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КОРКОВА РЕГУЛЯЦІЯ ВМІСТУ ТРАНСФЕРИНУ В КРОВІ КОРІВ
О. В. Журенко, канд. вет. наук, доцент,
Ю. В. Кравченко-Довга, аспірант,
В. І. Карповський, д-р вет. наук, професор,
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 вмісту трансферину в крові корів різних типів ВНД.
У корів СВР типу ВНД вміст трансферину в сироватці крові становить 2,77±0,06 г/дм3.
Показник SE=0,06, отже можлива відмінність від значенням середнього показника вмісту
трансферину в сироватці крові усієї популяції корів СВР типу мінімальна. У корів СВІ типу
ВНД вміст трансферину у сироватці крові більший на 6,5 % (р < 0,05) відповідно до показників
корів СВР типу. Вміст трансферину в сироватці крові корів СН типу ВНД становить
3,13±0,12 г/дм3, що, відповідно на 13,0 % (р < 0,05) більше, відповідно до показників корів СВР
типу і недостовірно (на 6,1 %) більше від показника тварин СВІ типу ВНД. Можна
стверджувати, що у 95 % корів СН типу ВНД вміст трансферину в крові знаходиться в
межах 2,84–3,42 г/дм3. У 68 % тварин СН типу вміст цього білка не відрізняється більше,
чим на 0,23 г/дм3.
Результати проведених досліджень вказують, що у сироватці крові корів слабкого
типу ВНД вміст трансферину становить 3,10±0,09 г/дм3, що достовірно більше на 11,9 % (р
< 0,01) від показників тварин СВР типу ВНД і не відрізняється від показників корів СВІ та
СН типу. Слід сказати, що у 95 % корів слабкого типу ВНД вміст трансферину в крові
коливається в межах 2,87–2,33 г/дм3, причому в 68 % цих тварин його вміст варіює у межах
±0,19 г/дм3. Встановлено, що вмісту трансферину у крові корів СВР типу ВНД достовірно
менше відповідно до показників СВІ, СН типу. Встановлені обернені кореляційні зв’язки сили
та врівноваженості коркових процесів з вмісту трансферину у крові корів.
Ключові слова: КОРОВИ, ТИПИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, РУХОВА
РЕАКЦІЯ, СИРОВАТКА КРОВІ, ТРАНСФЕРИН.
Відомо, що ВНД формується з генетично детермінованих характеристик нервової
системи та змін, викликаних навколишнім середовищем. Cocchi із співавт. зазначають, що
свині, як і люди, хворіють розладами нервової системи, зокрема, у них діагностують депресію
[1, 2]. Сформований у молодняку тип ВНД у дорослої тварини практично не змінюється, якщо
кардинально не змінювати умови утримання і годівлі, Останнім часом вивчення
індивідуально-типологічних властивостей нервових процесів організму тварин приділяється
все більше уваги. Встановлена залежність продуктивності тварин від типологічних
особливостей коркових процесів. Встановлено, що свиням і коровам сильних типів вищої
нервової діяльності (ВНД) притаманний високий рівень резистентності і адаптогенності [3].
Визначена індивідуальна чутливість до стресу дає змогу розробити нові селективні і ефективні
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методи лікування та профілактики стресових станів у тварин і людей. Трансферин в плазмі
являє собою білок, сформований з одного поліпептидного ланцюга.
Головною функцією трансферину є транспортування заліза від локацій
його абсорбції в дванадцятипалій кишці та макрофагів крові в інші місця організму. Оцінка
плазматичних рівнів трансферину корисна для диференціальної діагностики анемії та
контролю за її лікуванням.
Мета роботи – встановити регуляцію вмісту трансферину в крові корів різних типів
вищої нервової діяльності
Матеріали і методи. Досліди проводили на коровах української чорно-рябої породи 23-ї лактації. Типи ВНД визначали за методикою харчових умовних рефлексів Г. В. Паршутіна
та Т. В. Іполітової у модифікації кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП
України, суть якої полягає в оцінці рухової реакції тварини до місця підкріплення кормом,
швидкості вироблення та переробки умовного рухово-харчового рефлексу, ступеня
орієнтувальної реакції та зовнішнього гальмування. За результатами дослідження умовнорефлекторної діяльності було сформовано 4 дослідні групи, по 5 тварин у кожній. У першу
групу входили тварини сильного врівноваженого рухливого, у другу – сильного
врівноваженого інертного, у третю – сильного неврівноваженого, у четверту – слабкого типів
вищої нервової діяльності.
Матеріалом для досліджень слугували зразки крові тварин отримані з яремної вени.
Результати досліджень обробляли згідно із загальновизнаними методами [4,5] статистики
(кореляційний, регресійний та одно-, двофакторний дисперсійний аналіз) з використанням
комп’ютерних програм Microsoft Exсel.
Результати й обговорення. Вміст трансферину в крові корів різних типів ВНД
достовірно відрізняється і знаходиться в фізіологічних межах (табл. 1). У корів СВР типу ВНД
вміст трансферину в сироватці крові становить 2,77±0,06 г/дм3. У 95 % корів СВР типу ВНД
знаходиться в межах 2,61–2,93 г/дм3, тоді, як у 68 % всіх корів СВР типу ВНД його вміст
відмінний на 0,13 г/дм3. Показник SE=0,06, отже можлива відмінність від значенням
середнього показника вмісту трансферину в сироватці крові усієї популяції корів СВР типу
мінімальна.
У корів СВІ типу ВНД вміст трансферину у сироватці крові більший на 6,5 % (р < 0,05)
відповідно до показників корів СВР типу. Відмітимо, що у сироватці крові 95 % корів СВІ
типу ВНД його вміст знаходиться в межах 2,81–3,09 г/дм3, а у 68 % тварин СВІ типу вміст
металу різниться не більше чим на 0,11 г/дм3, що вказує найнижчу варіабельність показника у
популяції порівняно до показників інших типів ВНД.
Таблиця 1
Статистична оцінка вмісту трансферину (г/дм3) в сироватці крові корів
різних типів вищої нервової діяльності (n=5)
Статистичні
показники
М
m
р
Min.
Max.
SE
S
S2
CI

Типи ВНД
СВР
2,77
0,06
–
2,6
2,9
0,06
0,13
0,02
0,16

СВІ
2,95
0,06
р < 0,05
2,8
3,1
0,05
0,11
0,01
0,14

Примітка: достовірні різниці (р) з СВР типом ВНД.
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СН
3,13
0,12
р < 0,05
2,95
3,45
0,1
0,23
0,05
0,29

С
3,1
0,09
р < 0,01
2,9
3,3
0,08
0,19
0,04
0,23

Встановлено, що вміст трансферину в сироватці крові корів СН типу ВНД становить
3,13±0,12 г/дм3, що відповідно на 13,0 % (р < 0,05) більше відповідно до показників корів СВР
типу і недостовірно (на 6,1 %) більше від показника тварин СВІ типу ВНД. Можна
стверджувати, що у 95 % корів СН типу ВНД вміст трансферину в крові знаходиться в межах
2,84–3,42 г/дм3. У 68 % тварин СН типу вміст даного білка не відрізняється більше чим на 0,23
г/дм3.
Результати проведених досліджень вказують, що у сироватці крові корів слабкого типу
ВНД вміст трансферину становить 3,10±0,09 г/дм3, що достовірно більше на 11,9 % (р < 0,01)
від показників тварин СВР типу ВНД і не відрізняється від показників корів СВІ та СН типу.
Слід сказати, що у 95 % корів слабкого типу ВНД вміст трансферину в крові коливається в
межах 2,87–2,33 г/дм3, причому в 68 % цих тварин його вміст варіює у межах ±0,19 г/дм3.
На рис. 1 наведено вплив основних властивостей коркових процесів на вміст
трансферину в крові корів.
0,37**

0,37**

ум. од.

0,4
0,3
0,2

0,10

0,1
0

Сила

Врівноваженість

Рухливість

Основні характеристики коркових процесів
Рис. 1. Вплив основних властивостей коркових процесів (ղ²ᵪ) на вміст трансферину в крові корів (ум. од., n=20).

Встановлено, що однаково достовірний вплив на вміст трансферину в крові корів має
врівноваженість та рухливість процесів збудження і гальмування у корі великого мозку – ղ²ᵪ
= 0,47 (р < 0,01). Однак, сила коркових процесів не чинить вплив на вміст трансферину у крові
корів – ղ²ᵪ = 0,10.
Встановлено залежність вмісту трансферину у крові корів від показників коркових
процесів (табл. 2). При зміні сили коркових процесів на одну одиницю, вмісту трансферину в
крові змінюється у протилежному напрямку на 0,124 г/дм3 (р < 0,05). Причому, коефіцієнт
детермінації становить – 0,239 (р < 0,05), отже, до 24 % варіацій вмісту трансферину в крові
корів зумовлено силою коркових процесів.
Таблиця 2
Регресійний аналіз залежності вмісту трансферину в крові корів
від показників коркових процесів (ум. од.; n=20)
Показники
Коефіцієнт регресії
R-квадрат
P-значення

Сила
-0,124
0,239
0,0288

Характеристики коркових процесів
Врівноваженість
-0,104
0,193
0,0523

Рухливість
-0,075
0,101
0,1713

Отримані данні свідчать, що при зміні врівноваженості коркових процесів на одну
одиницю, вмісту трансферину в крові змінюється у тому ж напрямку на 0,104 г/дм3 (р < 0,05).
Причому, коефіцієнт детермінації становить – 0,101 (р < 0,05), отже, до 10 % варіацій вмісту
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трансферину в крові корів зумовлені врівноваженістю процесів збудження і гальмування у
корі великого мозку.
Рухливість коркових процесів у корів не лімітує вміст трансферину в їх крові (b=0,08).
Основні характеристики коркових процесів
Сила
Врівноваженість
Рухливість

ум. од.

0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,32

-0,4
-0,5

-0,44*
-0,49*

Рис. 2. Взаємозв’язок (r) вмісту трансферину в крові корів з основними характеристиками
коркових процесів (ум. од., n=20).

Кореляційний аналіз вмісту трансферину у крові корів з основними характеристиками
коркових процесів вказує на достовірні обернені взаємозв’язки сили та врівноваженості
нервових процесів з даним показником (рис. 2). Так, показник кореляції сили і врівноваженість
коркових процесів з вмістом трансферину в крові корів становить відповідно r = -0,49 (р <
0,05) та r = -0,44 (р < 0,05). Рухливості коркових процесів не має достовірних взаємозв’язків
вмісту трансферину у крові корів (r = -0,32).
ВИСНОВКИ
Таким чином, встановлено, що вмісту трансферину у крові корів СВР типу ВНД
достовірно менше відповідно до показників СВІ, СН типу. Встановлені обернені кореляційні
зв’язки сили та врівноваженості коркових процесів з вмісту трансферину у крові корів.
Перспективи досліджень. Перспективи подальших досліджень полягають щодо
визначення насичення трансферину Ферумом у корів різних типів вищої нервової діяльності.
CORRECT REGULATION OF TRANSFERRIN CONTENT IN COWS BLOOD
O. V. Zhurenko, Yu. V. Kravchenko-Dolgaya, V. I. Karpovskiy, О. V. Danchuk
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
15, Herois Oborony str., Kyiv-41, 03041, Ukraine
SUMMARY
The results of investigations of the content of transferrin in the blood of different types of
cattle breeds are presented. In cows of SVR type GDD, the content of transferrin in serum is 2.77 ±
0.06 g / dm3. Indicator SE = 0.06, so the possible difference from the mean value of the content of
transferrin in the blood serum of the whole population of SVR type cows is minimal. In SVI cows of
the type of GNI, the content of transferrin in serum is more by 6.5% (p <0.05) in accordance with the
indices of SVR type cows. the content of transferrin in the blood serum of cows of SN type of GNI
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is 3.13 ± 0.12 g / dm3, which is 13.0% (p <0.05), respectively, in accordance with the indices of SVRtype cows and unreliable (by 6.1 %) is more than the index of animals of type IIPE.
It can be argued that in 95% of Bovine Baccharides, the content of blood transferin is in the
range of 2.84-3.42 g / dm3. In 68% of animals of the SN type, the content of this protein does not
differ by more than 0.23 g / dm3.
The results of the conducted studies indicate that in the blood serum of the weak type of BND
cows, the content of transferrin is 3.10 ± 0.09 g / dm3, which is significantly higher by 11.9% (p
<0.01) than the indices of SVDs of the type of BND and not differs from the indicators of SWI and
CH type cows. It should be noted that in 95% of cows of the weak type of BND the content of
transferrin in the blood varies in the range of 2.87-2.33 g / dm3, and in 68 % of these animals its
content varies within ± 0,19 g / dm3. It was found that the content of transferrin in the blood of cows
of the SVR type of BND is significantly less than that of the SVI, SN type. Established inverse
correlation bonds of force and balance of cortical processes with the content of transferrin in blood
of cows.
Keywords: COWS, TYPES OF HIGH NERVOUS ACTIVITY, MOVEMENT REACTION,
BLOOD SYRUP, TRANSFERRIN.
КОРКОВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТРАНСФЕРРИНА В КРОВИ КОРОВ
Е. В. Журенко, Ю. В. Кравченко-Долгая, В. И. Карповский, О. В. Данчук
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Героев Обороны, 15, г. Киев-41, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
Приведены результаты исследований содержания трансферрина в крови коров разных
типов ВНД. У коров СВР типа ВНД содержание трансферрина в сыворотке крови составляет
2,77 ± 0,06 г / дм3. Показатель SE = 0,06, следовательно возможна отличие от значением
среднего показателя содержания трансферрина в сыворотке крови всей популяции коров СВР
типа минимальна. У коров СВИ типа ВНД содержание трансферрина в сыворотке крови
больше на 6,5% (р <0,05) в соответствии с показателями коров СВР типа. содержание
трансферрина в сыворотке крови коров СН типа ВНД составляет 3,13 ± 0,12 г / дм3, что
соответственно на 13,0 % (р <0,05) больше в соответствии с показателями коров СВР типа и
недостоверно (на 6,1 %) больше показателя животных СВИ типа ВНД. Можно утверждать, что
в 95 % коров СН типа ВНД содержание трансферрина в крови находится в пределах 2,84-3,42
г / дм3. В 68 % животных СН типа содержание данного белка не отличается более чем на 0,23
г / дм3. Результаты проведенных исследований показывают, что в сыворотке крови коров
слабого типа ВНД содержание трансферрина составляет 3,10 ± 0,09 г / дм3, что достоверно
больше на 11,9 % (р <0,01) от показателей животных СВР типа ВНД и не отличается от
показателей коров СВИ и СН типа. Следует сказать, что в 95% коров слабого типа ВНД
содержание трансферрина в крови колеблется в пределах 2,87-2,33 г / дм3, причем в 68% этих
животных его содержание варьирует в пределах ± 0,19 г / дм3. Установлено, что содержания
трансферрина в крови коров СВР типа ВНД достоверно меньше в соответствии с показателями
СВИ, СН типа. Установлены обратные корреляционные связи силы и уравновешенности
корковых процессов с содержания трансферрина в крови коров.
Ключевые слова: КОРОВЫ, ТИПЫ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ДВИГАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ, СЫВОРОТКА КРОВИ, ТРАНСФЕРРИН.

15

ЛІТЕРАТУРА
1. Павлов И. П. Физиологическое учение о типах нервной системы, темпераментов
тоже // Павлов И. П. полное собрание трудов. 1949. – Т. 3. – С. 369−377.
2. Влияние основных корковых процессов на родуктивность свиней в период
технологического стресса / В. И. Карповський, В. А. Трокоз, А. В. Данчук [и др.] // Экология
и животный мир. – 2016. – Вып. 2. – С. 8–13.
3. Микроэлементозы человека: етиология, классификация, органопатология /
А. П. Авцын, А. А. Жаворонков, М. А.Риш [и др.] // М.: Медицина. – 1991. – С. 4.
4. Ветеринарна клінічна біохімія / В. І. Левченко, В. В. Влізло, І. П. Кондрахін [та ін.]
// Біла Церква. – 2002. – С. 177-180.
5. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині /
В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич [та ін.] // Львів: СПОЛОМ. – 2012. –764 с.
Рецензент – О. Г. Малик, д. б. н., професор, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

УДК 577.1,612.014,636.4

ЯКІСТЬ ШПИКУ ТА ЖИРНО-КИСЛОТНИЙ СКЛАД М’ЯСА СВИНЕЙ
ЗА ВИКОРИСТАННЯ У ЇХ РАЦІОНАХ ГМ-СОЇ
С. Г. Зінов’єв1, канд. с.-г. наук, с. н. с.,
С. А. Манюненко1, канд. с.-г. наук,
Д. О. Біндюг2, канд. с.-г. наук
1

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН
вул. Шведська Могила 1, м. Полтава, 36013 ,Україна
Полтавська державна аграрна академія
вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна
2

Досліджено вплив повножирової екструдованої генетично модифікованої сої (RR, GTS
40.3.2) на фізико-хімічні показники якості шпику та жирно-кислотний склад м’яса молодняку
свиней. Встановлено, що сало свиней, що отримували ГМ-сою, містило на 15,38 % більше
загальної вологи, коефіцієнт рефракції був вищим (1,4585 проти 1,4573), тоді коли
температура плавлення навпаки, була меншою на 1,37 °С. Ці дані підтверджуються зміною
жирно-кислотного складу м’яса свиней. Так, за використання ГМ-сої у раціонах свиней
зменшується вміст насичених жирних кислот на 1,657 % та відповідно зростає ненасичених.
Змінилось співвідношення між ненасиченими та насиченими жирними кислотами, а саме
зросло на 7,09 %, знизилось між лінолевою та ліноленовою кислотами на 15,05 %, а між
лінолевою та олеїновою зросло в двічі. Спостерігається також зростання співвідношення
між олеїновою та стеариновою кислотами з 4,936 до 5,760, що вказує на прискорення у них
процесу ліпогенезу. Таким чином, згідно отриманих результатів виявлено незначний вплив
ГМ-сої на обмін ліпідів у свиней.
Ключові слова: ГМО, СОЯ, СВИНІ, ШПИК, М’ЯСО, ЖИРНІ КИСЛОТИ.
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З 1996 року, завдяки застосуванню генної інженерії в сфері створення нових сортів
сільськогосподарських рослин, зокрема кормових, що мають ознаки, які відсутні в існуючих
традиційних, було налагоджено у цілому світі масштабне промислове їх виробництво. Проте,
сьогодні чисельні дослідження щодо впливу генетично модифікованих кормів на організм
лабораторних та сільськогосподарських тварин досить неоднозначні і навіть суперечливі. Так
наприклад, вчені M.-G. Javier A., C. de la Barca A.M. проаналізувавши 40 експериментальних
досліджень, присвячених оцінці ризику впливу різних ліній генетично-модифікованих (ГМ)
рослин на організм тварин, встановили, що у 20 з них виявлені статистично значимі
відхилення показників фізіологічного стану тварин та біохімічних показників або навіть
прояву незворотних змін в організмі. Це підтверджується науковими дослідженнями
проведеними у 2002-2005 рр. M. Malatesta еt al.: виявлено патологічні зміни в печінці та
підшлунковій залозі піддослідних мишей, яким згодовували ГМ-сою, стійку до гербіциду
раундап [1, 2]. У потомства першого і другого поколінь, що народилися від самок, які тривалий
час одержували ГМ-сою, спостерігали достовірне збільшення маси тіла стосовно контрольних
тварин, дисбаланс маси внутрішніх органів, а також ферментного спектра крові, що
виражалося в статистично достовірному зниженні активності ферментів амілази, лужної
фосфатази й пероксидази [3].
Виявлено, що використання протягом двох поколінь у раціонах сільськогосподарських
тварин генетично модифікованої сої прискорює фізіологічне старіння яєчників [4]. Так,
встановлено, що згодовування свиням упродовж 2 – 3 поколінь ГМ-сої викликає зниження їх
відтворювальної здатності та спричиняє одержання мертвонароджених поросят [5].
Страждають від застосування ГМ-сої також інші внутрішні органи: у бройлерів виявлено
запальні і дегенеративні ураження печінки, гіпертрофію м’язів, некроз геморагічної сумки та
нирок, поверхневу виразку кишечника та дистрофію підшлункової залози [6]. Суттєві зміни
функції нирок і печінки, виникнення пухлин молочних залоз, ймовірно вказують на
негативний вплив генетично модифікованих організмів (ГМО) наявних у кормі на організм
піддослідних щурів [7]. Довгострокові дослідження протягом 22,7 тижнів стосовно
використання раціонів годівлі свиней в присутності ГМО обумовили у 32 % дослідних тварин
виникнення гострих шлункових запалень [8].
Разом з тим, є наукові дані, які не підтверджують негативний вплив ГМО на здоров’я
та фізіологічний стан тварин. У щурів, що протягом трьох поколінь отримували ГМ-сою не
виявлено негативної дії ГМ компонентів [9]. Згідно з іншими даними, встановлено не суттєвий
вплив тримісячного згодовування щурам генетично-модифікованої сої (3Ø5423 × 40-3-2) на їх
фізіологічний стан та здоров’я [10]. Камеральні дослідження [11] 12 довготривалих
експериментів (тривалістю від 90 днів, до 2 років), в яких було задіяно від 2 до 5 поколінь
піддослідних тварин, також вказують на відсутність вірогідного впливу ГМО на їх здоров’я та
продуктивність, і лише спостерігались незначні відхилення окремих показників, які не
виходили за межі фізіологічної норми.
Таким чином, суперечливі наукові дані, відносно існуючих ризиків за умов
застосування кормів з наявністю ГМО, або їх відсутність за окремими напрямками впливу,
вказують на необхідності здійсненні подальших досліджень такого плану, оскільки кількість
вітчизняних та зарубіжних досліджень, все ще недостатня, для встановлення кінцевого
вердикту [12]. Слід також зазначити, що в останні роки свиня стала визнаною моделлю для
дослідження фізіології функціонування систем організму, схожого з людським [13], що
суттєво наближає науковців до розв’язання проблеми використання ГМО. По скільки ГМ-соя
та продукти її переробки, є основною білковою кормовою культурою у свинарстві, вона
повинна всебічно оцінюватись на предмет її придатності не тільки для підвищення
продуктивності тварин але й якості отриманої від них продукції, м’яса та сала.
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Саме тому метою наших досліджень було дослідити пролонгований вплив
ідентифікованих ліній екструдованої ГМ-сої у складі раціонів годівлі свиней на фізико-хімічні
показники якості шпику та жирно-кислотний склад м’яса.
Матеріали і методи. Дослідження проводили в умовах ДП «Експериментальна база
«Надія» Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН. Дослідження на
свинях здійснювали відповідно до Міжнародних принципів Європейської конвенції про
захист хребетних тварин, яких використовують для експериментів над ними та в інших
наукових цілях.
Для проведення науково-господарського досліду, згідно з існуючою методикою [14],
було сформовано дві групи свиней полтавської м’ясної породи, по 19 голів у кожній, до складу
яких входили свинки, кабанчики та кнурці – аналоги за віком та живою масою (табл. 1).
Таблиця 1
Загальна схема науково-господарського досліду
Умови годівлі свиней

Кількість сої у комбікормі
за масою, %

Кількість
тварин

Основний раціон (ОР) + звичайна повно
жирова екструдована соя
ОР + ГМ-соя повно жирова екструдована

5

19

5

19

Дослідні групи
І контрольна
ІІ дослідна

Свиням контрольної групи, як і їх батькам, протягом періоду вирощування згодовували
повноцінний комбікорм одним з інгредієнтів якого була повножирова екструдована соя сорту
«Ворскла» (без ГМО), а дослідної – аналогічний комбікорм до складу якого входила
повножирова екструдована ГМ-соя (RR, GTS 40.3.2) (табл. 2). Свинки та кабанчики
утримувались у групових станках по 6 – 8 голів, а кнурці по 4 – 5 голів, з вільним доступом до
кормів та води. Протягом періоду вирощування свиней здійснювався контроль за станом їх
здоров’я, інтенсивністю росту та розвитку шляхом періодичного зважування.
Таблиця 2
Склад комбікорму для свиней
Кількість, %:

Інгредієнти

за масою
10,0
10,0
5,0
35,0
20,0
10,0
5,0
3,5
0,5
1,0
100,0

Ячмінь
Овес
Соя екструдована повножирова
Кукурудза
Пшениця
Висівки пшеничні
Макуха соняшникова
Премікс
Сіль, кг
Крейда, кг
Разом

за поживністю
10,2
9,2
5,8
38,0
21,7
6,6
5,5
3,0

100,0

По досягненню тваринами забійної живої маси (90-100 кг) з кожної групи було
відібрано та забито по 3 голови. Після забою свиней туші охолоджували, витримували
протягом 24 годин за температури +4 °С та відбирали зразки найдовшого м’язу спини з
прилеглим до нього салом для проведення фізико-хімічних досліджень [15].
Для екстракції ліпідів м’язова тканина подрібнювалась та висушувалась до повітряносухого стану. Затим відбиралась дослідна проба вагою 0,5 г, додавали 3 см3 гексану, ретельно
струшували протягом 2 хв та підігрівали суміш до кипіння. При цьому екстрагувались
нейтральні та загальні ліпіди. Протягом 5 хв суспензію центрифугували при 2000 об/хв і до
2 см3 отриманого екстракту, додавали 0,5 см3 10 % метилату натрію в метанолі та інтенсивно
струшували 2 хв. Після відстоювання протягом 5 хв. відбирали пробу верхнього прозорого
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шару об’ємом 0,003 см3, яка за допомогою мікрошприца вносилась у випаровувач
хроматографа для аналізу.
Для визначення жирно-кислотного складу м’яса використовувався хроматограф
«Кристал 2000М» з капілярною колонкою HP FFAP 50m×0,32mm×0,2mkm, з нанесеною
стаціонарною фазою ПЕГ – 20М модифікованою фталатами. Газ-носій – азот, температура
колонки – 210 °С, детектора – 250 °С, випаровувача – 220 °С. Для ідентифікації отриманих
результатів використовувались речовини з відомим жирно-кислотним складом, а саме:
вершкове та кокосове масло, соняшникову олію та метилстеарат. Кількісний аналіз проводили
використовуючи внутрішню нормалізацію, тобто сума піків усіх компонентів досліджуваної
проби приймалась за 100 % [16].
Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням програм Microsoft
Excel 2012 і Statistica 10.0, попередньо перевіривши нормальність їх розподілу за W тестом
Шапиро-Вілка й тестом Лілієфорса. Розраховувалися такі показники описової статистики як:
середнє і його помилка (Х̅ ± Ѕx), довірчий інтервал (95 % ДІ), стандартне відхилення (S) і
коефіцієнт варіації (Cv) по вибірці. Вірогідність різниці (р) розраховували з використанням tтесту для незалежних вибірок [17].
Результати й обговорення. За використання у раціонах свиней генетично
модифікованої сої суттєвих змін, порівняно з контролем, у їх рості та розвитку не виявлено.
Проте, встановлена тенденція до зміни фізико-хімічних показників якості шпику молодняка
свиней. Так, у салі свиней, що отримували ГМ-сою було на 15,380 % більше загальної вологи
(табл. 3). Коефіцієнт рефракції сала свиней дослідної групи був в межах норми, проте дещо
вищим, ніж у контрольній (1,4585 проти 1,4573), тоді коли температура плавлення навпаки,
була меншою на 1,37 °С. Це свідчить про те, що хребтове сало дослідних тварин містить
більше ненасичених жирних кислот, а тому воно менш придатне до зберігання.
Таблиця 3
Фізико-хімічні показники якості шпику молодняка свиней піддослідних груп (n = 3)
Показники
Загальна волога, %
Коефіцієнт рефракції, од. опт
Температура плавлення, °С

І (контрольна)
Х̅±Ѕx
Сv
5,4400±0,6000
19,11
1,4573±0,0004
0,05
37,9000±1,0536
4,81

ІІ (дослідна)
Х̅±Ѕx
Сv
6,2767±1,0718
29,57
1,4585±0,0008
0,09
36,5333±1,4518
6,88

± до І
групи,%
+15,38
+0,08
–3,61

Між показниками жирнокислотного складу внутрішньом’язового жиру піддослідних
свиней різних груп вірогідної різниці також не встановлено. Проте, за умов тривалого
використання ГМ-сої у свиней другого покоління виявлено певні зміни жирнокислотного
складу зразків найдовшого м’язу спини (табл. 4). Згідно з отриманими даними, встановлено
тенденцію до зростання відносного вмісту наступних насичених жирних кислот – каприлової
на 0,004 %, капринової на 0,019 %, лауринової на 0,012 % та арахінової 0,014 %. У той же час,
уміст міристинової, пальмітинової та стеаринової кислот знизився відповідно на 0,065 %,
0,394 %, 1,247 %. В цілому відносна кількість насичених жирних кислот у зразках найдовшого
м’яза свиней дослідної групи була меншою порівняно з контролем на 1 655 % (36,778 % проти
38,433 %).
У той же час необхідно відмітити, що зріс вміст насичених внутрішньом’язових жирних
кислот (ВЖК) які містяться у досліджуваних пробах м’яса у незначних кількостях (С 8:0, С
10:0, С 12:0, С 20:0), а зменшився тих, кількість яких була у м’ясі досить суттєва, а саме, С
14:0, С 16:0, та С 18:0. Найбільшу варіативність у контрольних зразках м’яса мала каприлова
та арахідонова жирні кислоти, відповідно 40,572 та 74,862 %, а найменшу – міристинова та
пальмітинова (в межах 8,000 %). У м’ясі свиней дослідної групи варіативність лауринової
кислоти становила 27,624 % і перевершувала контроль майже вдвічі, тоді коли пальмітинової
та стеаринової була суттєво нижчою.
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Таблиця 4
Жирно-кислотний склад м’яса свиней за умов згодовування ГМ-сої, % за масою (n=3)
Жирні кислоти та код
Каприлова, С 8:0
Капринова, С 10:0
Лауринова, С 12:0
Міристинова, С 14:0
Пальмітинова, С 16:0
Стеаринова, С 18:0
Арахідонова, С 20:0
Сума насичених ж. к.
Пальмітоолеїнова, С 16:1
Олеїнова, С 18:1
Лінолева, С 18:2
Ліноленова, С 18:3
Гондоїнова, С 20:1
Сума ненасичених ж. к.
Загальна сума
Ненасичені / насичені
Лінолева / ліноленова
Лінолева / олеїнова

Контроль (Без ГМО)
Х̅ ± Ѕx
Cv
0,024±0,0055
40,572
0,174±0,0182
18,123
0,097±0,0084
15,063
1,479±0,0667
7,808
25,805±1,0690
7,175
10,709±0,5303
8,577
0,145±0,0629
74,862
38,433±1,0993
4,954
4,964±0,3512
12,256
52,866±1,1184
3,664
2,847±0,1672
10,172
0,130±0,0152
20,352
0,761±0,2005
45,664
61,567±1,0997
3,094
100
1,606±0,0767
8,27
22,271±1,5219
11,84
0,002±0,0003
22,64

Дослід (ГМО)
Х̅ ± Ѕx
Cv
0,028±0,0057
35,434
0,193±0,0222
19,931
0,109±0,0174
27,624
1,414±0,0673
8,248
25,411±0,2936
2,001
9,463±0,2472
4,525
0,160±0,0300
32,494
36,778±0,5349
2,519
5,191±0,1583
5,284
54,507±0,6887
2,188
2,651±0,1495
9,768
0,201±0,0962
83,098
0,674±0,0453
11,638
63,223±0,5340
1,463
100
1,720±0,0394
3,97
18,919±6,0279
55,19
0,004±0,0018
85,28

Різниця, ±

р

+0,004
+0,019
+0,012
-0,065
-0,394
-1,247
+0,014
-1,655
+0,227
+1,641
-0,196
+0,071
-0,087
+1,657

0,628
0,550
0,557
0,532
0,740
0,100
0,847
0,247
0,587
0,280
0,431
0,507
0,695
0,247

+7,09
-15,05
+51,22

0,257
0,618
0,535

Щодо ненасичених жирних кислот, необхідно відмітити підвищення вмісту у дослідних
зразках м’яса порівняно з контролем пальмітоолеїнової кислоти на 0,227 %, олеїнової на 1,641
% та ліноленової кислот на 0,071 %, тоді коли кількість лінолевої та гондоїнової кислот була
меншою на 0,196 % та 0,087 %, відповідно. В цілому, загальна кількість ненасичених жирних
кислот зросла на 1,657 %. Відповідно змінилось також співвідношення між ненасиченими та
насиченими жирними кислотами, а саме зросло на 7,09 %, і знизилось між лінолевою та
ліноленовою кислотами на 15,05 %, а між лінолевою та олеїновою зросло в двічі. За
використання ГМ-сої у годівлі тварин спостерігається зростання співвідношення між
олеїновою та стеариновою кислотами з 4,936 до 5,760, що вказує на прискорення процесу
ліпогенезу у них, і співпадає з попередніми нашими експериментами [18]. Таким чином,
згідно отриманих результатів виявлено невірогідні зміни якості шпику та жирнокислотного
складу м’яса свиней, при згодовуванні їм генетично-модифікованого корму у кількості 5 %
від маси раціону, що вказує на допустимість його використання у свинарстві.
ВИСНОВКИ
1. Понижена температура плавлення шпику (36,5333 °С) дослідних свиней, напевно,
обумовлена зміною жирно-кислотного його складу.
2. Сума лінолевої, ліноленової та арахідонової жирних кислот, які приймають активну
участь у синтезі білків та ліпідів, регулюванні процесів окислення в організмі ідентична у м’ясі
дослідних і контрольних свиней, що в певній мірі гарантує високий рівень його безпеки для
людини.
2. Жирно-кислотний склад внутрішньом’язового жиру, за умов згодовування свиням
ГМ-сої, знаходився в межах фізіологічної норми і суттєво не відрізнявся від контролю, а отже
м’ясо, за цим показником, цілком придатне до використання у харчовій промисловості.
Перспективи досліджень. Доцільно провести більш комплексні та масштабні
дослідження впливу ГМ-сої на стан здоров’я свиней за різних умов годівлі.
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BACKFAT QUALITY AND FATTY-ACID PROFILE OF PIG MEAT
WHEN USED IN THEIR RATIONS GM-SOY
S. G. Zinoviev1, S. A. Manjunenko1, D. O. Bindyug2
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SUMMARY
The effect of full-length extruded genetically modified soybean (RR, GTS 40.3.2) on the
physicochemical characteristics of spike quality and fatty acid composition of pig meat of young pigs
was in-vestigated. It was found that the fat of pigs receiving GM-soya contained 15.38 % more of the
total moisture, the refractive index was higher (1.4585 vs. 1.4573), while the melting point was, by
contrast, less than 1.37 °C. These data confirm the change in fatty acid composition of pig meat.
Therefore, for the use of GM soya in pigs, the content of saturated fatty acids decreases by 1.66 %
and the unsaturated soils increase accordingly. The ratio between unsaturated and saturated fatty acids
has changed, namely, it has increased by 7.09 %, decreased by 15.05% between linoleic and linolenic
acids, and doubled between linoleic and oleinic. There is also an increase in the ratio between oleic
and stearic acids from 4.936 to 5.760, indicating that they accelerate their lipogenesis process. Thus,
according to the obtained results, insignificant influence of GM-soya on lipid metabolism in pigs was
revealed.
Keywords: GMO, SOY, SWINE, BACKFAT, MEAT, FATTY ACIDS.
КАЧЕСТВО ШПИКА И ЖИРНО-КИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МЯСА СВИНЕЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ИХ РАЦИОНАХ ГМ-СОИ
С. Г. Зиновьев1, С. А. Манюненко1, Д. А. Биндюг2
1
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2

