (China) test-kit
and confirmatory LC-MS/MS method is performed.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены основные пути загрязнения меда метронидазолом, его действие и
негативное влияние на живые организмы. Представлены результаты анализа меда на
содержание метронидазола, отражающие тенденцию к нарастанию количества образцов меда,
загрязненного данным антимикробным препаратом. Описаны методики и осуществлен
сравнительный анализ скрининг-метода тест-системой Kwinbon Biotechnology (Китай) и
подтверждающего метода ВЭЖХ-МС/МС.
Ключевые
слова:
МЕТРОНИДАЗОЛ,
НИТРОИМИДАЗОЛЫ,
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ОГЛЯДИ

УДК 661.158:636

НЕЗАРЕЄСТРОВАНА ТА ФАЛЬСИФІКОВАНА ПРОДУКЦІЯ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ
В. О. Величко, д-р вет. наук,
I. А. Голуб, старший науковий співробітник,
Г. Д. Гарвас, науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Загальноєвропейський економічний простір відкриває для підприємств-виробників
продукції ветеринарної фармації України нові можливості та перспективи для розвитку,
однак, при цьому потребує нових інструментів та стратегій їх удосконалення. Перш за все,
набагато вищі вимоги встановлюються до якості, безпечності продукції та послуг, які
надаються українськими виробниками та дистриб'юторами. За таких умов продукція для
ветеринарної фармації та тваринництва, яка виробляється в Україні, може стати
конкурентоспроможною на ринку.
Ключові слова: ВЕТЕРИНАРНА ФАРМАЦІЯ, НЕЗАРЕЄСТРОВАНА ПРОДУКЦІЯ,
ФАЛЬСИФІКОВАНА ПРОДУКЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВА-ВИРОБНИКИ.
Виробник лікарських засобів для ветеринарної фармації повинен організовувати так
виробництво, щоб вони гарантовано відповідали своєму призначенню і вимогам, які до них
пред'являються. Відповідно, не створювали ризиків для споживачів через порушення умов
безпеки, якості та ефективності ветеринарних лікарських засобів при їх застосуванні.
Відповідальність за якість і безпечність ветеринарних препаратів, засобів ветмедицини
повинні нести всі, хто задіяний у виробничому ланцюгу – від керівника підприємства до всіх
працівників, які беруть участь у технологічному процесі. Тому, для досягнення цього на
кожному підприємстві ветмедицини повинна функціонувати чітка система якості, яка б
базувалася на організації її системного контролю. Важливо домагатися, щоб усі основні
принципи забезпечення якості були взаємно забезпечуваними і в комплексі впливали на
організацію виробництва якісних і безпечних ліків для ветеринарної медицини.
Основна проблематика вітчизняного ринку продукції ветеринарної фармації – це,
насамперед. недостатньо ефективне регулювання за наглядом і контролем надходження
продукції в обіг, як наслідок, на ринок поступає значна частка фальсифікованої, контрафактної,
незареєстрованої продукції тощо. За даними ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок у 2017
році на ринку ветеринарної фармації, в інтернет-аптеках та сайтах виробників виявлено 342
незареєстрованих найменувань продукції, із них: 172 – вітчизняного, 170 – зарубіжного
виробника. Найбільшу кількість, 30 найменувань продукції, виявлено виробництва ТОВ
“Фортіс-Фарма” (Україна); 26 – Компанія “O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс” (Україна); 24 –
виробництва фірми ТОВ “Агробіопром” (Росія); 19 – фірма “Api-San” (Росія); 17 – ДВП “Скіф”
(Україна); 17 – ПП “Біофарм” (Україна); 13 – ПП фірма “Фарматон” (Україна); 9 – ТОВ
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“Базальт” (Україна); 8 – компанія “INVESA” (Іспанія); 7 – ТОВ НВЦ “Агроветзащіта” (Росія);
по 5 найменувань продукції: ТОВ “Ланс-Хім” (Україна); компанія “bionit” (Росія); ТОВ
“ЛоріВет” (Україна); ТОВ “Топ-Вет” (Росія); фірма “Vet Expert” (Польща); по 4 найменування
продукції: ПрАТ ВНП “Укрзооветпромпостач” (Україна); компанія “Мосагроген” (Росія); ТОВ
“Медітер” (Росія) та виробник невідомий (Україна); по 3 найменування продукції “Alfasan”
(Нідерланди); ПАТ “Київський вітамінний завод” (Україна); Науково-виробнича лабораторія
“УНІАП” (Росія). По одному найменуванню продукції виявлено виробництва 122 фірм.
Найбільша частка незареєстрованої продукції від 170 найменувань зарубіжного
виробництва припадає на поставки з Росії – 102 (60 %) найменувань, Польщі – 11 (6,5 %),
Німеччини – 11 (6,5 %), Іспанії – 9 (5,3 %), Нідерландів – 7 (4,1 %), Франції – 6 (3,5 %), та
Білорусі – 5 (2,9 %), інших – 69 (11,2 %).
За 2017 рік на контроль в Інститут поступила продукція для ветмедицини, яка
представлена споживачами як фальсифікат:
1. “Стресніл”, виробництва Санохемія Фармацеутіка А.Г. (Австрія), де виявлено
невідповідності в маркуванні первинного та вторинного пакування, встановлено відхилення
вмісту активно діючої речовини (азаперон).
2. “Тіамун Форте” розчин для ін'єкцій, виробництва ТОВ “Ветсинтез”, де виявлено
невідповідності в маркуванні первинного та вторинного пакування.
Проведено експертизу продукції, що надійшла від дочірнього підприємства “Умань –
Агро”, зокрема:
1. Ветеринарний препарат “Розчин глюкози 40 % для ін'єкцій”, виробництва Компанії
“O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс”, Україна, де виявлено невідповідності в маркуванні етикетки
первинного пакування.
2. Ветеринарний препарат “Цефур” суспензія для ін'єкцій, виробництва Компанії
“O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс”, Україна, де виявлено невідповідності в маркуванні етикетки
первинного пакування та листівці-вкладці по застосуванню препарату.
3. Ветеринарний препарат “Мегавіт” розчин для ін'єкцій, виробництва Компанії
“O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс”, Україна, де виявлено наступні невідповідності: відсутнє
вторинне пакування та листівка-вкладка по застосуванню препарату.
4. Ветеринарний препарат “O.L.KAR. Амоксицилін 15% П.Двиробництва Компанії
“O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс”, Україна, де виявлено невідповідності маркування етикетки в
первинному пакуванні, невідповідності в маркуванні етикетки вторинного пакування,
листівці-вкладці по застосуванню препарату.
5. Ветеринарний препарат “Окситоцин O.L.KAR”, виробництва Компанії “O.L.KARАгроЗооВет-Сервіс”, Україна, де виявлено невідповідності в листівці-вкладці по застосуванню
препарату.
6. Ветеринарний препарат “О.L.КАR. Окситетрациклін 200 П.Д.”, виробництва
Компанії “O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс”, Україна, де виявлено невідповідності в маркуванні
етикетки первинного та вторинного пакування та листівці-вкладці по застосуванню препарату.
7. Ветеринарний препарат “Енерголіт”, розчин для парентерального застосування
(незареєстрований в Україні), виробництва ТОВ “ДЕВІЕ”, поданий на реєстрацію 30.11.2015
року та знаходиться в роботі.
8. Ветеринарний препарат “Дексадев”, виробництва ТОВ “ДЕВІЕ”, незареєстрований в
Україні.
У процесі журналістського розслідування (проект журналістського розслідування
“Фактор”) було надіслано зразки ветеринарного препарату Крем для суглобів “Alezan”,
виробництва ТОВ НВЦ “Агроветзащіта” (Росія), які придбані в Компанії “O.L.KARАгроЗооВет-Сервіс”. Перевірка контролю якості встановила відмінності в первинному і
вторинному пакуванні, зовнішньому вигляді, кольорі, запаху, однорідності вмісту. Препарат не
відповідає вимогам реєстраційного досьє і за вмістом активнодіючих речовин (глюкозаміну
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гідрохлориду, норма: 9-11 мг/кг, фактично – 3,4 мг/кг).
Слідчим відділу прокуратури Донецької області було представлено зразки речових
доказів з об'єктів, отриманих у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій
оперативної закупівлі (у Юханцевих через їх менеджера Харабугу С. Д. та речових доказів з
об'єктів, вилучених у ході обшуку гаража № 1307 в автогаражному споживчому кооперативі
“Авіатор”). Прокуратура Донецької області, проводить кримінальне провадження по цій
справі. Надіслано 31 зразок 11-ти найменувань продукції:
1. Краплі інсекто-акарицидні “Барс” для собак, виробництва ТОВ “НВЦ Агроветзащіта,
С-П” (Росія).
2. Краплі інсекто-акарицидні “Барс” для котів, виробництва ТОВ “НВЦ Агроветзащіта,
С-П” (Росія).
3. Спрей інсекто-акарицидний “Барс” для котів, виробництва ТОВ “НВЦ
Агроветзащіта, С-П” (Росія).
4. Спрей інсекто-акарицидний “Барс” для собак, виробництва ТОВ “НВЦ
Агроветзащіта, С-П” (Росія).
5. Кісточка (КМВ) добавка мінерально-вітамінна для собак Мультивітамін,
виробництва ТОВ “НВЦ Агроветзащіта, С-П” (Росія).
6. Кісточка (КМВ) добавка мінерально-вітамінна для собак Вітамін, виробництва ТОВ
“НВЦ Агроветзащіта, С-П” (Росія).
7. Кісточка (КМВ) добавка мінерально-вітамінна для собак з пивними дріжджами
виробництва ТОВ “НВЦ Агроветзащіта, С-П” (Росія).
8. Кісточка (КМВ) добавка мінерально-вітамінна для собак з бурштиновою кислотою,
виробництва ТОВ “НВЦ Агроветзащіта, С-П” (Росія).
9. Нашийник від бліх та кліщів для котів Beaphar, виробництва Беафар (Нідерланди).
10. Нашийник від бліх та кліщів для собак Beaphar, виробництва Беафар (Нідерланди).
11. Крем для суглобів “Alezan”, виробництва ТОВ НВЦ “Агроветзащіта” (Росія).
Проведено експертизу первинного, вторинного пакування, маркування та листівоквкладок. Проводилась звірка з оригінальним зразком, представленим виробником, та з
вимогами реєстраційного досьє. Виявлено невідповідності, які вказували на чітко виражений
фальсифікат усієї продукції. Це відмінності в кольорі кісточок, запайці туб, відмінність
інформації на пакуванні тощо. Опис цих відмінностей передано в Прокуратуру Донецької
області на 32 сторінках.
Аналізуючи вищевикладене, введення мораторію фактично призупинило виконання
державних програм щодо забезпечення контролю і нагляду за якістю лікарських засобів для
ветеринарної медицини, їх залишків у готових тваринницьких продуктах, кормів, кормових
добавок та преміксів, що є обов'язковим для забезпечення гарантій виробництва якісних і
безпечних продуктів харчування, відповідно, виконання пріоритетних соціальних державних
програм із збереження здоров'я людей, як головного фактору національної безпеки.
ВИСНОВКИ
Проблема виробництва якісних і безпечних ветеринарних препаратів, кормів та
кормових добавок може позитивно позначитись на подоланні негативних тенденцій у цій
сфері. Це, в значній мірі, залежить від законодавчих, нормативно-правових і регламентуючих
документів, реалізація їх положень у практиці виробництв, які дають змогу керівникам
підприємств ветмедицини (виробникам продукції) та підприємствам дистрибуції різних рівнів
уникати проблемних ризиків, як у процесах розроблення нормативної документації на
продукцію, поставки її на виробництво, реалізацію, а також оберігає від порушень у галузі.
Крім того, введення заходів щодо призупинення контролю і нагляду, зокрема, у ветеринарній
фармації, негативно позначилось на функціонуванні державних структур, які законодавчо
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покликані здійснювати такі функції і надавати достовірну інформацію споживачам різних
рівнів про якість продукції харчування, ліків і кормів, які поставляються в обіг.
UNREGISTERED AND FALSIFIED PRODUCTS OF VETERINARY MEDICINE
IN UKRAINE
V. O. Velychko, I. A. Holub, G. D. Garvas
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products
and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
The pan-European economic space opens for enterprises producing veterinary pharmacy in
Ukraine new opportunities and prospects for development however it needs new tools and strategies
for their improvement. First of all, much higher requirements are set for the quality, safety of products
and services provided by Ukrainian manufacturers and distributors. Under such conditions, products
for veterinary pharmacy and livestock produced in Ukraine can become competitive on the market.
Keywords: VETERINARY PHARMACY, UNREGISTERED PRODUCTS, FALSIFIED
PRODUCTS, ENTERPRISES-MANUFACTURERS.
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ И ФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В УКРАИНЕ
В. О. Величко, И. А. Голуб, Г. Д. Гарвас
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Общеевропейское экономическое пространство открывает для предприятийпроизводителей продукции ветеринарной фармации Украины новые возможности и
перспективы для развития, однако, при этом требует новых инструментов и стратегий их
совершенствования. Прежде всего, гораздо более высокие требования устанавливаются к
качеству, безопасности продукции и услуг, предоставляемых украинскими производителями и
дистрибьюторами. При таких условиях продукция для ветеринарной фармации и
животноводства, производимой в Украине, может стать конкурентоспособной на рынке.
Ключевые слова: ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАЦИЯ, НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ
ПРОДУКЦИЯ,
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ
ПРОДУКЦИЯ,
ПРЕДПРИЯТИЯПРОИЗВОДИТЕЛИ.
Рецензент – Д. Ф. Гуфрій, д. вет. н., професор, Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОБРОВІЛЬНОЇ
СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
ТА ТВАРИННИЦТВА
В. О. Величко1, д-р вет. наук,
Л. В. Курилас1, старший науковий співробітник
Т. Є. Сенишина1, молодший науковий співробітник
А. В. Гримак2, канд. екон. наук, доцент
1
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Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна

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

Підтвердження відповідності продукції, застосування чи використання якої може
спричинити небезпеку для споживача, є необхідним для виробника чи постачальника такої
продукції. Наказом Держспоживстандарту України від 01. 02. 2005 р. № 28 затверджено
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, однак у цей перелік не
входить продукція для ветмедицини і тваринництва.
А як бути виробнику чи постачальнику продукції для ветмедицини, який бажає
задекларувати, що його продукції є не тільки безпечною, але і якісною? У таких випадках в
нагоді стане добровільна сертифікація продукції, яка проводиться за ініціативою юридичних
або фізичних осіб на договірних умовах між заявником (виробником, постачальником) та
органом із сертифікації в системі добровільної сертифікації. Нормативні документи за якими
здійснюються випробування при добровільній сертифікації вибираються, як правило,
заявником. Заявником може виступати виробник продукції, постачальник, реалізатор. Слід
відзначити, що добровільна сертифікація найчастіше об'єднує виробників і реалізаторів
продукції, зацікавлених в успішній реалізації продукції на ринку на основі довгострокових
партнерських відносин.
Ключові слова: ДОБРОВІЛЬНА СЕРТИФІКАЦІЯ, ЗАЯВНИК, ВИРОБНИК,
ПІДПРИЄМСТВО, НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ.
Сертифікація – це процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію,
що продукція, процес або послуга відповідають заданим вимогам.
Сертифікація підтверджує відповідність продукції нормативним документам, за
показниками якості і безпечності.
Добровільна сертифікація в Україні проводиться відповідно до положень Законодавчих
актів і грунтується на основних принципах:
– забезпечення державних інтересів при оцінці якості і безпечності продукції;
– об'єктивності і незалежності від виробника і споживача;
– використання професійної випробувальної бази;
– демократичності у виборі органу сертифікації;
– багатофункціональності використання результатів сертифікації (виробником,
реалізатором тощо);
– відкритості отриманої інформації;
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– відповідальності учасників сертифікації.
Добровільна сертифікація продукції здійснюється в законодавчо нерегульованій сфері,
відповідно до порядку, визначеному договором між заявником (виробником або
постачальником) та органом сертифікації [1]. ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок,
зокрема його Випробувальний центр, акредитований за міжнародним стандартом
ДСТУ/ISO/ІЕС – 17025 і має безпосереднє відношення до добровільної сертифікації.
Випробувальний Центр (ВЦ) бере участь у сертифікації в частині випробувань продукції за
показниками безпеки та якості видає заявнику протокол випробувань представленої продукції,
на підставі якого Орган сертифікації оформляє сертифікат відповідності.
Добровільна сертифікація набуває все більше популярності серед українських
виробників та постачальників продукції для ветмедицини [2], оскільки:
– підвищує привабливість продукції у споживачів, сприяє завоюванню їх довіри;
– підвищує конкурентоспроможність продукції та отримання переваг під час участі в
тендерах;
– підвищує власну впевненість виробника у своєї якості і безпечності продукції
– підтримує репутацію виробників щодо забезпечення якості реалізованої продукції.
– забезпечує задоволення потреб та надання гарантії споживачам;
– забезпечує конкурентоспроможність товарів.
В Україні учасниками добровільної сертифікації є:
– Держспоживстандарт України;
– органи сертифікації;
– Випробувальні Центри та лабораторії;
– виробники і постачальники продукції.
Добровільна сертифікація здійснюється за різними схемами: сертифікація продукції за
схемою з аналізом документації, представленої заявником (без обстеження виробництва);
сертифікація продукції за схемою з обстеженням виробництва; сертифікація продукції за
схемою з атестацією виробництва; сертифікація продукції за схемою з сертифікацією системи
управління якістю виробництва ), та включає основні етапи [3]:
– подання та розгляд заявки та супровідної документації щодо продукції в орган
сертифікації;
– аналіз наданої документації та прийняття рішення органом з сертифікації за заявкою
щодо можливості та схеми проведення сертифікації;
– обстеження чи атестація виробництва, або оцінку чи сертифікацію системи
управління якістю, якщо це передбачено схемою сертифікації;
– відбирання, ідентифікація зразків продукції та їх випробування;
– аналіз одержаних результатів;
– отримання сертифікату відповідності;
– технічний нагляд за сертифікованою продукцією.
Добровільна сертифікація може здійснюватися для будь-якої продукції на відповідність
вимогам чинних нормативних документів (технічних умов, державних стандартів тощо) за
ініціативи виробника, постачальника, реалізатора та окремих громадян на договірних умовах
між заявником та органом із сертифікації.
Заявку на сертифікацію (підтвердження відповідності ) продукції може подавати будьяка організація будь-якої форми власності або фізична особа. Сертифікація відбувається як
партій, так і продукції, що виготовляється серійно. При сертифікації продукції, що
виготовляється серійно, з терміном дії сертифікату відповідності 2, 3, 5 років, заявником може
бути тільки виробник або його уповноважений представник. При цьому виробник продукції
має видати уповноваженому представнику довіреність.
Слід відзначити, що добровільна сертифікація розглядається, як інструмент ринкового
регулювання якості та конкурентоспроможності продукції і розширення сфери її застосування,
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грунтується не тільки на використанні зарубіжного досвіду, а й на вітчизняному досвіді
функціонування систем добровільної сертифікації.
ВИСНОВКИ
Важливо, що добровільна сертифікація обмежує доступ на український ринок
недоброякісної продукції, а також показує ефективність, надійність, споживчі якості продукції
та її безпечність. Крім того, проведення добровільної сертифікації сприяє підвищенню
престижу підприємства, конкурентноздатності його продукції. Сертифікат відповідності
дозволяє ефективніше брати участь у тендерах, більш активно освоювати український та
зарубіжні ринки.
FEATURES AND ORDER OF REALIZATION OF VOLUNTARILY CERTIFICATION
OF PRODUCTS FOR VETERINARY MEDICINE AND STOCK-RAISING
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S U M MARY

Conformity of products, applications or the use of which may cause danger to consumers is
necessary for the manufacturer or supplier of such products. By order of the State Committee of
Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy dated 01. 02. 2005, No. 28, approved the List
of products subject to mandatory certification in Ukraine, but this list does not include products for
veterinary medicine and livestock breeding.
And what about the manufacturer or supplier of products for veterinary medicine who wishes
to declare that its products are not only safe, but quality? In such cases it will be useful the voluntary
certification of products, which is an initiative of legal entities or individuals on contractual terms
between the applicant (manufacturer, supplier) and certification body in the system of voluntary
certification. Normative documents on which tests are carried out during voluntary certification are
selected, as a rule, by the applicant. Regulations which carried out tests in voluntary certification are
selected, as a rule, by the applicant. The applicant may be a product manufacturer, supplier,
distributor. It should be noted that voluntary certification often brings together manufacturers and
distributors of products who are interested in successful sales in the market on the basis of long-term
partnerships.
Keywords: VOLUNTARY CERTIFICATION, APPLICANT, MANUFACTURER,
ENTERPRISE, NORMATIVE DOCUMENTS.
ОСОБЕННОСТИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЖИВОТНОВОДСТВА
В. О. Величко1, Л. В. Курылас1, Т. Е. Сенышина1, А. В. Гримак2
1

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

340

2

Львовский национальный университет ветеринарной медицины
и биотехнологий имени С. З. Гжицкого
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
АННОТАЦИЯ