АННОТАЦИЯ
Исследовано
влияние
полножировой
экструдированной
генетически
модифицированной сои (RR, GTS 40.3.2) на физико-химические показатели качества шпика и
жирно-кислотный состав мяса молодняка свиней. Установлено, что сало свиней, получавших
ГМ-сою содержало на 15,38 % больше общей влаги, коэффициент рефракции был выше
(1,4585 против 1,4573), тогда как температура плавления наоборот, была меньше на 1,37 °С.
Эти данные подтверждаются изменением жирно-кислотного состава мяса свиней. Так, за
использование ГМ-сои в рационах свиней уменьшается содержание насыщенных жирных
кислот на 1,657 % и соответственно растет ненасыщенных. Изменилось соотношение между
ненасыщенными и насыщенными жирными кислотами, а именно выросло на 7,09 %,
снизилось между линолевой и линоленовой кислотами на 15,05 %, а между линолевой и
олеиновой возросло в два раза. Наблюдается также рост соотношения между олеиновой и
стеариновой кислотами с 4,936 до 5,760, что указывает на ускорение в них процесса
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липогенеза. Таким образом, согласно полученным результатам выявлено незначительное
влияние ГМ-сои на обмен липидов у свиней.
Ключевые слова: ГМО, СОЯ, СВИНЬИ, ШПИК, МЯСО, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
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ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ, АНІОННИХ І НЕЕСТЕРИФІКОВАНИХ
ЖИРНИХ КИСЛОТ У ТКАНИНАХ ЧЕРЕВЦЯ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ
У РІЗНИХ ПРИРОДНИХ ЗОНАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Й. Ф. Рівіс, д-р с.-г. наук,
О. Я. Клим, аспірант
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
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Мета роботи полягала у дослідженні інтенсивності нагромадження окремих важких
металів, аніонних і неестерифікованих жирних кислот у тканинах черевця медоносних бджіл,
отриманих із вуликів, розміщених у гірській, передгірній та лісостеповій зонах Карпатського
регіону. Встановлено, що в тканинах черевця медоносних бджіл, отриманих із вуликів,
розміщених у передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, 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 черевця медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у передгірній
та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, є наслідком урбанізації та
індустріалізації.
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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].
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Важкі метали причетні до обмінних процесів в організмі медоносних бджіл [2, 3].
Зокрема, важкі метали впливають на інтенсивність обміну білків, ліпідів і вуглеводів в
організмі бджіл [3]. У результаті змінюється забезпеченість організму бджіл енергетичним,
структурним і біологічно активним матеріалом. Все це позначається на життєдіяльності
медоносних бджіл і продуктивності бджолиних сімей [5, 6]. З огляду на наведене вище
науково-практичний інтерес становить дослідження вмісту важких металів, аніонних і
неестерифікованих жирних кислот у тканинах черевця медоносних бджіл, залежно від
природних умов довкілля.
Мета роботи полягала у дослідженні інтенсивності нагромадження окремих важких
металів, аніонних і неестерифікованих жирних кислот у тканинах черевця медоносних бджіл,
отриманих із вуликів, розміщених у гірській, передгірній та лісостеповій зонах Карпатського
регіону.
Матеріали і методи. Медоносні бджоли відбирались із 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 черевця медоносних бджіл визначали вміст важких
металів (В. В. Влізло і ін., 2012), аніонних і неестерифікованих жирних кислот (Й. Ф. Рівіс і
Р. С. Федорук, 2010).
Вміст важких металів (Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму та
Кадмію) у тканинах черевця медоносних бджіл визначали на атомно-абсорбційному
спектрофотометрі С–115 ПК [7, 8]. Концентрацію аніонних і неестерифікованих жирних
кислот у тканинах черевця медоносних бджіл визначали методами газорідинної хроматографії
[9]. Отриманий цифровий матеріал опрацьовувався методом варіаційної статистики з
використанням критерію Стьюдента. Зокрема, вираховувались 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 черевця медоносних бджіл,
отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону,
порівняно з тканинами черевця 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 стільниках (язиках), отриманих із
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 черевця 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
48,63±1,498
77,04±1,497
0,36±0,014
2,53±0,077
2,97±0,064
0,94±0,038
0,11±0,012

Природні зони Карпатського регіону
Передгірна
61,68±1,606**
88,62±1,536*
0,44±0,014*
3,06±0,084*
3,27±0,093*
1,15±0,041*
0,15±0,006*

Примітка: тут і далі  – p 0,05–0,02;  – p 0,01; *** – p 0,001.
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Лісостепова
74,46±1,426***
100,70±2,632**
0,56±0,014***
3,58±0,104**
4,02±0,084***
1,41±0,055**
0,19±0,012**

Разом з тим, у тканинах черевця медоносних бджіл, отриманих з вуликів, розміщених
у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами черевця
медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській зоні, змінюється вміст
аніонних і неестерифікованих жирних кислот, що впливає на їх антибактеріальну та
антигрибкову активність. Зокрема, вміст аніонних жирних кислот у тканинах черевця
медоносних бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах
Карпатського регіону, порівняно з тканинами черевця 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. Слід відмітити, що найбільший вміст аніонних жирних
кислот виявлено у тканинах черевця медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у
лісостеповій зоні Карпатського регіону.
Таблиця 2
Рівень аніонних жирних кислот у тканинах черевця 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 аніонних
жирних кислот
в т. ч. насичені
мононенасичені
поліненасичені
ω-3/ω-6

Природні зони Карпатського регіону
Гірська
Передгірна
Лісостепова
3,2±0,115
3,6±0,066*
3,7±0,088*
1,3±0,057
1,6±0,057*
1,7±0,057**
1,5±0,115
1,9±0,057*
2,0±0,057*
1,8±0,115
2,2±0,066*
2,3±0,088*
3,0±0,115
3,4±0,057*
3,5±0,088*
42,1±1,647
43,4±1,763**
44,3±1,934**
2,7±0,115
3,1±0,057*
3,2±0,033**
47,4±1,625
52,3±0,837**
53,5±0,768*
145,5±4,680
156,6±1,386**
159,4±0,841*
104,5±4,074
114,2±1,128**
116,1±0,982**
137,3±4,214
147,3±1,126**
149,8±0,926*
5,7±0,173
6,3±0,115*
6,4±0,145*
8,2±0,260
9,0±0,115**
9,3±0,120*
8,5±0,260
9,4±0,120*
9,7±0,100*
8,2±0,260
9,0±0,088*
9,3±0,100*
104,6±4,046
115,4±1,128**
116,9±1,214*
78,4±2,804
86,3±1,109**
88,1±0,966*
8,9±0,317
10,0±0,233**
10,5±0,218*
9,1±0,317
10,2±0,202*
10,7±0,317*
9,6±0,375
11,0±0,375**
11,8±0,461*
15,0±0,433
16,8±0,491**
17,5±0,497*
17,1±0,491
18,9±0,433*
19,6±0,346*
763,6

831,9

849,3

106,0
156,4
501,2
10,5

114,7
168,7
548,5
10,7

117,4
171,9
560,0
10,4

Більша кількість аніонних жирних кислот у тканинах черевця медоносних бджіл,
отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону,
порівняно з тканинами черевця медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській
зоні, зумовлена більшим вмістом в їх складі насичених жирних кислот з парною (відповідно
111,3 і 113,9 проти 103,0 г∙10-3/кг сирої маси) і непарною (3,4 і 3,5 проти 3,0) кількістю
вуглецевих атомів у ланцюгу, мононенасичених жирних кислот родин ω-7 (3,1 і 3,2 проти 2,7)
і ω-9 (165,6 і 168,7 проти 153,7) та поліненасичених жирних кислот родин ω-3 (279,5 і 285,7
проти 256,9) і ω-6 (відповідно 259,0 і 274,3 проти 244,3 г∙10-3/кг сирої маси). Відношення
вмісту поліненасичених жирних кислот родини ω-3 до поліненасичених жирних
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кислот родини ω-6 у тканинах черевця медоносних бджіл при цьому становить відповідно 10,7
і 10,4 проти 10,5.
З таблиці 2 видно, що в тканинах черевця медоносних бджіл, отриманих з вуликів,
розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами
черевця 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, докозадеєнова, докозатриєнова,
докозатетраєнова, докозапентаєнова та докозагексаєнова. Зростання вмісту аніонних жирних
кислот у тканинах черевця медоносних бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у передгірній
та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно тканинами черевця медоносних бджіл,
відібраних з вуликів, розміщених у гірській зоні, призводить до зменшення в них кількості
найбільш активних жирних кислот – неестерифікованих.
Менша кількість неестерифікованих жирних кислот у тканинах черевця медоносних
бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського
регіону, порівняно з тканинами черевця 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
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
поліненасичених жирних кислот родини ω-3 до поліненасичених жирних кислот родини ω-6 у
тканинах черевця медоносних бджіл при цьому становить відповідно 10,4 і 10,5 проти 10,4
(табл. 3).
Неестерифікованим жирним кислотам у тканинах медоносних бджіл притаманна
найвища антибактеріальна та антигрибкова активність. Останньою володіють наступні 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
черевця медоносних бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій
зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами черевця медоносних бджіл, відібраних з
вуликів, розміщених у гірській зоні, зменшується (відповідно до 724,7 і 695,9 проти
824,6 г∙10 3/кг сирої маси). Причому, найбільше зменшується їх вміст у тканинах черевця
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 черевця 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 черевця медоносних бджіл. Так, вміст наведених вище неестерифікованих
жирних кислот у тканинах черевця медоносних бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у
передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами черевця
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
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черевця медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у лісостеповій зоні
Карпатського регіону.
Таблиця 3
Вміст неестерифікованих жирних кислот у тканинах черевця
медоносних бджіл, г∙10-3/кг сирої маси (М±m, n=3)
Природні зони Карпатського регіону
Жирні кислоти
та їх код
Гірська
Передгірна
Лісостепова
Каприлова, 8:0
3,8±0,173
3,2±0,088*
2,9±0,066*
Капринова, 10:0
1,5±0,057
1,5±0,366**
1,1±0,033**
Лауринова, 12:0
2,2±0,115
1,8±0,057*
1,7±0,057*
Міристинова, 14:0
2,3±0,057
2,0±0,057*
1,9±0,057**
Пентадеканова, 15:0
4,1±0,115
3,6±0,088*
3,5±0,088*
Пальмітинова, 16:0
50,5±1,713
46,1±0,608**
45,6±0,638**
Пальмітоолеїнова, 16:1
3,2±0,115
2,7±0,066*
2,6±0,057**
Стеаринова, 18:0
56,4±1,530
52,3±0,435**
51,8±0,433*
Олеїнова, 18:1
173,5±5,142
161,4±1,246**
159,2±0,866**
Лінолева, 18:2
124,9±4,014
112,9±1,443*
110,8±1,297*
Ліноленова, 18:3
176,7±5,022
163,4±1,794**
160,5±1,532*
Арахінова, 20:0
7,2±0,202
6,5±0,173**
6,2±0,115*
Ейкозаєнова, 20:1
9,7±0,404
8,4±0,202*
8,0±0,176*
Ейкозадиєнова, 20:2
10,7±0,375
9,3±0,296*
8,9±0,251*
Ейкозатриєнова, 20:3
5,0±0,202
4,5±0,173**
4,1±0,120*
Арахідонова, 20:4
136,3±4,561
123,2±1,792**
120,8±1,474*
Ейкозапентаєнова, 20:5
90,6±3,416
81,4±1,707**
78,9±1,488*
Докозадиєнова, 22:2
11,6±0,692
9,8±0,230**
9,4±0,230*
Докозатриєнова, 22:3
12,5±0,751
10,4±0,317**
9,9±0,317*
Докозатетраєнова, 22:4
12,5±0,753
10,4±0,317**
9,9±0,233*
Докозапентаєнова, 22:5
20,6±0,896
18,1±0,360**
17,5±0,251*
Докозагексаєнова, 22:6
22,1±1,098
19,5±0,260**
19,0±0,202*
Загальна концентрація аніонних
943,4
833,9
802,9
жирних кислот
в т. ч. насичені
126,3
115,7
113,3
Мононенасичені
167,0
147,4
139,9
Поліненасичені
650,1
570,8
549,7
ω-3/ω-6
10,4
10,4
10,5

Довголанцюгові жирні кислоти (18 і більше атомів вуглецю в ланцюгу) у тканинах
черевця 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 черевця медоносних бджіл. Так, вміст
довголанцюгових неестерифікованих жирних кислот у тканинах черевця медоносних бджіл,
отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону,
порівняно з тканинами черевця 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 черевця медоносних бджіл, отриманих з вуликів, розміщених
у лісостеповій зоні Карпатського регіону.
З таблиці 3 видно, що в тканинах черевця медоносних бджіл, отриманих з вуликів,
розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами
черевця 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.
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Високий рівень важких металів і аніонних жирних кислот та низький –
неестерифікованих жирних кислот у тканинах черевця медоносних бджіл, отриманих із
вуликів, розміщених у передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, є
наслідком урбанізації та індустріалізації.
ВИСНОВКИ
1. У тканинах черевця медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у
передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, є більший вміст Феруму,
Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму та Кадмію.
2. Тканини черевця медоносних бджіл, отримані із вуликів, розміщених у передгірній
та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, є менший вміст неестерифікованих
насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот, але більший − аніонних.
3. Високий рівень важких металів і аніонних жирних кислот та низький –
неестерифікованих жирних кислот у тканинах черевця медоносних бджіл, отриманих із
вуликів, розміщених у передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, є
наслідком урбанізації та індустріалізації.
Перспективи досліджень. Дослідження важких металів і неестерифікованих жирних
кислот в тканинах бджіл триватимуть.
HEAVY METALS, ANIONIC AND NON-ESTERIFIED FATTY ACIDS IN THE CHEST
TISSUES OF HONEYBEES IN DIFFERENT TERRESTRIAL ECOSYSTEMS
OF CARPATHIANS
I. F. Rivis, O. Y. 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 forest steppe 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, contain 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 is the result of industrialization and urbanization.
Keywords: HONEYBEES, TISSUES, HEAVY METALS, FATTY ACIDS.
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, АНИОННЫХ И
НЕЭСТЕРИФИЦИРОВАННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ТКАНЯХ БРЮШКА
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
Целью работы являлось исследование накопления отдельных тяжелых металлов,
анионных и неэстерифицированных жирных кислот в тканях брюшка медоносных пчел,
полученных из ульев, размещенных в горной, предгорной и лесостепной зонах Карпатского
региона. Установлено, что в тканях брюшка медоносных пчел, полученных из ульев,
размещенных в предгорной и, особенно, лесостепной зонах Карпатского региона, имеется
большее содержание Железа, Цинка, Меди, Хрома, Никеля, Свинца и Кадмия и анионных
насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. При этом в них
имеется меньшее содержание неэстерифицированных насыщенных, мононенасыщенных и
полиненасыщенных жирных кислот. Высокий уровень тяжелых металлов и анионных жирных
кислот и низкий ‒ неэстерифицированных жирных кислот в тканях брюшка медоносных пчел,
полученных из ульев, размещенных в предгорной и, особенно, лесостепной зонах Карпатского
региона, является следствием урбанизации и индустриализации.
Ключевые слова: ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, ТКАНИ, ПЧЕЛЫ.
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БІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ВИПОЮВАННЯ
НАНОГЕРМАНІЮ ЦИТРАТУ НА ОРГАНІЗМ ЩУРІВ-САМЦІВ F3
У. І. Тесарівська1, канд. вет. наук,
Р. С. Федорук2 д-р вет. наук, проф., членкор НААН,
Н. В. Шкодяк1, канд. вет. наук,
О. М. П’ятничко1, канд. с.-г. наук,
С. Я. Мартиник1, науковий співробітник
1

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

Інститут біології тварин НААН
вул. Василя Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
Вивчали вплив різних концентрацій наногерманію цитрату (НGeЦ), отриманого
методом нанотехнології, в дозах 20 і 200 мкг Ge / кг маси тіла на організм щурів-самців F3,
визначаючи морфологічні та біохімічні показники крові. Показано, що тривале випоюванні з
водою НGeЦ 20 мкг Ge / кг м. т. в період фізіологічного і статевого дозрівання щурів-самців
F3 порівняно з тваринами контрольної групи статистично значущо збільшується вміст
гемоглобіну в крові на 21 %, у тварин, яким випоювали 200 мкг Ge/кг м. т. зі збереженням його
рівня, як у тварин контрольної групи. У тварин дослідних груп не виявлено різниці у середній
концентрації гемоглобіну в еритроциті та середньому вмісті гемоглобіну в еритроциті щодо
тварин контрольної групи, однак, відзначено вірогідне зменшення середнього об'єму
еритроцитів у крові тварин у першій дослідній групі – на 16,8 %, у другій - на 6,6 %. Щодо
кількості лейкоцитів, то у тварин обох дослідних груп не виявлено вірогідних змін щодо
контрольних тварин, проте відзначено статистично значуще підвищення відсотку
лімфоцитів і моноцитів зі зниженням еозинофілів, для тварин другої групи - вірогідне
зниження сегментоядерних нейтрофілів. За однакового рівня сироваткового заліза в крові
щурів дослідних і контрольної груп відзначається у тварин першої дослідної групи вірогідне
збільшення ТІВС у 2,0 рази, UIBS у 3,5 раза та зниження відсотку насичення трансферину у
2,1 раза, а тварин другої дослідної групи збільшення ТІВС - у 1,7 раза та UIBS у 2,5 раза.
Використання 20 мкг Ge / кг маси тіла порівняно з тваринами контрольної групи приводило
до статистично значимого зменшення активності АлАТ на 57,3 %, АсАТ - на 22,4 % та ЛФ на 52,5 %, а також зниження рівня МСМ на 11,3 % та підвищення вмісту креатиніну на 24,3
%. Випоювання тваринам 200 мкг Ge / кг маси тіла викликало статистично значиме
зменшення в крові активності АлАТ на 24 %, ЛФ – на 35,1 %, а також вмісту сечовини – на
26,8 % і креатиніну – на 13,3 %.
Ключові слова: МОРФОЛОГІЯ КРОВІ, БІОХІМІЯ СИРОВАТКИ КРОВІ, ЦИТРАТ GE,
НАНОМАТЕРІАЛИ, САМЦІ, ЩУРИ.
Сьогодні низкою вчених підтверджено важливу роль мікроелементу Ge у
функціонуванні живого організму як людини, так і тварин [1, 2]. Встановлено, що органічні
сполуки цього мікроелементу виконують в організмі імуностимулюючу, антиоксидантну,
гепатопротекторну функції, підвищують резистентність, репродуктивну здатність, ріст і
розвиток молодих тварин [3–5]. Особливе зацікавлення викликає новосинтезований
високоефективний засіб на основі хімічного елементу германію – цитрат наногерманію. Це
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метало-лігандний комплекс, який отримано за допомогою електроімпульсної нанотехнології,
що значно активніше засвоюється організмом ніж мікроелемент у формі звичайних солей [6].
Відомо, що цитрат германію, отриманий методом нанотехнології, має низку
позитивних фізіологічних ефектів, не виявляє токсичного впливу на організм людини і тварин,
на відміну від його солей мінеральних кислот, які можуть утворювати оксиди й інші
неорганічні форми, що є токсичними для живого організму [7, 8]. Вивчення дії наносполук на
ріст і розвиток тварин відкриває нові перспективи в практичному ефективному їх застосуванні
як у тваринництві, так і ветеринарній практиці [9, 10].
У раніше проведених нами дослідженнях встановлено фізіологічно виражений вплив
НGeЦ на репродуктивну функцію самиць щурів, їх плодючість та масу плодів [11]. Доведено
відсутність вірогідно вираженої ембріональної та фетальної токсичності застосованих доз
НGeЦ у самиць білих щурів цих поколінь [12].
Германій є особливо необхідним у період росту та розвитку організму для формування
імунного захисту тому метою цих досліджень було порівняльне вивчення впливу тривалого,
впродовж двох поколінь, випоювання різних кількостей цитрату германію, отриманого
методами нанотехнології на метаболічні процеси в організмі щурів-самців F3 у період
фізіологічного і статевого дозрівання.
Матеріали і методи. Досліди проведені у віварії ДНДКІ ветпрепаратів та кормових
добавок на білих лабораторних щурах обох статей. Тварини перебували в стандартних умовах
з природним світловим режимом день / ніч, водні розчини цитрату Ge, воду і корм отримували
ad libitum. Самкам в поколіннях F0, F1, F2 випоювали з водою різні концентрації НGeЦ (перша
дослідна група - 20 мкг Ge / кг маси тіла, друга дослідна група - 200 мкг Ge / кг маси тіла)
протягом фізіологічного і статевого дозрівання, запліднення, вагітності і вигодовування
потомства. Контрольні тварини мали постійний доступ до питної води.
Від самок F2 отримали самців F3, які, в підсисний період, з молоком матері, а після, з
водою, вживали різні концентрації НGeЦ до досягнення ними 4 місячного віку. На 120 добу з
по 6–7 особин кожної групи декапітували під легким хлороформним наркозом і відбирали
проби крові. Для морфологічних досліджень використовували, кров, стабілізовану ЕДТА К, а
для біохімічних досліджень – сироватку крові.
Вивчали вплив різних концентрацій НGeЦ на організм тварин, визначаючи
морфологічні показники крові, зокрема: кількість еритроцитів і лейкоцитів, гематокрит,
концентрацію гемоглобіну за допомогою гематологічного аналізатора Mythic 18 Vet.
Лейкограму – шляхом мікроскопії мазків крові, зафарбованих барвником РомановськогоГімза. Використовуючи показники кількості еритроцитів, рівня гемоглобіну крові і
гематокриту, за відповідними формулами, вираховували наступні величини індексів: середній
об’єм одного еритроцита, середня вміст гемоглобіну в еритроциті, середня концентрація
гемоглобіну в еритроциті.
Біохімічні показники сироватки крові щурів-самців F3, зокрема АлАТ, АсАТ, ЛФ,
креатинін, сечовину, сироваткове залізо, загальну залізо-зв’язувальну здатність сироватки
крові (ТІВС) визначали за допомогою напівавтоматичного біохімічного аналізатора
HumaLyzer 3000 з використанням стандартизованих наборів «Human Diagnostics Worldwide»
(Німеччина). Вивчаючи характер обміну заліза, за величиною сироваткового заліза і ТІВС,
нами також визначені розрахунковим методом показники: ненасичена залізозв’язувальна
здатність сироватки крові (UIBS) і відсоток насичення трансферину. Визначали сироватковий
рівень молекул середньої маси (МСМ) за методикою Н. І. Габріелян [13].
В основу організації досліджень з вивчення дії НGeЦ на потомство покладено
методичні рекомендації, які викладені у монографії «Доклінічні дослідження ветеринарних
лікарських засобів» [14].
Дослідження проведені з дотримання загальних етичних принципів експериментів на
тваринах відповідно до "Європейської Конвенції про захист хребетних тварин, що
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використовуються для експериментальних і наукових цілей" та постанови Першого
національного конгресу України з біоетики [15, 16].
Отриманий цифровий матеріал обробляли в програмі MS Excel і вираховували
статистичні характеристики параметрів [17].
Результати й обговорення. Аналіз одержаних результатів досліджень вказує на певні
відмінності біологічного впливу щоденного випоювання наногерманію цитрату на організм
самців щурів, зокрема на морфологію крові. Так, у тварин яким задавали 20 мкг Ge/кг м. т.
вміст гемоглобіну є вищим щодо контролю на 21 % (p < 0,05), проте у тварин, яким випоювали
вищу концентрацію германію, 200 мкг Ge/кг м. т., вміст гемоглобіну є аналогічним, як у тварин
контрольної групи (табл. 1).
Для функціональності еритроцитів ключове значення має наповнення гемоглобіном
еритроцита. Така насиченість залізовмісного білка всередині кров’яних тілець дозволяє
ефективно виконувати функції газообміну. У тварин дослідних груп не виявлено різниці у
середній концентрації гемоглобіну в еритроциті та середньому вмісті гемоглобіну в еритроциті
щодо тварин контрольної групи, однак відзначено вірогідне зменшення середнього об'єму
еритроцитів у крові тварин обох дослідних груп: у першій – на 16,8 % (p < 0,05), у другій – на
6,6 % (p < 0,05).
Кількість лейкоцитів у крові тварин обох дослідних груп не мають вірогідних змін щодо
контрольних тварин. Однак відзначено відмінності лейкограми між дослідними і контрольною
групами з статистично значущим підвищенням відсотків лімфоцитів у першій дослідній групі
на 3,8 % (p < 0,05), у другій – 9,5 % (p < 0,01) та моноцитів у першій – на 2,8 % (p < 0,05), у
другій – на 4,5 % (p < 0,01) і зниження еозинофілів у першій – на 3,7 % (p < 0,01), у другій – на
4,0 % (p < 0,01). Щодо сегментоядерних нейтрофілів, то відзначено вірогідне зниження цього
показника у тварин, яким вводили вищу концентрацію НGeЦ на 10,5 % та тенденцію до
зниження у тварин, яким вводили нижчу концентрацію НGeЦ – на 2,5 % (p < 0,01).
Таблиця 1
Морфологічні показники крові самців щурів F3 при застосуванні різних доз НGeЦ, (M ± m), n=4-5
Групи
дослідні
контрольна
1 – 20 мкг Ge/кг м. т. 2 – 200 мкг Ge/кг м. т.
Еритроцити, Т/л
7,030,22
8,490,038**
7,030,07
Гемоглобін, г/л
162,806,65
164,331,86
142,002,00
Гематокрит, л/л
0,430,01
0,420,23
0,390,35
Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, % 38,250,49
38,770,52
36,570,43
Середній вміст гемоглобіну в еритроциті, пг
22,902,79
19,370,33
20,370,33
Середній об'єм еритроцитів, мкм3
59,881,28
49,800,40**
55,900,00*
Лейкоцити, Г/л
10,10±0,95
7,47±1,57
11,10±10,60
Нейтрофіли сегментоядерні, %
28,50±1,26
26,00±1,16
18,00±2,00**
Лімфоцити, %
63,50±0,96
67,30±0,67*
73,00±1,00**
Моноцити, %
2,50±0,50
5,33±0,67*
7,00±1,00**
Еозинофіли, %
5,00±0,60
1,33±0,67**
1,00±1,00**
Базофіли, %
Показники

Примітка (у цій та наступній таблиці): вірогідність результатів стосовно контрольної групи тварин:
* - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001

Аналіз результатів біохімічних досліджень крові піддослідних тварин, які наведені в
таблиці 2, вказують на певні відмінності показників щодо тварин контрольної групи. За
однакового рівні заліза в крові дослідних і контрольної груп відзначаються збільшення ТІВС
у тварин першої дослідної групи у 2,0 рази (p < 0,05) відносно контролю, а у тварин, яким
застосовували вищу концентрацію НGeЦ загальна Fe-зв'язувальна здатність трансферину є
вищою від тварин контрольної групи у 1,7 раза (p < 0,05).
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Трансферин, який циркулює в крові, лише на 1/3 зв’язується з залізом. Решта 2/3
циркулює у вигляді апотрансферину та в потрібний момент може зв’язатися з залізом (UBIC).
Застосування тваринам нижчої концентрації НGeЦ зумовлює збільшення залишкової
зв’язувальної здатності сироватки крові у 3,5 раза (p < 0,01) щодо контролю, а використання
вищої концентрації – ця здатність сироватки крові збільшується у 2,5 раза (p < 0,05).
Таблиця 2
Біохімічні показники сироватки крові самців щурів F3 за дії різних доз НGeЦ (M ± m), n=4-5
Групи
Показники
Сироваткове залізо, мкмоль/л
ТІВС, мкмоль/л
UIBS, мкмоль/л
Насичення трансферину, %
АлАТ, Од/л
АсАТ, Од/л
ЛФ, Од/л
Сечовина, ммоль/л
Креатинін, мкмоль/л
МСМ, ум.од

контролна
55,98±4,13
93,7±5,02
37,7±7,9
60,64±6,83
104,2±5,70
236,1±7,80
720,8±31,33
6,28±0,33
71,45±3,90
1,15±0,03

дослідні
1 – 20 мкг Ge/кг м. т.
2 – 200 мкг Ge/кг м. т.
54,27±16,80
51,00±22,02
184,8±32,30*
156,5±20,44*
130,5±17,00**
105,5±14,20*
29,36±3,97**
40,6±7,11
44,5±6,10***
79,2±5,80
183,2±18,10*
199,1±30,10
378,5±41,2**
467,6±21,85**
6,00±0,23
4,60±0,06**
88,80±1,70*
61,93±1,11
1,02±0,00**
1,10±0,00

Важливим є визначення такого показника як насичення трансферину, тобто ступінь
наявності у трансферині ділянок для зв’язування заліза. У тварин першої дослідної групи,
відсоток насичення трансферину є нижчим від показників контрольної групи тварин у 2,1 раза
(p < 0,01), а у тварин другої дослідної групи зберігається тенденція до зменшення у 1,5 раза.
Вивчення активності амінотрансфераз у крові тварин є важливим фізіологобіохімічним тестом для оцінки стану внутрішніх органів, зокрема печінки. У нашому випадку
активність АлАТ у тварин обох дослідних груп зменшилась: у тварин яким задавали 20 мкг
Ge/кг м. т. - на 57,3 % (p < 0,001), у тварин, яким випоювали вищу концентрацію германію, 200
мкг Ge/кг м. т., - на 24 %. Стосовно АсАТ, то у тварин, яким застосовували нижчу концентрацію
германію активність зменшилась на 22,4 % (p < 0,05), а за дії вищої концентрації сполуки Ge
відзначили тенденцію до зменшення на 15,7 %.
Слід також відмітити статистично значущі результати активності лужної фосфатази у
крові тварин обох дослідних груп щодо контрольних тварин: у тварин першої дослідної групи
встановлено зниження активності даного ферменту на 52,5 % (p < 0,01), у тварин другої
дослідної групи - на 35,1 % (p < 0,01). Зміни в активності ферментів можуть бути зумовлені
впливом наногерманію цитрату на клітини печінки та кісткової тканини.
Аналіз крові на вміст сечовини та креатиніну проводиться в першу чергу для
визначення видільної здатності нирок. Підвищення її рівня в біохімічному аналізі крові
свідчить про недостаню їх фільтруючу здатність. У тварин, яким випоювали з водою
наногерманію цитрат рівень сечовини в крові є нижчим щодо показників контрольної групи,
за концентрації 20 мкг Ge/кг м. т. - на 4,5 %, а 200 мкг Ge/кг м. т. - на 26,8 % (p < 0,01).
Креатинін — остаточний продукт розпаду креатин-фосфату. Ця речовина утворюється
в м’язах і виводиться речовина через нирки. Як і сечовина, це є показник роботи нирок і
збільшення його рівня, як правило, вказує на ниркову недостатність. Оцінка дії НGeЦ на
організм щурів за цими показниками свідчить, що у тварин першої дослідної групи за
тенденції до зниження сечовини, відзначено підвищення вмісту креатиніну на 24,3 % (p <
0,05), у тварин другої дослідної групи за зниження рівня сечовини спостерігаємо тенденцію й
до зниження креатиніну на 13,3 % стосовно показників контролю.
Вважають, що одним з діагностичних критеріїв ендогенної інтоксикації є визначення в
сироватці крові вмісту МСМ, кількісний вміст яких у біологічних рідинах дає можливість
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визначити ступінь ендогенної інтоксикації. МСМ порушують фізико-хімічні властивості
клітинних мембран і роблять їх більш доступними для різного роду пошкоджувальних впливів.
За впливу НGeЦ вміст речовин середньої молекулярної маси в сироватці крові щурів у тварин
обох дослідних груп менший, ніж у тварин контрольної групи за дії концентрації 20 мкг Ge/кг
м. т. - на 11,3 % (p < 0,01), а 200 мкг Ge/кг м. т. – відзначена тенденція до зниження на 4,3 %.
ВИСНОВКИ
1. Тривале випоювання з водою НGeЦ у період фізіологічного і статевого дозрівання
щурів-самців F3 зумовлює зміни в червоній та білій крові тварин, зі збільшенням вмісту
гемоглобіну за дії 20 мкг Ge / кг м. т. та зменшенням середнього об'єму еритроцитів у крові
тварин обох дослідних груп. За відсутності змін з боку кількості лейкоцитів у крові тварин
дослідних груп відзначено статистично значуще підвищення відсотку лімфоцитів та моноцитів
і зниження еозинофілів. У тварин другої групи - вірогідне зниження сегментоядерних
нейтрофілів.
2. Застосовані дози НGeЦ зумовлюють неоднаковий біологічний вплив на організм
самців щурів, що характеризується змінами в обміні заліза, активності ферментів АлАТ, АсАТ,
ЛФ та рівня сечовини і креатиніну.
Перспективи досліджень. У подальшому буде досліджено вплив тривалого
випоювання НGeЦ на організм щурів-самок.
BIOLOGICAL INFLUENCE OF CONTINUOUS WATERING WITH NANOGERMANIUM
CITRATE ON THE ORGANISM OF MALE RATS F3
U. І. Теsarivskа1, R. S. Fedoruk2, N. V. Shkodyak1, О. M. Pyatnychko1, S. Ya. Маrtynyk1
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
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S U M MARY