Подтверждение соответствия продукции, применение, или использование которой
может быть потенциально опасной для потребителя, является необходимым для
производителя или поставщика такой продукции. Приказом Госпотребстандарта Украины от
01. 02. 2005 г. № 28 утвержден Перечень продукции, которая подлежит обязательной
сертификации в Украине, однако в этот перечень не входит продукция для ветмедицини и
животноводства.
А как быть производителю или поставщику продукции для ветмедицины, который
желает задекларировать не только безопасность, но и ее качество? В таких случаях пригодится
добровольная сертификация продукции, которая проводится по инициативе юридических или
физических лиц на договорных условиях между заявителем (производителем, поставщиком) и
органом по сертификации в добровольной системе. Нормативные документы, согласно
которым осуществляются испытания при добровольной сертификации выбираются, как
правило заявителем.
В качестве заявителя может выступать производитель продукции, поставщик,
реализатор. Следует отметить, что добровольная сертификация чаще всего объединяет
производителей и реализаторов продукции, заинтересованных в успешном продвижении
продукции на рынке на основании долгосрочных партнерских отношений.
Ключевые слова: ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ЗАЯВИТЕЛЬ, ПРЕДПРИЯТИЕ, НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
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ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ GMP+
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ КОРМІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
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 наведений опис міжнародного стандарту GMP+, подане визначення
системи забезпечення якості кормів GMP+, як єдиної загальногалузевої схеми сертифікації
підприємств кормової галузі з моменту заготівлі зернової сировини для кормів, виробництва
та реалізації інгредієнтів кормової продукції, які виготовляються за принципами HACCР та
системи якості, регламентованої ISO 9001. Це великий плюс для вітчизняних підприємств,
оскільки одночасно вводяться такі важливі на міжнародному рівні системи. Дана система
розповсюджується також і на підприємства, що займаються зберіганням,
транспортуванням та безпосередньо виробництвом кормів, кормових добавок, преміксів та
інших компонентів.
Ключові слова: КОРМОВА ІНДУСТРІЯ, ХАРЧОВИЙ ЛАНЦЮГ, НАССР, ЯКІСТЬ
КОРМІВ, КОРМОВА ПРОДУКЦІЯ, КОРМОВИЙ МАТЕРІАЛ, СЕРТИФІКАТ GMP+,
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, СТАНДАРТ.
Метою цієї статті є висвітлення питань застосування міжнародного стандарту GMP+
– стандарту системи безпечності кормів на вітчизняних підприємствах для проведення їх
сертифікації.
Розвиток Українського ринку виробників сільськогосподарської продукції із
орієнтацією на експорт у країни Європейського Союзу змушує їх впроваджувати системи
менеджменту безпеки харчової продукції у відповідності з вимогами міжнародних стандартів.
Європейський ринок ставить більш жорсткі вимоги до харчової продукції, в т. ч. і кормів.
Сертифікація виробництва кормів у відповідності до стандарту GMP+ дозволить
підприємству:
– володіти інформацією щодо вимог ринку кормів і тваринництва;
– вийти на новий рівень роботи;
– укріпити свою позицію на європейському ринку;
– підвищити рівень ефективності виробництва;
– знизити ризики, що виникають;
– поглибити довіру зарубіжних клієнтів і партнерів;
– гарантувати якість продукції.
У країнах Європейського Союзу GMP+ сертифікація стала обов´язковою, оскільки її
вимагають самі учасники ринку, адже один із принципів системи такий, що якщо підприємство
сертифіковане, то воно має право працювати з такими ж підприємствами-контрагентами.
У даний час особлива увага для виробників кормів, кормових добавок, преміксів та
інших інгредієнтів представляє міжнародний стандарт GMP+ (вимоги до системи
менеджменту безпеки кормів).
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Впровадження цього стандарту GMP+ направлене на створення системи менеджменту
для забезпечення безпеки та якості кормової продукції та супутніх послуг в рамках стандарту.
Цей стандарт розроблявся відповідно до чинного кормового законодавства, а також відповідно
до загальноприйнятих у сфері кормовиробництва принципів безпеки та стандартів, яких
необхідно дотримуватися при виробництві та поставці безпечної кормової продукції. Система
менеджменту безпеки кормів має гарантувати виконання відповідних правових норм та
галузевих вимог, а також законодавчих, нормативних та договірних вимог.
Європейський ринок з 1 липня 2014 року посилив правила ввезення деяких кормів та
інгредієнтів, якщо виробники не сертифіковані згідно з вимогами GMP+ або іншими
визнаними схемами сертифікації (наприклад QS, FAMI-QS), які підтверджують безпеку
кормів, кормових добавок та преміксів.
Основу стандартів GMP+ складає НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points,
аналіз ризиків і критичні точки контролю). Стандарт GMP+ синхронізований із вимогами ISO
9001, ISO 22000 в частині вимог до системи менеджменту, однак додатково встановлює
спеціальні вимоги:
– до продукції;
– до процесів, наприклад, до закупівлі сировини та послуг, відбору і зберіганню проб,
моніторингу готової продукції, підтвердження безпеки продукції та інших.
При плануванні випуску безпечної кормової продукції, підприємства-виробники
повинні забезпечити впровадження, виконання та підтримку однієї або декількох
документально підтверджених процедур, заснованих на принципах аналізу факторів та
критичних контрольних точок (НАССР). Ці принципи направлені на:
1. Виявлення будь-яких небезпечних факторів, які необхідно попереджувати, усувати
або знижувати до допустимого рівня;
2. Визначення критичних контрольних точок (ККТ) та етапі або етапах, на яких
контроль має важливе значення для попередження або усунення небезпечного фактору.
3. Встановлення критичних меж для кожної контрольної точки для того, щоб показати,
що виробництво та робота в цілому знаходяться під контролем.
4. Розробку системи моніторингу, яка покаже, хто саме, як і на якому етапі контролює
роботу.
5. Розробку коригуючих дій, якщо на будь-якому етапі ситуація вийде з-під контролю.
6. Документування всіх стадій та процедур, яке буде підтверджувати, що усі виробничі
процеси знаходяться під контролем та усі відхилення будуть виправлені.
7. Розробку процедур перевірки розробленої системи. Цей принцип буде відображати
фактичне виконання усіх вимог системи та її реальну здатність працювати.
Так, після визначення що всі принципи дотримані, учасник має чітко контролювати
кожен етап реалізації готової продукції: від перевірки господарства, на якому закуповується
сировина, до фактичного відвантаження готової продукції. Оскільки система GMP+ не може
працювати без впровадженої системи НАССР, важливо чітко дотримуватись усіх принципів та
контролювати виконання усіх вимог. При підготовці до відпрацювання і впровадження
Системи контролю НАССР на підприємстві з виробництва кормів, кормових добавок,
преміксів і кормових матеріалів необхідно не тільки проаналізувати якісні характеристики
продукції, технологічні процеси та способи виробництва, але й активно застосувати вимоги
Системи НАССР.
Учасники схеми сертифікації по GMP+ отримують доступ до міжнародних баз
виробників кормів, до даних з якості та безпеки продуктів, що виготовляються та
поставляються, до загальної бази оцінки ризиків та інформації про інциденти у сфері
кормового ланцюга і передових заходів щодо їх покращення.
DQS CFS, як частина компанії DQS, світового лідера із сертифікації систем
менеджменту, спеціалізується на проведенні сертифікаційних аудитів згідно з вимогами
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стандартів GMP+.
“PRIROST – Member of DQS”, як офіційний представник DQS, одним із перших в
Україні навчив своїх аудиторів вимогам GMP+, а також отримав підтвердження їх
компетентності і можливостей від Міжнародної організації GMP+, що суттєво знизить в
майбутньому затрати українських експортерів на сертифікацію, оскільки до цього моменту
необхідно було користуватися тільки дорогими послугами зарубіжних аудиторів.
Таким чином, з липня 2015 року вітчизняні підприємства отримали унікальну
можливість користуватися цією перевагою при проведенні сертифікаційних аудитів по
стандарту GMP+.
Схема сертифікації кормів GMP+ була ініційована та розроблена в 1992 році
комбікормовою промисловістю Нідерландів. Хоча ця схема була введена в якості національної,
розроблялася вона для того, щоб стати міжнародною, якою керує
GMP+
International у співробітництві з різними міжнародними зацікавленими сторонами.
GMP+ International, пропонуючи схему сертифікації кормів, кормових добавок та
преміксів GMP+ керувався тим, що кормова індустрія є частиною харчового ланцюга продукції
тваринного походження і в значній мірі, а часом і вирішальним чином впливає на безпеку цієї
продукції. Тому схема сертифікації кормів GMP+ спрямована в першу чергу на захист людей
від небезпечних факторів, пов'язаних із годівлею продуктивних тварин. Крім цього, кожен із
учасників ланцюга поставок кормів несе особисту відповідальність за ту діяльність, яку
здійснює, одночасно розділяючи загальну відповідальність за базові принципи безпеки кормів
у всьому кормовому ланцюгу.
Схема сертифікації кормів GMP+ передбачає принцип охоплення всього ланцюга
виробництва і поставки кормів. Це відображено в структурі стандартів GMP+ (окремі
стандарти для виробництва комбінованих кормів і преміксів, виробництво кормових
матеріалів, торгівлі, зберігання, транспортування та інші) і в базовій вимозі відносно
охоплення схеми GMP+ ланок, які передбачаються сертифікувати.
Схема сертифікації кормів GMP+ складається з двох модулів: модуль GMP+ FSA
(забезпечення безпеки кормів) і модуль GMP+ FRA (забезпечення відповідності кормів).
Модуль GMP+ FSA є основним і направлений на забезпечення безпеки кормів у всіх
ланках ланцюга виробництва і поставки кормів. Він був розроблений для того, щоб
гарантувати безпеку кормів і надати споживачу впевненість в тому, що корми виготовляються,
обробляються, реалізуються, зберігаються і транспортуються у відповідності до встановлених
вимог. Вимоги по забезпеченню безпеки кормів описані в стандартах GMP+ FSA.
Стандарти GMP+ FSA безпосередньо встановлюють також вимоги до продукції
(готових кормів, преміксів, кормових матеріалів, кормових добавок), в тому числі до вмісту
заборонених, небажаних і шкідливих речовин, використання ветеринарних препаратів,
пакування, маркування і декларування, цільового застосування, а також до методів відбору і
зберігання зразків, проведення досліджень тощо.
Модуль GMP+ FSA імплементує в себе відповідне Законодавство Європейського Союзу
(шляхом прямого посилання на відповідні регламентуючі документи або переносом
встановлених Законодавством норм в документи GMP+). Тому сертифікація безпеки кормів у
відповідності до модуля GMP+ FSA фактично і є “ліцензією на продаж” на ринку країн
Європейського Союзу та інших розвинутих світових ринках.
Модуль GMP+ FSA стосується всього ланцюга поставки кормів для продуктивних
тварин від вирощування кормових матеріалів до поставки комбінованих кормів на
тваринницькі ферми. Відповідно встановлені стандарти GMP+ для тих чи інших етапів
виробництва, поставки і видів діяльності операторів ринку.
Модуль GMP+ FRA (забезпечення відповідності кормів).
У 2003 році був опублікований перший стандарт, який стосувався відповідальності
виробництва кормів. З цією метою GMP+ International розробив модуль GMP+ FRA, таким
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чином він відреагував на те, що виробники кормів для тварин зіткнулися із запитами на
відповідальне проведення робіт. Це, зокрема, стосувалося сої і соєвих продуктів, борошна
рибного. Компанії-виробники, що застосовують модуль GMP+ FRA роблять акцент на
наслідках своїх дій для населення, тварин та довкілля. Для того, щоб продемонструвати
відповідальне виробництво і торгівлю, компанія-виробник може пройти сертифікацію по
модулю GMP+ FRA (забезпечення відповідності кормів).
Документи схеми сертифікації кормів GMP+ поділяються на такі серії:
Перша серія – документи серії А містять основні вимоги до участі в схемі сертифікації.
В цю серію входять такі документи: загальні положення, визначення та скорочення,
використання логотипу, вирішення суперечок, ліцензійна угода із сертифікації.
Друга серія – документи серії В. Це найбільша група, яка включає нормативні
документи, доповнення та національні вимоги.
Третя серія – С, яка включає сертифікаційні вимоги.
Четверта серія – D, яка включає рекомендації компаніям-виробникам щодо виконання
вимог GMP+. Документи серії В, у свою чергу, діляться на кілька серій, залежно від того, чим
займається компанія. Всі ці документи постійно переглядаються і оновлюються за
результатами консультацій із зацікавленими сторонами, результатами даних наукових
досліджень і практичного досвіду.
Сертифікація GMP+ можлива по 13 стандартах, основні з них:
1. Виробництво, торгівля та зберігання кормів (GMP+B1).
2. Виробництво кормових інгредієнтів (GMP+B2).
3. Торгівля, зберігання та перевезення кормів (GMP+B3) .
4. Транспортування (GMP+B4).
5. Вирощування кормових матеріалів (GMP+B5).
Разом із партнерами, GMP+ International визначає чіткі вимоги для того, щоб
упевнитися в тому, що безпека кормів, стабільність їх якості і відповідальність при їх
виробництві гарантуються, а органи сертифікації можуть проводити незалежний аудит.
ВИСНОВКИ
1. Сертифікат GMP+ надає гарантії якості для підприємств-виробників, задіяних у
міжнародній промисловій співпраці по виробництву кормів і в тваринництві.
2.. Сертифікати GMP+ приймаються на державному (міждержавному) рівні і мають
важливе значення у встановленні єдиних правил для всіх учасників кормового ланцюга.
3. Застосувавши сертифікацію, згідно із стандартами GMP+ FSA і GMP+ FRA,
підприємство-виробник зможе краще представити себе, як якісного, безпечного, надійного і
відповідального партнера.
Перспективи досліджень. Будуть продовжуватися дослідження з адаптації
міжнародних стандартів GMP+ до умов вітчизняних виробників кормів та кормових
компонентів, буде продовжуватися робота з гармонізації цих стандартів до вітчизняних
нормативних документів.
APPLICATION OF THE INTERNATIONAL STANDARD GMP+ FOR CERTIFICATION
OF CROP IN DOMESTIC ENTERPRISES
V .O. Velychko, U. I. Tesarivska, L. I. Fliak , M. I. Savka
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
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SUMMARY
The article describes the international standard GMP+, the definition of the GMP+ feed
quality system as the single industry branch scheme for certification of feed industry from the moment
of harvesting of grain feed for feed, production and sale of feed products, which are produced
according to the principles of HACCP and the quality system of regulated ISO 9001. This is a big
plus for domestic enterprises, as simultaneously introducing such important internationally based
systems. This scheme also applies to enterprises involved in storage, transportation and direct
production of feed, feed additives, premixes and other components.
Keywords: CROP INDUSTRY, FOOD LAND, NUTS, QUALITY OF CROPS, FOOD
PRODUCTS, FOOD MATERIAL, GMP + CERTIFICATE, EUROPEAN UNION, STANDARD.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНІХ СТАНДАРТОВ GMP+ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СЕРТИФИКАЦИИ КОРМОВ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
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 приведено описание международного стандарта GMP+, представлено
определение системы обеспечения качества кормов GMP+, как единой общеотраслевой схемы
сертификации предприятий кормовой отрасли с момента заготовки зернового сырья для
кормов, производства и реализации кормовой продукции, которые изготавливаются по
принципу HACCР и системы качества, регламентированной ISO 9001. Это большой плюс для
отечественных предприятий, поскольку одновременно вводятся такие важные на
международном уровне системы. Данная схема распространяется также и на предприятия,
занимающиеся хранением, транспортировкой и непосредственно производством кормов,
кормовых добавок, премиксов и других компонентов.
Ключевые слова: КОРМОВАЯ ИНДУСТРИЯ, ПИЩЕВАЯ ЦЕПЬ, НАССР,
КАЧЕСТВО КОРМОВ, КОРМОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, КОРМОВОЙ МАТЕРИАЛ,
СЕРТИФИКАТ GMP +, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, СТАНДАРТ.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН, ЯКІ МАЮТЬ СЕЧОГІННУ
ДІЮ, В ПРАКТИЦІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
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 інформацію про деякі сечогінні лікарські рослини, які
посилюють утворення і збільшують виведення з організму сечі і, цим самим, усувають
застійні явища. Ці рослини слід застосовувати як допоміжні засоби при лікуванні
недостатності кровообігу, захворювань нирок, при яких спостерігається надлишкова
затримка води, хлориду натрію і інших метаболітів в організмі.
Ключові слова: ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ, СЕЧОГІННА ДІЯ, ФАРМАКОЛОГІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ, СИРОВИНА, ДОЗА, ЦИСТИТ.
В організмі тварин у процесі їх життєдіяльності утворюються продукти розпаду
органічних речовин, які слід видаляти, бо з часом може наступити самоотруєння організму і
тварина гине. Продукти білкового обміну (сечовина, аміак, сечова кислота тощо), вода,
мінеральні солі в основному виходять із організму із сечею. Виділяючи з організму ці
продукти, нирки підтримують на потрібному рівні лужний резерв і осмотичний тиск крові.
Сечогінні, або діуретичні – це речовини, що посилюють утворення й виведення сечі з
організму. Вони сприяють зменшенню кількості рідини в інтерстиціальній тканині та серозних
оболонках; усувають набряки і водянки порожнин.
За місцем дії сечогінні засоби поділяють на ниркові й позаниркові. В основі механізму
дії ниркових сечогінних лежить їх здатність пригнічувати зворотне всмоктування в канальцях
нирок, у результаті чого посилюється виділення сечі.
Betula Verrucosa Ehrh. - береза бородавчаста (біла). Російська назва - береза
бородавчатая.
Сировина. З лікувальною метою застосовують бруньки, молоді листки, сік рослини.
Хімічний склад. Березові бруньки містять ефірну олію (майже 3,5-5,3 %), яку одержують
при перегонці бруньок з водяною парою. Олія являє собою густу жовту рідину з приємним
запахом. До її складу входять бетулен, бетулол, бетулонова кислота, нафталін, барвні
речовини. Крім того, бруньки містять смолисті речовини, глюкозу та невелику кількість
аскорбінової кислоти.
У листках берези бородавчастої є сапоніни, дубильні речовини пірокатехінової групи,
смоли, тритерпеновий спирт фолієнтерол, каротин, невелика кількість нікотинової кислоти і
глікозиду бетулозиду. Бутиловий ефір рослини містить бетулоретинову та аскорбінову
кислоти (приблизно 2-8 %), гіперозид, ефірну олію. В корі берези є тритерпеновий спирт
бетулін (бетуленол), глікозиди бетулозид і гаултерин, дубильні речовини алкалоїди та ефірні
олії.
Дія: жовчогінна, сечогінна.
Фармакологічні властивості і застосування. Відвар бруньок та настій листків берези
бородавчастої вживають при хронічних запальних процесах у сечовому міхурі, сечокам’яній
хворобі, хронічних хворобах нирок, набряках, виразці шлунка, артеріосклерозі, ревматизмі та
шкірних захворюваннях. Настій молодих листків берези п’ють при серцевих набряках, як
сечогінний і потогінний засіб, при альбумінурії, сечокислому діатезі.
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Екстракт листків значно посилює діурез, а значить, виділення з сечею натрію та хлору
(салуретична дія).
Відвар бруньок використовують як сечогінний та жовчогінний засіб, його застосовують
при гіпо- й авітамінозі, як протиспастичний (при спазмах кишок та інших гладком’язових
органів), протисептичний і протизапальний засіб.
У ветеринарній практиці березові бруньки застосовують внутрішньо у вигляді настою,
відвару як сечогінний і потогінний засіб, зовнішньо - у вигляді припарок та мазей як
болезаспокійливий та протиревматичний засіб.
Дози бруньок внутрішньо: ВРХ 10-50 г, коням 10-40 г, ДРХ 5-15 г, свиням 5-10 г,
собакам 4-8 г.
У народній ветеринарії настій та відвари березових бруньок використовують при
водянках, запаленнях шлунка, жовчного міхура, при захворюваннях нирок, малокрів’ї.
Настій листя берези використовують для лікування ран, порізів, фурункулів. Навесні з
молодого листя готують вітамінний напій. На 100 г подрібненого і добре промитого листя
беруть 1 літр гарячої води, настоюють 3-4 години, проціджують крізь
Equisetum Arvense L. - хвощ польовий (сосонка). Російська назва - хвощ полевой.
Сировина. З лікувальною метою використовують не всю надземну частину хвоща
польового, а власне безплідні зелені пагони.
Хімічний склад. Хвощ польовий містить близько 17 % мінеральних солей, у яких багато
кремнію , в тому числі і розчинної кремнієвої кислоти. З інших складових частин слід назвати
солі кальцію та калію
Флавонові глікозиди сапоніни (до 5 %), смоли та жири, органічні кислоти (аконітову,
щавлеву та яблучну), аскорбінову кислоту, гіркоти, алкалоїди (нікотин), дубильні речовини,
каротин та флавоноїди.
Дія: діуретична, протизапальна, кровоспинна і дезінфікуюча.
Фармакологічні властивості і застосування. Найважливішим компонентом хвоща
польового є розчинна у воді кремнієва кислота. Вона досить добре всмоктується у травному
каналі з водних витяжок. Частина сполук депонується в підшлунковій залозі, в шкірі, та
еритроцитах. Залишок її є діючим чинником, який відіграє важливу роль як складник сечі і
міститься в значній кількості в слизових оболонках.
Препарати хвоща польового є добрим сечогінним засобом, тому сприяє наявність у
ньому флавонових глікозидів. Вважають, що вони мають здатність розчиняти камені в нирках
і сечовому міхурі. Ці флавонові глікозиди діють в організмі ще й подібно до рутину. Свіжий
сік хвоща припиняє ниркові кровотечі, кровотечі при поліпах сечового міхура, гострому
циститі.
Протипоказане використання рослини при нефритах і нефрозах, бо може викликати
подразнення нирок.
Дози: у ветеринарній практиці траву хвоща польового застосовують як сечогінний засіб
при серцевій недостатності, що супроводжується застійними явищами. Призначають
внутрішньо у формі відвару чи настою 1:10.
Траву хвоща польового призначають внутрішньо з невеликою кількістю корму у формі
настою, болюсів, каш у дозах: коням і коровам 15 - 30 г, вівцям і свиням 5-10, собакам 1-2 г.
Настій трави хвоща польового готують у співвідношенні 1:10, зберігають у
прохолодному місці не більше 2 діб. Для приготування настою беруть 1,5 дольки брикету на
склянку холодної води, кип’ятять 30 хв., охолоджують, проціджують. Якщо є гранули, то
беруть їх 10 штук (1 столова ложка), заливають 300 мл гарячої води, кип’ятять в закритому
емальованому посуді 15 хв., охолоджують і проціджують.
Pertoselinum Sativum L. Hoffm. - петрушка городня (посівна). Російська назва петрушка посевная.
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Сировина. З лікувальною метою використовують насіння рослини і трохи рідше корені
та листки.
Хімічний склад. Насіння петрушки городньої містить ефірну олії (близько 2,4-3,2 %),
апіол (1 %), міристицин (107 %), флавоноїди (1,12-1,67 %), апіїн (близько 1,4 %), жирну олію
(гліцериди петрозелінової та петрозепідонової кислот), кумарин та аіристицин посилюють
скорочення гладкої мускулатури.
Корені петрушки містять ефірну олію (близько 0,05-0,082), апіол, міристицин,
флавоноїди, інозид, слизисті сполуки, смоли і цукри.
У листках петрушки городньої є каротин, лютеолін, апігенін та аскорбінова кислота.
Дія: діуретична і спазмолітична.
Фармакологічні властивості і застосування. Препарати петрушки застосовують як
сильний сечогінний та потогінний засіб при сечокам’яній хворобі, інших хворобах
сечостатевих органів, набряках серцевого походження.
Для лікування сечовивідної системи здебільшого використовують насіння рослини.
Сечогінні властивості зумовлені в основному наявністю ефірної олії і флавоноїдів. У зв’язку
з тим що біологічно активні речовини набагато більше в насінні, ніж у коренях, дія препаратів
насіння значно сильніша. Ефірна олія петрушки безпосередньо подразнює ниркові канальці,
в наслідок чого сприяє збільшенню виділення сечі, розширює кровоносні судини і підвищує
артеріальний тиск.
Сечогінні властивості флавоноїдів тісно пов’язані з їх спазмолітичною дією. Так, апіїн
знімає спазм ізольованої кишки кроля в експерименті дещо слабкіше від папаверину - ефірна
олія та настій насіння петрушки у великих дозах мають певний вплив на функцію центральної
нервової системи. Надмірно великі дози її посилюють скоротливість матки, можуть стати
причиною аборту. Водні екстракти, які містять мало ефірної олії, не мають таких різко
виражених властивостей. У народній медицині відвар насіння, або коренів петрушки городньої застосовують як засіб, що викликає апетит і посилює травлення. Його рекомендують при
хворобах сечового міхура, коліках і спазмах кишок, при метеоризмі.
Розтерте насіння рослини в минулому вживали замість хініну.
Тваринам петрушку призначають внутрішньо у формі зборів, болюсів, кашок,
порошків.
Дози коням 10-25 г, ВРХ 25-50, ДРХ і свиням - 5-10, собакам 0,5-2, птахам 2,5-0,5 г.
Centaurea Cyanus L. - волошка синя. Російська назва - василек синий.
Однорічна трав’яниста рослина з родини айстрових (складноцвітих).
Сировина. Заготовляють дозрілі яскраво-сині крайові лійкоподібні квітки.
Хімічний склад. Крайові квітки кошиків волошки містять глікозид центаурин, який при
гідролізі дає центауридин і глюкозу; цикоріїн, що при гідролізі розпадається на цикорігенін і
глюкозу; ціанін (ціанін хлорид) - барвну речовину, що гідролізується до ціанідин-хлориду та
глюкози. У квітках також міститься хлорид пеларгоніну.
Крім того, пелюстки (квітки) волошки синьої містять гіркоти, слиз, смоли, дубильні
речовини, органічні кислоти, цукри, мінеральні солі, багаті на манган та антоціановий глікозид
ціанідин.
Фармакологічні властивості і застосування. Найхарактернішою властивістю
препаратів волошки синьої є їх сечогінна дія. Клінічні спостереження також свідчать про те,
що при стійкій олігурії, яка виникає на ґрунті ниркової недостатності внаслідок порушення
ниркового кровообігу, добове виділення сечі після вживання препаратів волошки синьої
активно зростає. В експериментах також доведено, що сечогінний ефект настає від настоїв
волошки. Спиртові ж настойки рослини не мають діуретичної дії. Діючою субстанцією
рослини є антоціани (розчини і у воді ціаніни), яких у ній близько 0,7 %.
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В народній ветеринарній медицині настій рекомендують як жарознижуючий засіб при
лихоманці, хворобах нирок та сечового міхура, а у вигляді примочок - при хворобах очей.
Подрібнене листя прикладають до ран для прискореного їх загоєння.
Настій квіток волошки синьої. Готують з розрахунку 1 столова ложка подрібненої
сировини на 200 мл води. Як легкий сечогінний та жовчогінний засіб для телят орієнтовна доза
настою складає 10 мл 2-3 рази на добу.
APPLICATION OF MEDICAL PLANTS THAT HAVE DIURETIC ACTION
IN VETERINARY MEDICINE PRACTICE
N. P. Gryga, V. P. Bohdan
Separated Sub-division of NUBE of Ukraine "Mukachevo Аgrarian Сollege",
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SUMMARY
This article deals with information on some diuretic medicinal plants that enhance the
formation and increase the excretion of urine from the body and, thus, eliminate stagnant phenomena.
These plants should be used as auxiliary agents in the treatment of circulatory failure, kidney diseases,
in which there is an excessive delay in water, sodium chloride and other metabolites in the body.
Keywords: MEDICINAL PLANTS, DIURETIC ACTION, PHARMACOLOGICAL
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ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена информация о некоторых мочегонных лекарственных
растениях, которые усиливают образование и увеличивают выведение из организма мочи и,
этим самым, устраняют застойные явления. Эти растения следует применять как
вспомогательные средства при лечении недостаточности кровообращения, заболеваний почек,
при которых наблюдается избыточная задержка воды, хлорида натрия и других метаболитов
в организме.
Ключевые слова: ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, МОЧЕГОННОЕ ДЕЙСТВИЕ,
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ЗАСТОСУВАННЯ В ПРАКТИЦІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН-ПОЛІВІТАМІНІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
ЗАХВОРЮВАНЬ ОБМІНУ РЕЧОВИН
М. П. Гуленко, викладач ветеринарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії
І. В. Гуленко, викладач ветеринарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії
ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»,
вул. Масарика Томаша,32, м. Мукачево, Закарпатська область, 89600, Україна
У статті представлені відомості про використання у ветеринарній практиці
лікарських рослин-полівітамінів, які впливають на обмін речовин. Вітаміни виконують роль
каталізаторів біохімічних процесів, оскільки впливають на обмін речовин організму. Будучи
необхідними компонентами для підтримання нормальної життєдіяльності організму, вони
можуть як поступати ззовні з кормом, так і синтезуватися в самому організмі. Основним
джерелом, яке забезпечує тваринний організм вітамінами, є рослинний світ, і лише незначна
кількість потреби задовольняється окремими продуктами тваринного походження. Саме в
рослинах синтезується більша частина таких речовин.
Ключові слова: ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ, ПОЛІВІТАМІНИ, ХВОРОБИ ОБМІНУ
РЕЧОВИН, ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ, ДОЗИ.
Вітаміни – це біологічно активні речовини, що виконують роль каталізаторів
біохімічних процесів, оскільки впливають на обмін речовин організму. Будучи необхідними
компонентами для підтримки нормальної життєдіяльності організму, вони можуть як
поступати ззовні (з кормом), так і синтезуватися в самому організмі. Вітаміни не можуть бути
енергетичним та будівельним матеріалом для організму через їх мізерну кількість(щодо маси),
зате вони є каталізаторами ферментів. При їх достатній кількості процеси хімічних реакцій у
клітинах організму прискорюються в сотні тисяч і навіть у мільйони разів. За відсутності
вітамінів такі реакції досить уповільнюються або й зовсім не відбуваються.
Деякі вітаміни необхідні для підтримання нормального імунітету або допомагають
організму боротися з хворобами, в тому числі з інфекційними. Таким є вітамін С.
Основним джерелом, яке забезпечує тваринний організм вітамінами, є рослинний світ,
і лише незначна кількість потреби задовольняється окремими продуктами тваринного
походження. Саме в рослинах синтезується більша частина таких речовин.
При нестачі вітамінів у тварин розвивається патологічний стан, який називають
гіповітамінозом.
Рослини-полівітаміни
Кропива дводомна – Urtica dioica (крапива двудомная)
Використання: листя (Folia Urticae dioica), коріння (Radix Urticae dioica), насіння
(Semen Urticae dioica)
Хімічний склад. Листя кропиви дводомної містить глікозид уртицин, дубильні речовини
(понад 2 %), каротиноїди (каротин, ксантофіл, ксантофілепоксид, віолаксантин), хлорофіл (до
5 %), вітаміни С, В2, В3, органічні кисло́ти, мікро- і макроелементи (кремній, залізо – 41 мг%,
мідь – 1,3 мг%, марганець – 8,2 мг%, бор – 4,3 мг%, титан – 2,7 мг%, нікель – 0,03 мг%). У
свіжому листі, крім того, є значна кількість вітаміну К1, який при сушінні сировини
руйнується. В корінні кропиви є таніни, алкалоїд нікотин і вітамін С; в насінні – жирна олія
(16-33 %), головною складовою частиною якої є лінолева кислота (73,6 %).
Фармакологічні властивості
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1. Гемостатична дія пов’язана з наявністю значної кількості філохінону, який впливає
на синтез протромбіну.
2. Діуретичний ефект залежить від флавоноїдів та органічних кислот.
3. Загальнозміцнюючі властивості посилюються наявністю хлорoфілу, який виявляє
стимулюючу й тонізуючу дію, активізує основний обмін речовин, посилює діяльність серцевосудинної системи і дихального центру, стимулює грануляцію та епітелізацію уражених
тканин.
4. Збільшується кількість еритроцитів.
5. Зменшується кількість цукру в крові.
6. Судинно-звужувальна дія.
Застосування при:
– легеневих, кишкових та маткових кровотечах;
– залізодефіцитнiй анемії, гастритах;
– гіповітамінозі та гіпогалактії;
– асциті, набряках і ревматизмі.
Лікарські форми: настій, екстракти.
Дози внутрішньо (г): коням, ВРХ – 25-50, ДРХ – 10-15, свиням – 10-20.
Шипшина травнева – Rosa majalis (шиповник майский)
Використання: плоди (Fructus Rosae) олія (Olium Rosae)
Хімічний склад: Vit C (17 %), каротин (8 мг%), Vit B1, B2, PP, K, пантотенова кислота,
флавоноїди (гіперозид), пептидні речовини (3,7 %), солі заліза, марганцю, фосфору, магнію,
кальцію.
Фармакологічні властивості
1. Препарати шипшини активізують ферментні системи і окиснювальновідновлювальні процеси в організмі, впливають на вуглеводний обмін, посилюють синтез
гормонів і регенерацію тканин.
2. Стимулюють опірність організму до несприятливих факторів зовнішнього
середовища, посилюють секрецію жовчі та сечі.
3. Виявляють антисклеротичну і протизапальну дію., запобігають цинзі.
Застосування при:
– гіпо- й авітамінозах С і Р;
– гострих і хронічних інфекціях, малокрів’ї;
– нефритах, захворюваннях печінки, кишечника та дихальних шляхів;
– кровотечах (легеневих, маткових);
– передозуванні антикоагулянтів;
– недостатності надниркових залоз, травматичному шоку.
Лікарські форми: настій, холосас (сироп із згущеного водного екстракту плодів
шипшини з цукром).
Дози внутрішньо: настій 1:20 – ВРХ – ½ - 1 склянку 2-3 рази на день.
Смородина чорна - Ribеs niqrum (Смородина чёрная)
Використання: листя, ягоди, рідше - бруньки.
Хімічний склад. У листі є дубильні речовини, майже 0.75 % ефірної олії (містить тимол,
сабінен), флавоноїди (кверцетин, ізонверцетин, кемферал, рутин) фітостерал, пентозанин,
органічні кислоти, мінеральні солі, вітамін С та ферменти. Бруньки мають хімічний склад,
близький до хімічного складу листя.
Ягоди містять майже 16 % інвертних цукрів і сахарози, жирну олію, пігменти ціанідин
і дельфінідин, близько 4 % органічних кислот (яблучна, винна, лимонна) пектину (0,2-0,8 %)
емульсин, вітамін С (120-400 мг %), каротин, вітаміни групи В та мінеральні солі (бор, йод).
.Крім цього, в ягодах містяться вітаміни А і Р.
Фармакологічні властивості
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Має сечогінні, потогінні властивості.
Застосування - для покращання обміну речовин, як полівітамінний засіб, при
гіповітамінозах.
Лікарські форми: настій, вітамінні збори.
Капуста городня – Brassica oleracea (Капуста огородная)
Використання: листя
Хімічний склад. Листя містить від 1,2 до 2,4 % білків, від 2 до 5 % цукру, лимонну,
яблучну, кавову, янтарну, глюкуронову, мурашину, хлорогенову, тартронову і феролову
органічні кислоти, вітаміни С, H, E, В1, В2, В6, фолієву, пантотенову та нікотинову кислоти,
каротин, близько 1 % клітковини, жири та амінокислоти (лізин, триптофан, гістидин, метіонін,
тирозин). Крім цього, капуста дуже багата на мікро- і макроелементи. Рослина містить від 180
до 380 мг% калію, близько 50 мг% фосфору, а також магній, калій, натрій, сірку, залізо,
свинець, олово, срібло нікель, молібден, ванадій і титан. Слід зазначити, що в капусті значна
кількість вітаміну С перебуває у вигляді так званого аскорбігену. Ця форма аскорбінової
кислоти майже не руйнується при подрібненні й переробці капусти.
Фармакологічні властивості
Комплекс хімічних речовин, що містяться в капусті, забезпечують її терапевтичні
властивості. Експериментальні й клінічні випробування свідчать про високу ефективність
свіжого соку капусти при лікуванні виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки.
При цьому найважливішою речовиною, що забезпечує лікувальний ефект, вважається вітамін
U, якому властиві антисеротонінові та антигістамінні властивості. Ця речовина покращує
ліпідний обмін, метаболізм слизової шлунку, обмін холіну і тіаміну, посилює стійкість
слизової до уражень та прискорює загоєння виразок.
Застосування. Сік із капусти показаний при захворюваннях серця і нирок (діуретична
здатність завдяки підвищеному вмісту солей калію). Дуже ефективний засіб, що покращує
імунітет організму і стійкість до багатьох захворювань.
Лікарська форма - болюси, листя.
Морква посівна - Daucus sativus (Морковь посевная)
Використання: коренеплоди, і зрідка листя рослини.
Хімічний склад. Морква містить вітаміни: до 1,8 мг – В1, до 14,7 мг – РР, 1,4 мг – В2,
1,4 мг – В6, до 100 мг – вітаміну С, 0,02-0,03 мг – біотину, 1,3 мг – фолієвої кислоти. В ній
присутній каротин – речовина, яка в організмі перетворюється на вітамін А. Морква містить
1,3 % білків, 7 % вуглеводів. Немало в моркві мінеральних речовин, необхідних для організму:
калію, заліза, фосфору, магнію, кобальту, міді, йоду, цинку, хрому, нікелю, фтору тощо. У
моркві містяться ефірні олії, які обумовлюють її своєрідний запах.
Фармакологічні властивості
Як джерело каротину сиру моркву або свіжий моркв`яний сік призначають хворим на
гіпо- й авітаміноз А (при хворій печінці та зниженій функції щитоподібної залози. Як легкий
проносний засіб морква використовується при хронічних запорах, як сечогінний при хворобах
нирках. При захворюваннях пов`язаних із порушенням мінерального обміну (хронічні обмінні
поліартрити, остеохондроз, жовчокам`яна і ниркокам`яна хвороби). Коренеплоди моркви –
засіб вітамінний, молокогінний, ледь проносний, сечогінний, що розчиняє камені, поліпшує
травлення і статеву функцію, глистогінний (особливо проти гостриків).
Застосування. Тваринам та птиці застосовують як кормову, дієтичну,
загальнотонізуючу та полівітамінну речовину, а також при рахіті. Варену і сиру терту моркву,
сік вживають при хворобах нирок, печінки, дихальних шляхів, при задишці, кашлі,
туберкульозі, запорах, геморої, як болезаспокійливий, антисептичний, протизапальний засіб.
Лікарська форма – відвар 1:15.
Обліпиха крушиноподібна - Hippophaе rhamnoides (Облепиха крушиновидная)
Використання: плоди і листя рослини.
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Хімічний склад. У свіжих достиглих плодах обліпихи міститься до 3,5 % цукрів, 2,6 %
органічних кислот, 83,6–86,4 % води, 2,8–7,8 % жирної олії, 8,6–272,5 мг% аскорбінової
кислоти (вітаміну C), 0,9–10,9 мг% каротину, 0,016–0,035 вітаміну В1, 0,1016–
0,035 мг% тіаміну (вітаміну B1) і 0,038–0,056 мг% рибофлавіну (вітаміну В2).
В олії з плодів – до 300 мг% каротиноїдів, до 60 мг% – каротину, до 160 мг%
токоферолів, а в олії з насіння – 3,2 мг% каротину і до 120 мг% – токоферолів. У м'якуші
плодів обліпихи знайдено ароматичну олію (8-12-30 %), цукри (до 2,5 %), яблучну та
цитринову кислоти (до 4 %), дубильні, пектинові речовини, аскорбінову кислоту (200–
480 мг/100 г), каротин (до 8 мг/100 г), альфа-токоферол (28 мг/100 г), тіамін, рибофлавін
(0,12 мг/100 г), ніацин, фолієву кислоту Листя обліпихи містить 10 % дубильних речовин. З
кори виділений серотонін – речовина, що має протипухлинну дію.
Фармакологічні властивості
Обліпихова олія (Oleum hippopheae) має протизапальні, бактерицидні, епітелізуючі,
гранулюючі та знеболювальні властивості, у зв`язку з цим її успішно використовують для
лікування променевих уражень шкіри, опіків, відморожень, пролежнів, грибкових уражень,
трофічних виразок, хвороб очей. Ефективна при нестачі вітамінів (гіпо- й авітамінози),
використовується як загальнозмінюючий засіб та для покращення обміну речовин.
Застосування. Всередину обліпихову олію дають при виразковій хворобі шлунка та
дванадцятипалої кишки. Плоди обліпихи (свіжі при переробці) широко використовують при
лікуванні хвороб шлунка, при хворобах, викликаних нестачею вітамінів (гіпо- й авітамінози),
як загальнозмінюючий засіб. Соком із свіжих плодів обліпихи змащують ділянки шкіри з
ураженням ерoзивного і виразкового характеру (в тому числі й з ураженнями, спричинене
рентгенівськими променями). У ветеринарній практиці гілки обліпихи застосовують для
прискорення росту шерсті у овечок і надання їй блиску. Здавна обліпиха була відома як
лікувальний засіб для коней. Використовували листя, від яких коні швидко набирали масу, а
шерсть їх ставала коротшою і блискучою.
Лікарські форми: олія, настоянка.
АPPLICATION IN PRACTICE OF VETERINARY MEDICINE OF MEDICAL PLANTSPOLY-VITAMINS FOR TREATMENT OF METABOLISM DISEASES
M. P. Hulenko, I. V. Hulenko
Separated Subdivision of NUBE of Ukraine "Mukachevo Аgrarian Сollege",
32, Masarуka Tomasha str., Mukachevo, Zakarpattja area, 89600, Ukraine
SUMMARY
In the article the presented information about the use in veterinary practice of medical plantspoly-vitamins that influence on metabolism. Vitamins carry out the role of catalysts of biochemical
processes, as they influence on metabolism of organism. Being necessary components for
maintenance of normal vital functions of organism, they can both act from outside with a feed and
synthesized in an organism. A basic source that provides an animal organism vitamins is the vegetable
world, and only the negligible quantity of necessity is satisfied with separate foods of animal origin.
Exactly in Greater part of such substances is synthesized exactly in plants.
Keywords: MEDICAL PLANTS, POLY-VITAMINS, METABOLIC DISEASES,
MEDICAL FORMS, DOSES.
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ПРИМЕНЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ-ПОЛИВИТАМИНОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
М. П. Гуленко, И. В. Гуленко
OП НУБиП Украины «Мукачевский аграрный колледж»,
ул. Масарика Томаша, 32, г. Мукачево, Закарпатская область, 89600, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представленные сведения об использовании в ветеринарной практике
врачебных растений-поливитаминов, которые влияют на обмен веществ. Витамины
исполняют роль катализаторов биохимических процессов, поскольку влияют на обмен
веществ организма. Будучи необходимыми компонентами для поддержания нормальной
жизнедеятельности организма, они могут как поступать извне с кормом, так и синтезироваться
в самом организме. Основным источником, который обеспечивает животный организм
витаминами, является растительный мир, и только незначительное количество потребности
удовлетворяется отдельными продуктами животного происхождения. Именно в растениях
синтезируется большая часть таких веществ.
Ключевые слова: ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, ПОЛИВИТАМИНЫ, БОЛЕЗНИ
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ, ДОЗЫ.
Рецензент – Т. М. Дурдинець, ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж».
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М. П. Гуленко, викладач ветеринарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії
І. В. Гуленко, викладач ветеринарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії
В. П. Богдан, викладач ветеринарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії
ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»
вул. Томаша Масарика, 32, м. Мукачево, Закарпатська область, 89600, Україна
У статті описано ефективність лікування демодекозу собак препаратами
«Івермектин 1 %», «Адвокат», «Бравекто» та їх дії на організм тварин.
Виявлена найвища ефективність лікування демодекозу у собак препаратом
«Бравекто». Уже на 56 день не було виявлено жодного кліща.
Ключові слова: ДЕМОДЕКОЗ, ПАРАЗИТИ, СОБАКИ, ІМІДАКЛОПРИД,
МОКСИДЕКТИН, ФЛУРАЛАНЕР, ІВЕРМЕКТИН, АДВОКАТ, БРАВЕКТО.
Демодекоз – паразитарна хвороба, яка викликається мікроскопічними кліщами роду
Demodex, що живляться шкірою і підшкірною клітковиною. Демодекоз у собак вважається
однією з найпоширеніших хворіб. До демодекозу особливо сприйнятливі такі породи:

355

німецька вівчарка, ротвейлер, німецький дог, боксер, коллі, шелті, англійський бульдог,
французький бульдог, вест хайленд уайт тер'єр, скотч тер'єр, гладкошерста такса.
Лікування демодекозу – процес доволі тривалий, до того ж, єдиної думки з приводу
того, які препарати краще застосовувати для лікування хвороби, немає.
Виходячи з даних наукової літератури, можна зробити висновки, що в наш час
захворюваність на демодекоз складає значний відсоток серед м’ясоїдних тварин.
Лікування хворих на демодекоз собак має бути комплексним і спрямованим на
пригнічення життєдіяльності і знищення збудника – демодекозного кліща D. canis; усунення
гнійних уражень шкіри (піодермії); відновлення імунітету; виведення токсинів, викликаних
життям кліща і розмноженням бактерій; відновлення цілісності шкіри; підтримку і зміцнення
організму.
Останнім часом поширене лікування демодекозу собак препаратами івермектинового
ряду. Механізм дії даних препаратів базується на впливі діючої речовини на нервову систему
паразитів. При демодекозі собак лікування здійснюється тривалий час (до декількох місяців),
тому необхідно враховувати можливі побічні дії обраного лікарського засобу і схеми його
застосування.
Лікування препаратом «Івермектин 1 %» в дозі 0,06 мл/кг маси тіла, перорально. Цей
препарат групи авермектинів має високу антипаразитарну активність. Проте, препарат
надзвичайно токсичний для собак порід коллі, бобтейл, шелті, доберман, грейхаунд, шарпей,
бультер’єр, німецька вівчарка та інших тому, що у цих порід наявний дефект гена MDR
1(Multiple Drug Resistance), у них можливий швидкий летальний вислід майже відразу після
введення препарату.
Також для лікування демодекозу собак з успіхом використовується препарат
«Адвокат», діючі речовини – імідаклоприд та моксидектин. Краплі «Адвокат» для собак –
це протипаразитарний препарат з широким спектром дії. Розрахунок дози залежить від ваги
собаки і становить 0,1 мл препарату на 1 кг маси тварини. Тому піпетки виробляються
різного об'єму – від 0,4 до 4 мл. Препарат не можна використовувати для тварин, віком менше
семи тижнів. Застосовується 1 раз у 28 днів.
Препарат наноситься на місця, де тварина не діставатиме язиком (між лопатками),
щоб уникнути потрапляння препарату в ротову порожнину.
Не можна видавлювати великий об'єм препарату в одне місце, тому, що розчин почне
стікати вниз. Якщо собака велика, препарат потрібно нанести в декількох місцях, не
доступних для злизування. Уздовж хребта в 3–4 точки: спочатку між лопатками, а далі – у
напрямку до кореня хвоста.
Діючою речовиною препарату «Бравекто» є флураланер. Препарат застосовувався
перорально, однократно в дозі 25–56 мг флураланера на 1 кг маси тіла тварини. В упаковці є
одна таблетка. Препарат у вигляді таблетки для перорального використання випускається в
таких дозах флураланера:

112,5 мг – для собак масою 2 – 4,5 кг;

250,0 мг – для собак масою >4,5 –10 кг;

500,0 мг – для собак масою >10 – 20 кг;

1000,0 мг – для собак масою >20 – 40 кг;

1400,0 мг – для собак масою >40 – 56 кг.
Протягом усього курсу лікування, незалежно від обраної схеми лікування, один раз в
місяць потрібно проводити контрольні зіскрібки шкіри, не менше п’яти з різних місць.
Закінчення курсу лікування: 2 серії негативних зіскрібків з інтервалом в 1 місяць.
Крім медикаментозного лікування, тваринам призначається гіпоалергенне
харчування. З готових кормів (сухі та консерви) – це Еукануба з ягням, лікувальний корм
Дерматозіс, Хілс з ягням , d / d, Роял Канін Аурум або Гіпоаллергенік.
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Ефективність лікування значною мірою залежить від зацікавленості і активності
власників тварин, та від ефективності і кратності застосованих з лікувальною метою
акарицидних препаратів.
Найшвидший та найбільш ефективний лікувальний результат спостерігається при
використанні препарату «Бравекто», порівняно з іншими лікарськими препаратами (табл.).
Таблиця
Порівняльна ефективність препаратів «Бравекто», «Адвокат» та «Івермектин»
за генералізованої форми демодекозу, n=5, М±m
Дні досліду

Показники

1
28
28
56
56
84
84

II, кількість кліщів на 1 см3
II, кількість кліщів на 1 см3
ЕE, %
II, кількість кліщів на 1 см3
ЕE, %
II, кількість кліщів на 1 см3
ЕE, %