The influence of different concentrations of nanogermanium citrate (HGeC), obtained by the
nanotechnology method, in the doses 20 and 200 μg Ge / kg b.m on the organism of male rats F3, as
well as on morphological and biochemical parameters of blood was studied. It was shown that
continuous watering with НGeC 20 μg Ge / kg b.m. during the period of physiological and sexual
maturation of male rats F3 led to a statistically significant increase in the hemoglobin content in the
blood by 21%, comparing with the animals of control group, and in animals that were given 200 μg
Ge / kg b. m. its level was preserved, as in the control group animals. In animals of experimental
groups, no difference was found in the mean concentration of hemoglobin in erythrocytes and the
mean content of hemoglobin in erythrocyte comparing with the animals in the control group.
However, a significant decrease in the average volume of erythrocytes in the blood of animals in both
experimental groups was noted: in the first one - by 16.8%, in the second - by 6.6%. Regarding the
number of leukocytes, in animals of both experimental groups, no probable changes were detected
comparing with control animals group, but noted statistically significant increase in the percentage
of lymphocytes and monocytes with a decrease of the eosinophils, for animals of the second group the probable decrease in segments neutrophils. At the same level of serum iron in the blood of
experimental and control groups of rats in anomals of the first experimental group there is a probable
increase in TPI by 2.0 times, UIBS in 3.5 times and a decrease in the saturation rate of transferrin by
2.1 times, as well was noted an increase in TIVS - 1.7 times and UIBS 2.5 times in the second
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experimental animals group. The use of 20 μg Ge / kg b. m. compared to control group of animals
resulted in a statistically significant decrease in ALAT activity by 57.3%, ASAT - by 22.4%, and LF
by 52.5%, as well as a decrease in the level of MSM by 11.3% and an increase in the content of
creatinine by 24.3%. Watering to animals 200 μg Ge / kg of b.m. caused in the blood a statistically
significant reduction of the activity of AlAT by 24%, LF by 35.1%, as well as the content of urea by
26.8% and creatinine by 13.3%.
Keywords: BLOOD MORPHOLOGY, SERUM
BIOCHEMISTRY, GERMANIUM
CITRATE, NANOMATERIALS, MALE, RATS.
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ЦИТРАТА НА ОРГАНИЗМ КРЫС-САМЦОВ F3
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АННОТАЦИЯ
Изучали влияние различных концентраций наногермания цитрата (НGeЦ), полученного
методом нанотехнологии, в дозах 20 и 200 мкг Ge / кг массы тела на организм крыс-самцов F3,
определяя морфологические и биохимические показатели крови. Показано, что длительное
выпаивание с водой НGeЦ 20 мкг Ge / кг м. т. в период физиологического и полового
созревания крыс-самцов F3 по сравнению с животными контрольной группы статистически
значимо увеличивает содержание гемоглобина в крови на 21%, у животных, которым
выпаивали 200 мкг Ge / кг м. т. – он сохраняется на уровне животных контрольной группы. У
животных опытных групп не выявлено разницы в средней концентрации гемоглобина в
эритроците и среднем содержании гемоглобина в эритроците относительно животных
контрольной группы, однако, отмечено достоверное уменьшение среднего объема эритроцитов
в крови животных первой опытной группы - на 16,8%, второй - на 6,6%. У животных обеих
опытных групп не выявлено достоверных изменений количества лейкоцитов относительно
контрольных животных, однако отмечено статистически значимое повышение лимфоцитов и
моноцитов со снижением эозинофилов; для животных второй группы - достоверное снижение
сегментоядерных нейтрофилов. При одинаковом уровне сывороточного железа в крови крыс
опытных и контрольной групп отмечается у животных первой опытной группы достоверное
увеличение ТІВС в 2,0 раза, UIBS в 3,5 раза и снижение процента насыщения трансферрина в
2,1 раза, а у животных второй опытной группы увеличение ТІВС - в 1,7 раза и UIBS в 2,5 раза.
Использование 20 мкг Ge / кг массы тела по сравнению с животными контрольной группы
приводило к статистически значимому уменьшению активности АЛТ на 57,3 %, АсАТ - на 22,4
% и ЛФ - на 52,5 %, а также снижение уровня МСМ на 11,3 % и повышение содержания
креатинина на 24,3 %. Выпаивание животным 200 мкг Ge / кг вызывало статистически
значимое уменьшение в крови активности АЛТ на 24 %, ЛФК на 35,1 %, а также содержания
мочевины на 26,8 % и креатинина на 13,3%.
Ключевые слова: МОРФОЛОГИЯ КРОВИ, БИОХИМИЯ СЫВОРОТКИ КРОВИ,
ЦИТРАТ GE, НАНОМАТЕРИАЛИ, САМЦЫ, КРЫСЫ.
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ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ,
ЗА УМОВ ЗГОДОВУВАННЯ ЦИТРАТУ НІКЕЛЮ В ОСТАННІЙ ПЕРІОД
ТІЛЬНОСТІ ТА В ПЕРШІ МІСЯЦІ ЛАКТАЦІЇ
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У статті наведено експериментальні дані щодо впливу цитрату нікелю, отриманого
з використанням нанотехнології, на гематологічні та біохімічні показники в організмі корів.
Встановлено, що включення до раціону корів на 9-му місяці тільності та в перші два місяці
після отелення цитрату нікелю в кількості 0,1 мг /кг сухої речовини (с. р.) корму (ІІ група) та
0,3 мг/кг с. р. корму (ІІІ група) сприяло позитивним змінам деяких гематологічних показників.
Виявлено зниження активності амінотрансфераз, зокрема АсАТ на 21,5 % та не вірогідно
АлАТ впродовж першого місяця згодовування, а на другому місяці — підвищення концентрації
альбуміну на 19,9 % і активності АсАТ на 17,1 % (р<0,05) у крові тварин ІІ дослідної групи.
Ключові слова: КОРОВИ, КРОВ, ЦИТРАТ НІКЕЛЮ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ.
Сучасне скотарство провідних країн світу характеризується динамічним розвитком,
освоєнням нових технологій, постійним підвищенням молочної продуктивності тварин, що
забезпечує стабільне збільшення виробництва продукції [1]. Важливою умовою зростання
продукції є збалансована та повноцінна годівля корів у сухостійний період, що забезпечує
надалі позитивний розвиток матері й плоду та гарантує заплановану продуктивність у період
майбутньої лактації [2]. У цей період важливим є збагачення мікродобрив і кормів
ессенціальними біометалами і використання їх саме у тій формі, в якій вони присутні та
функціонують в організмі — у формі карбоксилатів харчових кислот і, насамперед, у вигляді
цитратів, які, потрапляючи у клітину, беруть участь в одному з головних енергетичних
обмінних циклів — циклі Кребса. Наноаквахелати з антиоксидантною властивістю можуть
бути використані у сільському господарстві, у харчовій промисловості, медицині, для
збагачення кормових, харчових і біологічно активних добавок. Застосування у годівлі тварин
карбоксилатів, зокрема цитратів мікроелементів, забезпечує високу біологічну і технологічну
ефективність та екологічну безпечність цих сполук [3–6].
Нікель (Ni), як поширений елемент у навколишньому середовищі, позитивно впливає
на нормальний перебіг фізіологічних, еколого-біохімічних процесів, зміну морфометричних
показників, ріст і розвиток організму. Біологічна роль Ni полягає у структурній організації та
функціонуванні основних компонентів клітини: ДНК, РНК, протеїну тощо. Поряд з цим, Ni
бере участь у гормональній регуляції організму та сприяє збереженню нормальної структури
клітинної мембрани, активно бере участь в обміні вітамінів С та В12 [7, 8].

37

Мета досліджень — вивчити особливості динаміки фізіолого-біохімічних показників
організму корів на 9-му місяці тільності та після отелення, за згодовування різних доз цитрату
нікелю.
Матеріали і методи. Дослідження були проведені в ДП ДГ «Пасічна» Хмельницької
області на трьох групах (І — контрольна, ІІ та ІІІ — дослідні) корів української чорно-рябої
молочної породи, по 8 тварин у кожній, 3–6 лактації, аналогів за масою тіла, фізіологічним
станом, продуктивністю (5,5–6 тис. кг молока за лактацію). Корови І групи отримували
основний раціон (ОР), який нормувався відповідно до фізіологічного стану, продуктивності і
маси тіла з урахуванням способу утримання. Тварини ІІ групи отримували до ОР щоденно на
9-му місяці тільності та у перші два місяці після отелення цитрат нікелю у кількості 0,1 мг/кг
с. р. корму, а ІІІ групи — цитрат нікелю у кількості 0,3 мг/кг с. р. корму. Цитрат Ni отриманий
методом нанотехнології від ТОВ «Нанотехнології та наноматеріали» м. Київ [9]. Корів
контрольної і дослідних груп утримували на прив’язі у типових корівниках з випасанням у
літній період на прифермських пасовищах у загальному стаді. Для досліджень
використовували венозну кров, яку брали з яремної вени один раз у підготовчий період за 25–
30 днів до отелення, та на 30- і 60-ту доби лактації, та сироватку крові. У крові з додаванням
ЕДТФ визначали кількість еритроцитів, лейкоцитів, вміст гемоглобіну на гематологічному
аналізаторі Mythic vet 18 (Швейцарія). У сироватці крові визначали: альбумін, креатинін,
Ферум, Кальцій, Фосфор неорганічний, АлАТ, АсАТ з використанням біохімічного
аналізатора Humalizer 2000 (Німеччина). Статистичне опрацювання одержаних результатів
проводили з використанням комп’ютерної програми Exсеl. Вірогідність міжгрупових різниць
результатів враховували за коефіцієнтом Стьюдента.
Результати й обговорення. Аналіз гематологічних досліджень показав, що за вмістом
еритроцитів та лейкоцитів у всі періоди застосування різної кількості цитрату нікелю суттєвої
міжгрупової різниці у крові корів не виявлено (табл. 1). У корів ІІ і ІІІ дослідних груп впродовж
усього періоду випоювання добавок концентрація гемоглобіну вірогідно не відрізнялася між
групами і була на рівні контролю.
Таблиця 1
Гематологічні показники крові корів (М±m, n=3–5)
Показники

Еритроцити, 1012/л
Лейкоцити, 109/л
Гемоглобін, г/л

Групи
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ

Періоди дослідження
дослідний, місяць згодовування добавки
1
2
6,32±0,14
6,12±0,27
5,51±0,36
5,64±0,39
6,10±0,18
6,15±0,09
7,96±0,12
7,85±0,13
8,23±0,11
7,88±0,09
8,36±0,13
8,12±0,11
117,2±2,48
108,0±3,77
110,0±2,03
103,0±5,77
115,3±6,17
112,0±1,45

підготовчий
5,98±0,28
5,92±0,12
6,18±0,32
7,61±0,15
7,34±0,11
7,27±0,13
112,0±3,03
113,0±3,21
113,4±4,07

Як видно з таблиці 2, згодовування впродовж місяця цитрату нікелю у кількості
0,1 мг/кг с. р. корму сприяло зниженню активності амінотрансфераз, зокрема АсАТ на
21,5 % (р<0,01), а на другому місяці — підвищенню концентрації альбуміну на 19,9 % (р<0,01)
та зниженню активності АсАТ на 17,1 % (р<0,05) у крові тварин ІІ дослідної групи. Зменшення
активності амінотрансфераз і підвищення вмісту альбуміну вказує на позитивний вплив
цитрату нікелю у кількості 0,1 мг/кг с. р. корму на біохімічні процеси в організмі корів.
Короткотривале (один місяць) застосування органічної добавки Ni тваринам дослідних груп
не мало суттєвого впливу на вміст у крові Кальцію та неорганічного Фосфору.

38

Таблиця 2
Фізіолого-біохімічні показники крові корів (М±m, n=3-4)
Показники

Альбумін, г/л
Креатинін, кмоль/л
Ферум, мкмоль/л
Кальцій, ммоль/л
Фосфор неорганічний, ммоль/л
АлАТ, Е/л
АсАТ, Е/л

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

підготовчий
47,5±2,40
49,7±3,04
47,8±1,03
110,4±2,38
109,7±4,84
105,1±2,30
16,8±4,58
11,0±1,12
12,7±0,82
2,46±0,07
2,42±0,04
2,48±0,04
1,68±0,10
1,60±0,08
1,70±0,05
26,0±0,95
23,2±2,34
24,8±1,22
61,6±4,68
54,7±2,23
59,9±10,42

Періоди дослідження
дослідний, місяць згодовування добавки
1
2
46,18±1,86
50,55±1,05
43,13±0,96
60,63±1,79**
46,58±0,78
52,63±4,24
109,2±3,73
114,3±4,22
113,6±3,67
115,7±4,97
112,6±3,58
112,4±4,12
18,32±1,39
22,03±1,56
21,20±3,09
23,50±1,68
18,78±2,22
23,77±0,28
2,56±0,10
2,35±0,07
2,58±0,10
2,48±0,07
2,52±0,11
2,65±0,03**
1,58±0,17
1,80±0,14
1,50±0,04
2,27±0,09*
1,44±0,14
1,98±0,24
31,34±2,37
28,33±1,17
28,00±3,85
24,58±3,38
28,86±3,30
23,33±1,74
85,14±1,29
72,83±1,47
66,85±4,17**
60,40±3,59*
74,34±4,91
66,30±8,45

Примітка: вірогідність стосовно контролю: * — Р<0,05; ** — Р<0,01.

Згодовування тваринам ІІІ дослідної групи впродовж місяця цитрату нікелю у кількості
0,3 мг/кг с. р. корму не мало суттєвого впливу на вказані показники. Застосування добавки два
місяці призвело до зниження активності амінотрансфераз та збереження вищого вмісту
альбуміну і Феруму порівняно з використанням добавки впродовж одного місяця.
Впродовж другого місяця згодовування добавки у тварин ІІ дослідної групи
збільшувався вміст неорганічного Фосфору на 26,1 % (р<0,02). Натомість, у крові тварин
ІІІ дослідної групи у цей період підвищилась концентрація Кальцію на 12,8 % (р<0,01) та
незначно — неорганічного Фосфору, порівняно з аналогічними показниками тварин
контрольної групи.
ВИСНОВКИ
Згодовування коровам впродовж першого місяця лактації нікелю в кількості 0,1 мг/кг
сухої речовини корму у вигляді цитрату сприяє зниженню активності АсАТ на 21,5 % (р<0,01),
а впродовж другого місяця — на 17,1 % (р<0,05), проте спостерігається підвищення
концентрації альбуміну на 19,9 % (р<0,01) у їх крові.
Перспективи досліджень. Доцільним є вивчення впливу згодовування цитрату нікелю
на біологічну цінність та якість молока та репродуктивну здатність корів.
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PHYSICAL-BIOCHEMICAL INDICES OF COPPER BLOOD
UNDER NICKEL CITRATE AGREEMENT IN THE LAST PERIOD OF CONTENT
AND IN THE FIRST MONTH OF LACTATION
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SUMMARY

The article presents experimental data on the influence of nickel citrate obtained using
nanotechnology on hematological and biochemical parameters in the cow organism. It was
established that the inclusion in the diet of cows on the 9th month of calving and in the first two
months after calving of nickel citrate in the amount of 0.1 mg / kg of dry matter of feed (group II)
and 0.3 mg/kg of dry matter of feed (group ІІІ) contributed to the positive changes in some
hematological parameters. In particular, there was a decrease in the activity of aminotransferases, in
particular, AsAT in 21.5% and not likely to ALT during the first month of feeding, and in the second
month — increase in albumin concentration by 19.9% and activity of AsAT by 17.1% (p <0.05) in
the blood of animals of the second experimental group.
Keywords: COWS, BLOOD, NICKEL CITRATE, HEMATOLOGICAL AND PHYSICALBIOCHEMICAL PARAMETERS, NANOTECHNOLOGIES.
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ
В УСЛОВИЯХ СКАРМЛИВАНИЯ ЦИТРАТА НИКЕЛЯ В ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД
СТЕЛЬНОСТИ И В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ЛАКТАЦИИ
М. М. Хомын1, О. И. Колещук1, И. И. Ковальчук1, М. М. Цап1, Ю. В. Билецкий2
Институт биологии животных НААН
ул. В. Стуса, 38, 79034, г. Львов, Украина
1

2

Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки
ул. Свободы, 13, г. Луцк, 43000, Украина
АННОТАЦИЯ

В статье приведены экспериментальные данные о влиянии цитрата никеля,
полученного с использованием нанотехнологии, на гематологические и биохимические
показатели в организме коров. Установлено, что включение в рацион коров на 9-м месяце
cтельности и в первые два месяца после отела цитрата никеля, в количестве 0,1 мг/кг сухого
вещества корма (II группа) и 0,3 мг / кг сухого вещества корма (ІІІ группа), способствовало
позитивным изменениям некоторых гематологических показателей. Выявлено снижение
активности аминотрансфераз, в частности АсАТ на 21,5% и недостоверно АлАТ в течение
первого месяца скармливания, а на втором месяце — повышение концентрации альбумина на
19,9% и активности АсАТ на 17,1% (р <0,05 ) в крови животных ІІ опытной группы.
Ключевые слова: КОРОВЫ, КРОВ, ЦИТРАТ НИКЕЛЯ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НАНОТЕХНОЛОГИИ.
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СТАН НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА МАСТИТ
КОРІВ ЗА ДІЇ ЛІПОСОМАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ
В. А. Чепурна1, аспірант,
Т. М. Супрович1, д-р с-г. наук, професор,
О. І. Віщур2, д-р вет. наук, професор,
Д. І. Мудрак2, канд. вет. наук
Подільський державний аграрно-технічний університет
вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32316, Україна
1

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

У статті наведені результати експериментальних досліджень щодо впливу нового
комплексного ліпосомального препарату, виготовленого на основі звіробою продірявленого
(Hypericum perforatum L.), на показники неспецифічної резистентності організму корів,
хворих на субклінічний мастит.
Дослідження показали, що захворювання корів на субклінічну форму маститу
призводить до підвищення фагоцитарної активності нейтрофілів крові на тлі зниження
фагоцитарного числа та інтенсивності фагоцитозу. При цьому у хворих корів констатовано
зростання вмісту циркулюючих імунних комплексів та зниження рівня бактерицидної та
лізоцимної активності сироватки крові. Інтрацистернальне введення хворим коровам
досліджуваного препарату спричинило нормалізуючий вплив на показники природної
резистентності.
Ключові слова: ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА, СУБКЛІНІЧНИЙ МАСТИТ, КРОВ,
ФАГОЦИТОЗ, НЕЙТРОФІЛИ, БАКТЕРИЦИДНА, ЛІЗОЦИМНА АКТИВНІСТЬ.
Одним із факторів, який негативно впливає на ріст молочної продуктивності корів і
санітарну якість молока в господарствах з різною формою власності, являються патологічні
запальні процеси в молочній залозі, особливо прихованого характеру.
Субклінічна форма маститу є однією із найбільш розповсюджених хвороб, на
частку якої припадає за даними різних авторів від 20 до 80 % від усіх запальних процесів
молочної залози. Значні економічні збитки, що завдаються молочному скотарству
внаслідок даної патології, насамперед обумовлені зниженням молочної продуктивності
корів, вибракуванням тварин (30–35 %) та затратами на лікування [1–3].
Крім економічних збитків, загрозу представляє забруднення молока патогенними
мікроорганізмами, зміни хімічного складу, фізичних і біохімічних властивостей молока,
внаслідок чого втрачається харчова цінність, що впливає на його якість та біологічну безпеку
[4, 5]. Випоювання новонародженому молодняку молозива від хворих на мастит корів може
призвести до шлунково-кишкових розладів і навіть до їх загибелі.
При лікуванні хворих корів у більшості випадків перевага надається застосуванню
антибіотиків і сульфаніламідних препаратів шляхом інтрацистернального введення. Найбільш
негативним наслідком застосування антибіотиків при лікуванні корів, хворих на мастит, є
наявність їх залишків у збірному молоці, що погіршує його технологічні властивості та
шкодить здоров'ю людей [6].
За останні роки значно розширились наукові дослідження по використанню
ліпосомальних препаратів, які у своєму складі не містять антибіотиків, сприяють профілактиці
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рецидиву захворювання та максимальному відновленню молочної продуктивності. Ліпосоми
– сферичні ліпідні везикули, до складу яких зазвичай входять різні фосфоліпіди, специфічні
глікопептиди, а також холестерин, який є стероїдним компонентом практично всіх клітинних
мембран [7–8].
Мета досліджень полягала у з’ясуванні впливу ліпосомального препарату,
виготовленого на основі звіробою продірявленого (Hypericum perforatum L.), на показники
неспецифічної резистентності корів, хворих на субклінічну форму маститу.
Матеріали і методи. Дослідження проведено у ТОВ «Молочні ріки» Бродівського
району Львівської області на коровах 2–3 лактації (у другій фазі лактації), які за принципом
аналогів були розділені на дві групи: контрольну та дослідну, по 5 тварин у кожній.
Матеріалом для проведення лабораторних досліджень слугувала кров клінічно здорових
тварин та незбиране молоко, в якому кількість соматичних клітин не перевищувала 400 тис/см³
(контрольна група). Дослідну групу сформували з тварин, хворих на субклінічний мастит
(СМ), кількість соматичних клітин в молоці цих тварин була у межах від 500 тис. до 1 млн. у
1 см³. У пробах незбираного молока корів визначали концентрацію соматичних клітин
віскозиметричним експрес-методом на аналізаторі «АМВ 1-02». Для визначення ураженої
чверті молочної залози застосовували 2 %-й водний розчин мастидину. Коровам дослідної
групи в уражені чверті вимені інтрацистернально тричі з інтервалом 24 години вводили
ліпосомальний препарат – перша доба 10 см3, наступні дві доби – по 5 см3. Молоко перед
введенням препарату здоювали вручну, дезінфікували дійку. Після введення препарату
проводили масаж молочної залози знизу вверх для його рівномірного розподілу. Корови були
переведені на ручне доїння. У здорові чверті молочної залози профілактично вводили
половину лікувальної дози.
Ліпосомальний препарат, виготовлений на основі рослинної сировини – це
антибактеріальний препарат, розроблений у лабораторії імунології Інституту біології тварин
НААН. У склад препарату входить: новоіманін – витяжка із звіробою продірявленого
(Hypericum perforatum L.), вітаміни А, D3, Е, лецитин, твін. Препарат активний щодо
грампозитивних бактерій, в тому числі до Streptococcus pyogenes та Streptococcus agalactiae.
Протизапальна дія обумовлена наявністю в препараті флавоноїдів. Він має здатність
загоювати поверхню рани і стимулює регенерацію тканин.
Для проведення імунологічних досліджень від корів брали кров з яремної вени до
ранкової годівлі на 1-шу добу (до введення препарату) і на 3-тю та 9-ту добу після його
застосування.
У стабілізованій гепарином крові визначали показники фагоцитозу – фагоцитарну
активність (ФА) та інтенсивність полінуклеарних клітин до добової культури E. coli (штам ВКМ-125;
Гостєв В. С., 1950). У сироватці крові визначали бактерицидну активність (БАСК) до мікробної
культури E. coli (штам ВКМ-125; Марков Ю. М., 1968); лізоцимну активність (ЛАСК) до добової
культури Micrococcus lysodeikticus (штам ВКМ-109) – фотонефелометричним методом
(Дорофейчук В. Г., 1968), вміст циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) середньої молекулярної
маси (Чернушенко Е. Ф., Когосовой П. С., 1981). Дослідження проводили згідно з вказаними
методиками, описаними у довіднику [9].
Одержані цифрові дані опрацювали статистично з використанням програмного пакету
Microsoft Excel для персональних комп’ютерів, за допомогою загальноприйнятих методів
варіаційної статистики з визначенням середніх величин (М), їх квадратичної похибки (m) та
достовірності різниць за t-критерієм Стьюдента.
Результати й обговорення. Резистентність організму забезпечується як
специфічними, так і неспецифічними факторами захисту, а природна (неспецифічна)
резистентність організму обумовлюється комплексом клітинних та гуморальних факторів.
Фагоцитоз є головним механізмом природної резистентності, а також обов’язковою ланкою
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індукції і формування специфічної імунної відповіді. Однією із основних ланок природного
клітинного захисту організму є фагоцитарна активність нейтрофільних гранулоцитів крові.
Дослідження показали, що захворювання корів на субклінічну форму маститу
призводить до зміни показників фагоцитозу нейтрофілів крові тварин (табл. 1). Зокрема,
констатовано вищу (47,01,78 % проти 41,01,68 % (Р<0,05) фагоцитарну активність
нейтрофільних гранулоцитів у крові хворих корів порівняно до контрольної групи на тлі
зниження фагоцитарного числа (4,1±0,28 од. проти 4,5±0,42 од.) та інтенсивності фагоцитозу
(ФІ) у корів із прихованим запальним процесом молочної залози, який на 16,5 % менший, ніж у
клінічно здорових тварин.
Таблиця 1
Динаміка показників фагоцитозу нейтрофілів крові корів, хворих на субклінічний мастит (М±m; n=5)
Показники
ФА, %
ФІ, од.
ФЧ, од.

Групи
тварин
К
Д
К
Д
К
Д

до введення препарату
47,01,78*
8,8±0,56
4,1±0,28

Періоди досліджень
3-тя доба лікування
9-та доба від початку лікування
41,01,68
45,21,25
42,02,86˚
10,6±0,74
9,5±0,68
10,5±1,23
4,5±0,42
4,3±0,2
4,3±0,3

Примітка: у цій і таблиці 2: ˚ – Р<0,05 — вірогідність різниць у тварин даної групи порівняно з
показниками до введення препарату (1-ої доби експерименту); * – P<0,05 — різниця вірогідна порівняно до
показників контрольної групи.

Введення хворим коровам досліджуваного препарату спричинило зниження ФА
гранулоцитів крові. Так, вже на третій день лікування активність фагоцитарних клітин
поступово знижувалась і ця тенденція зберігалась до кінця проведеного лікування, що вказує
на повне згасання запальної реакції. Поряд з цим, встановлено підвищення фагоцитарного
індексу та фагоцитарного числа, що свідчить про нормалізуючу дію препарату на клітинну
ланку природної резистентності організму.
Дослідження стану гуморальної ланки неспецифічної резистентності організму корів,
хворих на скриту форму маститу, показали (табл.2) зниження рівня напруженості
бактерицидної активності (34,91,77 % проти 43,31,20 %, Р<0,01) та лізоцимної активності
сироватки крові (21,71,29 % проти 28,71,38 %, Р<0,01).
Таблиця 2
Гуморальні фактори захисту крові корів, хворих на субклінічний мастит (Мm; n=5)
Показники
БАСК, %
ЛАСК, %
ЦІК,
ммоль/л

Групи
тварин
К
Д
К
Д
К
Д

до лікування
34,91,77**
21,71,29**
86,5±2,62**

Період досліджень
3-тя доба лікування
9-та доба від початку лікування
43,31,2
38,71,48*
42,31,12˚˚
28,71,38
26,00,98*
27,31,18˚
73,5±2,5
77,0±1,73
74,7±1,1˚˚

Водночас, у сироватці крові корів дослідної групи зафіксовано підвищення вмісту
циркулюючих імунних комплексів (86,5±2,62 % проти 73,5±2,5 %, P<0,01), що свідчить про
значне антигенне навантаження та накопичення метаболітів запалення в їхньому організмі.
Інтрацистернальне введення хворим тваринам досліджуваного препарату спричиняло
нормалізуючий вплив на показники гуморальної ланки неспецифічного захисту. Так, на 9-ту
добу експерименту зареєстровано підвищення бактерицидної та лізоцимної активності
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сироватки крові у тварин дослідної групи, відповідно (42,31,12 % проти 34,91,77 %, Р<0,01
та 27,31,18 % проти 21,71,29 %, Р<0,05). При цьому у вказаний період досліджень суттєво
зменшилась концентрація ЦІК у сироватці крові (74,7±1,1 ммоль/л проти 86,5±2,62 ммоль/л,
Р<0,01), що свідчить про позитивний вплив складників препарату на перебіг запального
процесу у хворих тварин.
Отже, застосування досліджуваного ліпосомального препарату для лікування корів,
хворих на СМ, сприяє відновленню порушених умов метаболічного гомеостазу організму та
нормалізує показники клітинної та гуморальної ланки неспецифічного захисту, що позитивно
впливає на перебіг захворювання.
ВИСНОВКИ
1. Захворювання корів субклінічним маститом призводить до статистично значущого
підвищення фагоцитарної активності нейтрофілів і зростання вмісту циркулюючих імунних
комплексів на тлі зниження бактерицидної і лізоцимної активності сироватки крові.
2. Інтрацистернальне введення хворим коровам препарату спричинило нормалізуючий
вплив на показники природної резистентності. Про що свідчить підвищення фагоцитарного
індексу та фагоцитарного числа, бактерицидної і лізоцимної активності сироватки крові,
зниження вмісту ЦІК і фагоцитарної активності гранулоцитів крові.
Перспективи досліджень. Планується провести комплексне функціональне
дослідження імунокомпетентних клітин, за умов використання нового комплексного
ліпосомального препарату на основі рослинної сировини.
NON-SPECIFIC RESISTANCE CONDITION OF COWS SUFFERING FROM
OF MASTITIS WHEN TREATED WITH LIPOSOMAL MEDICINE
V. A. Chepurna1, T. M. Suprovych1, O. I. Vishchur2, D. I. Mudrak2
1

Podilsk State Agrarian-Technical University
13, Shevchenko str., Kamyanets-Podilskyi, Khmelnytsk area, 32300, Ukraine
2

Institute of Animal Biology of NAAS,
38, Vasyl Stusa, str. Lviv, 79034, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of experimental studies on the effect of a new complex
liposomal medicine made on the basis of hypericum perforatum L. on the indicaitors of non-specific
resistance of cows suffering from subclinical mastitis.
Studies have shown that the subclinical form of mastitis leads to an increase in phagocytic
activity of blood neutrophils on the background of a decrease in phagocytic number and intensity of
phagocytosis. At the same time, the growth of the content of circulating immune complexes and the
decrease in the level of bactericidal and lysozyme activity of the blood serum was noted. Intracysteine
administration of the drug caused a normalizing effect on the parameters of natural resistance.
Keywords: CATTLE, SUBCLINICAL MASTITIS, BLOOD, FAGOCYTOSIS,
NEUTROPHILS, BACTERICIDAL, LYSOCYTIC ACTIVITY.
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СОСТОЯНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ У БОЛЬНЫХ
МАСТИТОМ КОРОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛИПОСОМАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА
В. А. Чепурная1, Т. М. Супрович1, О. И. Вищур2, Д. И. Мудрак2
Подольский государственный аграрно-технический университет
ул. Шевченко, 13, Каменец-Подольский, Хмельницкая область, 32316, Украина
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2

АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты экспериментальных исследований относительно
влияния нового комплексного липосомального препарата, изготовленного на основе зверобоя
продырявленного (Hypericum perforatum L.), на показатели неспецифической резистентности
организма коров, больных на субклинический мастит.
Исследования показали, что заболевание коров на субклиническую форму мастита
привело к повышению фагоцитарной активности нейтрофилов крови на фоне снижения
фагоцитарного числа и интенсивности фагоцитоза. При этом у больных коров констатировано
увеличение содержания циркулирующих иммунных комплексов и снижение уровня
бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови. Интрацистернальное введение
больным коровам исследуемого препарата привело к нормализирующему влиянию на
показатели природной резистентности.
Ключевые слова: КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ, СУБКЛИНИЧЕСКИЙ МАСТИТ,
КРОВЬ, ФАГОЦИТОЗ, НЕЙТРОФИЛЫ, КРОВЬ, БАКТЕРИЦИДНАЯ, ЛИЗОЦИМНАЯ
АКТИВНОСТЬ.
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КОРМОВІ ДОБАВКИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ –
АЛЬТЕРНАТИВА АНТИБІОТИКАМ
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У статті проведено аналіз 13 зареєстрованих в Україні кормових добавок рослинного
походження з орегано для тварин та птиці. У складі 13 кормових добавок кількість
компонентів коливається від 1 до 5. Кормові добавки містять екстракти (орегано,
мексиканська паприка, горіх, розмарин, тим’ян, цикорій, чебер, перець); трави (м’ята,
розмарин, ромашка, меліса, орегано); флавовітали (продукти з переробки фруктів виноград,
яблуко, оливки), а також олії (орегано, ріпакову, соняшникову). Кормові добавки рослинного
походження випускають у 5-ти фармацевтичних формах – рідина, порошок, емульсія,
капсули, гранули. ДОСТО Ліквід – кормова добавка, що містить натуральну ефірну олію
орегано, яка стимулює травлення, сприяє розвитку здорової мікрофлори кишечнику, активує
роботу слинних залоз, синтез ферментів травлення в організмі тварин та птиці. До складу
входять: натуральна ефірна олія орегано, калію хлорид, натрію хлорид, 1,2-пропандіол, вода.
Встановлено, що кормова добавка ДОСТО Ліквід володіє противірусними і антимікробними
властивостями. При застосуванні ДОСТО Ліквід 1-5 добу конверсія корму була нижче на
2,8 % та збереженість птиці підвищилась на 0,65 %. Застосування натурального ефірного
масла DOSTO® орегано у водорозчинній формі (кормова добавка DOSTO® Ліквід 10 %)
протягом перших 5 діб життя бройлерів, уражених E. coli, замість антибіотиків свідчить
про виражені антибактеріальні властивості, а також підтверджує економічну
ефективність цієї добавки при їх вирощуванні.
Ключові слова: ОРЕГАНО, КАРВАКРОЛ, КОРМОВА ДОБАВКА, БРОЙЛЕРИ.
В останні роки у ветеринарній медицині ефірні олії почали використовувати як
потенційні «природні» альтернативи для заміни антибіотиків, стимуляторів росту в раціонах
тварин та птиці, оскільки спектр активності цих речовин проявляє антибактеріальні,
протигрибкові, антиоксидантні та протизапальні властивості. Проте, понад 80 % всіх наявних
на світовому кормовому ринку ефірних олій, які застосовуються у тваринництві та
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птахівництві, мають синтетичне походження. Надходження в організм фенольних сполук
штучного походження в значній мірі пригнічує імунну систему тварин, негативно впливає на
виробничі показники. Представляє інтерес застосування ефірної олії DOSTO® орегано
(материнки, ладанки) компанії DOSTOFARM (Німеччина) у тваринницькій та птахівничій
галузях. Натуральна ефірна олія орегано містить майже 140 різних сполук. Крім того, ефірна
олія DOSTO® орегано стандартизується за кількісним складом, базуючись на дев'яти
основних компонентах. Багатий ефірною олією сорт рослини орегано компанії DOSTOFARM
уможливлює процес його стандартизації без застосування синтетичних або напівсинтетичних
компонентів. Сам процес стандартизації необхідний для гарантії ефективності ефірної олії
незалежно від змін клімату і погодних умов, що впливають на його вміст у рослинах. Цим і
пояснюється перевага DOSTO® орегано лікарями ветеринарної медицини і технологами з
годівлі тварин і птиці з лікувально-профілактичною метою.
В Україні зареєстровано дві форми олії: порошкова і водорозчинна (рідка). Продукт
DOSTO® порошок містить 7,5 % DOSTO® орегано, застосовується в кормовиробництві
(навіть при виробництві гранульованих кормів) і продукт DOSTO® Ліквід, що містить 10 %
DOSTO® орегано (вводять через систему напування).
Використання DOSTO® орегано в складі преміксів, кормових добавок та концентратів
набирає популярності. Крім антибактеріальних властивостей, результати практичного
застосування підтверджують їх імуностимулюючу і антистресову дію. Механізм
антибактеріальної дії фенолів, що входять до складу олії орегано полягає в тому, що вони
впливають на клітинну мембрану бактерій, збільшуючи її пропускну здатність. Компоненти
препарату взаємодіють з цитоплазматичною мембраною шляхом зміни її пропускної здатності
щодо катіонів Н (+) і К (+). Розпад іонів веде до погіршення функціональних процесів у
бактеріальної клітці і тягне за собою її загибель. Такий механізм дії виключає розвиток
резистентності до препарату з боку мікроорганізмів. Феноли, що входять до складу олії
орегано, активні і по відношенню до епітеліальних клітин кишечника. Компоненти препарату
впливають на верхній шар зрілих ентероцитів епітеліального шару, вже заражених
внутрішньоклітинними мікроорганізмами, що тягне за собою смерть клітини, яка потім і
залишає організм разом з екскрементами. Більш того, ефірні олії впливають на центральну і
вегетативну нервові системи, тим самим, активуючи ентероендокринну систему (ферменти).
Під дією препарату в шлунково-кишковому тракті птиці відбувається збільшення ворсинок,
що веде до збільшення площі їх поверхні, завдяки чому значно підвищується адсорбція
поживних речовин. Слід враховувати і той факт, що феноли не можуть абсорбуватися і
впливають тільки локально на стінку кишечника, що виключає потрапляння залишкових
кількостей препарату в одержувану продукцію.
Ефірна олія DOSTO® орегано – це натуральний продукт, що містить два активних
компоненти: карвакрол та тимол. 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), тимя’ну (thyme),
монарди та дикого бергамота. Ефірні олії тим’яну та монарди містять від 5 % до 75 %
карвакролу, а олія чаберу – до 45 %. Деякі сорти культурного майорану (Origanum majorana,
marjoran) містять до 50 %, Origanum dictamnus – 60-80 % карвакролу [1]. Низька токсичність,
приємний запах та смак дають можливість використовувати карвакрол як протибактеріальний
засіб [2]. Встановлено, карвакрол не має довготермінових генотоксичних ризиків і тому
завдяки цитотоксичному впливу карвакрол може бути ефективним антисептичним та
антимікробним агентом, а також він проявляє антиоксидантну активність [3].
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Розроблено селективну, чутливу, економічну методику кількісного визначення
карвакролу, як компоненту кормових добавок для сільськогосподарських тварин та птиці.
Запропоновано методику екстракційної пробопідготовки з використанням диетилового етеру
та гексану для кормової добавки ДОСТО Ліквід (Acid PlaTan Liquid) з метою визначення
карвакролу. Методом насадкової газо-рідинної хроматографії в ізотермічному режимі
проведено кількісне визначення карвакролу в екстрактах. Розроблена модифікація методики
визначення карвакролу в кормовій добавці ДОСТО Ліквід грунтується на методі абсолютного
калібрування і дозволяє розділити карвакрол та тимол, як позиційні ізомери [4].
ДОСТО Ліквід — кормова добавка, що містить натуральну ефірну олію орегано, яка
стимулює травлення, сприяє розвитку здорової мікрофлори кишечнику, активує роботу
слинних залоз, синтез ферментів травлення в організмі тварин. До складу кормової добавки
входять: натуральна ефірна олія орегано, калію хлорид, натрію хлорид, 1,2-пропандіол, вода.
Незважаючи на те, що є заборона використання антибіотиків з профілактичнолікувальною метою для продуктивних тварин та птиці виникає необхідність заміни їх, в тому
числі і рослинними кормовими добавками.
Мета роботи – провести аналіз зареєстрованих в Україні кормових добавок, що містять
оре гано, визначити антимікробну, віруліцидну дію та ефективність ДОСТО Ліквід,
виробництва фірми ETOS Czeslaw Szymendera при вирощуванні бройлерів.
Матеріали і методи. Кормова добавка ДОСТО Ліквід виробництва фірми ETOS
Czeslaw Szymendera, бройлери – крос РОСС-308. Аналіз зареєстрованих в Україні кормових
добавок рослинного походження для тварин та птиці (назва ,фірма, склад, метод застосування,
дозування, види тварин) проводили на основі даних листівок-вкладок.
Антивірусну дія ДОСТО Ліквід визначали експрес-методом, згідно з методичними
вказівками "Експрес-метод визначення антивірусної дії лікарських препаратів для
ветеринарної медицини", Київ, 2008 [4]. Антібактеріальні властивості ДОСТО Ліквід
визначали згідно з методичними вказівками "Експрес-метод визначення антимікробної дії
лікувальних препаратів (субстанцій) для ветеринарної медицини", Львів, 2013 [1].
Ефективність ДОСТО Ліквід проводили на бройлерах, які вирощувалися в двох
пташниках, а саме група (дослід) – 20 800 гол. і група (контроль) – 20 000 гол. ДОСТО Ліквід
в групі (дослід) задавали бройлерам в дозі 1 л/т води за допомогою дозатора, встановленого
на лінії водопостачання: з 1 по 3 добу; та по 0.2 л/т на 4-5 добу; групі (контроль) задавали
енрофлоксацин з 1-5 добу. Одночасно враховували клінічний стан птиці, відсоток збереження,
прирости і витрати корму.Технологічні параметри вирощування бройлерів були витримані
відповідно до норм ОНТП-2005. Годування здійснювалася за нормами, які рекомендовані для
кросу РОСС 308.
Результати й обговорення. Перелік зареєстрованих в Україні 13 кормових добавок
комплексних та монодобавок, що містять орегано, наведено у таблиці 1.
Фармацевтичні форми зареєстрованих 13 кормових рослинних добавок, що містять
орегано, наведені на рисунку 1.
гранули
1
капсули
1

емульсія
1
порошок
6

рідина
4
Рис. 1. Фармацевтичні форми кормових добавок для тварин та птиці, що містять орегано
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Таблиця 1
Перелік зареєстрованих в Україні кормових добавок, що містять орегано
Фармацевтична
форма
АдіСальмо розчин
Кормові
добавки

Діючі речовини

Види
тварин

Кормові матеріали: екст- птиця
ракт чеберу садового
(SАturЕjА hortЕnsis L.),
екстракт материнки звичайної(OrigАnumvulgАrЕ
L), екстракт горіху грецького (JuglАnsrЕgiА L.).
Суміш есенціальних олій аквакультуіз екстрактів рослин
ра, ВРХ,
(Thymus vulgАris,
вівці, кози,
RosmАrinus officinАlis,
коні, коти,
OrigАnum vulgАris u
кролі, свиCАpsium ЕxtrАct) – 17%, ні, війська
екстракт чілійського
птиця,
перцю – 1,5%,
собаки

АКТИВО

порошок

Активо
ліквід

розчин
для перорального
застосування

Суміш есенціальних олій
з екстрактів рослин
(Thymus vulgАris,
RosmАrinus officinАlis,
OrigАnum vulgАris и
CАpsicum ЕxtrАct),
екстракт чілійського
перцю

Коні,
велика
рогата
худоба,
вівці, кози,
свині,
птиця

АКТИВО
Селект

порошок

Суміш есенціальних олій
із екстрактів рослин
(Thymus vulgАris,
RosmАrinus officinАlis,
OrigАnum vulgАris ) –
14%, ванілін – 1%

свині

Асід
ПлаТан
Ліквід

порошок

1 кг містить діючі
речовини: Калію сорбат
(Е 202) - 20,0 %;Кислоту
мурашину (Е 236) 10,0%
Комплекс ароматичних
субстанцій: Натуральний
екстракт мексиканської
паприки (Капсацин),речовина, ідентична натуральній що є в OrigАnum
vulgАrЕ (Карвакрол)
Флавовітал: продукти з
переробки фруктів
(виноград, яблуко,
оливки) і трав (м'ята,
розмарин, орегано,
ромашка, меліса)

птиця,
свині

Дейр Пілот гранули
ФлавоВітал

ВРХ

51

Фірма,
країнавиробник
АдіФід
Сп. з о.о.
Польща

Фірмазаявник
АдіФід
Сп. з о.о.
Польща

ЕВ Нутришин
ГмбХ;
Грасп
Індустрія
Комерсіо
Лтд Німеччина;
Бразилія
ЕВ
Нутришин
ГмбХ
Німеччина

ЕВ
Нутришин
ГмбХ
Німеччина

ЕВ Нутришин
ГмбХ;
Грасп
Індустрія
Комерсіо
Лтд Німеччина;
Бразилія
ЕТОС
Чеслав
Шимендера //
Провіт
Сп.з о.о.
Польща

ЕВ
Нутришин
ГмбХ
Німеччина

Йозера
ГмбХ енд
Ко. КГ
Польща

ЕВ
Нутришин
ГмбХ
Німеччина

Дозування
птиці з розрахунку:
1 л / 1000 л води
або 0,1-0,2 мл / кг
маси тіла протягом
3-5 діб. За необхідності повторити
через 10-14 діб.
для коней, ВРХ,
овець, кіз, свиней,
собак, котів, кролів,
птиці, аквакультури
із розрахунку від 70
до 200 г на 1 тонну
комбікорму.
тваринам та птиці,
попередньо змішавши з водою (на
1000 л) у дозах:
бройлери, індики,
качки, кури-несучки - 100-500 мл;
свині -500-1000 мл;
ВРХ -500-1500 мл;
поросята, телята 250-1000 мл.
Випоюють 3-7 діб
для поросят, свиней
на відгодівлі,
свиноматок та
кнурів-плідників із
розрахунку 100 200 г на 1т
комбікорму

ЕТОС
Чеслав
Шимендера
Польща

методом багатоступінчастого
змішування, із
розрахунку птиці 0,8 кг на 1 т; свині0,15 кг на 1 т. Для
дезінфекції питної
води птиці та
свиням - 0,5-1,5 кг
на 1000 л води

Йозера
ГмбХ енд
Ко. КГ
Польща

для молочних корів:
5 г /кг сухої маси.
Підготовка до отелу: 60 г; Лактація:
100-150 г; при високих навантажен-

Дідже стар
П.Е.П. 125

порошок

1 кг містить:фруктоолігосахариди і натуральні екстракти цикорію
звичайного (Cichorium
intybus), материнки
звичайної (OrigАnum
vulgАrЕ), плодів анісу
(PimpinЕllА Аnisum) та
апельсину солодкого
(Citrus sinЕnsis)

ВРХ,
свині,
свійська
птиця

Біомін
Біомін
ГмбХ//Біо- ГмбХ
мін
Австрія
Фітогенікс
ГмбХ
Австрія/
Німеччина

ДОСТО
Емульсія

емульсія

поросята,
козеята,
ягнята

Достофарм Достофарм,
, ГмбХ
ГмбХ
Німеччина Німеччина

ДОСТО
капсули

капсули

телята

Достофарм Достофарм,
,ГмбХ
ГмбХ
Німеччина Німеччина

ДОСТО
Ліквід

рідина

1 кг містить: фруктовоолісвхариди і натуральні
екстракти цикорію
ріпакова олія, соняшникова олія, натуральна
ефірна олія орегано (80 г
на 1 кг продукту).
пшеничне борошно, діоксид кремнію, натуральна
ефірна олія орегано (з
розрахунку 180 г на 1 кг
продукту), натрію хлорид, калію хлорид, вода.
Вага 1 желатинової капсули — 3,0 г.
натуральна ефірна олія
орегано (100 г на 1 кг
продукту), калію хлорид,
натрію
хлорид,
1,2пропандіол, вода.

ДОСТО
порошок

порошок

натуральна ефірна олія
DOSTO® орегано
(7,5 %), пшеничне
борошно, діоксид
кремнію.

ВРХ,
Достофарм Достофарм,
свині,
ГмбХ
ГмбХ
кози, вівці, Німеччина Німеччина
кури,
індики,
кролі.

велика
Достофарм Достофарм,
рогата
,ГмбХ
ГмбХ
худоба,
Німеччина Німеччина
свині,
кози, вівці,
кури, кролі
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нях:. до 200 г (ацитоз, порушення
обміну речовин,травлення) Телята на
дорощуванні та бугайці на відгодівлі:
10 г /кг сухої маси
свині (поросята 125 г на 1 т. для
престартер, на відлученні, фінішер;
свиноматки -250 г
на 1 т. за 10 діб до
опоросу та до відлучення поросят)
птиця (несучки та
бройлери – 125 г на
1 т. готового корму)
ВРХ (телята - 250 г
на 1 т. у концентратах для телят)
за допомогою
дозатора: поросята одноразово 1-2 мл
емульсії; козенята,
ягнята - 2-3 мл
емульсії
при загрозі
диспепсії - 1
капсулу на 3-ю
і/або 18-у добу
життя.

випоюванням або
індивідуальним
способом :телята –
4 мл на 1 тварину
на добу (до замінника молока); поросята - 1 л на 1 т.
води на добу 3 доби
кози, вівці - 0,5 мл
на 1 л води, кролі 300 мл на 1 т води,
кури-бройлери - 1 л
на 1 т води.
Вводять у готові
корми: корови дійні
- 7 г /гол на добу;
телята - 840 г/ т
замінника молока;
свині (м. т. понад 12
кг) - 500 г / т корму;
кози, вівці - 500 г/т
корму; кролі - 150300 г / т ;

Кормова
добавка
«Орігіна»

порошок

1 кг містить:
ефірну олію OrigАnum
hErAcEoticum) -50 г

ВРХ,
свині,
птиця

ТОВ
“Красноармійський
комбікормовий
завод
Україна”

ТОВ
Торговий
дім “Седа”
Україна

Кормова
добавка
«Орігіна L

рідина

1л містить:
ефірну олію OrigАnum
hErAcEoticum) -50 г

ВРХ,
свині,
птиця

ТОВ
“Красноармійський комбікормовий завод
Україна”

ТОВ
Торговий
дім “Седа”
Україна

індики - 400-700 г/т;
бройлери - 500 г/т
корму; несучки 220 г/ т корму.
на 1 тонну корму:
ВРХ (доросле
поголів'я - до 300 г;
телята - 250-500 г);
свині (поросята 500-1000 г, свині на
відгодівлі 250-500 г,
свиноматки, кнурі 250-500г); птиця
(бройлери, до 21
доби - 500 г, бройлери понад 21 доба
– 300 г; несучки,
індички та їх молодняк - 100-300 г
на 1 т води: ВРХ
(доросле поголів я 250-500 мл, телята120 мл); свині (поросята-250-500 мл,
свині на відгодівлі
125-250 мл; свиноматки, кнури-125мл
птиця (бройлери до
21 доби-300 мл,
старші - 500 м)л

У складі кормових добавок рослинного походження кількість компонентів коливається
від 1 до 5 (рис. 2).
Кормова добавка Кормова добавка.
ДОСТО порошок. 1 "Оргігіна". 1
"Оргіна L". 1

АдіСальмо. 3

ДОСТО Ліквід.1
ДОСТО капсули. 1

АКТИВО.4

ДОСТО Емульсія . 3

Активо ліквід. 5

Діджестаром
П.Е.П.125. 4
Дейр Пілот
ФлавоВітал.1

Асід ПлаТан Ліквід.
2

Активо селект. 3

Рис. 2. Назви кормових добавок та кількість рослинних компонентів в тому числі орегано

Основні компоненти кормових добавок, які представлені на ринку України, наведені у
таблиці 2.
Як свідчать дані таблиці 2, кормові добавки містять екстракти (орегано, мексиканська
паприка, горіх, розмарин, тим’ян, цикорій, чебер, перець); трави (м’ята, розмарин, ромашка,
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меліса, орегано); флавовітали (вироби з переробки фруктів виноград, яблуко, оливки ), а також
олії (орегано, ріпакову, соняшникову).
Таблиця 2
Назви основних компонентів, що входять в склад кормових добавок

АсідПлатан
Ліквід
Дейр Пілот
ФлавоВітал
Діджестаром
П.Е.П.125

Досто
емульсія
ДОСТО
капсули
ДОСТО ліквід
ДОСТО
порошок
Кормова
добавка
“Оргіна”
Кормова
добавка
“Оргіна L”

Достофарм ГмбХ
Німеччина
Достофарм ГмбХ
Німеччина
Достофарм ГмбХ
Німеччина
Достофарм ГмбХ
Німеччина
ТОВ «Красноармійський комбікормовий завод»
ТОВ «Красноармійський комбікормовий завод»

ріпакова

орегано

перець

чебер

цикорій

тим’ян

розмарин

орегано

паприка

Х

флавовітал

АКТИВО
селект

Х

Х

Х

Х

порошок

розчин

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

порошок

порошок
Х
гранули

Х
Х

порошок
Х
емульсія

Плоди анісу
апельсину

Активо ліквід

розчин

трава

АКТИВО

АдіФід СП.з.о.о.
Польща
ЕВ Нутришин
ГмбХ; Грасп
Індустрія е
Комерсіо Лтда
Німеччина;
Бразилія
ЕВ Нутришин
ГмбХ; Німеччина
ЕВ Нутришин
ГмбХ; Грасп
Індустрія е
Комерсіо Лтда
Німеччина;
Бразилія
ЕТОС Чеслав
Йозера Польска
Сп.з о.о.
Йозера ГмбХ енд
Ко.кг//
Біомін
ГмбХ\Біомін
Фітогенікс

олії

соняшникова

АдіСальмо

Фірма/
Країна

горіх

Кормові
добавки

Лікарська
форма

екстракти

Х

Х

капсули

Х

Х

Х

рідина

Х

порошок

Х

порошок
Х
рідина
Х

Для птиці пропонують застосовувати ефірну олію орегано, яка входить у склад
кормових добавок ДОСТО Ліквід, ДОСТО порошок (фірма Достофарм ГмбХ, Німеччина).
Орігіна, Орігіна L (ТОВ “Красноармійський комбікормовий завод”, Україна).
Дані антивірусної дії ДОСТО Ліквід, які визначали експрес-методом, представлені в
таблиці 3.
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Таблиця 3
Віруліцидна активність ДОСТО Ліквід
Назва
Орегано
Контроль – аміксин
Контроль –стафілококовий фаг
Контроль –інтестіфаг

Інтестіфаг
+
+
0
0

Стафілококовий фаг
+
+
0
0

Примітка: О “наявність лізісу” – від’ємний результат; + “ відсутність лізісу” – позитивний результат

Противірусну дію ДОСТО Ліквід встановили за відсутністю зон лізису на місці
нанесення ДОСТО Ліквід і антивірусного препарату аміксину із стафілококовим
бактериофагом і інтестіфагом (блокування репродукції бактеріофага і інтестіфага в клітинах
бактеріальної культури). У контрольних чашках відзначали наявність зон лізису під дією
фагів, а саме на місці нанесення стафілококового бактеріофага на поверхню агару з культурою
S. аureus - 209 і інтестіфага - E. coli 25922. Таким чином, встановлено, що ДОСТО Ліквід
володіє віруліцідними властивостями.
Антимікробну дію ДОСТО Ліквід встановили по затримці росту S.аureus-209 і E. coli
25922 навколо дисків з ДОСТО Ліквід, в порівнянні з дисками з ципрофлоксацином (дія
S. аureus -209) і амікацином (дія E. coli 25922).
Таким чином, встановлено, що кормова добавка ДОСТО Ліквід володіє
противірусними і антимікробними властивостями.
При вирощуванні бройлерів у виробничих умовах зазвичай проводять бактеріологічні
дослідження патматеріалу та встановлюють чутливіть виділеної мікрофлори до різних
антибіотиків. Нами була проведена порівняльна ефективності енрофлоксацину з ДОСТО
Ліквід при вирощуванні бройлерів, уражених E. coli. При проведенні порівняльної оцінки
ефективності енрофлоксацину з ДОСТО, виробничі показники були майже ідентичні. Проте
при застосуванні ДОСТО Ліквід 1-5 добу конверсія корму була нижче на 2,8 % та підвищилась
збереженість на 0,65 %.
ВИСНОВКИ
1. В Україні зареєстровано 13 кормових добавок рослинного походження з орегано для
тварин та птиці; кількість компонентів у складі коливається від 1 до 5.
2. Кормові добавки містять екстракти (орегано, мексиканська паприка, горіх, розмарин,
тим’ян, цикорій, чебер, перець); трави (м’ята, розмарин, ромашка, меліса, орегано);
флавовітали (вироби з переробки фруктів виноград, яблуко, оливки), а також олії (орегано,
ріпакову, соняшникову).
3. Кормові добавки рослинного походження випускають у 5-ти фармацевтичних
формах – рідина, порошок, емульсія, капсули, гранули.
4. ДОСТО Ліквід — кормова добавка, що містить натуральну ефірну олію орегано, яка
стимулює травлення, сприяє розвитку здорової мікрофлори кишечнику, активує роботу
слинних залоз, синтез ферментів травлення в організмі тварин. До складу кормової добавки
входять: натуральна ефірна олія орегано, калію хлорид, натрію хлорид, 1,2-пропандіол, вода.
5. Встановлено, що кормова добавка ДОСТО Ліквід володіє противірусними і
антимікробними властивостями.
6. При застосуванні ДОСТО Ліквід 1-5 добу конверсія корму була нижче на 2,8 % та
підвищилась збереженість на 0,65 %.
7. Застосування натурального ефірного масла DOSTO® орегано в водорозчинній формі
(кормова добавка DOSTO® Ліквід 10 %) протягом перших 5 діб життя бройлерів, уражених
E. coli замість антибіотиків свідчить про виражені антибактеріальні властивості, а також
підтверджує економічну ефективність цієї добавки при їх вирощуванні.
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Перспективи досліджень полягають у розробці комплексної схеми із застосуванням
кормових добавок рослинного походження як альтернативи антибіотикам при застосуванні з
профілактично-лікувальною метою проти бактеріальних інфекцій у птахівництві.
FEED ADDITIVES OF PLANT ORIGIN – ALTERNATIVE TO ANTIBIOTICS
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SUMMARY
The article analyses 13 vegetable feed additives registered in Ukraine containing oregano for
animals and poultry. In the amount of 13 feed additives, the number of components varies from 1 to
5. The fodder additives contain extracts (Oregano, Mexican paprika, Walnut, Rosemary, Thymus,
Chicory, Clove, Pepper); herbs (Mint, Rosemary, Chamomile, Melissa, Oregano); products of fruit
processing (grape, apple, olives), oils (oregano, rapeseed, sunflower). Fodder additives of vegetable
origin are presented in 5 pharmaceutical forms - liquid, powder, emulsion, capsules and granules.
DOSTO Liquid - a feed additive which contains natural oregano essential oil that stimulates digestion,
encourages the growth of healthy intestinal microflora, activates function of salivary glands,
synthesizes digestive enzymes in the body of animals and poultry. The composition includes: natural
essential oil of oregano, potassium chloride, sodium chloride, 1,2-propanediol, water. It has been
established that the feed additive DOSTO Liquid has antiviral and antimicrobial properties. When
applied DOSTO Liquid in the first 1-5 days, the feed conversion decreased by 2.8% and the poultry's
survival increased by 0.65%. Use of natural essential oil DOSTO® oregano in water-soluble form
(DOSTO® Liquid 10% feed supplement) during the first 5 days of life of broilers infected with E.coli
instead of antibiotics, demonstrates marked antibacterial properties and confirms the economic
effectiveness of the use of this additive in growing broilers.
Keywords: OREGANO, CARVACROL, FEEDBACK, BROILER.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ 13 зарегистрированных в Украине кормовых добавок
растительного происхождения с орегано для животных и птицы. В составе 13 кормовых
добавок количество компонентов колеблется от 1 до 5. Кормовые добавки содержат экстракты
(орегано, мексиканская паприка, орех, розмарин, тимян, цикорий, чебер, перец) травы (мята,
розмарин, ромашка, мелисса, орегано), флавовиталы (изделия по переработке фруктов
виноград, яблоко, оливки), а также масла (орегано, рапсовое, подсолнечное). Кормовые
добавки растительного происхождения выпускают в 5-ти фармацевтических формах жидкость, порошок, эмульсия, капсулы, гранулы.ДОСТО Ликвид - кормовая добавка,
содержащая натуральное эфирное масло орегано, которое стимулирует пищеварение,
способствует развитию здоровой микрофлоры кишечника, активизирует работу слюнных
желез, синтез ферментов пищеварения в организме животных и птицы. В состав входят:
натуральное эфирное масло орегано, калия хлорид, натрия хлорид, 1,2-пропандиол, вода.
Установлено, что кормовая добавка ДОСТО Ликвид обладает противовирусными и
антимикробными свойствами. При применении ДОСТО Ликвид в первые 1-5 сутки конверсия
корма была ниже на 2,8 % и сохранность птицы повысилась на 0,65 %. Применение
натурального эфирного масла DOSTO® орегано в водорастворимой форме (кормовая добавка
DOSTO® Ликвид 10 %) в течение первых 5 суток жизни бройлеров, пораженных E. coli,
вместо антибиотиков, свидетельствует о выраженных антибактериальных свойствах, а также
подтверждает экономическую эффективность этой добавки при их выращивании.
Ключевые слова: ОРЕГАНО, КАРВАКРОЛ, КОРМОВАЯ ДОБАВКА, БРОЙЛЕРЫ.
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ВМІСТ ЛІПІДІВ У ТКАНИНАХ ОРГАНІЗМУ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ
ЗА УМОВ ПІДГОДІВЛІ ЦИТРАТАМИ АРГЕНТУМУ І КУПРУМУ
У ЛІТНЬО–ОСІННІЙ ПЕРІОД
І. І. Двилюк, мол. наук. співр.,
І. І. Ковальчук, д-р вет. наук, с. н. с.
Л. І. Романів, канд. с-г. наук
Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна
У статті подано дані про вміст загальних ліпідів і співвідношення їхніх класів в
організмі медоносних бджіл за умов підгодівлі цукровим сиропом з добавкою наноцитратів
Аргентуму та Купруму у літньо-осінній період. За результатами проведених досліджень
відмічено зростання вмісту загальних ліпідів в тканинах голови, грудного і черевного відділів
організму бджіл та виражені вірогідні різниці фракційного розподілу ліпідів.
Дослідження проведено на 5 групах медоносних бджіл, по 3 бджолосім᾿ї в кожній.
Контрольна
група
(I)
отримувала
підгодівлю
цукровим
сиропом
(1000 мл/тиждень/бджолосім'ю), II дослідна група – за аналогічних умов отримувала
цукровий сироп з додаванням Ag 0,5 мг у вигляді цитрату, III дослідна група – за аналогічних
умов отримувала Ag у вигляді цитрату в дозі 1 мг на 1000 мл цукрового сиропу на
бджолосім'ю на тиждень, а IV і V ― відповідно по 0,5 і 1 мг Сu у вигляді цитрату на 1000мл
цукрового сиропу. Екстрагування загальних ліпідів у зразках тканин медоносних бджіл
проводили за методом Фолча, а їх кількість визначали гравіметричним методом.
За умов підгодівлі медоносних бджіл цукровим сиропом і добавок цитратів Аргентуму
і Купруму спостерігали вірогідно вищий вміст загальних ліпідів у тканинах грудного відділу
ІV групи (р<0,05). Крім того, встановлено виражені різниці щодо співвідношення окремих
класів ліпідів у тканинах бджіл дослідних груп, а саме: вищий вміст фосфоліпідів, моно- і
диацилгліцеролів та триацилгліцеролів у тканинах окремих відділів організму медоносних
бджіл дослідних груп на тлі зменшення відносного вмісту НЕЖК та вільного холестеролу.
Отримані результати свідчать про позитивні зміни щодо вмісту окремих фракцій ліпідів, що
посилюють процеси метаболічного нагромадження енергетичних і пластичних компонентів
трофічного ланцюга.
Ключові слова: МЕДОНОСНІ БДЖОЛИ, ЦИТРАТ АРГЕНТУМУ, ЦИТРАТ
КУПРУМУ, ФОСФОЛІПІДИ, МОНО- І ДИАЦИЛГЛІЦЕРОЛИ, ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛИ,
НЕЕТЕРИФІКОВАНІ ЖИРНІ КИСЛОТИ, ЕТЕРИФІКОВАНИЙ ХОЛЕСТЕРОЛ, ВІЛЬНИЙ
ХОЛЕСТЕРОЛ.
Ліпіди формують групу сполук, що входять до складу всіх живих організмів і
забезпечують важливу біоенергетичну і пластичну функції, а також є складовою структурних
елементів клітин (переважно мембран) і забезпечують активний транспорт молекул та йонів
[1-3]. Вони забезпечують восковидільну діяльність та вироблення маточного молочка
залозами при вигодовуванні личинок та є резервним компонентом, що депонується в тканинах
жирового тіла і активно використовується як в процесі метаморфозу, так і в стані зимового
гіпобіозу [4-6]. Кількість резервних ліпідів, відкладених в організмі бджіл змінюється залежно
від їх фізіологічного стану, кормової бази та кліматичних умов [7-9]. За відсутності
підтримуючого медозбору для поповнення кормових запасів медоносним бджолам
застосовується часткова підгодівля цукровим сиропом [10, 11]. Виникає необхідність
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стабілізувати живлення бджіл і обмін речовин у їхньому організмі збагаченням цукрового
сиропу біологічно активними речовинами як органічного, так і мінерального походження, а
також стимулювати ріст і розвиток бджолосімей [12-16].
Особливої уваги заслуговують екпериментальні дані у напрямку нанотехнологій з
використанням наносполук окремих металів в тому числі карбоксилатів біогенних
мікроелементів [17, 18]. Дослідженнями доведено, що нанокарбоксилати даних
мікроелементів не токсичні, йони металів з таких комплексів швидко і ефективно засвоюються
живим організмом в якості життєвонеобхідних мікроелементів впливають на фізіологобіохімічні процеси в організмі тварин, коригуючи функції ензимів і біологічних мембран [19].
Аналізуючи дані досліджень з нанобіотехнологій відсутні результати щодо впливу цитратів
Аргентуму і Купруму на обмінні процеси в організмі медоносних бджіл. Відомо, що сполуки
даних мікроелементів широко використовуються в якості бактерицидних, фунгіцидних
засобів, встановлено
антиоксидантні, імуностимулюючі і протизапальні властивості
Аргентуму і Купруму.
Метою наших досліджень було вивчити вплив цитратів Аргентуму і Купруму на вміст
ліпідних компонентів у тканинах окремих анатомічних відділів організму медоносних бджіл.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на пасіці ЛНУВМ та БТ
ім. С.З. Ґжицького на 5 групах бджолиних сімей, по три бджолосім’ї у кожній. Контрольна
група (I) отримувала підгодівлю цукровим сиропом (1000 мл/тиждень/бджолосім'ю), II
дослідна група – за аналогічних умов отримувала цукровий сироп з додаванням Ag 0,5 мг у
вигляді цитрату, III дослідна група – за аналогічних умов отримувала Ag у вигляді цитрату в
дозах 1 мг на 1000 мл цукрового сиропу на бджолосім'ю на тиждень, а IV і V ― відповідно по
0,5 і 1 мг Сu у вигляді цитрату на 1000 мл цукрового сиропу. Дослід проводили в серпні –
вересні тривалістю 28 діб з інтервалом підгодівлі 7 діб. Мікроелементи додавали до цукрового
сиропу у вигляді цитратів, що отримані від ТОВ «Наноматеріали і нанотехнології» м. Київ і
виготовлені методом нанобіотехнології (М. В. Косінов, В. Г. Каплуненко) [20].
Для дослідження відбирали зразки тканин окремих анатомічних відділів (голова,
грудний і черевний) медоносних бджіл з бджолосімей контрольної та дослідних груп. Зразки
відбирали в кількості 30-35 комах із кожної бджолосім'ї, які використовували для
приготування гомогенату тканин з окремих анатомічних відділів організму медоносних бджіл
У зразках гомогенатів тканин організму бджіл визначали вміст загальних ліпідів за методом
Фолча [21]. Співвідношення окремих фракцій ліпідів: фосфоліпідів (ФЛ), моно- і
диацилгліцеролів (МДГ), вільного холестеролу ВХ, неетерифікованих жирних кислот
(НЕЖК), триацилгліцеролів (ТГ), етерифікованого холестеролу (ЕХ) досліджували за
допомогою тонкошарової хроматографії з використанням силікагелевих пластин Sоrbfil
(ПТСХ-П-А) з подальшим вимірюванням показників оптичної густини у дослідних зразках
тканин на спектрофотометрі СФ-46 при довжині хвилі 440 нм [22].
Одержані числові дані опрацьовані за допомогою стандартного пакету статистичних
програм Місrosoft EXCEL 7.
Результати й обговорення. За результатами досліджень відзначено, що згодовування з
цукровим сиропом різної кількості добавок цитратів Ag і Cu медоносним бджолам
зумовлювало відмінності вмісту загальних ліпідів в тканинах голови бджіл усіх дослідних
груп порівняно із контролем. Однак різниці між цими групами не були вірогідні і не
перевищували величин середньо статичних відхилень. Це свідчить про неоднаковий вплив
добавок на вміст загальних ліпідів і співвідношення їх класів ліпідів у тканинах медоносних
бджіл.
Поряд з цим, суттєвіші різниці встановлено щодо співвідношення окремих класів ліпідів
у тканинах голови медоносних бджіл за згодовування цукрового сиропу з цитратами Ag та Cu
(табл. 1). Зокрема, у зразках тканин голови медоносних бджіл встановлено вірогідне зниження
вмісту моно- і диацилгліцеролів (II, ІІІ, IV і V групі) (р<0,05-0,001) та вільного холестеролу
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(крім IІІ групи) порівняно до зразків контрольної групи. За результатами вмісту фосфоліпідів
спостерігали зростання у ІІІ і V дослідних групах порівняно до контролю, проте різниці були
не вірогідні.
Слід відмітити вірогідно вищий вміст НЕЖК у зразках тканин голови медоносних
бджіл II, ІІІ і IV дослідних груп (р <0,01-0,001) порівняно до контролю. Вміст
триацилгліцеролів був вищим у зразках тканин усіх дослідних груп (ІІ – р<0,05) порівняно до
контролю. Характерне підвищення вмісту триацилгліцеролів у тканинах бджіл може
вказувати на активацію метаболізму ліпідів за дії Аргентуму і Купруму. Найвищу кількість
етерифікованого холестеролу спостерігали у тканинах голови медоносних бджіл V групи, що
була в 1,3 раза вищою (р<0,05), порівняно до контролю. У тканинах ІІ-IV дослідних груп цей
показник був дещо вищим порівняно до контролю, проте різниці були не вірогідно.
Таблиця 1
Вміст загальних ліпідів і співвідношення окремих їхніх класів у тканинах голови медоносних бджіл, %
(М±m, n=3)
Групи бджіл
Класи ліпідів
Загальні ліпіди, г%
Фосфоліпіди
Моно-і диацилгліцероли
Вільний холестерол
НЕЖК
Триацилгліцероли
Етерифікований холестерол