Бравекто
447±23,5
0,8±1
99,8 %
0
100 %
0
100 %

Препарати
Адвокат
509±43,5
10±2,0
98 %
18,5±3,5
96,4 %
0
100 %

Івермектин
400±32,6
30±5,6
93 %
1±1,5
96 %
0
100 %

Як бачимо з даних таблиці, застосування препарату «Бравекто» виявилося
найефективнішим і короткотривалим, порівняно з іншими препаратами, тому, що уже на 56
день лікування не було виявлено жодного кліща в зіскрібку шкіри.
ВИСНОВКИ
Для лікування демодекозу у собак застосування препарату «Бравекто» виявилося
найбільш ефективним і короткотривалим, тому, що уже на 56 день лікування не було виявлено
жодного кліща в зіскрібку шкіри, тоді як при використанні препаратів «Івермектин» та
«Адвокат» кліщі зникали на 84-й день.
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SUMMARY
The article describes the efficacy of treatment demodicosis in dogs by preparations of
"Ivermectin 1 %","Advocate", "Bravecto" and their effects on the organism of animals.
The educed greatest efficiency of treatment of demodicosis for dogs by preparation of
"Бравекто", besides already on 56 day not a single tick was educed.
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АННОТАЦИЯ
В статье описана эффективность лечения демодекоза собак препаратами
«Ивермектин», «Адвокат» и «Бравекто» и их действия на организм животных.
Выявлена наивысшая эффективность лечения демодекозa у собак препаратом
"Бравекто". Уже на 56 день не было выявлено ни одного клеща.
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КОМБІНОВАНІ ПРОТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ
Н. В. Остапів, завідувач сектору,
Ю. М. Косенко, д-р біол. наук,
Л. Є. Зарума, канд. фарм. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
Національне агентство ветеринарних препаратів та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті представлені результати аналізу зареєстрованих в Україні комбінованих
протимікробних ветеринарних препаратів станом на 01.01.2018 року. Найчастіше в
комбінаціях використовують триметоприм і сульфаніламіди (21,8 %), групи пеніцилінів
(19,54 %) та тетрациклінів (19,54 %) з різними протимікробними речовинами. Пероральні
форми комбінованих препаратів (65 %) переважають над ін’єкційними (35 %). Окремо, за
важливістю, виділена група комбінованих протимікробних препаратів, до складу яких
входить колістин.
Ключові
слова:
КОМБІНОВАНІ
ПРОТИМІКРОБНІ
ПРЕПАРАТИ,
РЕЗИСТЕНТНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ, КОЛІСТИН, ПЕНІЦИЛІНИ, ТЕТРАЦИКЛІНИ.
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У багатьох випадках протимікробні препарати є незамінними засобами у лікуванні
захворювань, як у гуманній медицині, так і у ветеринарній. Деякі антибіотики призначені
виключно для лікування тварин, але більшість протимікробних препаратів, що застосовують
у ветеринарії, належать до тих же антимікробних класів, що і для лікування людей. Тому
однією із найбільших загроз для здоров’я людей і тварин є виникнення резистентних штамів
мікроорганізмів до антибіотиків. У 1948 році був зареєстрований перший випадок виявлення
резистентного штаму до пеніциліну. З цього часу було винайдено та застосовано нові
протимікробні лікарські засоби, але антибіотикорезистентність лишається однією із світових
проблем [6,7]. Проте протягом останніх 30 років людство не винайшло нових антибіотиків,
тому як у гуманній, так і у ветеринарній медицині почали застосовувати препарати з
комбінацією протимікробних речовин різних класів. Найбільш відомими серед таких
комбінацій є сульфаніламіди-триметоприм, бензилпеніциліни-стрептоміцин, лінкоміцинспектиноміцин, амоксицилін-клавуланова кислота та інші. Ці комбінації дали можливість
ефективно лікувати інфекційні захворювання, які були спричинені кількома
мікроорганізмами. Проте виникає загроза появи нових мультирезистентних штамів
мікроорганізмів. Тому у Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки
рекомендовано до реєстрації та використання у ветеринарній практиці комбіновані
протимікробні препарати для системного застосування, які мають у своєму складі не більше
двох діючих речовин [11]. В Україні є тенденція до збільшення кількості комбінованих
протимікробних препаратів, які у своєму складі містять більше двох діючих речовин [1,2].
Окремо необхідно відзначити комбіновані препарати у складі яких є колістин. Колістин
з 1950 р. широко використовується при лікуванні інфекційних захворювань травного каналу,
спричинених неінвазивною Escherichia coli спочатку у свиней, а пізніше і у птиці, великої
рогатої худоби, овець, кіз та кролів [12]. У звіті ESVAC за 2013 рік, який охоплював 26 країнчленів ЄС, цей антибіотик з групи поліміксинів займав п’яте місце в обсягах продажів із
сегментом 6,1 % після тетрациклінів (36,7 %), пеніцилінів (24,5 %), сульфаніламідів (9,6 %) і
макролідів (7,4 %) [14]. Комбінації колістину з іншими протимікробними препаратами
застосовуються для лікування інфекційних захворювань у продуктивних тварин при дозуванні
груповим методом в Україні та деяких країнах-членах ЄС [1, 2, 14]. Проте у 2014-16 рр.
рекомендації ЕМА/СVMP щодо застосування колістину з огляду на дозування і період
виведення були переглянуті і Комітет з ветеринарних лікарських засобів (СVMP), враховуючи
баланс ризик/користь для громадського здоров’я рекомендує використовувати його у добовій
дозі 100 000 МО на 1 кг м.т. для телят, ягнят, свиней і у добовій дозі 75 000 МО на 1 кг м.т.
для птиці впродовж 3-5 діб. Максимальна тривалість застосування повинна не перевищувати
7 діб [14]. Не рекомендується застосовувати колістин для лікування коней, для профілактики
інфекційних захворювань травного каналу у цільових видів тварин, зазначених вище, а також
при інфекційних захворюваннях, спричинених Salmonella spp.
Колістин є критично важливим антибіотиком у гуманній медицині і призначений для
лікування важких інфекційних захворювань, спричинених мікрофлорою, резистентною до
карбапенемів, особливо у країнах Східної Європи, до яких належить й Україна [16].
Приймаючи список протимікробних речовин від Всесвітньої організації охорони здоров'я
(ВООЗ) як вихідний з огляду на появу колістин-резистентних штамів Enterobacteriaceae, які
можуть передаватись від тварин до людей та співвідношення ризик/користь для громадського
здоров’я [16], Європейська Медична Агенція (EMA) підготувала категоризацію HP-CIA на
основі ступеня ризику для людей через розвиток резистентності після застосування
антибіотиків у тварин в Європі. Згодом у цей список потрапив і колістин [13, 14]. У 2016 році
ЕМА рекомендувала зменшити використання його і вилучила із застосування всі ветеринарні
препарати в комбінаціях з колістином для перорального застосування [14]. Тому, метою
дослідження було: проаналізувати кількість зареєстрованих комбінованих препаратів, їх склад
та вид лікарської форми.
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Інформацію про кількість комбінованих протимікробних препаратів для системного
застосування отримували шляхом інформаційно-пошукового аналізу звітів ESAC-Net,
ESVAC, EMA, CVMP, OIE, ВООЗ та Державного реєстру ветеринарних препаратів України
для системного застосування з 01.01.2013 по 01.01.2018 року. Застосовані методи
дослідження: бібліографічний, структурного аналізу.
У наш час все більше лікарів ветеринарної медицини частіше призначають антибіотики
у комбінаціях. Показання до застосування комбінованих препаратів антибіотиків [4, 8]:
1. Лікування змішаних бактеріальних інфекцій. Розширення спектру антибактеріальної
активності при інфекціях, які викликані асоційованою мікрофлорою, особливо у випадку
проведення емпіричної терапії.
2. Досягнення синергетичної антимікробної дії, щодо особливо стійких штамів
(наприклад, Pseudomonas aeruginosa );
3. Зменшення ризику розвитку резистентності мікроорганізмів, особливо при
хронічних інфекціях [8].
Як правило, бактеріостатичні речовини діють одна з одною у доповнюваній формі, тоді як
бактерицидні речовини часто є синергічними при комбінації [5]. Слід уникати комбінацій
антибіотиків з бактерицидною та бактеріостатичною дією через можливі антагоністичні
ефекти [5]. В ідеалі, протимікробний відбір повинен ґрунтуватися на різних механізмах дії та
на комплементарних спектрах активності. Приклади комбінованої терапії для змішаних
інфекцій включають застосування кліндаміцину, метронідазолу або напівсинтетичних
пеніцилінів у поєднанні з аміноглікозидами (за їх ефективність проти грамнегативних
мікрорганізмів). Синергічну дію спостерігають на прикладі комбінації клавуланової кислоти з
амоксициліном, при якій перша діюча речовина запобігає деструкції β-лактамаз другої діючої
речовини. Прикладом класичної доповнюваної бактеріостатичної дії можна вважати
комбінацію лінкозамідів та спектиноміцину [15].
Нами проаналізовано ринок зареєстрованих протимікробних препаратів для
системного застосування за 5 років. З 2013 по 2017 роки в Україні було зареєстровано та
перереєстровано 616 протимікробних ветеринарних препаратів, з них 174 комбіновані
препарати (28,29 %), серед який 79 препаратів іноземного виробництва (45,4%) та 95
препаратів вітчизняного виробництва (54,6 %) (рис. 1).

Рис. 1. Кількість зареєстрованих протимікробних ветеринарних препаратів в Україні
та їх виробників за період 01.01.2013–01.01.2018 рр.
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За цими даними проведено статистичну обробку кількості комбінованих протимікробних
препаратів за шляхами (способами) введення препаратів:
- для перорального застосування зареєстровано – 113 препаратів (65 %);
- для ін’єкційного застосування зареєстровано – 61 препарат (35 %) (рис. 2).

Рис. 2. Розподіл зареєстрованих протимікробних ветеринарних препаратів в Україні за видами лікарських форм
у період 01.01.2013–01.01.2018 рр.

Перше місце за кількістю позицій і часткою в сегменті займає комбінація
сульфаніламідів з триметопримом - 38 (21,8 %) (рис. 3).

Рис. 3. Відсотковий склад комбінованих протимікробних ветеринарних препаратів на ринку України за період
01.01.2013–01.01.2018 рр.

Цю комбінацію діючих речовин застосовують, як перорально, так і ін’єкційно у
відповідних лікарських формах (порошках, таблетках, розчинах для ін’єкцій). Комбінації
сульфаніламідів з триметопримом застосовують для лікування тварин при захворюваннях
травного каналу, органів дихання та сечостатевої системи, шкіри та м’яких тканин, ранової
інфекції [9].
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На другому місці є комбінація пеніцилінів з іншими протимікробними речовинами
(прокаїну бензилпеніцилін-бензатину бензилпеніцилін, прокаїну бензилпеніцилін-неоміцину
сульфат, бензилпеніцилін-дигідрострептоміцину сульфат, амоксицилін-клавуланова кислота)
– 34 (19,54 %). Найчастіше ці комбінації застосовують у лікарських формах для ін’єкційного
введення при лікуванні захворювань травного каналу, органів дихання та сечостатевої
системи, суглобів, шкіри та м’яких тканин, а також для попередження післяопераційних
інфекцій [3].
На третьому місці – комбінації антибіотиків групи тетрациклінів з іншими
протимікробними речовинами (макролідами, сульфаніламідами, флоуорфеніколом,
тіамуліном, гентаміцином) – 32 (18,39 %). Такі препарати застосовують для лікування
захворювань органів травного каналу та органів дихання [10 ].
Зазначені комбінації протимікробних речовин є обґрунтованими за фармакологічними
і терапевтичними характеристиками. Вони володіють подібними фармакокінетичними
параметрами (періодами абсорбції, вивільнення, мають практично ідентичні значення
біологічної доступності), синергічно впливають на збудників інфекції, тому при
комбінованому застосуванні виявляють кращий терапевтичний ефект [13], який забезпечує
скорочення періоду лікування. Цей чинник має важливе значення при лікуванні інфекційних
захворювань у продуктивних тварин, оскільки сприяє зменшенню економічних збитків, як для
виробників продуктів харчування, так і для витрат на лікування захворювання. При оцінці
економічної доцільності комбінованих протимікробних препаратів варто зауважити такий
важливий параметр як період виведення, який повинен бути встановлений для кожної окремої
комбінації активно діючих протимікробних речовин і зазначений для окремих видів тварин
(велика рогата худоба, вівці, кози, свині, птиця, риба), а також для окремих продуктів
тваринного походження, які призначені для харчування людей (молоко, яйця, м’ясо, печінка
тощо).
Як ми вже зазначали, окремою групою за важливістю є комбіновані протимікробні
препарати, що містять колістин та інші речовини. В Україні зареєстровано 30 препаратів у
різних комбінаціях, 28 з яких призначені для застосування перорально (рис. 4).

Рис. 4. Розподіл зареєстрованих протимікробних ветеринарних препаратів з колістином на ринку України
за видом лікарських форм у період 01.01.2013–01.01.2018 рр.

Для підвищення безпеки застосування колістину при лікуванні тварин і зменшення
негативного впливу на здоров’я людей важливо дотримуватись рекомендацій ЕМА та ВООЗ
[11, 14].
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Аналізуючи весь перелік зареєстрованих в Україні комбінованих протимікробних
ветеринарних препаратів, нами виявлено, що 53 препарати мають у своєму складі 3 та більше
діючих речовин (рис. 5).

Рис. 5. Кількість зареєстрованих багатокомпонентних протимікробних ветеринарних препаратів в Україні
за період 01.01.2013–01.01.2018 рр.