I
контрольна
2,43±0,09
24,42±0,71
19,91±0,33
15,02±0,14
11,99±0,66
16,68±0,62
11,95±0,97

II дослідна

III дослідна

IV дослідна

V дослідна

2,53±0,09
23,72±0,63
16,52±0,16***
11,91±0,39***
16,08±0,48**
18,51±0,40*
13,24±0,43

2,33±0,09
25,06±0,47
13,64±1,09**
12,84±1,10
18,06±0,61**
16,61±0,41
13,76±0,78

2,70±0,11
24,59±0,59
16,34±0,73*
10,20±0,81**
18,69±0,44***
17,17±0,28
12,98±0,37

2,60±0,06
25,37±0,68
15,70±0,51**
11,21±0,64**
14,10±0,83
17,96±0,74
15,64±0,81*

Примітка: У цій і наступних таблицях :*―р <0,02-0,05;**―р < 0,01,*** ― р <0,001

Встановлені відмінності фракційного розподілу ліпідів тканин голови медоносних
бджіл, очевидно можуть зумовлюватися безпосереднім впливом добавок цитратів Ag і Cu на
інтенсивність ліпідного обміну в організмі, функціонування залоз якими насичений головний
відділ і дією цих елементів на процеси живлення медоносних бджіл.
Суттєві різниці щодо співвідношення окремих класів ліпідів спостерігали у грудному
відділі, що більше містить м’язової тканини (табл. 2). Зокрема, вищий вміст загальних ліпідів
спостерігали у ІІ, ІІІ, IV (р<0,05) і V дослідних групах за умов згодовування різних доз
цитратів Ag і Cu. Вірогідно вищий вміст фосфоліпідів спостерігали у зразках тканин грудного
відділу бджіл IV і V дослідних груп (р<0,05) порівняно до контролю. Аналогічно вищі різниці
спостерігали для моно- і диацилгліцеролів у зразках ІІ групи у 1,3 раза (р<0,01) на тлі
вірогідно нижчого вмісту у 1,2 раза ― V групі (р<0,05) порівняно до контролю. Слід
зазначити, що вміст НЕЖК у зразках тканин грудного відділу організму бджіл був вірогідно
нижчим у всіх дослідних групах (р<0,05-0,001) порівняно до контролю. Рівень
триацилгліцеролів у зразках бджіл ІІІ (р<0,05) і V (р<0,01) був вищим порівняно з контролем.
Встановлені відмінності фракційного розподілу ліпідів тканин грудного відділу
медоносних бджіл можуть зумовлюватися як безпосереднім метаболічним впливом добавок
Аргентуму і Купруму, так і опосередковано через взаємодію з іншими мінеральними
елементами, через активацію ферментних систем, у які ці мікроелементи включаються в
процесі обміну проявляючи, очевидно, антагоністичний та синергічний вплив.
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Таблиця 2
Вміст загальних ліпідів і співвідношення окремих їхніх класів у тканинах грудного відділу організму
медоносних бджіл, % (М±m, n=3)
Групи бджолосімей
Класи ліпідів
Загальні ліпіди, г%
Фосфоліпіди
Моно- і диацилгліцероли
Вільний холестерол
НЕЖК
Триацилгліцероли
Етерифікований холестерол

I
контрольна
3,30±0,09
18,03±0,50
13,42±0,28
13,24±0,37
21,27±0,44
15,81±0,24
18,21±0,89

II дослідна

III дослідна

IV дослідна

V дослідна

3,57±0,12
16,97±0,50
17,98±0,86**
14,95±0,50*
16,27±0,61**
15,85±0,55
17,95±0,48

3,40±0,11
18,80±0,38
14,58±0,49
12,51±0,48
19,61±0,35*
17,97±0,70*
16,50±0,27

3,63±0,05*
20,23±0,49*
14,12±0,77
14,19±0,28
16,36±0,28***
17,00 ±0,44
18,08±0,38

3,50±0,17
20,40±0,50*
11,66±0,58*
14,64±0,84
17,16±0,33***
18,74±0,58**
17,38±0,74

Дослідженнями тканин черевного відділу медоносних бджіл виявлено найбільш значні
зміни у структурі ліпідів всіх груп (табл. 3), що вказує на важливе значення Аргентуму і
Купруму в обміні ліпідів і функціонуванні черевного відділу, а отже й життєздатності бджіл.
Вірогідні різниці вищого відносного вмісту фосфоліпідів у тканинах черевного відділу бджіл
ІІ, ІІІ і IV дослідних груп в середньому в 1,2 раза, порівняно до контролю підтверджують це
припущення.
Таблиця 3
Вміст загальних ліпідів і співвідношення окремих їхніх класів у тканинах черевного відділу
організму медоносних бджіл, % (М±m, n=3)
Класи ліпідів
Загальні ліпіди, г%
Фосфоліпіди
Моно - і диацилгліцероли
Вільний холестерол
НЕЖК
Триацилгліцероли
Етерифікований холестерол

I контрольна
4,63±0,17
19,55±0,54
10,59±0,54
16,25±0,46
20,50±0,84
20,06±0,98
13,05±0,32

II дослідна
4,80±0,11
21,60±0,50*
10,41±0,76
13,75±0,52*
16,44±0,45*
23,12±0,38*
14,65±0,41*

Групи бджіл
III дослідна IV дослідна
4,56±0,06
4,76±0,09
22,71±0,55* 23,89±0,37**
10,25±0,48
12,82±0,20*
13,57±0,37* 14,46±0,45*
17,43±0,56* 13,38±0,43***
21,05±0,33
23,40±0,69*
14,97±0,51* 12,05±0,52

V дослідна
4,87±0,14
20,25±0,41
13,97±0,43**
12,96±0,43**
17,72±0,48*
24,41±0,53*
10,66±0,45*

Аналогічні вірогідні різниці вищого вмісту спостерігали і при дослідженні
триацилгліцеролів у тканинах бджіл II, IV і V груп (р<0,05) порівняно до контрольної групи.
Однак відносний рівень моно- і диацилгліцеролів у ІІ і ІІІ групах істотно не змінювався на тлі
вірогідно вищого вмісту у IV і V (р<0,05) групах. Поряд з тим, вміст вільного холестеролу і
НЕЖК у тканинах грудного відділу медоносних бджіл всіх дослідних груп був нижчим
(р<0,05-0,01) порівняно до контролю.
На основі аналізу цих даних можна стверджувати про важливу регуляторну функцію Ag
та Cu у складі добавок щодо обміну ліпідів і їхніх окремих класів в організмі медоносних
бджіл. Однак дані літератури щодо механізмів такого впливу відсутні. Можливо,
антиоксидантна дія цих елементів зменшує процеси пероксидації та утворення продуктів
перекисного окиснення ліпідів у тканинах бджіл дослідних груп. Встановлені відмінності
фракційного розподілу ліпідів тканин медоносних бджіл можуть зумовлюватися як
безпосереднім метаболічним впливом добавок, так і опосередковано через їхню взаємодію з
іншими мінеральними елементами. Фізіологічна дія сполук Ag і Cu також можлива через
активацію ферментних систем, у які ці мікроелементи включаються в процесі обміну,
проявляючи антагоністичний чи синергічний вплив, що властивий для інших біогенних
елементів.
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ВИСНОВКИ
Згодовування з цукровим сиропом цитратів Ag і Cu в дозах 0,5 і 1,0 мг зумовлювало
зміни вмісту загальних ліпідів і співвідношення їхніх класів у тканинах головного, грудного,
і черевного відділів організму медоносних бджіл. Встановлено вищий вміст загальних ліпідів
у тканинах голови, грудного (р<0,05) і черевного відділів медоносних бджіл, яким згодовували
0,5 мг Ag і Cu і нижчий у тканинах голови і черевного відділу, які отримували 1 мл Ag.
Високий рівень фосфоліпідів, моно- і диацилгліцеролів та триацилгліцеролів у тканинах
окремих відділів організму медоносних бджіл дослідних груп супроводжувався зниженням
відносного вмісту НЕЖК та вільного холестеролу у бджіл, що може мати визначальний вплив
на енергетичне забезпечення організму та життєдіяльність медоносних бджіл.
Перспективи досліджень. Перспективним напрямком подальших досліджень є
вивчення ліпідного складу продукції медоносних бджіл з врахуванням рівня важких металів у
пилку, воді та вивчення показників резистентності їх організму за умов згодовування різної
кількості добавок Аргентуму і Купруму і визначення оптимальної їх дози.
CONTENT OF LIPIDS IN THE TISSUES OF THE ORGANISM OF HONEY BEES
UNDER THE CONDITIONS OF FEEDING OF HONEY BEES BY CITRATE-CAPPED
SILVER AND COPPER NANOPARTICLESCITRATES
IN THE SUMMER-AUTUMN PERIOD
I. Dvylyuk, I. Kovalchuk, L. Romaniv
Institute of Animal Biology of NAAS
38, Stusа str., Lviv, 79000, Ukraine
SUMMARY
The article presents data on the content of total lipids and the ratio of their classes in the body
of honey bees under conditions of feeding with sugar syrup with the addition of citrate-capped silver
and copper nanoparticle in the summer-autumn period. According to the results of our investigates,
the growth of the content of total lipids in the tissues of the head, the thorax and abdomen of the
honey bees organism was noted and the probable differences of fractional distribution of lipids were
expressed.The investigates was conducted on 5 groups of honey bees, with 3 hives in each. Control
group (I) was fed with sugar syrup (1000 ml / week / bee), experimental group II - under similar
conditions, received a sugar syrup with the addition 0.5 mg citrate-capped silver nanoparticle, the
experimental group III - under similar conditions, received 1 mg citrate-capped silver per 1000 ml of
sugar syrup per bee colony for a week, and IV and V - respectively 0.5 and 1 mg of citrate-capped
copper nanoparticle in the form of citrate per 1000 ml of sugar syrup. Extraction of common lipids in
the samples of tissues of honey bees was carried out by the Folche method, and their amount was
determined gravimetrically. Under the conditions of feeding of honey bees by sugar syrup with
additives of citrate-capped silver and copper nanoparticles, a significantly higher content of total
lipids was observed in the tissues of the thoracic IV group (p <0,05). In addition, the expressed
differences in the ratio of individual classes of lipids in the tissues of bees of experimental groups
have been observed, namely: higher content of phospholipids, mono- and diacylglycerols and
triacylglycerols in the tissues of separate parts of the body of honey bees of experimental groups,
against the background of a decrease in the relative content of unsaturated fatty acids and free
cholesterol. The obtained results indicate positive changes in the content of individual lipid fractions,
which increase the metabolic accumulation of energy and plastic components of the trophic chain.
Keywords: HONEY BEES, SILVER CITRATE, COPPER CITRATE, PHOSPHOLIPIDS,
MONOACYLGLYCEROLS, TRIACYLGLYCEROLS, UNETHICAL FATTY ACIDS,
ESTERIFIED CHOLESTEROL, FREE CHOLESTEROL.
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СОДЕРЖАНИЕ ЛИПИДОВ В ТКАНЯХ ОРГАНИЗМА МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ
В УСЛОВИЯХ ПОДКОРМКИ ЦИТРАТАМИ АРГЕНТУМА И КУПРУМА
В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД
И. И. Двылюк, И. И. Ковальчук, Л. И. Романив
Институт биологии животных НААН,
ул. В. Стуса, 38, г. Львов, 79034, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены данные о содержании общих липидов и соотношение их классов
в организме медоносных пчел в условиях подкормки сахарным сиропом с добавлением
наноцитратов аргентума и купрума в летне-осенний период. По результатам опыта отмечено
повышение содержания общих липидов в тканях головы, грудного и брюшного отделов
организма пчел и выраженные достоверные разницы фракционного распределения липидов.
Для проведения опыта было сформировано 5 групп пчелиных семей, по 3 пчелосемьи
в каждой. Контрольная группа (I) получала подкормку сахарным сиропом (1000 мл / неделю /
пчелосемью), II опытная группа - при аналогичных условиях получала сахарный сироп с
добавлением Ag 0,5 мг в виде цитрата, III опытная группа - при аналогичных условиях
получала Ag в виде цитрата в дозах 1 мг на 1000 мл сахарного сиропа на пчелиную семью в
неделю, а IV и V - соответственно по 0,5 и 1 мг Сu в виде цитрата на 1000 мл сахарного сиропа.
Экстрагирования общих липидов в образцах тканей медоносных пчел проводили по методу
Фолча, а их количество определяли гравиметрическим методом.
В условиях подкормки медоносных пчел сахарным сиропом и добавок цитратов
серебра и меди наблюдали достоверно более высокое содержание общих липидов в тканях
грудного отдела IV группы (р <0,05). Кроме того, обнаружено выраженные различия по
соотношению отдельных классов липидов в тканях пчел опытных групп, а именно: высокое
содержание фосфолипидов, моно- и диацилглицеролов и триацилглицеролов в тканях
отдельных отделов организма медоносных пчел опытных групп на фоне уменьшения
относительного содержания НЭЖК и свободного холестерола. Полученные результаты
свидетельствуют о положительных изменениях по содержанию отдельных фракций липидов,
усиливают процессы метаболического накопления энергетических и пластических
компонентов трофической цепи.
Ключевые слова: МЕДОНОСНЫЕ ПЧЕЛЫ, ЦИТРАТ АРГЕНТУМА, ЦИТРАТ
КУПРУМА, ФОСФОЛИПИДЫ, МОНОДИАЦИЛГЛИЦЕРОЛЫ, ТРИАЦИЛГЛИЦЕРОЛЫ,
НЭЭТЕРИФИЦИРОВАННЫЕ
ЖЫРНЫЕ
КИСЛОТЫ,
ЭТЕРИФИЦИРОВАНЫЙ
ХОЛЕСТЕРОЛ, СВОБОДНЫЙ ХОЛЕСТЕРОЛ.
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ВПЛИВ РІЗНИХ СЕЛЕНОВМІСНИХ ДОБАВОК У РАЦІОНІ
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРЕТРАВНІСТЬ, ОБМІН АЗОТУ
ТА МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНІЗМІ БУГАЙЦІВ
П. Б. Захарчук1, аспірант
Подільський державний аграрно-технічний університет,
вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32316, Україна
Наведено результати досліджень з вивчення продуктивних показників бугайців,
перетравності кормів та обміну азоту, мінеральних елементів в організмі бичків за
використання різних селеновмісних добавок у їх раціонах. Встановлено, що різні селеновмісні
препарати істотно не вплинули на споживання кормів бичками дослідних груп. На кожну
голову контрольної групи було витрачено в середньому за добу 618 г перетравного протеїну,
або100 г на одну кормову одиницю. А у 1 і 2-й дослідних групах ці витрати складали 617–619 г
на 1 голову, або теж 100 г на 1 кормову одиницю. При цьому середньодобові прирости тварин
1 і 2-ї дослідних груп переважали над контролем відповідно на 67 г, або 8,7 % (Р<0,05); 82 г,
або 10,8% (Р<0,001). Відмічено, що збільшення вмісту селену в раціоні позитивно вплинуло на
коефіцієнти перетравності поживних речовин у тварин дослідних груп: суха речовина раціону
у бугайців контрольної групи перетравлювалася на 67,8 %, тоді як тварин 1–2-ї дослідних
груп 71,3–72 %, що на 5,1–6,1 % більше; перетравність сирого жиру у контрольних бугайців,
56,2 %, у дослідних на 9,3–10,2 % (Р<0,05) більше. Причому найвищі коефіцієнти
перетравності сирого жиру відмічені у бугайців 2-ї дослідної групи, яка отримувала в раціоні
селеновмісну добавку «Девівіт». Перетравність БЕР порівняно з контролем у тварин 1-ї
дослідної групи різниця становила 5,5; 2-ї дослідної — 6,5 %. У цілому кращі результати з
перетравності поживних речовин отримані в групі тварин, яким згодовували в раціоні
селеновмісний препарат «Девівіт». Встановлено позитивний вплив досліджуваних
селеновмісних добавок «Е-селен» і «Девівіт» в раціоні на обмін кальцію, сірки, цинку, міді і
селену.
Ключові слова: ТВАРИНИ, РАЦІОН, СЕЛЕН, ПЕРЕТРАВНІСТЬ, СИРИЙ ЖИР,
СУХА РЕЧОВИНА, БИЧКИ, ДОБАВКА, ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ, КОЕФІЦІЄНТ
ПЕРЕТРАВНОСТІ, МІНЕРАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ, БАЛАНС АЗОТУ.
Повноцінна годівля молодняку великої рогатої худоби, крім суто економічних
інтересів, передбачає забезпечення росту і розвитку телят з такою інтенсивністю, що гарантує
одержання м’ясної продукції конкурентоздатної якості [1, 2]. Для забезпечення високої
продуктивності, здоров’я і відтворної здатності тварин необхідно з раціонами постачати усі
без винятку поживні і біологічно активні речовини, незалежно від того у великих чи малих
дозах ці речовини необхідні тварині. Забезпечити поступлення у складі раціону необхідного
набору і кількості елементів живлення можна лише в тому разі, коли відома норма
згодовування і вміст їх у використовуваних для годівлі тварин кормах [1, 3].
В останні десятиріччя увага вчених-біологів привернута до селену, відомості про роль
якого в організмі як тварин, так і людини з 50-х років ХХ сторіччя постійно поповнюються.
Якщо до того часу він вважався надто токсичним елементом, то тепер доведена його
надзвичайно важлива біологічна роль. Інтенсивні медико-біологічні дослідження останніх
років засвідчують, що численні хвороби людини пов’язані з нестачею селену. Для їх
Науковий керівник – д. с.-г. н., професор Т. М. Приліпко
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профілактики і лікування медики рекомендують людям споживати за добу як мінімум 50, а як
оптимум — 200 мкг селену [4, 5]. У дослідах, проведених Т. М. Приліпко [6, 7], встановлено,
що за тривалого згодовування ремонтному і відгодівельному молодняку та коровам і бугаямплідникам досліджуваних доз селену (0,2–0,8 мг/кг СР раціону) вміст його у шерсті, крові,
молозиві, молоці, спермі, м’язах, печінці, нирках й інших органах жодного разу не
перевищував показники концентрації елемента в органах і тканинах здорової худоби, яка
утримувалася в інших природно-кліматичних зонах з достатнім рівнем селену в кормах і
раціонах, що свідчить про фізіологічну прийнятність розроблених доз селену.
Одним із основних джерел селену в північно-американській дієті є яловичина.
Враховуючи те, що використання селену в дозах, вищих за дієтичні потреби людей, зменшує
ризик значної кількості захворювань, вивчення накопичення цього елемента в яловичині
віднесено до числа актуальних. Результати досліджень [1, 2] показали, що яловичина може
бути збагачена селеном при використанні раціонів, складених з кормів, які вирощені на
грунтах з високим вмістом селену. Порівняно високий рівень надходження селену до
організму великої рогатої худоби забезпечує високе накопичення його в яловичині. Тому
метою наших досліджень було вивчення продуктивних показників бугайців за використання
різних селеновмісних добавок у їх раціонах.
Матеріали і методи. Науково-господарський дослід проводили на 3 групах бугайців
симентальської породи віком 12–14 місяців. Вивчали ефективність різних селеновмісних
препаратів у раціоні досліджуваних тварин на обмін речовин та їх відгодівельні якості.
Основний раціон годівлі бугайців усіх груп упродовж 188 днів основного періоду досліду був
ідентичним, але тваринам 1, 2 дослідних груп до комбікорму додавали відповідно «Е-селен» і
«Девівіт» для забезпечення загального вмісту в раціоні селену, встановленому
експериментальними дослідженнями Т. М. Приліпко [6] дозах для великої рогатої худоби —
0,3 мг/кг сухої речовини. У раціоні бугайців 1 контрольної групи рівень селену відповідав його
фактичному вмісту в кормі.
Результати й обговорення. Як показали отримані результати, різні селеновмістні
препарати істотно не вплинули на споживання кормів бугайцями дослідних груп.
У середньому за дослід загальна поживність добового раціону бугайців контрольної
групи у розрахунку на одну голову становила 7,64 к. од., а 1 та 2-ї дослідних груп відповідно
— 7,63; 7,64 к. од., тобто практично була однаковою. Те ж саме характерне і для протеїнової
поживності раціонів. Зокрема, на кожну голову контрольної групи було витрачено в
середньому за добу 618 г перетравного протеїну, або100 г на 1 к. од. А у 1 і 2-й дослідних
групах ці витрати становили 617–619 г на 1 голову, або теж 100 г на 1 к. од.
Щодо інших елементів живлення (сирий жир, сира клітковина, крохмаль, цукор,
кальцій, фосфор, каротин тощо), то вони в раціонах контрольних і дослідних тварин були
майже на одному рівні і відповідали нормам годівлі.
Незважаючи на відсутність різниці у споживанні кормів, інтенсивність росту бугайців
дослідних груп була вищою за контроль. Так, наприкінці досліду за живою масою однієї
голови бугайці 1 дослідної групи перевищували контрольних аналогів на 12,7 кг, а 2 дослідної
групи — на 15,9 кг. Внаслідок цього середньодобові прирости тварин 1 і 2-ї дослідних груп
переважали над контролем відповідно на 67 г, або 8,7 % (Р<0,05); 82 г, або 10,8 % (Р<0,001).
Зважаючи на те, що бугайці дослідних груп відрізнялися від контрольних аналогів
кращими середньодобовими приростами, в дослідженнях намагалися вияснити, що ж
зумовлювало таку різницю. Оскільки основним чинником при цьому могли бути передусім
корми, а вірніше, їх поживні речовини, на фоні науково-господарського експерименту
проводили обмінний (балансовий) дослід з вивченням перетравності поживних речовин
у трьох тварин з кожної піддослідної групи. У результаті було відмічено, що збільшення
вмісту селену в раціоні позитивно вплинуло на коефіцієнти перетравності поживних речовин
у тварин дослідних груп (табл. 1).
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Таблиця 1
Перетравність поживних речовин кормів у піддослідних бугайців (n=3; M±m), %
Групи
Показники
Суха речовина
Органічна речовина
Сирий протеїн
Сирий жир
Сира клітковина
БЕР

дослідні
контрольна
67,8±0,4
74,7±0,6
76,5±0,7
56,7 ±0,9
45,7±1,1
81,4±0,8

1
71,3±0,6*
77,7±0,7*
79,6±0,8*
62,0±0,7*
48,7±0,8
85,9±0,7*

2
72,0±0,5**
79,3±1,1*
81,3±0,6*
62,5±0,5*
51,2±0,6*
86,7±0,9*

Так, наприклад, суха речовина раціону у бугайців контрольної групи перетравлювалася
на 67,8 %, тоді як тварин 1-ї дослідної групи коефіцієнти перетравності цієї речовини сягали
71,3 %, що на 5,1 % (Р<0,05) більше. У тварин 2-ї дослідної групи перетравність сухої
речовини порівняно з контролем була вищою на 6,1 % (Р<0,01). Щодо коефіцієнтів
перетравності органічної речовини, то вони у бугайців дослідних груп були достовірно
(Р<0,05) вищі, ніж у контролі на 4,0–6,1 %.
У дослідних бугайців краще перетравлювався і сирий протеїн. Зокрема, тварини 1-ї
дослідної групи перевищували за цим показником контрольних аналогів на 4,0 % (Р<0,05), 2ї — на 6,2 %(Р<0,05).
Введені до раціону селеновмісні препарати покращували також перетравність сирого
жиру: у бугайців контрольної групи — на 56,2 %, а у дослідних — на 9,3–10,2 % (Р<0,05)
більше. Найвищі коефіцієнти перетравності сирого жиру відмічені у бугайців 2-ї дослідної
групи, яка отримувала в раціоні селеновмісну добавку «Девівіт». Стосовно коефіцієнтів
перетравності сирої клітковини, то вони хоча й були вищими у тварин усіх дослідних груп,
проте їх перевищення біометрично було недостовірним.
Щодо перетравності безазотистих екстрактивних речовин (БЕР), то у бугайців
дослідних груп перетравність БЕР, порівняно з контролем булла вищою. Зокрема, у тварин 1ї дослідної групи різниця становила 5,5; 2-ї дослідної — 6,5 %. Зазначені показники
міжгрупової різниці сягали лише першого порогу достовірності (Р<0,05).
Незважаючи на відсутність різниці у споживанні кормів, інтенсивність росту бугайців
дослідних груп була вищою за контроль. Середньодобові прирости тварин 1 і 2-ї дослідних
груп переважали над контролем відповідно на 8,3 % (Р<0,05); 10,3 % (Р<0,001). Найкращі
показники відмічені у бугайців 2-ї дослідної групи, які отримували в раціоні селеновмісну
добавку «Девівіт». На продуктивність тварин позитивно впливає не тільки висока
перетравність поживних речовин, а й ступінь конверсії протеїну кормів у продукцію, що
можна простежити за станом середньодобового балансу азоту у тварин. Дослідження
показало, що селеновий фактор відбився на характері обміну азоту в організмі піддослідних
тварин (табл. 2). Так, за практично однакового споживання азоту з кормами раціону бугайцями
усіх піддослідних груп виділення його з калом у дослідних тварин порівняно з контролем було
меншим на 4,76–5,42 г. Унаслідок цього доля перетравленого азоту у цих же тварин зростала
порівняно з контролем на 4,79–5,53 г. Проте, що стосується екскреції азоту з сечею, то вона у
дослідних бичків була дещо вищою і перевищувала контроль на 1,5–1,87 г. Загальна ж
кількість виділеного азоту з калом і сечею у бугайців дослідних груп порівняно з
контрольними аналогами була меншою на 3,26–3,55 г (Р<0,001).
Завдяки кращій перетравності азоту та його меншій екскреції з калом дослідні бугайці
відрізнялися від своїх контрольних ровесників вищим балансом цього елемента. Якщо у
тварин контрольної групи щодоби в організмі відкладалося 30,86 г азоту, то у бугайців 1-ї
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дослідної групи — на 329 г, або 10,7 % більше. Баланс азоту у тварин 2-ї дослідної групи був
вищим, ніж у контролі, на 3,66 г, або 11,9 %.
Таблиця 2
Середньодобовий баланс азоту у піддослідних бугайців (n=3; M±m), г/голову
Групи
Показники
Спожито азоту з кормами
Виділено з калом
Перетравлено: %
Виділено з сечею
Всього виділено
Відклалося у тілі (M±m): г
у % до спожитого
у % до перетравленого

дослідні

контрольна

1
119,29
24,34
94,95
60,02
85, 14
34,15±0,10**
28,63
35,91

119,26
28,03
91,23
58,52
88,40
30,86±0,16
25,88
34,53

2
119,37
22,32
97,05
60,39
84,85
34,52±0,12**
28,92
36,08

Щодо відносних показників обміну азоту в організмі піддослідних бичків, то вони були
такими. Зокрема, відкладання азоту у тілі контрольних бичків становило 25,88 % від спожитої
його кількості з кормами. У бугайців 1 та 2-ї дослідних груп ці відкладання азоту становили
відповідно 28,63; 28,92 %, що на 2,75; 3,04 % більше. Причому кращий результат
спостерігається у тварин 2-ї дослідної групи, яка отримувала в раціоні селеновмісну добавку
«Девівіт».
Відносно перетравленої кількості азоту у тілі контрольних бугайців його відкладалося
34,53 %. У дослідних же тварин цей показник був вищим на 1,38–1,55 %.
Отже, аналізуючи дані обміну азоту у піддослідних бугайців, можна відмітити
позитивний вплив досліджуваних джерел селену, а саме селеновмісних добавок «Е-селен» і
«Девівіт» в раціоні на показники балансу азоту, що пов’язано з кращою його перетравністю та
трансформацією у продукцію.
Виходячи з того, що високе засвоєння в організмі органічних речовин тісно пов'язане з
рівнем збалансованості раціонів за мінеральними елементами, під час проведення обмінного
досліду у піддослідних бугайців поряд з азотом визначали баланс кальцію, фосфору, сірки,
міді, цинку і селену.
У результаті відмічено, що баланс кальцію у бугайців усіх піддослідних груп був
додатним. Проте у бугайців дослідних груп характер обміну кальцію відрізнявся від
контрольної групи. Зокрема, відмічена тенденція зменшення екскреції кальцію з калом
у дослідних тварин порівняно з контролем на 0,44–0,96 г і з сечею — на 0,05–0,11 г.
Завдяки меншій екскреції кальцію з продуктами виділення збільшувалося його
відкладання у тілі тварин дослідних груп. Якщо в організмі контрольних бугайців щодоби
відкладалося 7,21 г кальцію, то у тварин 1 та 2 -ї дослідних груп відповідно на 0,65 і 0,96 г
більше. Причому міжгрупова різниця за показниками балансу кальцію у 2-й дослідній і
контрольній групах була достовірною (Р<0,05).
Щодо відносного засвоєння кальцію в організмі, то воно було на 1,35–2,11 % вищим у
тварин дослідних груп. Водночас у балансовому досліді ми не виявили чіткого впливу
досліджуваних селеновмісних добавок «Е-селен» і «Девівіт» на обмін фосфору.
Щоправда, відмічена лише тенденція до зменшення виділення фосфору як з калом, так
і з сечею у бугайців дослідних груп порівняно з контрольними аналогами. А ось щодо балансу
фосфору, то він у дослідних тварин або перевищував контроль (2-а дослідна група), або був
меншим за нього (1-а дослідна група). Те ж саме характерне і для показників відносного
засвоєння в організмі фосфору — у бугайців 2-ї дослідної групи відкладання фосфору до
спожитої його кількості становили 15,17 проти 14,61 % у контролі, а у тварин 1-ї дослідної
групи — 14,64 проти 14,61 % у контролі.
68

Отже, наведений аналіз обміну фосфору у піддослідних бугайців не дає підстав
стверджувати про вплив на нього досліджуваних селеновмісних добавок у раціоні.
Що стосується обміну сірки, то в досліді ми спостерігали відмінності його у тварин
дослідних груп порівняно з контрольними аналогами (табл. 3).
Таблиця 3
Середньодобовий баланс сірки у піддослідних бугайців (n=3; M±m), г/голову
Групи
Показники
Спожито з кормами
Виділено всього
У тому з калом
числі:
з сечею
Відкладено у тілі: г
у % до спожитого