Усі ці комбіновані ветеринарні препарати застосовують, в основному, для
продуктивних тварин і лише 7 препаратів для собак, котів, голубів та інших непродуктивних
тварин. У зв’язку з великим вибором комбінованих протимікробних препаратів необхідно
обґрунтовано та раціонально підходити до застосування їх у ветеринарній медицині. Слід
враховувати показання до застосування для цільових видів тварин, а також рекомендації
міжнародних організацій щодо виваженого використання протимікробних препаратів з метою
подолання резистентності мікроорганізмів.
ВИСНОВКИ
1. Аналіз комбінованих протимікробних ветеринарних препаратів дозволив
встановити певні закономірності, які підтверджують їх доцільність з огляду на
фармакотерапевтичні та економічні параметри, які враховуються при антибіотикотерапії
продуктивних тварин.
2. Важливою частиною боротьби з антибіотикорезистентністю є зменшення
застосування антибіотиків у ветеринарній практиці, особливо критично важливих для
гуманної медицини, яке можливе при виконанні заходів із покращення біобезпеки тварин та
їх вакцинації.
3. При експертній оцінці комбінованих протимікробних препаратів, потрібно
враховувати рекомендації щодо раціональності композицій з метою недопущення до
застосування у ветеринарній медицині необґрунтованих поєднань антибіотиків в одній
лікарській формі.
Перспективи досліджень. Планується продовження аналізу зареєстрованих
комбінованих протимікробних ветеринарних препаратів та надання рекомендацій, щодо їх
застосування у ветеринарній медицині.
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COMBINATIONS OF ANTIMICROBIALS FOR APPLICATION
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SUMMARY
The article presents the results of the analysis of antimicrobial combinations of veterinary
preparations authorized in Ukraine for the 5 years period as of 01.01.2018. It was established that in
the period from 2013 to 2017, 616 antimicrobial veterinary preparations were authorized and reauthorized, of which 174 were combinations (28,29 %), among them 79 foreign products (45,4 %)
and 95 domestic products (54,6 %). The analysis revealed that most often combinations of
sulfonamides-trimethoprim (21,8 %), penicillin (19,54 %) and tetracycline (19,54 %) with different
active substances were used. Oral formulations of combinations (65 %) predominate over injections
(35 %). By importance, the group of combined antimicrobials, which includes the colistin was
separated. As colistin is in the WHO list of critically important antimicrobials for human medicine,
EMA in 2016 recommended that its use as mono-component preparation be reduced and removed
from the use of all veterinary combinations for oral administration.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты анализа зарегистрированных в Украине
комбинированных противомикробных ветеринарных препаратов по состоянию на 01.01.2018
года. Наиболее часто в комбинациях используют триметоприм и сульфаниламиды (21,8 %),
группы пенициллина (19,54%) и тетрациклинов (19,54%) с различными противомикробными
действующими веществами. Пероральные формы комбинированных препаратов (65%)
преобладают над инъекционными (35%). Отдельно, по значимости, выделенная группа
комбинированных противомикробных препаратов, в состав которых входит колистин.
Ключевые слова: КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ,
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ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ НАЛЕЖНИХ ПРАКТИК,
ЯК ДОПОМІЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ
ПОСТМАРКЕТИНГОВОГО НАГЛЯДУ, У ВЕТЕРИНАРНІЙ ФАРМАЦІЇ
УКРАЇНИ ТА ЇХ РОЛЬ У БОРОТЬБІ ІЗ ФАЛЬСИФІКАЦІЄЮ
ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
С. М. Темненко, старший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Важливим механізмом ефективного та виваженого регулювання обігу ветеринарних
препаратів є застосування постмаркетингового нагляду як комплексної системи
моніторингу безпеки та ефективності ветеринарних лікарських засобів, що пройшли
процедуру державної реєстрації та знаходяться в обігу. Застосування цієї системи дає змогу
швидко виявляти будь-які зміни у співвідношення ризик/користь, побічні ефекти,
обліковувати інциденти з метою подальшого проведення коригуючих та попереджувальних
заходів. Тут важливим є чітке розуміння трактування правил, що діють на ринку та
правомірне застосування чинних нормативно-правових актів, регулюючих сферу
ветеринарної фармації. Міжнародний досвід демонструє, що найбільший ефект у боротьбі
із фальсифікацією дають належне ліцензування та інспектування виробництва, усіх процесів
дистрибуції та реалізації ветеринарних лікарських засобів а також контроль імпорту. У
статті наводяться основні фактори, що провокують або стримують ріст кількості
фальсифікату всередині держави.
Коротко наводиться класифікація фальсифікованих засобів та їх основні ознаки.
Розглядається життєвий цикл фармацевтичної продукції, стисло наводяться головні
принципи належних практик галузі, серед яких виокремлюється ланцюг «GMP – GDP – GPP»,
як ключовий у боротьбі із фальсифікацією ветеринарних лікарських засобів.
Ключові слова: ВЕТЕРИНАРНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ФАЛЬСИФІКАЦІЯ,
СТАНДАРТИ ЯКОСТІ, СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ, НАЛЕЖНІ ПРАКТИКИ,
ВИРОБНИЦТВО, ДИСТРИБУЦІЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ.
Систему постмаркетингового нагляду слід розглядати як комплексну систему
моніторингу безпечності та ефективності ветеринарних лікарських засобів, що пройшли
процедуру державної реєстрації та знаходяться в обігу. Головною функцією запровадження
цієї системи є підвищення критеріїв безпеки ВЛЗ і, як результат, гарантування їх якості. Ця
система повинна впроваджуватися в загальну систему управління якістю кожного виробника
ВЛЗ. Так, при виведенні ветеринарних лікарських засобів на ринки інших країн Європи,
виробник зобов’язаний інформувати уповноваженого представника в цій країні про власну
систему постмаркетингового нагляду, а також надати йому відповідні повноваження щодо
приймання, оформлення та зберігання усієї інформації відносно небажаних ефектів та
інцидентів, які стосувалися цього ВЛЗ у цій країні.
Основними державними механізмами регулювання обігу ВЛЗ є:
– ліцензування;
– реєстрація;
– сертифікація;
– контроль якості ЛЗ при їх обігу
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– фармаконагляд;
– контроль просування та реклама.
У сучасних умовах функціонування галузі ветеринарної фармації України повстала
потреба приведення її у відповідність до європейських стандартів якості, зокрема стандартів
належної виробничої практики (Good manufacturing practice – GMP), належної практики
дистрибуції (Good distribution practice – GDP) та належної практики реалізації (або належної
аптечної практики) (Good Pharmacy Practice – GPP).
У той час, коли, питання відповідності виробництва вимогам GMP широко
висвітлюються у літературі та жваво обговорюються у професійних колах, проблема
оптимізації системи оптової торгівлі ветеринарними лікарськими засобами (ВЛЗ) та
приведення її у відповідність вимогам GDP та GPP часто залишається поза увагою. Причиною
цього є відсутність відповідного нормативно-правового поля та недосконалість нормативнотехнічної бази у ветеринарній медицині України.
Сьогодні дослідженню питань організації дистриб’юторської системи у фармації для
гуманної медицини та проблемам фальсифікації лікарських засобів присвячено багато
наукових праць відомих учених А. І. Гризодуба, А. М. Спасокукоцького, Т. К. Єфімцевої,
С. В. Сура, І. М. Перцева та інших, аналізу проблем функціонування вітчизняної галузі
ветеринарної фармації приділено значно менше уваги.
Мета статті полягає у розгляді найбільш актуальних проблем впровадження у практику
норм належних практик, а також розглядаються питання вагомості дотримання норм GDP у
контексті боротьби із фальсифікацією ветеринарних лікарських засобів у ланцюгу «GMP –
GDP – GPP».
Фармацевтична промисловість Європейського Союзу функціонує згідно із стандартами
якості, що регламентують усі етапи життєвого циклу фармацевтичної продукції, яку умовно
можна розділити на такі стадії: фармацевтична розробка, доклінічні дослідження, клінічні
випробування, виробництво, дистрибуція, зберігання, транспортування, реалізація,
застосування, утилізація. Вимоги кожного етапу циклу (петлі якості) відображені у
відповідних Належних практиках (GхP). А саме: Настанова з якості, Фармацевтична розробка,
Належна лабораторна практика (GLP), Належна клінічна практика (GCP), Реєстрація або
ліцензування (перереєстрація) ЛЗ (Good Practice Registration — GPR), Належна виробнича
практика (GMP), Належна практика контрольних лабораторій (Good Practices for National Drug
Control Laboratories — GPCL), Належна практика зберігання фармацевтичної продукції (Guide
to good storage practices for pharmaceuticals — GSP), Належна практика дистрибуції (GDP),
Належна аптечна практика (GPP) (рис.).