дослідні

контрольна

1
23,26
16,17
10,99
5,18
7,09±0,10*
30,48

23,19
16,88
10,56
6,32
6,31±0,13
27,21

2
23,16
15,78
10,83
4,95
7,38±0,12**
31,87

Незважаючи на практично однакове споживання сірки тваринами усіх піддослідних
груп, її менше виділялося з організму бугайців дослідних груп, порівняно з контролем на 0,71–
1,11 г. Причому найменша екскреція цього елемента була у бугайців 2-ї дослідної групи із
селеновмісною добавкою в раціоні «Девівіт» .
Якщо проаналізувати обсяги сірки, виділеної окремо з калом і з сечею, то можна
побачити, що дослідні тварини за кількістю сірки, яка виділялася з калом, поступалися перед
контролем лише на 0,43–0,27 г, тоді як з сечею міжгрупова різниця була істотно помітною.
Наприклад, у контрольних бугайців щодоби з сечею виділялося 6,32 г сірки, а у тварин 1 та 2ї дослідних груп відповідно на 1,14 і 1,37 г, або 18,04 і 21,68 % менше. Вказана обставина і
зумовила більш високий баланс сірки у тілі дослідних бугайців: у тварин 1 та 2-ї дослідних
груп щодобові відкладання сірки у тілі перевищували контроль відповідно на 0,78 і 1,07 г, або
12,4 і 16,9 %. Різниця за показниками балансу сірки між бугайців 2-ї дослідної групи і
контролем відповідала другому порогу достовірності (Р<0,01), а між тваринами 1 та контролем
— першому порогу достовірності (Р<0,05). Якщо порівняти кількість відкладеної сірки у тілі
до спожитої, то дослідні бугайці перевищували контрольних на 3,27–4,66 %.
Поряд з обміном макроелементів (Са, Р, S) у досліді вивчали також баланс
мікроелементів — міді, цинку та селену. Підвищення рівня селену у бугайців дослідних груп
до 0,3 мг/кг проти 0,073 мг/кг СР у контролі за введення селеновмісних добавок в раціоні,
сприяло покращанню обміну міді (табл. 5). За однакового рівня споживання з кормами раціону
у тварин дослідних груп порівняно з контролем зменшувалося загальне виділення її з
організму на 4,5–5,8 мг. При цьому у бугайців дослідних груп порівняно з контролем
зменшувалася на 3,1–3,2 мг екскреція міді з калом і на 1,4–2,6 мг — з сечею. Унаслідок цього
збільшувалося відкладання її у тілі тварин 1 та 2-ї дослідних груп порівняно з контрольними
аналогами відповідно на 4,2 і 5,9 мг, або 11,9 (Р<0,05) і 16,7 % (Р<0,001). Баланс міді відносно
спожитої кількості у бугайців дослідних груп перевищував контроль на 12,5–16,5 %.
Як показали результати балансового досліду обміну цинку був аналогічним міді і
залежав від досліджуваних селеновмісних добавок в раціоні. У бугайців дослідних груп
порівняно з контролем зменшувалося загальне виділення цинку з організму на 9,7–22,7 мг, або
на 3,16–7,39 %. Причому дослідні тварини відрізнялися від контрольних аналогів меншою
екскрецією цинку як з калом, так і з сечею — відповідно на 7,1–19,7 мг і 2,6–2,9 мг. Варто при
цьому відзначити, що основна кількість цинку виділялася з калом — 61,6–64,3 %, а з сечею —
всього лише 1,8–2 % від спожитої кількості.
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У бугайців 1, 2-ї дослідних груп порівняно з контролем збільшувалося відкладання
цинку у тілі відповідно на 7,9 і 17,1 мг, або 5,5 і 12,0 %. Відносно спожитої кількості баланс
його у 1 і 2-й дослідних групах перевищував контроль на 5,7 і 12,3 %.
Зважаючи на те, що основними досліджуваними факторами в експерименті були різні
селеновмісні добавки в раціоні, надто важливим було простежити за обміном цього
мікроелемента у піддослідних бугайців. Як і передбачалося методикою, тварини дослідних
груп споживали селену значно більше, ніж бугайці контрольної групи (табл. 4).
Таблиця 4
Середньодобовий баланс селену у піддослідних бугайців (n=3; M±m), мг/голову
Групи
Показники
Спожито з кормами
Виділено всього
У тому з калом
числі:
з сечею
Відкладено у тілі: мг
у % до спожитого

дослідні

контрольна

1

0,549
0,545
0,380
0,165
0,004±0,00
7,3

1,506
1,044
0,675
0,369
+0,462±0,05***
30,6

2
2,258
1,473
0,894
0,579
+0,785±0,03***
34,7

У контрольних тварин загальне виділення селену з організму було меншим за спожиту
кількість, що зумовило його баланс на рівні 0,004 мг. У бугайців дослідних груп більше
споживання селену супроводжувалося і збільшенням його екскреції. Від спожитої кількості
селену 1,506 мг бугайці 1-ї дослідної групи виділяли його з калом 0,675 мг, або 44,%, 2-ї
дослідної — із спожитих 2,258 мг — 0,894 мг, або 39,6 %. Виділення селену з сечею у тварин
1, 2-ї дослідних груп становило відповідно 30,1 і 25,6 %.
Щодо балансу селену, то він у контролі, як уже згадувалося, був лише на рівні 0,004 мг,
а у тварин дослідних груп — 0,462 і 0,785 мг, або 30,6 і 34,7 % від спожитої кількості.
ВИСНОВКИ
1. На основі наведеного аналізу загалом можна стверджувати про позитивний вплив
досліджуваних препаратів в раціоні («Е-селен», «Девівіт») на перетравність поживних
речовин, що, у свою чергу, сприяє покращанню ефективності використання кормів і
підвищенню продуктивності тварин. Вищі результати з перетравності поживних речовин
отримані в групі тварин, яким згодовували в раціоні селеновмісний препарат «Девівіт».
2. Результати обмінного досліду свідчать про позитивний вплив досліджуваних
селеновмісних добавок «Е-селен» і «Девівіт» в раціоні на обмін кальцію, сірки, цинку, міді і
селену.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення
хімічного складу продуктів забою бугайців, яким будуть застосовувати раціони
з селеновмісними добавками.
EFFECT OF VARIOUS SELENIUM-CONTAINING ADDITIVES IN THE DIET
ON PRODUCTIVITY, DIGESTIBILITY, NITROGEN EXCHANGE
AND MINERAL ELEMENTS IN THE BODY OF BULLS
P. B. Zakharchuk
Podilsk State Agrarian-Technical University,
13, Shevchenko str., Kamyunetsk-Podilskyi, Khmelnytsk area, 32316, Ukraine
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SUMMARY
The results of researches on the productive indexes of bulls, digestion of feed and nitrogen
exchange, mineral elements in the body of bulls for the use of various selenium-containing additives
in their diets are given. It has been established that various selenium-containing drugs did not
significantly affect the consumption of feed by experimental groups of bulls. For each head of the
control group, an average of 618 g of digestible protein was consumed per day, or 100 g per feed unit.
In the 1st and 2nd experimental groups, these costs were 617–619 g per head, or 100 g per 1 feed
unit. At the same time, the average daily increments of animals of the 1st and 2nd experimental groups
prevailed over control, respectively, by 67 g, or 8.7 % (P<0.05); 82 g, or 10.8% (P <0.001). It was
noted that an increase in the amount of selenium in the diet had a positive effect on the digestibility
of nutrients in animals of experimental groups: the dry matter of the diet in the bulls of the control
group was digested by 67.8 %, while the animals of the 1–2 experimental groups 71.3–72 %, which
is 5.1–6.1 % more; the digestibility of raw fat in control bulls is 56.2 %, in experimental ones it is
9.3–10.2 % (P<0.05) more. Moreover, the highest coefficients of digestibility of raw fat are noted in
the bulls of the 2nd experimental group, which received in the diet of the selenium-containing additive
Devivit. Permeability of BER compared with control in animals of the 1st experimental group was
5.5; 2nd Experimental — 6.5%. In general, the best results from the digestibility of nutrients were
obtained in a group of animals fed diethylenavir «Devivit» in the diet. The positive influence of the
selenium — containing additives «E – selenium» and «Devivit» in the diet for exchange of calcium,
sulfur, zinc, copper and selenium is established.
Keywords: ANIMALS, DIET, SELENIUM, DIGESTION, RAW FAT, DRY MATTER,
BULLS, ADDITIVE, NUTRIENTS, MINERAL NUTRITION FACTOR, NITROGEN BALANCE.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК В РАЦИОНЕ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ПЕРЕВАРИМОСТЬ, ОБМЕН АЗОТА
И МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ БЫЧКОВ
П. Б. Захарчук
Подольский государственный аграрно-технический университет,
ул. Шевченко, 13, г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., 32316, Украина
АННОТАЦИЯ
Приведены результаты исследований по изучению производительных показателей
бычков, переваримости кормов и обмена азота, минеральных элементов в организме бычков
при использовании различных селеносодержащих добавок в их рационах. Установлено, что
различные селеносодержащие препараты существенно не повлияли на потребление кормов
бычками исследовательских групп. На каждую голову контрольной группы было потрачено в
среднем за сутки 618 г перевариваемого протеина, или 100 г на одну кормовую единицу. А в
1 и 2-й опытных группах эти расходы составляли 617–619 г на 1 голову, или же 100 г на
1 кормовую единицу. При этом среднесуточные приросты животных 1 и 2-ой опытных групп
преобладали над контролем соответственно на 67 г, или 8,7% (Р<0,05) 82 г, или 10,8 %
(Р<0,001). Отмечено, что увеличение содержания селена в рационе положительно повлияло на
коэффициенты переваримости питательных веществ у животных опытных групп: сухое
вещество рациона у бычков контрольной группы переваривалась на 67,8%, тогда как
животных 1–2-й опытных групп 71,3–72 %, что на 5,1–6,1 % больше; переваримость сырого
жира в контрольных бычков 56,2 %, в опытных на 9,3–10,2% (Р<0,05) больше. Причем самые
высокие коэффициенты переваримости сырого жира отмеченные в бычков 2-й опытной
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группы, которая получала в рационе селеносодержащую добавку «Девивит». Переваримость
МАР по сравнению с контролем у животных 1-й опытной группы разница составила 5,5; 2-й
опытной — 6,5 %. В целом лучшие результаты по переваримости питательных веществ
полученные в группе животных, которым скармливали в рационе селеносодержащий препарат
«Девивит». Установлено положительное влияние исследуемых селеносодержащих добавок
вае«Е-селен» и «Девивит» в рационе на обмен кальция, серы, цинка, меди и селена.
Ключевые слова: ЖИВОТНЫЕ, РАЦИОН, СЕЛЕН, ПЕРЕВАРИМОСТЬ, СЫРОЙ
ЖИР, СУХОЕ ВЕЩЕСТВО, БЫЧКИ, ДОБАВКА, ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА,
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕВАРИМОСТИ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, БАЛАНС АЗОТА.
Л І Т Е Р А Т У РА
1. Дяченко Л. С. Підвищення ефективності використання кормів бичками на відгодівлі
шляхом балансування раціонів за селеном / Л. С. Дяченко, Т. М. Приліпко // Корми і
кормовиробництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2004. — Вип. 54. —Вінниця.
–– С. 143–149.
2. Дяченко Л. С. Перетравність поживних речовин, обмін азоту та мінеральних
елементів за різних джерел селену в раціоні / Л. С. Дяченко, Т. М. Приліпко // Таврійський
науковий вісник. — Херсон, 2005. — Вип. 39, Ч. 1. — С. 13–26.
3. Вміст селену в кормах раціонів молочної худоби зони Поділля України /
Т. М. Приліпко, В. Б. Косташ, П. Б. Захарчук, С. Г. Ліщук // Proceedings of the International
Scientific Conference International Trends in Science and Technology (October 17, 2017, Warsaw,
Poland). — 2017. — С.48–52.
4. Gunta Utesh C. Selenium in soils and crops, deficiencies in livestock and humans:
Implications for management: Abstr. International Sumposium on soil and Plant Analysis
«Opportunities for Horizons for Soil, Plant and Water Analysis» Brisbane, March 22–26 / Gunta
Utesh C., Gurta Subhus C. // Comun. Soil Sci and Plant Anal. — 2000. — 31, N. 11–14.— Р. 1412.
5. Selenium accumulation in beet: Effekt of dietary stltnium and geographical area of animal
origin / K. J. Hinze, G. P. Lardy, M. J. Marchello, J. W. Finley // J. Agricultural Food Chem. — 2002.
— Vol. 50, N 14. — P. 3938–3942.
6. Перетравність поживних речовин за використання різних селеновмісних добавок в
раціоні бичків / Т. М. Приліпко, П. Б. Захарчук, В. Б. Косташ, О. П. Шулько // Науковий
вісник ЛНУ вет. мед. та біотехнлогій ім. С. З. Гжицького. Серія «Сільськогосподарські
науки». — Львів, 2016. — Т. 18, №2(67). — С. 204–209.
7. Prylipko T. The effect of different selenium sources on productivity and carcass quality
of pigs / T. Prylipko, V. Gonchar, V. Kostash // Scientific achievements in agricultural engineering,
agronomy and veterinary medicine. Polish Ukrainian cooperation. — Kraków, 2017. — Р. 35–43.
Рецензент — О. С. Грабовська, к. б. н., с. н. с., провідний науковий співробітник
лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень, Інститут біології тварин
НААН.

72

УДК 636.087.72
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У статті представлені одержані дані фактичного вмісту мікроелементів в кормах
ВАТ «Терезине» Білоцерківського району Київської області, які використовуються в годівлі
високопродуктивних корів. Всього було досліджено 432 зразки кормів, у тому числі по 24
зразки: соломи ячмінної і пшеничної, сіна вико-вівсяного і люцернового, силосу кукурудзяного,
сінажу люцернового, патоки кормової, дерті пшеничної, горохової, ячмінної і кукурудзяної,
сої, макухи соняшникової і соєвої, шротів соняшникового і соєвого, кормосуміші та
комбікорму-концентрату.
Встановлено, що загальний вміст Цинку, Купруму, Мангану, Кобальту, Йоду, а також
Селену у переважній більшості досліджуваних кормів є нижчим від рівня, наведеного в
деталізованих нормах годівлі тварин (1985 р.) для зони Лісостепу України. Для покриття
дефіциту мікроелементів у раціонах годівлі, необхідно встановити оптимальні дози
змішанолігандних комплексів цих мікроелементів та вивчити їх використання у годівлі
високопродуктивних корів різних порід в окремі періоди лактаційної діяльності.
Ключові слова: КОРМИ, СІНО, СОЛОМА, СИЛОС, СІНАЖ, ДЕРТЬ, МАКУХА,
ПАТОКА КОРМОВА, ШРОТ, МІКРОЕЛЕМЕНТИ, ЗМІШАНОЛІГАНДНІ КОМПЛЕКСИ.
На даний час в багатьох сільськогосподарських підприємствах України, які мають
добре розвинене тваринництво, використовуються сучасні, більш врожайні сорти кормових
культур. В зв’язку з цим, необхідно постійно вивчати їх хімічний склад, поживну цінність та
фактичний вміст в них мікроелементів, які відіграють важливу роль в нормалізації обмінних
процесів в організмі тварин [1].
Відомо, що вміст мікроелементів у кормах дуже непостійний і залежить від виду, сорту,
фази вегетації рослин, наявності їх у ґрунтах і не завжди забезпечує потреби
високопродуктивних корів у них. Тому для покриття їх дефіциту використовують сульфатні і
хлоридні солі мікроелементів. Введення в раціони солей мікроелементів, без врахування
фактичного їх вмісту в кормах, нерідко є причиною зайвої витрати кормів, зниження
продуктивності, порушення репродуктивних функцій, підвищення сприйнятливості до
захворювань і зменшення строків експлуатації тварин [2, 3].
Надлишок мікроелементів в раціонах корів [4] та низька їх засвоювальна здатність в
організмі із сульфатів, хлоридів та інших неорганічних сполук [5–7] приводить до забруднення
навколишнього середовища важкими металами [3, 5]. Тому для організації повноцінної годівлі
високопродуктивних корів необхідно встановити фактичний вміст мікроелементів у кормах,
виявити їх дефіцит і на цій основі вводити у раціони [1, 5].
Дослідженнями Г. Т. Кліценко [8], В. Т. Самохіна [9], Б. Д. Кальніцького [10],
С. П. Кузнєцова [1] та ін. розкриті механізми впливу мікроелементів на організм тварин та
вказані шляхи забезпечення раціонів дефіцитними мікроелементами за рахунок їх
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неорганічних солей, засвоєння яких складає 5-20 % [11], що приводить до забруднення
навколишнього середовища. Введення в раціони корів мікроелементів у формі органічних
мінералів (металохелатних комплексів) підвищує засвоєння їх організмом тварин до 90-98 %
[11, 12].
Сьогодні питаннями використання металохелатних комплексів різних мікроелементів
займаються [5, 7, 13–15]. Проте матеріалів із використання органічних форм мікроелементів
таких, як змішанолігандні комплекси Zn, Cо, Mn в раціонах високопродуктивних корів
голштинської породи в промислових комплексах Лісостепу України недостатньо.
Метою досліджень було визначення фактичного вмісту мікроелементів у кормах зони
Лісостепу України при встановленні оптимальних норм змішанолігандних комплексів Цинку,
Мангану і Кобальту в раціонах годівлі високопродуктивних корів по періодам лактації у
поєднанні із Суплексом Se і сульфатом купруму та йодитом калію.
Матеріали і методи. Корми для визначення в них вмісту мікроелементів відбирали в
умовах ВАТ «Терезине» Білоцерківського району Київської області. Всього було досліджено
432 зразки кормів, у тому числі по 24 зразки: соломи ячмінної і пшеничної, сіна вико-вівсяного
і люцернового, силосу кукурудзяного, сінажу люцернового, патоки кормової, дерті
пшеничної, горохової, ячмінної і кукурудзяної, сої, макухи соняшникової і соєвої, шротів
соняшникового і соєвого, кормосуміші та комбікорму-концентрату.
Мікроелементи визначали: Цинк, Купрум, Кобальт і Манган – на атомноабсорбційному аналізаторі [16]; Селен – за В.В. Єрмаковою, В.В. Ковальським, І.І. Назаренко
і ін. [17], Йод – фотометрично з використанням роданистого калію [18].
Результати й обговорення. Вміст мікроелементів у кормах в умовах ВАТ «Терезине»
Білоцерківського району Київської області приведений в таблиці.
Таблиця
Вміст в кормах мікроелементів, мг/кг натурального корму
Корми
Солома пшенична
Солома ячмінна
Сіно вико-вівсяне
Сіно люцернове

Цинк

Купрум

18,42-31,18
17,28-25,76
15,86-23,74
13,54-19,58

1,03-3,16
3,42-5,82
3,07-3,72
4,19-4,99

Силос
кукурудзяний
Сінаж люцерновий
Патока кормова

4,68-7,02

0,83-1,38

9,17-14,54
19,76-21,63

1,63-2,98
3,74-4,89

Дерть пшенична
Дерть горохова
Дерть ячмінна
Дерть кукурудзяна
Соя
Соя екструдована

22,98-24,86
20,71-26,97
25,76-38,48
22,62-28,44
30,78-34,72
31,84-35,97

Соняшникова
Соєва

40,02-54,53
38,86-44,38

Соняшниковий
Соєвий

40,40-55,43
39,76-45,48

Мікроелементи
Манган
Кобальт
Грубі
12,61-16,54
0,14-0,26
13,59-15,08
0,12-0,21
36,36-42,43
0,14-0,27
16,03-18,89
0,31-0,48
Соковиті
8,03-9,49

15,21-18,67
15,38-17,18
Зернові
1,54-2,02
29,60-40,83
4,20-4,93
8,46-10,97
2,23-3,09
12,36-13,99
2,00-2,97
3,75-4,89
9,88-10,96
23,37-26,84
10,00-12,09 23,68-27,23
Макуха
13,60-17,67 21,21-21,28
14,00-16,95 34,44-34,58
Шрот
20,29-20,96 30,38-30,78
16,00-17,49 37,68-38,15

Йод

Селен

0,13-0,49
0,36-0,52
0,13-0,28
0,12-0,19

0,024-0,039
0,035-0,045
0,031-0,035
0,036-0,051

0,07-0,23

0,25-0,51

0,015-0,028

0,12-0,45
0,44-0,67

0,13-0,19
0,52-0,73

0,030-0,038
0,012-0,019

0,24-0,51
0,18-0,30
0,16-0,28
0,18-0,29
0,37-0,58
0,41-0,59

0,31-0,52
0,20-0,43
0,21-0,30
0,11-0,34
0,09-0,13
0,11-0,15

0,026-0,059
0,052-0,086
0,057-0,078
0,050-0,063
0,0014-0,0028
0,0018-0,0029

0,17-0,30
0,17-0,29

0,28-0,41
0,20-0,41

0,111-0,119
0,120-0,129

0,25-0,39
0,31-0,36

0,33-0,70
0,40-0,49

0,121-0,137
0,132-0,140

Проведений аналіз досліджуваних зразків різних кормів показав, що вміст в них
названих мікроелементів був неоднаковий. Так, найбільший вміст Цинку (18,42-31,18 мг)
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серед грубих кормів був в соломі пшеничній, дещо менший у соломі ячмінній (17,28-25,76 мг)
і сіні вико-вівсяному (15,86-23,74 мг) та найменше його містилося у сіні люцерновому – 13,5419,58 мг.
Стосовно знаходження Купруму, Мангану, Йоду і Селену в соломі ячмінній, то вміст
Купруму коливався від 3,42 до 5,82 мг, Мангану – від 13,59 до 15,08 мг, Йоду – від 0,36 до 0,52
мг і Селену – від 0,035 до 0,045 мг та ці показники були вищими ніж в соломі пшеничній, а
Кобальту було дещо більше у соломі пшеничній – 0,14-0,26 мг проти 0,12-0,21 мг у соломі
ячмінній.
Серед досліджених зразків сіна вміст Купруму, Кобальту і Селену був вищим у
люцерновому сіні і він відповідно коливався: від 4,19 до 4, 99 мг; від 0,31 до 0,48 мг і від 0,036
до 0,051 мг. Щодо вмісту Мангану та Йоду, що вищі їх рівні були у віко-вівсяному сіні і
коливалися від 36,36 до 42,43 мг і від 0,13 до 0,28 мг в одному кілограмі сіна фактичної
вологості, відповідно. Слід також відмітити, що досліджувані зразки сіна суттєво не
відрізняються між собою за вмістом в них Цинку, Купруму, Кобальту, Йоду та Селену. Проте
за вмістом Мангану спостерігається перевага у 2,3 рази сіна вико-вівсяного над люцерновим.
У досліджених зразках соковитих кормів вміст Цинку, Купруму, Мангану, Кобальту і
Селену був дещо вищим у сінажі люцерновому (9,17-14,54; 1,63-2,98; 15,21-18,67; 0,12-0,45 і
0,030-0,038 мг, відповідно), тоді як у силосі кукурудзяному їх було менше (4,68-7,02; 0,831,38; 8,03-9,49; 0,07-0,23 і 0,015-0,028 мг, відповідно), а Йоду майже в два рази більше (0,250,51 проти 0,13-0,19 мг).
Слід зазначити, що в кормовій патоці Цинку, Купруму, Мангану, Кобальту, Йоду і
Селену містилося, мг: 19,76-21,63; 3,74-4,89; 15,38-17,18; 0,44-0,67; 0,52-0,73 і 0,012-0,019,
відповідно.
В зернових кормах вміст Цинку, Купруму і Кобальту був найвищим у сої екструдованій
(31,84-39,97 мг, 10,0-12,09 мг і 0,41-0,59 мг, відповідно), Мангану та Йоду – у дерті пшеничній
(29,60-40,83 мг і 0,31-0,52 мг, відповідно), а Селену – у дерті гороховій (0,052-0,086 мг) і
ячмінній (0,057-0,078 мг). Найменше, мг: Цинку – у дерті гороховій (20,71-26,97), Купруму –
у дерті пшеничній (1,54-2,02), Мангану – у дерті кукурудзяній (3,75-4,89), Кобальту – у дерті
ячмінній (0,16-0,28), Йоду і Селену – у сої (0,09-0,13 і 0,0014-0,0028, відповідно).
У макухах і шротах відмічено великі коливання у показниках вмісту досліджуваних
мікроелементів. Цинку в цих кормах виявлено найбільшу кількість – від 38,86 мг (макуха
соєва) до 55,43 мг (шрот соняшниковий). Найменше в макуках і шротах містилося Селену: від
0,111 мг – в макусі соняшниковій до 0,140 мг – у шроті соєвому, проте ці показники були
найбільшими в порівняні з показниками вмісту Селену в грубих, соковитих і зернових кормах.
Рівні Купруму та Мангану в макухах і шротах були більшими за рівні Кобальту і Йоду.
Найбільше Купруму знаходилося у шроті соняшниковому (20,29-20,96 мг), а Мангану – у
шроті соєвому (37,68-38,15 мг), Кобальту і Йоду – також у шроті соєвому, відповідно 0,31-0,36
мг і 0,40-0,49 мг.
Слід також відмітити більший вміст Цинку, Купруму, Мангану, Кобальту, Йоду і
Селену у соняшниковому і соєвому шротах. Ці вмісти були вищими, ніж у макухах та у
зернових кормах. Найбільше Кобальту (0,44-0,67 мг) та Йоду (0,52-0,73 мг) міститься в
кормовій патоці.
ВИСНОВКИ
В загальному, вміст мікроелементів у досліджуваних кормах ВАТ «Терезіне»
Білоцерківського району Київської області у переважній більшості є нижчим від рівня
наведеного в деталізованих нормах годівлі тварин (1985 р.) та верхніх граничних меж
орієнтовних їх норм. Тому, з метою ліквідації дефіциту досліджуваних мікроелементів,
необхідно встановити оптимальні дози змішанолігандних комплексів цих мікроелементів та
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вивчити їх використання у годівлі високопродуктивних корів різних порід в окремі періоди
лактаційної діяльності.
Перспективи досліджень. Буде вивчено вплив різних рівнів змішанолігандних
комплексів мікроелементів у раціонах годівлі високопродуктивних корів окремих порід на
показники їх продуктивності та відтворної функції.
CONTENT OF MICROELEMENTS IN FEEDS ZONE FOREST-STEPPE UKRAINE
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SUMMARY
The article presents the obtained data on the actual content of trace elements in feeds of OJSC
"Terezine" of the Bila Tserkva district of the Kyiv region, which are used in feeding high-productivity
cows. A total of 432 samples of feed were tested, including 24 samples: barley and wheat straw, oat
husks and alfalfa, corn silage, alfalfa hay, feed syrup, wheat germ, pea, barley and corn, soybean,
sunflower oil and soybean meal, sunflower meal and soy, feed mixture and concentrate.
It has been established that the total content of Zinc, Kuprum, Mangan, Cobalt, Iodine, and
Selenium in the vast majority of investigated feeds is lower than the level specified in the detailed
feeding standards of animals (1985) for the forest-steppe zone of Ukraine. In order to cover the deficit
of trace elements in feeding rations, it is necessary to establish optimal doses of mixed-ligand
complexes of these trace elements and to study their use in feeding high-yielding cows of different
breeds in separate periods of lactation activity.
Keywords: FODDER, HAY, STRAW, SILAGE, HAYLAGE, DIG, CAKE, MOLASSES
FEED, SHROT, TRACE ELEMENTS, MIXED-LIGAND COMPLEXES.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены полученные данные фактического содержания микроэлементов
в кормах ОАО «Терезино» Белоцерковского района Киевской области, которые используются
в кормлении высокопродуктивных коров. Всего было исследовано 432 образцов кормов, в том
числе по 24 образца: соломы ячменной и пшеничной, сена викоовсяного и люцернового,
силоса кукурузного, сенажа люцернового, патоки кормовой, дерти пшеничной, гороховой,
ячменной и кукурузной, сои, жмыха подсолнечного и соевого, шротов подсолнечного и
соевого, кормосмеси и комбикорма-концентрата.
Установлено, что общее содержание Цинка, Меди, Марганца, Кобальта, Иода, а также
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Селена в большинстве исследуемых кормов ниже уровня, приведенного в детализированных
нормах кормления животных (1985 г.) для зоны Лесостепи Украины. Для покрытия дефицита
микроэлементов в рационах кормления, необходимо установить оптимальные дозы
смешаннолигандных комплексов этих микроэлементов и изучить их использование в
кормлении высокопродуктивных коров разных пород в отдельные периоды лактационной
деятельности.
Ключевые слова: КОРМ, СЕНО, СОЛОМА, СИЛОС, СЕНАЖ, ДЕРТЬ, МАКУХА,
ПАТОКА КОРМОВАЯ, ШРОТ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, СМЕШАННОЛИГАНДНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОРМОВОЇ
ДОБАВКИ ЛІАТОКСИЛ НА КУРЧАТАХ-БРОЙЛЕРАХ
Т. Р. Левицький2, канд. с.-г. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Вивчали ефективність застосування кормової добавки Ліатоксил на курчатахбройлерах. Встановлено, що досліджувана кормова добавка позитивно впливає на
продуктивність курчат-бройлерів, сприяє покращенню засвоєння кормів. Застосування
кормової добавки Ліатоксил сприяло підвищенню живої маси курчат-бройлерів на 4,9 %,
підвищенню середньодобових приростів курчат на 5,3 %. При застосуванні кормової добавки
Ліатоксил підвищувався рівень білка в м’ясі птиці.
Ключові слова: КОРМОВА ДОБАВКА, ЛІАТОКСИЛ, ФУМАРОВА КИСЛОТА,
ЛИМОННА КИСЛОТА, БУРШТИНОВА КИСЛОТА.
Висока продуктивність сільськогосподарських тварин та птиці неможливо досягти без
забезпечення повноцінними та безпечними кормами. В сучасних умовах для виробництва
повнораціонних кормів широко застосовуються різноманітні кормові добавки. Згідно закону
України «Про безпечність та гігієну кормів» кормові добавки це речовини, мікроорганізми або
суміші, інші ніж кормовий матеріал або премікси, які спеціально додаються до корму або води
з метою виконання однієї чи декількох з таких функцій: задоволення поживних потреб тварин,
забезпечення сприятливого впливу на характеристики кормів, продуктів тваринного
походження, екологічні наслідки тваринницької діяльності, продуктивність та благополуччя
тварин, зокрема шляхом впливу на шлунково-кишкову флору та засвоюваність кормів чи колір
декоративних рибок та птахів, здійснення кокцидіостатичної чи гістомоностатичної дії.
Науковий консультант – д. вет. н., професор, академік НААН І. Я. Коцюмбас
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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.
Згідно з вимогами Європейського Союзу [2] та вітчизняних рекомендацій [3] вивчення
ефективності технологічних добавок може проводитися проводиться in vitro та in vivo.
Дослідження проведені нами in vitro показали ефективність застосування кормової добавки
стосовно стримування або знижування поглинання мікотоксинів, сприяння їх виведенню з
організму тварин та птиці [4]. Питання ефективності застосування на цільових тваринах
залишалося відкритим. Тому метою нашої роботи було вивчення ефективності застосування
кормової добавки Ліатоксил на цільових видах тварин – курчатах-бройлерах.
Матеріали й методи. Дослідження проведено на базі лабораторії контролю кормових
добавок та преміксів і віварію 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 завдяки її складу можна віднести до декількох функціональних
груп: консерванти – речовини або мікроорганізми, які захищають корм від пошкодження
мікроорганізмами або їх метаболітами, 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.
На цьому етапі нами було вивчено ефективність застосування кормової добавки in vivo
стосовно здатності кормової добавки покращувати процеси травлення, підвищувати
засвоюваність кормів за рахунок зниження рН і кислотно-зв’язуючої здатності корму.
Для проведення досліджень було сформовано, за принципом аналогів, 2 групи курчатбройлерів кросу Росс 308 по 20 голів у кожній, з восьми денного віку.
Протягом всього періоду дослідження у приміщенні дотримувалися стандартні
параметри мікроклімату і утримання птиці згідно із зоотехнічними та ветеринарними
вимогами по вирощуванню бройлерів кросу Росс 308.
Годівля птиці обох груп здійснюється ідентичними кормами у відповідності до
нормативних вимог з урахуванням віку птиці.
Птиця контрольної групи отримувала основний раціон. Птиця дослідної групи
отримувала основний раціон та кормову добавку з кормом із розрахунку 2 г/кг корму.
Тривалість досліду становила 35 днів.
Контрольними показниками були: загальний стан птиці, збереженість птиці,
зоотехнічні та гематологічні показники.
Лабораторні дослідження проводили в лабораторії контролю кормових добавок та
преміксів і лабораторії клініко-біологічних досліджень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових
добавок.
Для оцінки загального стану організму та характеристики змін основних параметрів
організму було підібрано ряд лабораторних тестів, що відповідали основним клінічним
вимогам. Морфо-функціональний стан організму птиці встановлювали за морфологічними,
імунологічними та біохімічними показниками крові, які визначали згідно зі
загальноприйнятими методиками [5, 6].
Для морфологічних досліджень використовували стабілізовану гепарином кров, а для
біохімічних досліджень – сироватку крові.
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У стабілізованій крові визначали наступні показники: вміст гемоглобіну, число
еритроцитів, лейкоцитів, гематокрит. У сироватці крові визначали: загальний білок –
рефрактометричним методом; вміст альбуміну сироватки та загальний вміст глобулінових
фракцій – методом мікрозонального електрофорезу на ацетаті целюлози за допомогою
приладу для мікрозонального електрофорезу Scan Power 300 та Scanion Lіra 400, Hospitex
Diagnostics).
У кінці досліду проводили патологоанатомічний розтин птиці для вивчення стану
внутрішніх органів, а також відбирали проби м’яса для дослідження хімічного складу.
Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність різниці
показників (р<0,05,) за критерієм Стьюдента.
Результати й обговорення. У результаті проведених досліджень встановлено, що
загальний стан птиці обох дослідних груп протягом досліду був задовільний. Загибелі птиці
протягом досліду не відмічено. При щоденному огляді птиці дослідної та контрольної груп
встановлено, що клінічний стан курей дослідної групи був задовільний, апетит був збережений
протягом усього досліду, відставання у рості та розвитку не спостерігалося. Зовнішній вигляд
задовільний, птиця була рухлива.
Годівля птиці здійснювалася згідно Рекомендацій по вирощуванню бройлерного
поголів’я кросу Ross 308 (2014 р.).
Одним із найважливіших інтегральних показників стану здоров’я птиці є зміни їх маси
тіла. Жива маса птиці протягом досліду наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка зміни маси тіла курчат бройлерів протягом досліду, г. (M±m, n=10)
Вік птиці, днів
8
42

контрольна
261 ± 22
2565 ± 92

дослідна
266 ± 27
2690 ± 85

Дані таблиці 1 свідчать, що жива маса курчат-бройлерів дослідної групи при
застосуванні кормової добавки в рекомендованій дозі в кінці досліду була вищою на 125 г, або
4,9 %, у порівнянні з контролем. Це свідчить про те, що внесення кормової добавки Ліатоксил
у рекомендованій дозі не викликало негативного впливу на масу курчат бройлерів протягом
досліду та сприяло підвищенню живої маси курчат-бройлерів у порівнянні з контролем.
Середньодобові прирости живої маси бройлерів наведені у таблиці 2.
Таблиця 2
Прирости маси курчат бройлерів протягом досліду
Групи птиці
Контрольна
Дослідна

Приріст за період досліду, г
2304
2424

Середньодобовий приріст за період досліду
65,8
69,3

З даних таблиці 2 видно, що загальний приріст живої маси за період досліду у птиці
дослідних груп був на 120 г вищим у порівнянні з контролем. Середньодобові прирости за
період досліджень становили 65,8 г у контрольній групі та 69,3 г у дослідній групі, що є вищим
на 5,3 %, у порівнянні з контролем.
Отже, дані таблиць 1 і 2 свідчать, що застосування кормової добавки Ліатоксил
позитивно впливає на ріст та розвиток курчат-бройлерів.
Таблиця 3
Показники конверсії корму в кінці досліду
Показники
Споживання корму за період досліду, г
Приріст курчат-бройлерів за період досліду, г
Конверсія корму,

Контроль
4574
2304
1,98
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Дослід
4574
2424
1,88

Дані таблиці 3 свідчать, що застосування кормової добавки сприяло підвищенню
конверсії корму. Так, затрати корму на 1 кг приросту у контрольній групі становило 1,98 кг,
тоді як у дослідній – 1,88 кг корму.
У кінці досліджень було проведено взяття крові для проведення досліджень, а також
проведено визначення маси внутрішніх органів курей, що отримували кормову добавку
Ліатоксил. В результаті проведених досліджень суттєвої різниці у масі внутрішніх органі у
птиці контрольної та дослідної груп не було виявлено.
За даними гематологічних досліджень крові курчат-бройлерів (табл. 4), у курчат
дослідної групи показник вмісту гемоглобіну був вищим на 9,8 %.Суттєвої різниці за іншими
досліджуваними показниками між контрольною та дослідною групами не спостерігалося.
Таблиця 4
Гематологічні показники курей-бройлерів за випробування ефективності
застосування кормової добавки Ліатоксил, (М±m, n=10)
Показники
Еритроцити, Т/л
Гемоглобін, г/л
Гематокрит,%
Лейкоцити, Г/л

Групи
Контроль
Дослід
Контроль
Дослід
Контроль
Дослід
Контроль
Дослід

Значення
2,2±0,08
2,4±0,12
82,1±3,2
90,2±3,3*
26,1±1,8
28,8±1,3
26,3±1,5
25,7±1,8

Примітка (тут і далі): різниця статистично вірогідна порівняно до контролю: * − р ≤ 0,05

За показниками білкового обміну птиці (табл. 5) відзначалося підвищення вмісту
загального білка в сироватці крові курчат дослідної групи.
При забої в кінці досліду було відібрано проби м’яса грудки для лабораторних
досліджень.
Результати досліджень представлені в таблиці 6.
Таблиця 5
Показники білкового обміну курей-бройлерів за випробування ефективності
застосування кормової добавки Ліатоксил, (М±m, n=10)
Показники
Загальний білок, г/л
альбуміни, %
глобуліни, %

Група
Контроль
Дослід
Контроль
Дослід
Контроль
Дослід

Значення
34,1±1,4
35,6±1,7
33,3±1,4
35,3±0,9
66,8±2,8
64,7±1,9
Таблиця 6

Хімічний склад м’яса піддослідної птиціза випробування ефективності
застосування кормової добавки Ліатоксил
Показники
Волога, %
Жир, %
Білок, %
Зола, %

Контрольна група
75,1
3,6
19,9
0,8

Дослідна група
74,6
2,7
21,1
0,9
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Як видно з даних таблиці 6, м’ясо птиці дослідної групи містить більше білка – на 1,2 %
та менше жиру – на 0,9 %, у порівнянні з контролем. Підвищення рівня білка в м’ясі птиці
очевидно пояснюється інтенсифікацією білкового обміну в організмі птиці під впливом
органічних кислот. Суттєвої різниці у вмісті вологи, золи не відмічено.
ВИСНОВКИ
1. У результаті проведених досліджень встановлено, що кормова добавка Ліатоксил
позитивно впливає на ріст та розвиток .курчат-бройлерів.
2. Досліджувана кормова добавка Ліатоксил позитивно впливає на продуктивність
курчат-бройлерів, сприяє покращенню засвоєння кормів. Застосування кормової добавки
Ліатоксил сприяло підвищенню живої маси курчат-бройлерів на 4,9 %, підвищенню
середньодобових приростів курчат на 5,3 %. При застосуванні кормової добавки Ліатоксил
підвищувався рівень білка в м’ясі птиці.
Перспективи досліджень. Проведення випробувань ефективності застосування
кормової добавки Ліатоксил in vivo на інших видах сільськогосподарської птиці та тварин.
EFFICIENCY OF USE TECHNOLOGICAL FEED ADDITIVE LIATOKSIL
FOR CHICKEN-BROILERS
T. R. Levytskyy
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
A study was made of the effectiveness of the use of the feed additive Liatoksil on broiler
chickens. It has been established that the studied feed additive positively affects the productivity of
chicken broilers, promotes the assimilation of feed. The use of feed additive Liatoksil contributed to
an increase in live weight of chicken broilers by 4.9 %, an increase in average daily increments of
chickens by 5.3 %. When using the livestock feed additive, the level of protein in poultry meat has
increased.
Keywords: FEED ADDITIVE, LIATOKSIL, FUMARIC ACID, CITRIC ACID, SUCCINIC
ACID.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
ЛИАТОКСИЛ НА ЦЫПЛЯТАХ-БРОЙЛЕРАХ
Т. Р. Левицкий
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Изучена эффективность применения кормовой добавки Лиатоксил на цыплятахбройлерах. Установлено, что исследуемая кормовая добавка положительно влияет на
продуктивность цыплят-бройлеров, способствует улучшению усвоения кормов. Применение
кормовой добавки Лиатоксил способствовало повышению живой массы цыплят-бройлеров на
4,9 %, повышению среднесуточных приростов цыплят на 5,3 %. При применении кормовой
добавки Лиатоксил повышался уровень белка в мясе птицы.
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ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ СИЛОСУВАННЯ ВИСОКОВОЛОГИХ
СУМІШОК ОДНОРІЧНИХ КОРМОВИХ КУЛЬТУР
ЗА ВИКОРИСТАННЯ НОВОЇ СИЛОСНОЇ ЗАКВАСКИ
Н. М. Федак, канд. біол. наук, с. н. с.,
С. П. Чумаченко, канд. біол. наук, с. н. с.
І. В. Душара, канд. с.-г. наук
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115, Україна
Визначено
оптимальні
дози
внесення
бактеріального
препарату
КT-L 18/1 при заготівлі силосу із сумішки підвищеної вологості. Встановлено, що внесення
закваски КT-L 18/1 у дозах 25 та 50 млн. життєздатних клітин на 1 кг зеленої маси сумішки
підвищеної вологості (78,5 %) сприяє оптимальному рівню активної кислотності у силосах
та співвідношенню між молочною та оцтовою кислотами на рівні 68 : 28 %. Оптимізація
бродильних процесів у дослідних варіантах силосів забезпечує збереженість сухої речовини на
межі 97,7 % за внесення закваски КT-L 18/1 у дозі 25 млн. життєздатних клітин на 1 кг
зеленої маси, а за використання подвійної дози (50 млн. життєздатних клітин на 1 кг зеленої
маси), вміст сухої речовини збільшився на 0,3 абс.% до зеленої маси.
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Важливим фактором, який впливає на якість силосу, є вологість маси, що силосується.
За вологості 60-65 % більшість кормових культур добре силосуються, втрати поживних
речовин при цьому не перевищують 10 % [1]. У Карпатському регіоні, з огляду на його агроекологічні особливості, склалися сприятливі умови для отримання високих врожаїв зеленої
маси сумішок злаково-бобових однорічних кормових культур, які за вмістом поживних
речовин, зокрема цукрів, є оптимальними для заготівлі високоякісних силосованих кормів [2].
Однак перезволоженість зони не дає можливості отримати зелену масу вологістю нижче 7680 %. Подрібнена силосна маса таких культур легко віддає клітинний сік з цукрами під час
ущільнення, що спричинює певні мікробіологічні процеси. Втрати сухих речовин від "угару"
становлять 15-20 %, до 5 % сухої речовини втрачається з соком, який витікає на дно траншеї.
Якість силосу із високовологої маси погіршується, він може бути перекисленим
Тому пошук і випробування нових екологічних консервантів біологічної природи та заквасок,
виготовлених на основі штамів пробіотичних мікроорганізмів, якісних і не шкідливих для
тваринного організму є актуальним, особливо для практики годівлі ВРХ в Карпатському
регіоні [3–7].
Матеріали і методи. Дослідження проводили у ДП “ДГ Оброшино” Пустомитівського
району Львівської області (вирощування сумішки однорічних кормових культур) та в
лабораторії годівлі тварин і технології кормів (закладка в ємностях сумішки з різними дозами
закваски КT-L 18/1, визначення хімічного складу, поживності та якісних показників різних
варіантів силосів).
Контролем слугував варіант без консерванту, а дослідні зразки було оброблено різними
дозами закваски КT-L 18/1 (I дослідний – 25 млн. життєздатних клітин, II дослідний – 50 млн.
життєздатних клітин на 1 кг зеленої маси). Всього 3 зразки. Перед закладкою визначено
хімічний склад та поживність зеленої маси за загальноприйнятими методиками зоотехнічного
аналізу [8]. Після завершення процесу силосування (90 діб) у всіх зразках визначено хімічний
склад та поживність, активну кислотність, вміст та співвідношення основних кислот бродіння
[9]. На основі цих показників, а також даних органолептичного дослідження встановлено клас
кожного варіанту силосів [8]. За даними хімічного аналізу встановлено ступінь втрат
поживних речовин у кожному із зразків.
Результати й обговорення. З метою визначення фактичного складу зеленої маси
сумішки проведено ботанічний аналіз снопів (табл. 1).
Таблиця 1
Ботанічний аналіз снопів
Складники
Овес
Вика яра
Різнотрав’я
Середня маса зразка, г

1
285
65
18
368

Сумішка, г
2
3
290
280
70
65
15
20
375
365

4
290
60
17
367

Середнє, г

%

286,3
65,0
17,5
368,8

77,6
17,9
4,5
100

Частка злакового компоненту (вівса) у зразках склала 77,6 %, бобового (вики ярої) –
17,9 %, різнотрав’я – 4,5 %.
Хімічний аналіз зразків силосів (табл. 2) показав, що із збільшенням дози закваски КTL 18/1 у них практично пропорційно збільшується вміст сирого протеїну та жиру за
одночасного зниження концентрації клітковини та БЕР щодо контрольного варіанту, що
очевидно обумовлено підвищенням активності та збільшенням пулу молочнокислих
мікроорганізмів у дослідних варіантах.
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Таблиця 2
Хімічний склад та поживність зразків, %
Зразки

Суха
речовина

Сумішка(17,9% бобових)

21,50

Контроль
I дослідний
II дослідний

20,84
21,44
21,80

Сирий
Сирий
Сира
протеїн
жир
клітковина
Зелена маса
3,0
0,92
6,80
Силос
2,80
0,83
6,15
2,90
1,12
6,07
3,31
1,30
5,95

Зола

Поживність,
к. од.

БЕР

1,82

8,96

0,20

1,78
2,15
2,31

9,28
9,20
8,93

0,19
0,21
0,22

Це підтверджується також вищою концентрацією молочної кислоти у дослідних
зразках силосів (табл. 3) і узгоджується з даними літератури [10, 11].
Підвищення вмісту протеїну щодо контролю становило відповідно по зразках 0,1 та
0,51 абс.%. Втрати поживних речовин (сухої речовини) у процесі силосування сумішки в
контрольному зразку склали 0,66 абс.%, у I дослідному – 0,06 абс.%, а в II дослідному зразку
вміст сухої речовини навіть збільшився на 0,3 абс.%. Таку ж тенденцію відзначено і щодо
сирого протеїну. Очевидно внесення закваски КT-L 18/1 сприяло зниженню втрат поживних
речовин зеленої маси. Особливо це стосується зразків, де препарат було застосовано у дозі 50
млн. життєздатних клітин на 1 кг зеленої маси.
Таблиця 3
Рівень рН та вміст органічних кислот у силосах, %
Зразки

рН

Всього
кислот

Контроль
I дослідний
II дослідний

4,45
4,23
4,18

2,17
2,35
2,45

Вільні кислоти
молочна оцтова
масляна
Сумішка
1,39
0,59
0,06
1,62
0,65
0
1,67
0,69
0

Співідношення кислот
молочна
оцтова масляна
64,05
68,93
68,16

27,18
27,65
28,57

2,76
-

Аналіз вмісту в зразках силосів органічних кислот (табл. 3) показав, що контрольний
варіант (без обробки) мав порівняно вищий показник рН (4,45) та містив певну кількість
масляної кислоти (2,76%), що є небажаним.
Оптимальне співвідношення між вмістом молочної та оцтової кислот відзначено у
зразках з внесенням закваски у дозі 25 і 50 млн. життєздатних клітин на 1 кг зеленої маси (6869 : 28-29 %).
За результатами наших досліджень проведено бальну оцінку силосів (табл. 4).
Таблиця 4
Бальна оцінка силосів
Зразки
Контроль
I дослідний
II дослідний

рН
1
3
3

Кислота
оцтова
Бали
3
3
3

молочна
7
7
7

масляна

Органолептика

0
2
2

1
3
3

Сума
балів
12
17
18

За сукупністю показників найбільше балів (17-18) отримали зразки з використанням
закваски відповідно у дозах 25 і 50 млн. життєздатних клітин на 1 кг зеленої маси – їх
віднесено до І класу. Контрольний варіант (без обробки) віднесено до ІІ класу якості (12 балів).

85

ВИСНОВКИ
1. Внесення закваски КT-L 18/1 в дозах 25 та 50 млн. життєздатних клітин на 1 кг зеленої
маси сумішки однорічних кормових культур підвищеної вологості (78-79 %) сприяло
накопиченню необхідного пулу молочнокислих мікроорганізмів, що забезпечило
оптимальний рівень активної кислотності у силосах та співвідношення між молочною та
оцтовою кислотами у зразках відповідно на рівні 68-69 : 28-29 %.
2. Оптимізація бродильних процесів у дослідних варіантах силосів забезпечила
збереженість сухої речовини корму на рівні 97,7 % за внесення закваски у дозі 25 млн.
життєздатних клітин на 1 кг зеленої маси, а за використання подвійної дози (50 млн.), вміст
сухої речовини збільшився на 0,3 абс.% до зеленої маси.
3. Пробіотичний препарат (закваска) КT-L 18/1 може бути використана як біологічний
консервант високовологої зеленої маси.
Перспективи досліджень. Є зміст продовжити дослідження в плані широкого
використання закваски КT-L 18/1 у виробничих умовах при заготівлі силосів із сировини
підвищеної вологості в умовах Карпатського регіону.
ELEMENTS OF ENSILAGE TECHNOLOGY OF ANNUALS FORAGE CROPS MIXTURE
WITH EXTRA HUMIDITY BY THE USE NEW SILAGE STARTER
N. Fedak, S. Chumachenko, I. Dushara
Institute of Agriculture of the Carpathian region of NAAS
5, Grushevskogo str., Obroshyno village, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine
SUMMARY
The optimal doses of bacterial composition КT-L 18/1 for preparation of silage from high
humidity mixture have been determined.
It was established that used doses of starter КT-L 18/1 - 25 and 50 million viable cells per 1
kg of green mass with high humidity (78,5 %) promoted optimal level of active acidity in SILAGE
and kept the ratio between milk and acetic acid at 68: 28%. It was shown that starter КT-L 18/1 dose
of 25 million viable cells per 1 kg of green mass leads to optimization of fermentation processes and
stored dry matter content in silage up to 97.7%. By the use of a double dose of starter КT-L 18/1 (50
million viable cells per 1 kg of green mass), the dry matter content increased by 0.3 abs% to the green
mass.
Keywords: GREEN MASS, NUTRIENTS SILAGE FERMENTS, ANNUAL FORAGE
CROPS, DRY MATTER, SILAGE QUALITY.
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ СИЛОСИРОВАНИЯ
ВЫСОКОВЛАЖНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВОЙ СИЛОСНОЙ ЗАКВАСКИ
Н. Н. Федак, С. П. Чумаченко, И. В. Душара
Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН
ул. Грушевского, 5, с. Оброшино, Пустомытовский р-н, Львовская обл., 81115, Украина
АННОТАЦИЯ
Определены
оптимальные
дозы
внесения
бактериального
КT-L 18/1 при заготовке силоса из смеси повышенной влажности.

86

препарата

Установлено, что внесение закваски КT-L 18/1 в дозах 25 и 50 млн. жизенноспособных
клеток на 1 кг зеленой массы смеси повышенной влажности (78,5 %) способствует
оптимальному уровню активной кислотности в силосах и соотношению между молочной и
уксусной кислотами на уровне 68 : 28 %.
Оптимизация бродильных процессов в опытных вариантах силосов обеспечивает
сохранность сухого вещества на уровне 97,7% при внесении закваски КT-L 18/1 в дозе 25 млн.
жизнеспособных клеток на 1 кг зеленой массы, а при использовании двойной дозы (50 млн.),
содержание сухого вещества увеличилось на 0,3 абс.% относительно зеленой массы.
Ключевые слова: ЗЕЛЕНАЯ МАССА, ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, СИЛОСНАЯ
ЗАКВАСКА, ОДНОЛЕТНИЕ КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, СУХОЕ ВЕЩЕСТВО, КАЧЕСТВО
СИЛОСОВ.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ
КОНСЕРВОВАНОГО БАКТЕРІАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ
ВОЛОГОГО ЗЕРНОФУРАЖУ
С. П. Чумаченко, канд. біол. наук, с. н. с.,
Н. М. Федак, канд. біол. наук, с. н. с.
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна
Введення до раціону молодняка свиней зерна пшениці, консервованої бактеріальними
препаратами Субтікон та KT-L-18/1 відповідно у дозах 10 та 8 мл робочої суспензії на 1 кг
зерна за період досліду забезпечило середньодобові прирости живої маси на рівні 668 та
670 г, що було на 6,8 та 7,5% вище, ніж у контролі. Морфологічні та біохімічні показники
крові свиней усіх груп були в межах фізіологічної норми.
Собівартість 1 ц приросту у I дослідній групі (Субтікон) знизилася на 126,0 грн., у II
дослідній (KT-L 18/1) – на 60,0 грн., а рівень рентабельності збільшився відповідно на 3,1 і
1,5% в порівнянні з контролем (без обробки).
Ключові слова: СВИНІ, ВІДГОДІВЛЯ, ВОЛОГЕ ЗЕРНО ПШЕНИЦІ, БАКТЕРІАЛЬНІ
ПРЕПАРАТИ.
Однією з найважливіших проблем кормовиробництва є переробка та зберігання
зернофуражу підвищеної вологості, зокрема з огляду на те, що він в раціонах жуйних тварин
складає 30-50, а моногастричних та птиці – до 95% (за поживністю). Особливо актуальною
вона є для Карпатського регіону України де надмірна зволоженість не дає можливості
отримати зерно природною вологістю нижче 25-30% (при оптимумі для введення в
комбікорми – 10-15 %), що призводить до його самонагрівання з різким погіршенням якості
[1, 2].
Існують різні способи зберігання високовологого зерна, зокрема штучне досушування,
зберігання у вакуумі, герметизація, що в даний час економічно не вигідно, через високу
вартість енергоносіїв. Так, у витратах при сушінні зерна вартість палива та електроенергії
становить до 90% загальних витрат. Затрати енергоносіїв на зниження вологості зерна з 25 до
15% у 1,3 рази більші, ніж затрати на його вирощування [3–5].
Консерванти хімічної природи, які застосовували для цих цілей або надто дорогі, або
токсичні, або володіють стійким небажаним запахом. Відомі вітчизняні консерванти зерна,
виготовлені на основі вулканічного туфу – сапоніту «Зернол-2», «Зернол-3» та «Туфогель»
мають відносно високу вартість [6–8]. Тому пошук консервантів біологічної природи і
розробка технологічних прийомів консервування зернофуражу підвищеної вологості є
актуальним особливо для практики кормовиробництва та годівлі сільськогосподарсьих
тварин у Карпатському регіоні.
Матеріали і методи. У виробничих умовах законсервовано два варіанти зерна озимої
пшениці (по 300 кг кожного) вологістю 21,5 % пробіотичними препаратами Субтікон та
KT-L 18/1 (виробництва Чернігівського ІСМАВ НААН) в дозах 10 і 8 мл робочої суспензії на
1 кг сировини. У ФГ ”Едем“ Жовківського району Львівської області проведено наукововиробничий дослід на відгодівельних свинях методом груп-аналогів з метою встановлення
впливу згодовування законсервованого зерна на фізіологічний стан їх організму та
продуктивність.
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Для досліду було підібрано 30 поросят, аналогів за живою масою, які розподілили на 3
групи, по 10 гол. у кожній. Середня жива маса тварин по групах складала відповідно 65,4; 64,1
та 66,0 кг. Дослід проводили за схемою, представленою в табл. 1.
Таблиця 1
Схема досліду (n=10)
Групи
Контрольна
І дослідна
ІІ дослідна

Характер годівлі
Зернова група комбікорму представлена дертю неконсервованого зерна пшениці
Еквівалентна за масою кількість зерна пшениці, законсервованої препаратом Субтікон
Еквівалентна за масою кількість зерна пшениці, законсервованої препаратом KT-L 18/1

Параметри годівлі, а саме: загальна поживність раціону – 2,8-3,7 к. од., питома частка
концентратів на рівні 75-80% від загальної поживності, а коренеплодів – 15-16 % забезпечують
середньодобові прирости на рівні 650 г.
В пробах крові, відібраних із хвостової вени за дві години до ранкової годівлі визначали
загальний білок, його фракції, кількість еритроцитів, концентрацію гемоглобіну [9–10].
Контроль за динамікою живої маси проводили шляхом щомісячних індивідуальних
зважувань.
Результати й обговорення. Через 70 діб від початку облікового періоду досліду
відібрано проби крові від 3 найбільш виражених аналогів з кожної групи та визначено
заплановані показники (табл. 2).
Таблиця 2
Фізіолого-біохімічні показники крові свиней (n=3), M±m
Групи
Контрольна
І дослідна
ІІ дослідна

Еритроцити,
млн/мм3
5,1±0,04
5,3±0,08
5,3±0,05

Показники
Загальний
білок, г/%
6,5±0,08
6,6±0,09
6,7±0,11

Гемоглобін,
г/%
9,7±0,09
9,7±0,13
9,9±0,15

Альбуміни,
г/%
3,3±0,07
3,2±0,04
3,4±0,06

Глобуліни,
г/%
3,4±0,08
3,7±0,11
3,5±0,10

Показники червоної крові (табл. 2) у тварин всіх груп знаходилися в межах
фізіологічної норми. Не виявлено суттєвих відмінностей у концентрації загального білка крові
та його фракцій, хоча відзначено тенденцію до зростання вмісту загального білка у свиней
дослідних груп.
Середньодобові прирости живої маси за період досліду відповідно по групах склали
624, 668 та 670 г (табл. 3).
Таблиця 3
Продуктивність свиней
Показники
Кількість голів
Жива маса, кг:
на початку досліду
в кінці досліду
Приріст: загальний, кг
середньодобовий, г
В % до контролю

контрольна
10

Групи
I дослідна
10

II дослідна
10

65,4±2,31
109,7±3,55
44,3±1,64
624±25,7
-

64,1±3,02
111,5±4,29
47,4±1,78
668±30,8
6,8

66,0±2,75
113,6±4,08
47,6±1,55
670±29,5
7,5

Ріст продуктивності позитивно позначився на економічних показниках відгодівлі з
використанням експериментального зернофуражу (табл. 4).
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Таблиця 4
Економічні показники відгодівлі
Показники
Тривалість періоду, діб
Жива маса вкінці досліду, кг
Валовий приріст однієї голови, кг
Собівартість 1 ц приросту, грн.
Прибуток 1 ц приросту, грн.
Рівень рентабельності, %

Контрольна
71
109,7
44,3
5350
1350
25,2

Групи
I дослідна
71
111,5
47,4
5224
1476
28,3

II дослідна
71
113,6
47,6
5290
1410
26,7

Так, собівартість 1 ц приросту у I дослідній групі (Субтікон) знизилася на 126,0 грн., у
II дослідній (KT-L 18/1) – на 60,0 грн., а рівень рентабельності збільшився відповідно на 3,1 і
1,5 %, в порівнянні з контролем (без обробки).
ВИСНОВКИ
1. Введення до раціону молодняка свиней зерна пшениці, обробленої препаратами
Субтікон та KT-L-18/1 відповідно у дозах 10 та 8 мл робочої суспензії на 1 кг зерна за період
досліду забезпечило середньодобові прирости живої маси на рівні 668 та 670 г, що було на 6,8
та 7,5% вище, ніж у контролі.
2. Морфологічні та біохімічні показники крові свиней усіх груп були в межах
фізіологічної норми.
3. Собівартість 1 ц приросту у I дослідній групі (Субтікон) знизилася на 126,0 грн., у II
дослідній (KT-L 18/1) – на 60,0 грн., а рівень рентабельності збільшився відповідно на 3,1 і
1,5% в порівнянні з контролем (без обробки).
Перспективи досліджень. Проведення досліджень щодо ефективності використання
означених бактеріальних препаратів на інших видах сільськогосподарських тварин
EFFICIENCY OF PIGS FATTENING WITH USING WET FORAGE PRESERVED BY
BACTERIAL PREPARATIONS
S. Chumachenko, N. Fedak
Institute of Agriculture of the Carpathian region of NAAS
5, Grushevskogo str., Obroshyno village, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine
SUMMARY
Addition to the rations of young pigs wheat grain preserved with bacterial starter Subticon
and KT-L 18/1 at doses of 10 and 8 ml per 1 kg of grain provided to increase average daily body
weigh to 668 and 670 g which was 6,8 and 7,5 % higher than in control. Morphological and
biochemical parameters of pigs blood in all researchers groups were in the physiological norm.
Cost price of 1 c of additional growth in the research group I (Subticon) decreased by 126,0
UAH, in II research (KT-L 18/1) - by 60,0 UAH, and profitability increased to 3,1 and 1,5 %
compared with control.
Keywords: PIGS, FATTENING, WET WHEAT, BACTERIAL PREPARATIONS.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТКОРМА СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КОНСЕРВИРОВАННОГО БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
ВЛАЖНОГО ЗЕРНОФУРАЖА
С. П. Чумаченко, Н. Н. Федак
Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН
ул. Грушевского, 5, с. Оброшино, Пустомытовский р-н, Львовская обл., 81115, Украина
АННОТАЦИЯ
Введение в рацион молодняка свиней зерна пшеницы, консервированной
бактериальными препаратами Субтикон и KT-L 18/1 соответственно в дозах 10 и 8 мл рабочей
суспензии на 1 кг зерна за период опыта обеспечило среднесуточные привесы живой массы на
уровне 668 и 670 г, что на 6,8 и 7,5% выше, чем в контроле. Морфологические и
биохимические показатели крови свиней всех групп были в пределах физиологической нормы.
Себестоимость 1 ц прироста в I опытной группе (Субтикон) снизилась на 126,0 грн., во II
опытной (KT-L 18/1) – на 60,0 грн., а уровень рентабельности увеличился соответственно на
3,1 и 1,5 % по сравнению с контролем (без обработки).
Ключевые слова: СВИНЬИ, ОТКОРМ, ВЛАЖНОЕ ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ,
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
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КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ
ТА ВЕТЕРИНАРНА МЕД ИЦИНА

УДК 636.7.09:616.8-089

АЛГОРИТМ НЕВРОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОХІРУРГІЧНИХ ШКАЛ
ПРИ СПІНАЛЬНИХ ТРАВМАХ У СОБАК
Р. В. Білошицький, аспірант кафедри хірургії і патофізіології імені акад. І. О. Поваженка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Київ, 03041, Україна
Актуальним питанням у ветеринарній неврології є дослідження стану пацієнта після
травматичного ушкодження осьового скелета використовуючи нейрохірургічні шкали. При
проведенні клінічного огляду стан тварини оцінюється за допомогою Протоколу
неврологічного обстеження із визначенням локалізації місця вірогідного ушкодження і
соматома, який відповідає певній парі спинномозкових нервів. Точне виявлення місця ураження
дозволяє правильно сформулювати прогноз, метод хірургічного втручання і
медикаментозного лікування в умовах стаціонарного утримання в клініці ветеринарної
медицини.
Ключові слова: ASIA, НЕВРОЛОГІЧНИЙ ПРОТОКОЛ, СЕНСОРНА ФУНКЦІЯ,
НЕЙРОХІРУРГІЧНА ШКАЛА, СОМАТОМ.
Мета досліджень – провести неврологічне дослідження у тварини, що зазнала травм
хребта і спинного мозку з частковою або повною втратою рухової активності.
Матеріали і методи. Неврологічний протокол Neurologic Examination Form (2010);
нейрохірургічні шкали по визначенню градації сенсорної і моторної функції ASIA; Шкала
тяжкості порушення ASIA (American Spinal Injury Association); ASIA Impairment Scale (AIS).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для отримання об'єктивної оцінки стану
тварини використовується неврологічний протокол (табл. 1) із наступним визначенням
ураження відділів хребта чи відповідних груп нервів. Основними його показниками є
дослідження голови, 12 пар черепно-мозкових нервів, визначення спінальних і постуральних
рефлексів, больової чутливості. Цінними даними також вважаються оцінка ходи і розміщення
тіла у просторі. Виявлення наявних клінічних ознак у тварини, можна згрупувати у
неврологічний синдром, який, як правило, має більш тяжчий перебіг і обережний прогноз.
Локалізація ушкодження (нь):
Тяжкість ушкодження (нь): легкі, помірні, тяжкі.
Протокол: Neurologic Examination Form (2010)
Після виявлення локалізації і тяжкості ушкодження проводиться визначення градації
моторної і сенсорної функції. Шкала моторної функції має градацію від 0 до 5 з виявленням
активності рухів та здатності утримання кінцівок в заданому положенні, включаючи больовий
синдром (табл. 2).
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Таблиця 1
Неврологічний протокол
ВЛ = вліво, ВП = вправо; Т = так, Н = ні; Н/С/В/П: Н = в нормі, С = сповільнений, знижений або ослаблений,
В = відсутній, П = підсилений
Дослідження голови
Судомні напади (Т/Н)

Ментальний статус (опис)

Притискання голови (Т/Н)

Поворот голови (Т/Н і направлення)

Некоординовані рухи головою або тремор голови (Т/Н)
Опущення голови (Т/Н і направлення)
Дослідження черепно-мозкових нервів
Вліво Вправо
Вліво Вправо
Нюх (Т/Н)

Рефлекс загрози (Т/Н)

Зір (Т/Н)

Середній розмір зіниці (Т/Н)

Мідріаз (Т/Н)

Міоз (Т/Н)

Прямий рефлекс зіниці (Т/Н)

Співдружній рефлекс зіниці (Т/Н)

Страбізм (косоокість) і направлення (Т/Н)

Позиційний страбізм (Т/Н)

Птоз (Т/Н)

Енофтальм (Т/Н)

Ретракція очного яблука (Т/Н)

Інтраназальна чутливість (Т/Н)

Атрофія скроневого/жувального м'яза
(Т/Н)

Тонус щелеп (Н/С/В/П)

Діапазон руху щелеп (Н/С/В/П)

Рефлекс повік, вушний рефлекс і
щічний рефлекс (Н/С/В/П)

Нормальний ністагм (Т/Н)

Мимовільний ністагм (Т/Н)

Ністагм положення (Т/Н)

Слух (Т/Н)

Ковтання (Т/Н)

Регургітація (Т/Н)

Зміна голосу (Т/Н)

Стридор (Т/Н)

Атрофія трапецієподібного м'яза (Т/Н)

Атрофія язика (Т/Н)

Оцінка ходи (хода, рись, галоп, повороти, крок, одностороння хода, тест «візок»)
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Дослідження шиї і грудних кінцівок
Вліво
Стрибання (Н/С/В)
Свідома пропріорецепція (Н/С/В)

Дослідження спини, тазових кінцівок, ануса та
хвоста

Вправо
Поступальні рефлекси
Стрибання (Н/С/В)
Свідома пропріорецепція
(Н/С/В)
Спінальні рефлекси
Колінної чашки (Н/С/В/П)

Двоголового м'яза плеча (Н/С/В/П)

Литковий (Н/С/В/П)

Триголового м'яза плеча (Н/С/В/П)

Краніального великогомілкового
м'яза (Н/С/В/П)

Променевого розгинача зап'ястка
(Н/С/В/П)

Сідничного нерва (Н/С/В)
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Вліво

Вправо

Згинача (Н/С/В)

Згинача (Н/С/В)

Перехресного розгинача (Т/Н)

Перехресного розгинача (Т/Н)
Анальний (Н/С/В)

Вліво

Хвоста (Н/С/В)
Різне
Вправо

Рефлекс Бабінського (Т/Н)