Рис. Система забезпечення якості лікарських засобів.
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Із впевненістю можна стверджувати, що саме ланки GMP – GDP – GPP є ключовими у
системі забезпечення якості лікарських засобів під час їх обігу. Окрім цього, саме на
вищезазначених етапах найчастіше виявляються фальсифіковані ветеринарні лікарські засоби.
Зрозуміло, що для виробництва фальсифікованих ЛЗ необхідні приміщення, персонал,
обладнання, сировина (активнодіючі та допоміжні речовини), технологія виробництва,
система доставки та збуту. Це вимагає значних капіталовкладень (тому немає змісту
фальсифікувати дешеві лікарські засоби). При цьому виготовлення складних лікарських форм
вигідно здійснювати не у «підвалах» а на легальних підприємствах.
Умовно можна виділити „чорні” та „білі” фальсифікати лікарських засобів.
„Білі” фальсифікати – якісний та кількісний склад препарату відповідає його
маркуванню. Як правило, фальсифікується торгова марка виробника. Може не дотримуватися
кількісний склад (наприклад використовуються інші допоміжні речовини). Як показує досвід
європейських країн, якість «білого» фальсифікату прямо пропорційно залежить від рівня
державного контролю в країні. Прибуток фальсифікатори отримують, як правило, за рахунок
порушення авторських прав, невиплатах податків та економії коштів на реєстрації та контролі
якості [2].
„Чорні” фальсифікати – якісний та кількісний склад таких продуктів не відповідає
маркуванню (невідповідність кількості діючої речовини (найчастіше значно менша), іноді
замість заявленої діючої речовини використовується більш дешевий аналог, а часом діюча
речовина взагалі відсутня). Найпростіший спосіб фальсифікації – переклеювання етикеток
дорожчого ВЛЗ із більш високим дозуванням діючої речовини на флакони із дешевими
препаратами у нижчих дозах).
„Чорні” фальсифікати дають найбільший разовий прибуток (прибуток як у „білих”
фальсифікатів + прибуток за рахунок порушення складу препарату. Однак, чорний
фальсифікат виявляється значно легше, тому і ризик для фальсифікаторів є значно вищим [2].
У системі гарантування якості GMP – GDP – GPP належна практика дистрибуції, займає
проміжну ланку, тобто дотримання її норм дозволяє виявити фальсифіковані ВЛЗ на етапі їх
оптової реалізації.
Відповідно до вимог цього стандарту, акредитація дистриб’юторів можлива лише при
дотриманні ними системи забезпечення якості ВЛЗ, яка повинна гарантувати:
– ВЛЗ, що реалізуються зареєстровані в Україні;
– ведеться контроль за якістю ВЛЗ, в т. ч. при прийманні, зберіганні та оптовій
реалізації;
– дотримуються терміни та умови зберігання.
Як показує практика європейських країн, чітке дотримання норм GDP а також
виважений контроль з боку держави, значною мірою дозволяє мінімізувати можливість
потрапляння у роздрібну мережу фальсифікованих лікарських засобів.
Дотримання норм належної аптечної практики (GPP) дозволяє виявити фальсифіковані
ЛЗ на кінцевому етапі їх обігу, тобто безпосередньо перед потраплянням до споживача.
Головними аспектами, які регулюють вищеназвані норми є:
– відпуск ветеринарних лікарських препаратів і виробів ветеринарного призначення
належної якості;
– надання достовірної і об’єктивної інформації про властивості й належне
використання лікарських засобів, пропаганда раціонального призначення ВЛЗ і правильного
їх використання;
– належне надання фармацевтичних послуг.
У той же час, слід зазначити, що усі ці норми є ефективними та дієвими лише за умови,
що у державі ведеться суворий контроль за якістю виробництва ВЛЗ, а також моніторинг
підприємств-дистриб’юторів та аптечних мереж.
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Не можна не згадати, що останнім часом все більшого поширення набув інший спосіб
потрапляння фальсифікату до споживача – це замовлення через Інтернет та пошту. Як показує
практика, кожен другий лікарський засіб, придбаний через Інтернет, є фальсифікованим [3].
Замовлення через Інтернет та пошту дуже важко піддаються контролю, оскільки
надходять безпосередньо до споживача, оминаючи ланцюг систем GMP – GDP – GPP. Партії
ВЛЗ, що надходять таким чином, дуже невеликі (кілька упаковок) а замовлення численні, що
робить практично неможливим контроль їх якості [2]. Тому, серед можливих засобів боротьби
із подібним видом збуту фальсифікованих ВЛЗ, можна назвати ліцензування поштових та
Інтернет-продажів в Україні.
ВИСНОВКИ
Розвинута та добре налагоджена в країні система належних фармацевтичних практик,
зокрема стандартів якості «GMP – GDP – GPP» є одним із найвагоміших факторів, що
запобігають потраплянню до споживача низькоякісних чи фальсифікованих ВЛЗ. Адже саме
впровадження належних практик з виробництва, імпорту, реалізації є суттєвою передумовою
забезпечення якості ВЛЗ на всіх етапах їх обігу – від виробництва до застосування. У той же
час, слід зазначити, що природа та розмір фальсифікації а також фактори, що її підтримують
не є сталими. Вони змінюються. І не існує єдиного простого та універсального методу який би
дозволив повністю ліквідувати дану проблему. Саме тому, не забуваючи про досвід
європейських країн, Україна повинна розробити свою власну стратегію, виходячи із її власної
ситуації, беручи до уваги масштаби проблеми та наявну інфраструктуру а також людські та
інші ресурси.
Перспективи досліджень. У подальшому планується проведення поглибленого
аналізу проблем у боротьбі із фальсифікацією ветеринарних лікарських засобів. Планується
окреме дослідження імпорту ВЛЗ в Україну та розробка комплексних заходів, що дозволять
зменшити потрапляння фальсифікату на вітчизняний ринок ветеринарних препаратів.
APPLICATION OF GXP STANDARDS AS AUXILIARY ELEMENTS OF THE POSTMARKETING SURVEILLANCE SYSTEM IN VETERINARY PHARMACY OF UKRAINE
AND THEIR ROLE IN FIGHTING FALSIFYING VETERINARY MEDICINAL
PRODUCTS
S. M. Temnenko
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Produсts
and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The main mechanism of effective and well-balanced regulation of the VMPs market is
application of post-marketing supervision as an integrated system for monitoring the safety and
efficacy of veterinary medicinal products that have been authorized and are in circulation. Application
of this system allows quickly identify any changes in the ratio of risk/benefit, side effects, account
for incidents with a view to further corrective and preventive measures. Here is important clear
understanding, interpretation of the rules on the market and the lawful applications existing regulatory
and legal acts regulating the scope of veterinary pharmacy. International experience shows that the
most effective in the fight against counterfeiting give proper licensing and inspection of
manufacturing, all distribution and sale processes and import control. The article presents the main
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factors that encourage or hinder growth in the number of counterfeit within the country. Briefly
provides a classification of counterfeit products and their main features. Considers the life cycle of
pharmaceutical products, briefly describes the main principles of good practices in the field, among
which is the chain «GMP - GDP - GPP», as a key in the fight against the falsification of veterinary
medicinal products.
Keywords: VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS, FALSIFICATION, QUALITY
STANDARDS, QUALITY GUARANTEE SYSTEM, GOOD PRACTICES, MANUFACTURING,
DISTRIBUTHIN, SELLING.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ НАДЛЕЖАЩИХ ПРАКТИК В КАЧЕСТВЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ПОСТМАРКЕТИНГОВОГО
НАДЗОРА В ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦИИ УКРАИНЫ И ИХ РОЛЬ В БОРЬБЕ С
ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
С. Н. Темненко
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарних
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019 Украина
АННОТАЦИЯ
Главным механизмом эффективного и взвешенного регулирования рынка
ветеринарных препаратов является применение постмаркетингового надзора в качестве
комплексной системы мониторинга безопасности и эффективности ветеринарных
лекарственных средств, которые прошли процедуру государственной регистрации и
находятся в обороте. Применение данной системы помогает быстро выявлять любе изменения
в соотношении риск/польза, побочные эффекты, учитывать инциденты с целью дальнейшего
проведения корректирующих и предупредительных мероприятий. Тут является важным
четкое понимание трактовки правил на рынке и правомерного применения действующих
нормативно-правовых актов, регулирующих сферу ветеринарной фармации. Международный
опыт демонстрирует, что наибольший эффект в борьбе с фальсификацией дают качественное
лицензирование и инспекции производства, всех процессов дистрибуции и реализации
ветеринарных лекарственных средств, а также контроль их импорта. В статье приведены
основные факторы, которые провоцируют или сдерживают рост количества фальсификата
внутри страны. Коротко описывается классификация фальсифицированных средств и их
основные признаки. Рассматривается жизненный цикл фармацевтической продукции, тезисно
описаны главные принципы надлежащих практик отрасли, среди которых выделяется цепь
«GMP – GDP – GPP», как ключевая в борьбе с фальсификацией ветеринарных лекарственных
средств.
Ключевые
слова:
ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА,
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АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ МЕБ ЩОДО ОЦІНКИ РОБОТИ
ВЕТЕРИНАРНОЇ СЛУЖБИ
В. Є. Юстинюк, канд. вет. наук,
лікар ветеринарної медицини кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Київ, 03041, Україна
Для гарантії продовольчої безпеки населення та експорту тварин і продуктів
тваринного походження до регіональних та міжнародних ринків, національна політика у
сфері ветеринарної медицини має бути узгоджена з міжнародними стандартами, зокрема
МЕБ та СОТ. Для оцінки ефективності роботи ветеринарної служби Всесвітньою
організацією з охорони здоров'я тварин (МЕБ) були розроблені певні критерії. Головна мета
даної оцінки – встановити рівень ефективності, визначити слабкі місця у дотриманні
міжнародних стандартів МЕБ, сформувати спільне бачення вирішення проблем та
впроваджувати стратегічні ініціативи. У статті проведений аналіз ефективності роботи
ветеринарної служби України відповідно до чотирьох розділів переліку рекомендованих
показників, які використовують оцінювачі з МЕБ. Наведені позитивні та негативні аспекти
роботи ветеринарної служби та їх наслідки. Надані загальні рекомендації щодо покращення
ефективності роботи.
Ключові слова: МЕБ, ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА, КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ.
Ветеринарна служба України належить до сфери управління Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
(Держпродспоживслужба) і в своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, зокрема «Про ветеринарну медицину», актами Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України, Президента України, наказами Міністерства аграрної політики та
продовольства України, Держпродспоживслужби [1]. Діяльність ветеринарної служби має
гарантувати продовольчу безпеку населення, відкривати доступ для експорту тварин і
продуктів тваринного походження до регіональних та міжнародних ринків. Для цього
національна політика у сфері ветеринарної медицини має бути узгоджена з міжнародними
стандартами, зокрема МЕБ та СОТ [2, 3].
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Питаннями формування ветеринарної політики на глобальному рівні займалися
В. Белеман, Б. Валла, Д. Вільсон, Б. Еванс, T. Маккінс та інші зарубіжні учені. Вітчизняні вчені
(А. Абрамов, В. Горжеєв, А. Ільченко, М. Косенко, В. Лісовенко, Ю. Чабанова та ін.) вивчали
питання міжнародної гармонізації вимог до реєстрації ветеринарних препаратів, адаптації
законодавства з питань ветеринарної медицини України до вимог міжнародних стандартів [4].
Для оцінки ефективності роботи ветеринарної служби МЕБ, спільно з
Міжамериканським інститутом співпраці в галузі сільського господарства (IICA), були
розроблені певні критерії. Головна мета даної оцінки – встановити поточний рівень
ефективності, визначити слабкі місця у дотриманні міжнародних стандартів МЕБ, сформувати
спільне бачення вирішення проблем та впроваджувати стратегічні ініціативи [5].
Мета роботи – провести аналіз діяльності ветеринарної служби України в контексті
стандартів МЕБ до роботи ветеринарних служб.
Матеріал дослідження – політика ветеринарної служби України на державному та
міжнародному рівнях. Методи дослідження – аналітичний, статистичний.
Результати й обговорення. Діяльність ветеринарної служби України була
проаналізована за чотирма розділами переліку рекомендованих показників, які
використовують оцінювачі з МЕБ.
Перший розділ «Людські, матеріальні та фінансові ресурси (професійне та технічне
забезпечення Ветеринарних служб)» має 11 критеріїв оцінки: склад наукового і технічного
персоналу ветеринарної служби; компетентність ветеринарних лікарів та пара ветеринарного
персоналу; підвищення кваліфікації; технічна незалежність; стабільність структур та
довгостроковість політики; здатність і координація спільної діяльності відділів та інститутів
ветеринарної служби; матеріальні ресурси; фінансування; витрати на надзвичайні ситуації та
виплату компенсацій; здатність інвестувати та розвиватися; управління ресурсами та
коштами.
Слід зазначити, що діяльність ветеринарної служби України відповідає більшості вимог
даного розділу. Зокрема, ветеринарні фахівці на всіх рівнях ветеринарної служби України
мають профільну вищу або середню спеціальну освіту, володіють теоретичними і
практичними знаннями, які дозволяють виконувати роботу на високому рівні, у тому числі і з
епідеміологічного нагляду, раннього попередження захворювань та охорони здоров’я.
Підготовка ветеринарних фахівців проводиться за єдиним стандартом і підлягає
постійній оцінці. На постійній основі проводяться курси підвищення кваліфікації, відповідні
семінари та тренінги, які дозволяють працівникам ветеринарної служби отримувати нові
знання і професійні навички.
Крім того, призначення на посаду фахівців відбувається на конкурсній основі, постійно
проводяться службові перевірки. Проте, є свої негативні сторони. Так, незважаючи на те, що
політика ветеринарної служби є сталою, підтримується за допомогою національних
стратегічних планів і не залежить від змін політичних лідерів, структура самої служби
постійно змінюється, що негативно впливає на координаційні механізми та командний ланцюг
на національному рівні. Недостатнє фінансування призводить до низького рівня матеріального
забезпечення, особливо фахівців державної ветеринарної служби на місцях та використання
застарілого обладнання. Виплата компенсацій передбачена в обмежених розмірах.
Другий розділ «Технічні повноваження та потенціал» направлений на оцінку
повноважень і здатності ветеринарної служби вести планування та виконання санітарних
заходів і науково обґрунтованих процедур підтримки цих заходів. Всього налічує 13 критеріїв
оцінки: лабораторна ветеринарна діагностика; забезпечення якості лабораторій; аналіз
ризиків; карантин і безпека на кордоні; епідеміологічний нагляд і раннє виявлення; термінова
відповідь на надзвичайні ситуації; профілактика, боротьба та ліквідація хвороб; безпека
харчових продуктів; ветеринарні медикаменти та біологічні продукти ветеринарного
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призначення; контроль залишкових речовин; безпека кормів для тварин; ідентифікація та
відстежуваність; добробут тварин.
Як і в першому розділі, діяльність ветеринарної служби України має свої позитивні та
негативні сторони. Так, ветеринарна служба має доступ до послуг лабораторій для постановки
вірного діагнозу у разі підозри на зоонози або хвороби, здатні завдавати значних економічних
збитків. Всі державні лабораторії, до чиїх послуг звертається ветеринарна служба, та більшість
приватних лабораторій використовують формальні системи забезпечення якості. Ветеринарна
служба систематично оновлює і підтримує базу даних і проводить оцінку ризиків.
Ветеринарна служба встановлює і проводить карантинні заходи і процедури прикордонної
безпеки, засновані на міжнародних нормах.
Проте, виконання цих заходів не завжди можливо в разі протизаконної діяльності,
пов'язаної з імпортом тварин і тваринницької продукції. Ветеринарна служба проводить
нагляд і декларує на національному рівні більшість небезпечних хвороб. Для відбору проб
створені мережі, що діють на місцях. Підозрілі випадки піддають діагностичним
дослідженням в лабораторії, отримані результати показують високий ступінь надійності.
Зацікавлені сторони знайомі і дотримуються своїх обов'язків, в тому що стосується декларації
ветеринарною службою всіх підозр або підтверджених випадків захворювань обов'язкової
декларації. Активний епіднагляд проводиться з ряду небезпечних хвороб, програми якого
покривають всі сприйнятливі популяції і регулярно оновлюються.
Ветеринарна служба систематично повідомляє результати наглядових програм. Слід
зазначити, що фахівці ветеринарної служби забезпечують дотримання міжнародних
стандартів до санітарної безпечності продуктів тваринного походження: проводиться
передзабійний огляд тварин та ветеринарно-санітарна експертиза туш, реалізуються
національні програми, що дозволяють ідентифікувати та простежити всі продукти тваринного
походження. Ветеринарна служба здійснює регуляторний та адміністративний контроль за
більшістю показників безпеки кормів для тварин. Проте є і негативні сторони. Ветеринарна
служба має тільки обмежену здатність вести адміністративний контроль використання,
імпорту та виробництва ветеринарних медикаментів і біологічних продуктів ветеринарного
призначення (включаючи питання реєстрації). Контроль залишкових речовин (антибіотиків,
гормонів), хімічних продуктів, пестицидів, радіоактивних речовин та металів не проводиться
на належному рівні, а Національне законодавство про благополуччя тварин існує лише у
деяких галузях.
Третій розділ «Взаємодія із зацікавленими сторонами» оцінює можливість
ветеринарної служби співпрацювати та залучати зацікавлених сторін до реалізації програм та
заходів. Налічує 6 критеріїв оцінки: комунікація; консультації із зацікавленими сторонами;
офіційне представництво; акредитація / абілітація / делегування функцій; статуарний
ветеринарний орган; участь виробників та інших зацікавлених сторін у спільних програмах.
Ветеринарна служба проводить відкрите, ефективне і своєчасне інформування
зацікавлених сторін про свої дії і програми та з питань розвитку системи охорони здоров'я
тварин і безпеки продуктів харчування. Останні відомості про діяльність і програми
ветеринарної служби регулярно надходять до офіційного інформаційного центру ЗС,
доступного в інтернет-мережі і в інших каналах.
Крім цього, регулярно проводяться робочі зустрічі та семінари із зацікавленими
сторонами. Фахівці служби регулярно беруть активну участь у більшості важливих зустрічей
регіональних та міжнародних організацій, включаючи МЕБ (Комісію Codex Alimentarius та
Комітет СФС СОТ).
Негативної оцінки в цьому розділі заслуговують лише два пункти: статуарний
ветеринарний орган, оскільки в українських реаліях він має легальну систему регулювання
діяльності ветлікарів і параветеринарних працівників тільки в деяких секторах ветеринарної
роботи (стосується державних ветлікарів, але не приватнопрактикуючих), та участь
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виробників та інших зацікавлених сторін у спільних програмах, оскільки, спільні програми
ветеринарної служби і зацікавлених сторін (виробників) з охорони здоров'я тварин і санітарної
безпеки продуктів харчування виконуються переважно на місцевому рівні.
Четвертий розділ «Доступ до ринків» оцінює повноваження та спроможність
ветеринарної служби надавати підтримку для доступу, розширення та збереження
регіональних та міжнародних ринків для тварин та продуктів тваринного походження. Налічує
8 пунктів: підготовка законодавчої і регулюючої бази та дотримання норм; дотримання
зацікавленими сторонами положень законодавчої і регулюючої бази; міжнародна
гармонізація; міжнародна сертифікація; угода з еквівалентності та інші санітарні угоди;
транспарентність (прозорість); зонування; компартименталізація.
Необхідно підкреслити позитивні сторони ведення політики ветеринарної служби
України. Однією з них є те, що фахівці ветеринарної служби проводить консультування з
зацікавленими сторонами в питаннях дотримання нормативної бази при веденні міжнародної
торгівлі, що сприяє збільшенню обсягів експорту тварин та продукції тваринного походження.
Крім того, представниками державної ветеринарної служби проводяться інспектування
та перевірки дотримання нормативних положень по тваринах і продукції тваринного
походження, реєстрація випадків їх порушення. Співробітники ветеринарної служби беруть
активну участь в обговоренні проектів норм, що розробляються міжурядовими організаціями,
для приведення національної нормативно-правової бази з питань безпечності харчової
продукції тваринного походження у відповідність з міжнародними нормами.
Крім того, ветеринарна служба створює і виконує сертифікаційні програми по всім
видам тварин, тваринницької продукції, послуг і технологічних процесів, що знаходяться в її
компетенції, відповідно до міжнародних норм, а також виконує угоди з еквівалентності і
санітарним угодам інших типів з торговими партнерами по окремим видам тварин,
тваринницької продукції та технологічних процесів.
Представниками ветеринарної служби проводиться активна робота з інформування
зацікавлених сторін про зміни в регулюючій базі, про рішення, прийняті з метою боротьби з
хворобами та санітарним станом країни, і про санітарний стан інших країн та зміни в їх
регулюючій базі та санітарному статусі.
Ветеринарна служба вживає заходів біобезпеки, що дозволяють встановлювати і
підтримувати зони, благополучні по хворобах, за окремими видами тварин і тваринницької
продукції в разі потреби. Однак, брак фінансування не завжди дозволяє виконувати ці заходи
в повному обсязі. Тому, в разі потреби, ветеринарна служба співпрацює із зацікавленими
сторонами в питаннях визначення кола обов'язків і прийняття дій зі встановлення і
підтримання компартментів, благополучних по хворобах, по окремим видам тварин і
тваринницької продукції.
Таким чином, діяльність ветеринарної служби України відповідно до критеріїв МЕБ
щодо оцінки роботи ветеринарної служби заслуговує на задовільну оцінку.
Для підвищення якості діяльності ветеринарної служби необхідно вживати заходів,
перш за все, на рівні держави: привести нормативно-правову базу у відповідність з
міжнародними вимогами, збільшити фінансування, забезпечити співпрацю з міжнародними
організаціями та участь у міждержавних, регіональних та світових програмах із забезпечення
здоров’я тварин та якості і безпеки продукції тваринного походження.
ВИСНОВКИ
Для інтеграції до Європейського Союзу та виведення продукції тваринного
походження на світовий рівень має бути повна відповідність санітарних норм міжнародної
торгівлі та методами боротьби з хворобами з точки зору відповідності нормам, основним
принципам та рекомендаціям МЕБ та Угоди із санітарних та фітосанітарних заходів (Угода
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СФС) Світова Організації Торгівлі (СОТ). Проаналізувавши діяльність ветеринарної служби
України за критеріями МЕБ щодо оцінки роботи ветеринарної служби, ми визначили як
позитивні, так і негативні сторони.
У подальшому необхідно більш глибоко проаналізувати кожен з пунктів чотирьох
розділів для визначення та реалізації заходів щодо покращення ефективності роботи
ветеринарної служби України.
ANALYSIS OF OIE CRITERIA FOR THE EVALUATION OF PERFORMANCE
OF VETERINARY SERVICES
V. Yustyniuk
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
16, Polkovnika Potehinа str., Kyiv, 03041, Ukraine
SUMMARY
To ensure food safety of the population and the export of animals and animal products to
regional and international markets, national veterinary policy should be in line with international
standards, in particular OIE and the WTO. World Organization for Animal Health (OIE) had
developed certain criteria to assess the effectiveness of the veterinary service. The main objective of
this assessment is to establish the current level of performance, identify gaps and weaknesses in their
ability to comply with OIE international standards, form a shared vision of solving problems and
implement strategic initiatives. The article analyzes the performance of the Veterinary Service of
Ukraine in accordance with four chapters of Manual for Assessors from OIE. The positive and
negative aspects of the work of the Veterinary Service and their consequences are presented. General
recommendations for improving of performance of Veterinary Services are provided.
Keywords: OIE, VETERINARY SERVICE, EVALUATION CRITERIA.
АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ МЭБ ПО ОЦЕНКИ РАБОТЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
В. Е. Юстынюк
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
Для гарантии продовольственной безопасности населения и экспорта животных и
продуктов животного происхождения на региональные и международные рынки,
национальная политика в сфере ветеринарной медицины должна быть согласована с
международными стандартами, в частности МЭБ и ВТО. Для оценки эффективности работы
ветеринарной службы МЭБ были разработаны определенные критерии. Главная цель данной
оценки – установить текущий уровень эффективности, определить слабые места в соблюдении
международных стандартов МЭБ, сформировать общее видение решения проблем и внедрять
стратегические инициативы. В статье проведен анализ эффективности работы ветеринарной
службы Украины в соответствии с четырьмя разделами перечня рекомендуемых показателей,
используемых оценщиками из МЭБ. Приведены положительные и отрицательные аспекты
работы ветеринарной службы и их последствия. Предоставлены общие рекомендации по
улучшению эффективности работы.
Ключевые слова: МЭБ, ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.
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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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