Рефлекс Бабінського (Т/Н)

Атрофія м'язів (Т/Н, локалізація)

Атрофія м'язів (Т/Н, локалізація)

Вліво

Вправо

Неконтрольоване
сечовипускання (Т/Н)
Довільні рухи хвостом (Т/Н)
Больова чутливість
Біль в ділянці шиї (Т/Н)

Біль в ділянці шиї (Т/Н)
Поверхнева чутливість (Т/Н)

Поверхнева чутливість (Т/Н,
локалізація)

Глибока больова чутливість (Т/Н)

Шкірний рефлекс тулуба
(рефлекс паннікуліта) (Т/Н,
локалізація)
Глибока больова чутливість(Т/Н)
Таблиця 2
Градація моторної функції ASIA

0

Тотальний парез

1

Незначні м'язові скорочення, що визначаються візуально чи пальпаторно

2

Активні рухи у повному об'ємі в напрямку гравітації

3

Активні рухи у повному об'ємі проти гравітації

4

Активні рухи у повному об'ємі проти гравітації і часткова здатність до утримання кінцівки в заданому
положенні проти опору

5

Нормальна рухова активність, активні рухи у повному об'ємі проти гравітації, повна здатність до
утримання кінцівки в заданому положенні проти опору

5*

Нормальна рухова активність, активні рухи у повному об'ємі проти гравітації, повна здатність до
утримання кінцівки в заданому положенні проти опору визначають за відсутності перешкоджаючих
факторів (біль)

NT

Не перевірялася (іммобілізація, ампутація кінцівки чи контрактура >50 % об'єму рухів)

У гуманній медицині рухова функція визначається за 6 бальною шкалою ASIA. Шкала
використовується для кожного відділу хребта осьового скелета (C, T, L, S хребців), відповідно
для лівої і правої сторони тіла [2, ст. 187]. Сенсорна функція шкіри класифікується за шкалою
від 0 до 2 балів відповідно до чутливості на дотик голкою або пощипуванням москітом Пеана
соматом, які відносяться до певного сегменту спинномозкових нервів. В результаті, при
проведенні вказаного дослідження, визначається ступінь ушкодження нервів (табл. 3).
Таблиця 3
Градація сенсорної функції ASIA
0

Відсутня (анестезія)

1

Порушена (гіпо- чи гіперестезія)

2

Нормальна
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Дослідження чутливості в медицині проводиться за 3-х бальною шкалою: 0- abs,
1 - дизестезія, 2 - норма) [2, ст. 187].
Міжнародний стандарт неврологічної класифікації спінальної травми вперше був
розроблений Американською асоціацією спінальної травми (ASIA) у 1982 році, щоб
уніфікувати дані Національного статистичного центру спінальної травми. У 1989-1990 рр.
комітетом ASIA були визначені ключові групи м'язів та сенсорні точки для визначення ступеня
та рівня пошкодження спинного мозку [1].
Найбільш значні зміни в рекомендації були внесені у 1992, 1996 та 2000 роках. У другій
редакції практичне керівництво вийшло у 2003 році.
Обстеження ключових груп м'язів проводять у напрямку від ростральних сегментів до
каудальних. ASIA рекомендує визначати рівень пошкодження за найнижчим сегментом зі
збереженою функцією [1]. Повним пошкодженням комітет ASIA визначив таке пошкодження,
при якому відсутня сенсорна та моторна функції в ділянці ануса та промежини, що
іннервуються відповідними сегментами спинного мозку (табл. 4) [3, ст. 347].
Сьогодні ветеринарними лікарями широко використовуються вище перераховані шкали
і протоколи неврологічного дослідження, так як дозволяють швидко встановити попередній
діагноз і провести його уточнення шляхом використання комп'ютерної або магнітнорезонансної томографії.
Таблиця 4
Шкала тяжкості порушення ASIA (American Spinal Injury Association) ASIA Impairment Scale (AIS)
A
(Повне)

Відсутня сенсорна та моторна функції в ділянці ануса та промежини, що іннервується S4-S5
сегментами спинного мозку

B
(Неповне)

Збережена сенсорна, але відсутня моторна функція у сегментах нижче неврологічного рівня,
включаючи сегменти S4-S5

C
(Неповне)

Моторна функція нижче неврологічного рівня збережена, проте більше половини ключових
м'язів нижче неврологічного рівня мають силу менше 3-х балів

D
(Неповне)

Моторна функція нижче неврологічного рівня збережена і принаймні половина ключових
м'язів нижче неврологічного рівня мають силу 3 бали і більше

E (Норма)

Моторна та сенсорна функції нормальні

Результати й обговорення. Як приклад неврологічного дослідження з використанням
нейрохірургічних шкал приводимо виписку з історії хвороби собаки Джессіка породи німецька
вівчарка, 6 р, суки (♀), вагою 37 кг.
Після зібрання детального анамнезу від власників, провели ретельне обстеження
органів і систем організму тварини згідно плану і визначили всі зміни, що були виявлені.
Дослідження голови: ментальний статус - тварина в свідомості, судом і
некоординованих рухів не спостерігається. Дослідження черепно-мозкових нервів: порушень
не виявлено. Оцінка ходи: парез тазових кінцівок, відмічені вимушені повороти тулубу в
результаті больового синдрому. Дослідження грудних і тазових кінцівок: стрибки неможливі,
свідома пропріоцепція присутня. Спінальні рефлекси: при дослідженні грудних кінцівок
порушень не виявлено. Стосовно тазових кінцівок відмічений парез. Тонус анального
сфінктера знижений, спостерігається мимовільне виділення калових мас. Розташування хвоста
вимушене, дещо підгинає до тазових кінцівок. Рідше спостерігається мимовільне
неконтрольоване сечовипускання, довільні рухи хвостом обмежені. На першому етапі
дослідження атрофії м'язів тазових кінцівок не виявлено. Больова чутливість: +1 бал гіперстезія.
Локалізація ушкодження: попереково-крижовий відділ хребта. Тяжкість ушкодження:
помірна.
Дослідження градації моторної функції ASIA: 1-2 бали. Проведене дослідження
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моторної функції кінцівок, де встановлено, що є незначні м'язові скорочення, що визначаються
візуально чи пальпаторно. Інколи відмічені рухи в напрямку гравітації. Отримані бали свідчать
про глибину ушкодження і порушення проведення нервового імпульса.
Дослідження градації сенсорної функції ASIA: +1 бал - гіперстезія. Незначна чутливість
на поколювання голкою шкіри і м'язів у відповідних соматомах. Шкала тяжкості порушення
ASIA: C (неповне). Моторна функція нижче неврологічного рівня збережена, проте більше
половини ключових м'язів нижче неврологічного рівня мають силу менше 3-х балів.
Рентгенологічне дослідження: відмічена попереково-крижова нестабільність внаслідок
зміщення крижа відносно L7, що призводить до надлишкової нестабільності в даній ділянці і
пов'язаний з недорозвитком суглобового відростка.
Лікування:
рекомендовано
курс
кортикостероїдних
засобів
у
вигляді
метилпреднізолону, натрію сукцинат; нервіплекс на 5 ін'єкцій внутрішньом'язово через 1 добу;
повноцінна симптоматична терапія. При вираженому больовому синдромі провести хірургічне
втручання. Для усунення додаткової травматизації, бажане утримання тварини в вольєрі з
незначними або обмеженими рухами.
ВИСНОВКИ
1. Використання неврологічного протоколу дозволяє з високою вірогідністю встановити
попередній або точний діагноз і визначити прогноз на найближчий час.
2. Застосування на практиці шкали по моторній і сенсорній функції (ASIA) надає
можливість більш вузько розглянути патологічний стан і якісно провести оперативне
втручання без пошкодження життєво важливих органів і систем.
Перспективи досліджень. Для діагностики неврологічних синдромів можливе
подальше використання нейрохірургічних шкал, що використовуються в гуманній медицині і
адаптовані у ветеринарній хірургії з високою ймовірністю встановлення точного діагнозу або
патологічного стану. Переважна більшість шкал якими користуються нейрохірурги
безпосередньо пов'язані з власне опитуванням пацієнта про характер отриманої травми чи
подавання ним жестів на запитання лікаря. В ветеринарній медицині це неможливо, тому
розробка нових протоколів дослідження і нейрохірургічних шкал є досить вагомим внеском в
розвиток ветеринарної нейрохірургії і вертебрології.
NEUROLOGICAL STUDY ALGORITHM USING NEUROSURGICAL SCALES
FOR SPINAL TRAUMAS IN DOGS
R. V. Biloshytskyy
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
16, Polkovnika Potehinа str., Kyiv, 03041, Ukraine
S U M MARY
An urgent issue in veterinary neurology is the examination of the patient's condition after
traumatic injury of the axial skeleton using neurosurgical scales. When performing a clinical
examination, the animal's condition is assessed using the Protocol of Neurological Examination with
the definition of the location of the site of possible damage and somatom, which corresponds to a
certain pair of spinal nerves. Accurate detection of the lesion site allows us to correctly formulate the
prognosis, the method of surgical intervention and drug treatment in conditions of inpatient care in
the clinic of veterinary medicine.
Keywords: ASIA,
NEUROLOGICAL PROTOCOL, SENSOR
FUNCTION,
NEUROSURGICAL SCALE, SOMATOM.
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АЛГОРИТМ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ШКАЛ
ПРИ СПИНАЛЬНЫХ ТРАВМАХ У СОБАК
Р. В. Белошицкий
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина
АННОТАЦИЯ
Актуальным вопросом в ветеринарной неврологии является исследование состояния
пациента после травматического повреждения осевого скелета используя нейрохирургические
шкалы. При проведении клинического осмотра состояние животного оценивается с помощью
Протокола неврологического обследования с определением локализации места возможного
повреждения и соматома, который соответствует определенной паре спинномозговых нервов.
Точное обнаружение места поражения позволяет правильно сформулировать прогноз, метод
хирургического вмешательства и медикаментозного лечения в условиях стационарного
содержания в клинике ветеринарной медицины.
Ключевые слова: ASIA, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ, СЕНСОРНЫЕ
ФУНКЦИИ, НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ШКАЛА, СОМАТОМ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Цимбалюк В. І. Шкали в нейрохірургії / В. І. Цимбалюк, Т. І. Петрів. – К. : Задруга,
2015. – 236 с.
2. Цимбалюк В. І. Реконструктивно-відновна хірургія спинного мозку / В. І. Цимбалюк,
Ю. Я. Ямінський. – К.: Авіцена, 2009. – 248 с.
3. Травматичні ушкодження хребта і спинного мозку / Є. Г. Педаченко, М. Є. Поліщук,
Є. І. Слинько та ін. – К.: Інтерсервіс, 2017. – 468 с.
Рецензент – В. П. Сухонос, д вет н., професор, НУБіП України.

97

УДК 637.146.34:638

ЕФЕКТИВНІСТЬ СКВАШУВАННЯ ЙОГУРТУ З МОЛОКА
ІЗ РІЗНИМ ВМІСТОМ СТРЕПТОМІЦИНУ
А. Г. Вовкогон, канд. с.-г. наук, доцент
Білоцерківський національний аграрний університет,
Соборна площа, 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., 09117, Україна
Одними із поширених запальних процесів у корів є мастити і метрити. За лікування
запальних процесів у організмі тварин у період лактації у молоко трансформується значна
частина антибіотиків. До таких препаратів відноситься стрептоміцин, який володіє
широким спектром антимікробної (бактерицидної) дії. Він дієвий відносно більшості
грамнегативних мікроорганізмів та Mycobacterium tuberculosis.
Закуплене молоко (сировина) від населення та дрібних фермерських підприємств
періодично містить різноманітні антибіотики. Присутність антибіотиків у молоці
інактивує молочнокислі бактерії, які складають основу заквасок для виробництва
кисломолочних продуктів у тому числі і йогурту. Значна кількість молока від корів, яких
лікували від маститів містить стрептоміцин. Тому, задачею досліджень було виявлення
впливу різних доз стрептоміцину у сировині на здатність закваски для йогурту сквашувати
молоко. Кінцевий продукт сквашування досліджували органолептично та визначали у ньому
титровану кислотність.
Виявлено, що за додавання закваски до молока, яке не містило стрептоміцину
(контрольний варіант) утворений йогурт мав сформований правильний, однорідний згусток
із притаманним смаком. Аналогічний продукт був отриманий за вмісту низької концентрації
стрептоміцину у молоці (4,8 ОД/см3). Наявність стрептоміцину вище, ніж 9,6 ОД/см3 молока
не дозволяє одержати йогурт. За вмісту у сировині антибіотику 48,0 ОД/см3 і вище
органолептичні показники продукту після сквашування майже не відрізнялись від свіжого
молока. Титрована кислотність йогурту у контролі була на рівні 90,3 ˚Т. Із підвищенням
вмісту стрептоміцину у молоці титрована кислотність кінцевого продукту зменшувалась.
Отже, за вмісту стрептоміцину у молоці до 4,8 ОД/см3 воно може бути придатним для
виробництва йогурту.
Ключові слова: СТРЕПТОМІЦИН, ЗАКВАСКА ДЛЯ ЙОГУРТІВ, ТИТРОВАНА
КИСЛОТНІСТЬ МОЛОКА, ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОКА, АНТИМІКРОБНІ
ПРЕПАРАТИ.
Йогурти користуються великим попитом за рахунок його смакових та харчових
властивостей. З кожним роком асортимент йогуртів збільшується [1–3]. Сировина для
виробництва кисломолочних напоїв (молоко корів), що надходить від дрібних фермерських
підприємств та населення на молокозаводи може містити антимікробні препарати
(антибіотики) це, у свою чергу, негативно впливає на технологію виготовлення йогуртів, які
повинні містити живу культуру. До складу антимікробних препаратів, які застосовують для
лікування дійних корів входить стрептоміцин [4, 5]. Проте у доступній літературі немає чітких
даних за якої концентрації стрептоміцину у молоці мікроорганізми закваски для йогуртів
інактивуються.
За лікування запальних процесів молочної залози дійних корів використовуються
препарати, які містять антибіотики. Крім того, аналогічні препарати застосовують і з
профілактичною метою у міжлактаційний період [6–10]. У боротьбі із маститами
використовують препарати широкого та вузького спектру дії [11, 12].
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Протимаститні препарати містять різні антимікробні препарати в тому числі і
стрептоміцин. Веденні у вим’я антибіотики у значних концентраціях переходять у молоко.
Таке молоко не є придатним для вживання людьми та виготовлення кисломолочних продуктів
[13, 14].
Наявність у молоці стрептоміцину знешкоджує мікроорганізми заквасок для йогуртів.
Внаслідок цього, якість кисломолочного напою може не відповідати технічним вимогам.
Мета дослідження – встановлення впливу різних доз стрептоміцину у молоці корів на
процес його сквашування за дії мікроорганізмів закваски для йогурту.
Матеріали і методи. Модельні експерименти щодо встановлення ефективності
сквашування молока закваскою для йогуртів за вмісту різних доз антибіотику у ньому
проводили в умовах НДІ харчових технологій та технологій переробки продукції
тваринництва Білоцерківського НАУ. Для досліджень було підготовлено 12 варіантів один
контрольний і 11 дослідних. Молоко, використане для досліджень, мало масову частку жиру
3,4 % та кислотність 17,5 ˚Т.
Для експерименту проби молока відмірювали по 150,0 см3. До складу закваски для
йогурту входили: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus,
Lactobacillus acidophilus та Bifidobacterium lactis. Як дезактиватори росту, розмноження та
метаболізму молочнокислих мікроорганізмів застосовували стерильну сіль стрептоміцину
сульфату (720 ОД в 1 мг). Антибіотик (1,0 г) розчиняли у 100 см3 дистильованої води (табл. 1).
У контрольному варіанті молоко не містило стрептоміцину. За І дослідного варіанту молоко
(150 см3) містило 0,1 см3 розчину стрептоміцину. Вміст діючої речовини антибіотику становив
4,8 ОД/см3 молока.
Таблиця 1
Схема досліду
Варіанти

Об’єм молока, см3

Контрольний
І дослідний
ІІ дослідний
ІІІ дослідний
IV дослідний
V дослідний
VI дослідний
VII дослідний
VIIІ дослідний
IX дослідний
X дослідний
XI дослідний

150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0

Об’єм розчину
стрептоміцину сульфату, см 3
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1

Вміст діючої речовини
стрептоміцину у молоці, ОД/см3
4,8
9,6
14,4
19,2
24,0
28,8
33,6
38,4
43,2
48,0
52,8

Проби молока із ІІ, ІІІ та ІV дослідних варіантів містили, відповідно, по 9,6; 14,4 та 19,2
ОД діючої речовини антибіотика в одному см3. До молока із V, VІ, VІІ і VІІІ варіантів вносили,
відповідно, по 24,0; 28,8; 33,6 та 38,4 ОД стрептоміцину на см3. У пробах із IX, X та XІ
дослідних варіантів містилось по 43,2; 48,0 та 52,8 ОД діючої речовини стрептоміцину.
Сквашування виконували термостатним способом. Температура у термостаті
підтримувалась на рівні 36,0 ˚С. Час сквашування становив 12 годин.
Смак, зовнішній вигляд та консистенцію йогуртів визначали згідно з ДСТУ 4343 [15],
титровану кислотність встановлювали за ГОСТ 3624 [16].
Результати й обговорення. За контрольного варіанту, де до молока не додавали
стрептоміцину, виявлено, що йогурт мав однорідний правильно сформований згусток.
В’язкість продуту була задовільною. В йогурті із контрольного варіанту не виявлено сторонніх
присмаків. Смак був натуральним кисломолочним. Внесення стрептоміцину 4,8 ОД/см3
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молока суттєво не вплинуло на органолептичні показники йогурту. За консистенцією,
зовнішнім виглядом та смаком продукт майже не відрізнявся від контрольного варіанту (табл.
2).
Таблиця 2
Органолептичні показники сквашеного молока
Варіанти
Контрольний
І дослідний
ІІ дослідний
ІІІ дослідний
IV дослідний
V дослідний
VI дослідний
VII дослідний
VIIІ дослідний
IX дослідний
X дослідний
XI дослідний

Консистенція і зовнішній вид кінцевого
продукту
Сформований згусток. Однорідний із в’язкістю
притаманній цьому продукту
Сформований згусток. Однорідний із в’язкістю
притаманній цьому продукту
Несформований рідкий згусток, спостерігається
відділення сироватки
Дуже рідкий згусток, спостерігається відділення
сироватки
Рідина біла, однорідна, злегка тягуча і непрозора
Рідина біла, однорідна, злегка тягуча і непрозора
Рідина біла, однорідна, злегка тягуча і непрозора
Рідина біла, однорідна, злегка тягуча і непрозора
Рідина біла, однорідна, злегка тягуча і непрозора
Рідина біла, однорідна, непрозора
Рідина біла, однорідна, непрозора
Рідина біла, однорідна, непрозора

Смак
Притаманний натуральному йогурту
без відчуття сторонніх присмаків
Притаманний натуральному йогурту
без відчуття сторонніх присмаків
Слабо виражений кисломолочний без
сторонніх присмаків
Прокислого молока
Прокислого молока
Несвіжого молока
Несвіжого молока
Несвіжого молока
Несвіжого молока
Несвіжого молока
Свіжого молока
Свіжого молока

За вмісту діючої речовини стрептоміцину у молоці 9,6 ОД/см3 згусток йогурту був
рідкий і несформований, виявлено відділення сироватки. Смак був слабо виражений
молочнокислий. Наявність у молоці антибіотику у ІІІ дослідному варіанті (14,4 ОД/см3)
призвела до того, що кінцевий продукт мав дуже рідкий згусток із активним відділенням
сироватки. Смак був аналогічним скислому молоку. Підвищення вмісту стрептоміцину у
молоці до 19,2 ОД/см3 негативно вплинуло на мікроорганізми закваски внаслідок чого
кінцевий продукт відповідав білій, злегка тягучій рідині із смаком злегка скислого молока.
Кінцевий продукт у V-IX дослідних варіантах був рідким, однорідним непрозорим і мав смак
несвіжого молока. За внесення найбільшої дози стрептоміцину (52,8 ОД/см3) у XI дослідному
варіанті смак кінцевого продукту нагадував свіже молоко.
Середня титрована кислотність молока на початок експерименту становила 17,5 ˚Т. У
контрольному варіанті кислотність йогурту була на рівні 90,3 ˚Т (табл. 3).
Таблиця 3
Кислотність сквашеного молока за різних доз антибіотика, M±m, n=5
Варіант
Контрольний
І дослідний
ІІ дослідний
ІІІ дослідний
IV дослідний
V дослідний
VI дослідний
VII дослідний
VIIІ дослідний
IX дослідний
X дослідний
XI дослідний

Кислотність молока на початку
експерименту, ˚Т
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
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Кислотність продукту, ˚Т
90,3±4,21
85,3±2,55
68,5±2,75
45,4±3,79
33,4±4,01
24,7±1,57
21,3±1,32
20,2±3,77
20,2±2,67
19,9±1,34
19,4±2,62
19,1±1,43

Використання стрептоміцину у кількості 4,8 ОД/см3 молока призвело до зниження
титрованої кислотності готового продукту на 5,5 % у порівняні із контролем. Наявність у
молоці у ІІ дослідному варіанті антибіотику супроводжувалось зниженням титрованої
кислотності йогурту на 24,1 % відносно контролю.
За підвищення вмісту стрептоміцину в молоці до 14,4 ОД/см3 титрована кислотність
знижується у 1,99 рази відносно контрольного варіанту. Із підвищенням вмісту антибіотику у
сировині титрована кислотність готового продукту знижується. У V–VIIІ дослідних варіантах
(доза внесення антибіотика від 24,0 до 38,4 ОД/см3 молока) титрована кислотність кінцевого
продукту відповідала скислому молоку. Застосування найбільшої дози стрептоміцину у XI
дослідному варіанті призводило до швидкої дезактивації мікроорганізмів закваски для
йогурту внаслідок чого титрована кислотність кінцевого продукту підвищилась у порівняні із
кислотністю молока на початок експерименту на 9,1 %.
Отже, присутність у молоці стрептоміцину негативно впливає на мікроорганізми
закваски для йогурту. За присутності антибіотику вище 9,6 ОД/см3 молока, виготовити якісний
йогурт не можливо.
ВИСНОВКИ
1. Експериментально встановлено концентрації стрептоміцину за яких мікроорганізми
закваски для йогуртів здатні утворювати молочний згусток. Присутність у молоці 9,6 ОД/см3
молока діючої речовини стрептоміцину призводить до інактивації мікроорганізмів
Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus та
Bifidobacterium lactis, які входять до складу закваски для йогуртів.
2. Із підвищенням вмісту стрептоміцину у молоці титрована кислотність кінцевого
продукту після сквашування закваскою для йогурту знижується.
Перспективи досліджень. Вивчення концентрації мікроорганізмів, які входять до
складу закваски в йогуртах, виготовлених з молока із різним вмістом стрептоміцину.
EFFECTIVENESS OF JOGHURT FERMENTATION FROM MILK WITH VARIOUS
CONTENT OF STREPTOMYCIN
A. H. Vovkohon
Bila Tserkva National Agrarian University
Soborna ploshcha 8/1, Bila Tserkva, Kyiv region, 09117, Ukraine
SUMMARY
Inserting in the udder of antibiotics including streptomycin in significant concentrations
passes into milk. Such milk is not suitable for human consumption and the manufacture of sour milk
products.
Therefore, the purpose of the study was to determine the effects of different doses of
streptomycin in milk of cows on the process of its fermentation for the action of microorganisms
leaven for yogurt. For the research 12 variants, which one is control and 11 experimental ones were
prepared. The milk used for research has a mass fraction of fat 3.4 % and acidity 17.5 ˚T.
For the experiment, milk samples were measured at 150.0 cm3. The composition of the yeast
for yogurt included: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus,
Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis. Steroids of streptomycin sulfate (720 OD in
1 mg) were used as deactivators of growth, reproduction and metabolism of lactic acid
microorganisms. The antibiotic (1.0 g) was dissolved in 100 cc of distilled water. In the control
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variant, milk did not contain streptomycin. In the first experimental version, milk (150 cm3) contained
0.1 cm3 of streptomycin solution. The active substance content of the antibiotic was 4.8 OD / cm3 of
milk.
Milk samples from the 2nd, 3rd and 4th experimental variants contained, respectively 9, 6;
14, 4 and 19, 2 units of active substance of an antibiotic in one cm3. Milk from V, VІ, VІІ and VІІІ
variants was introduced, respectively, by 24.0; 28.8; 33.6 and 38.4 OD of streptomycin per cm3. In
samples from the IX, X and XI trial variants, there were 43.2; 48.0 and 52.8 units of streptomycin
active substance. Fermentation was carried out by thermostatic method. The temperature in the
thermostat was maintained at 36.0 ˚С. The time for souring was 12 hours.
Experimentally it was found that in the control variant, where streptomycin was not added to
milk, yogurt had a homogeneous well-formed clot. Viscosity of the product was satisfactory. In the
yoghurt of the control variant no other flavors were found. The taste was natural sour milk. Addition
of streptomycin 4.8 OD / cm3 of milk did not significantly affect the organoleptic characteristics of
yogurt. By consistency, appearance and taste, the product did not differ much from the control variant.
By the content of the active substance streptomycin in milk 9, 6 OD / cm3, the clot of yogurt was
liquid and unformed, serum separation was detected. Taste was weakly expressed in lactic acid. The
presence of antibiotic in milk in the third experimental version (14.4 OD / cm3) led to the fact that
the final product had a very liquid clot with an active serum separation. The taste was similar to the
hot milk. Increasing the content of streptomycin in milk to 19.2 OD / cm3 negatively affected on the
leaven microorganisms, resulting in the final product corresponded to a white, slightly tiring liquid
with a slightly bitter taste of milk.
The final product in V-IX experimental variants was liquid, homogeneous, non-transparent
and had a taste of stale milk. The usage of the largest dose of streptomycin (52.8 OD / cm3) in the XI
experimental version, the taste of the final product resembled fresh milk.
The average titrated acidity of milk at the beginning of the experiment was 17.5 ˚T. In the
control variant, acidity of yogurt was at 90.3 ˚T. The use of streptomycin in the amount of 4.8 OD /
cm3 of milk led to a decrease of titrated acidity of the finished product by 5.5% compared with
control. The presence of milk in the second experimental variant of the antibiotic was accompanied
by a decrease in titrated acidity of yogurt by 24.1%.
As the content of streptomycin in milk is increased up to 14.4 OD / cm3, titratable acidity
decreases 1.99 times relative to the control variant. As the antibiotic content increases in the raw
material, the titratable acidity of the finished product is reduced. In V-VII experimental variants (dose
of antibiotic from 24.0 to 38.4 OD / cm3 of milk) titrated acidity of the final product corresponded to
sour milk. The application of the largest dose of streptomycin in the XI trial led to the rapid
decontamination of the yeast microorganisms for yogurt, resulting in a titrated acidity of the final
product increased by 9.1% compared with the acidity of fresh milk at the beginning of the experiment.
Consequently, the presence of streptomycin in milk negatively affects on the leaven microorganisms
of yogurt. In the presence of an antibiotic above 9,6 OD / cm3 in milk, it is not possible to make highquality yogurt.
Keywords: STREPTOMYCIN, LEAVEN FOR YOGHURTS, TITRATED ACIDITY OF
MILK, ORGANOLEPTIC PARAMETERS OF MILK, ANTIMICROBIAL DRUGS.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКВАШИВАНИЯ ЙОГУРТА ИЗ МОЛОКА С РАЗЛИЧНЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ СТРЕПТОМИЦИНА
А. Г. Вовкогон
Белоцерковский национальный аграрный университет,
Соборная площадь, 8/1, г. Белая Церковь, Киевская обл. 09117, Украина
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АННОТАЦИЯ
Одними из распространенных воспалительных процессов у коров являются маститы и
метриты. При лечении воспалительных процессов в организме животных в период лактации в
молоко трансформируется значительная часть антибиотиков. К таким препаратам относится
стрептомицин, который обладает широким спектром антимикробного (бактерицидного)
действия. Он действует в отношении большинства грамотрицательных микроорганизмов и
Mycobacterium tuberculosis.
Закупленное молоко (сырье) от населения и мелких фермерских предприятий
периодически содержит различные антибиотики. Присутствие антибиотиков в молоке
инактивирует молочнокислые бактерии, которые составляют основу заквасок для
производства кисломолочных продуктов, в том числе и йогурта. Значительное количество
молока от коров, которых лечили от маститов, содержит стрептомицин. Поэтому, задачей
исследований было выявление влияния различных доз стрептомицина в сырье на способность
закваски для йогурта сквашивать молоко. Конечный продукт сквашивания исследовали
органолептическим методом и определяли в нем титруемую кислотность.
Выявлено, что при добавлении закваски в молоко, которое не содержало стрептомицина
(контрольный вариант), образованный йогурт имел сформированный правильный,
однородный сгусток с присущим вкусом. Аналогичный продукт был получен при содержании
низкой концентрации стрептомицина в молоке (4,8 ЕД/см3). Наличие стрептомицина выше,
чем 9,6 ЕД/см3 молока не позволяет получить йогурт. При содержании в сырье антибиотика
48,0 ЕД/см3 и выше органолептические показатели продукта после сквашивания почти не
отличались от свежего молока. Титруемая кислотность йогурта в контроле была на уровне
90,3 ˚Т. С повышением содержания стрептомицина в молоке, титруемая кислотность
конечного продукта уменьшалась. Итак, при содержании стрептомицина в молоке до 4,8
ЕД/см3, оно может быть пригодным для производства йогурта.
Ключевые слова: СТРЕПТОМИЦИН, ЗАКВАСКИ ДЛЯ ЙОГУРТА, ТИТРУЕМАЯ
КИСЛОТНОСТЬ МОЛОКА, ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА,
АНТИМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРЕПАРАТІВ ФЕНБЕНДАЗОЛУ,
ЗА ІНВАЗІЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ НЕМАТОДАМИ
HAEMONCHUS CONTORTUS
М. М. Данко, канд. вет. наук,
О. Л. Тішин, д-р вет. наук,
Ж. М. Періг, канд. вет. наук,
Р. В. Хом’як, старший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведено дані щодо ефективності двох вітчизняних препаратів для
перорального застосування на основі фенбендазолу: «Феборал» (у формі розчину) та
«Бровадазол 20 %» (референс препарату у формі порошку). З цією метою були проведені
дослідження на великій рогатій худобі, яку обстежили копроскопічно методом флотації з
метою виявлення кишкових інвазій. Терапевтичну ефективність препаратів визначали за
даними копроскопічних обстежень, які проводили із застосуванням модифікованого
кількісного методу Мак-Мастера. За результатами досліджень у великої рогатої худоби
встановлено інвазію збудником Haemonchus contortus. Середній показник інтенсивності інвазії
великої рогатої худоби нематодами до обробки препаратами складав 298 яєць у 1 г фекалій.
У тварин першої та другої дослідних груп середня інтенсивність інвазії гельмінтами на сьому
добу експерименту складала 62 яйця Haemonchus contortus у 1 г фекалій, тоді як показник
інтенсивності інвазії тварин контрольної групи становив 321 яйце у 1 г фекалій. На
чотирнадцяту добу експерименту яєць збудника гемонхозу у фекаліях тварин обох дослідних
груп не виявлено, в той час як інтенсивність інвазії нематодами тварин контрольної групи
залишалась на високому рівні.
Ключові слова: ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА, ГЕЛЬМІНТИ, НЕМАТОДИ,
ГЕМОНХОЗ, ІНТЕНСИВНІСТЬ ІНВАЗІЇ, ДЕГЕЛЬМІНТИЗАЦІЯ, ФЕНБЕНДАЗОЛ,
ЕКСТЕНСЕФЕКТИВНІСТЬ, ФЕБОРАЛ, БРОВАДАЗОЛ 20 %.
Паразитарні захворювання, зокрема нематодози великої рогатої худоби, є значною
проблемою тваринництва, які спричиняють, головним чином, ураження травного каналу, що
супроводжується появою діареї з домішками крові, дегідратацією, анемією, депресією,
анорексією, виснаженням. Дані інвазії рідко призводять до загибелі дорослих тварин, проте
завдають значних економічних втрат, які проявляються, насамперед, у зниженні продуктивних
і племінних якостей та погіршенні якості готової продукції [1].
Вченими встановлено, що економічні збитки внаслідок субклінічного перебігу
нематодозів можуть навіть перевищувати ті, які спричинюються клінічним проявом даних
захворювань внаслідок порушення роботи травного каналу, що призводить до погіршення
засвоюваності організмом поживних речовин, яке проявляється відставанням у рості і втраті
продуктивності тварин.
З лікувально-профілактичною метою за нематодозів великої рогатої худоби у
ветеринарній медицині застосовують переважно препарати альбендазолу, бензимідазолу,
левамізолу, макроциклічних лактонів, тіабендазолу та фенбендазолу [2, 3].
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Метою нашої роботи було вивчення ефективності препарату «Феборал» у формі
розчину за спонтанної інвазії великої рогатої худоби збудником гемонхозу, в порівнянні з
препаратом «Бровадазол 20 %».
Фенбендазол (5 (фенілтіо) -2-бензимідазол карбамінова кислота метиловий ефір) –
антигельмінтна речовина широкого спектру дії, яка проявляє високу ефективність по
відношенню до незрілих та дорослих форм збудників нематодозів. Механізм дії фенбендазолу
полягає у гальмуванні полімеризації білків β-тубулінів в мікротубуліни, знижує активність
енергетичних процесів (АТФ та синтезу глюкози), що спричиняє параліч м’язів та призводить
до загибелі паразита [4].
Матеріали і методи. Дослідження з ефективності препарату «Феборал» за нематодозів
великої рогатої худоби виконували в лабораторії контролю протипаразитарних препаратів та
дезінфікуючих засобів ДНДКІ ветеринарних препаратів та на базі фермерського господарства
«Мамай» с. Кунин Жовківського району Львівської області.
До постановки експерименту вся худоба була обстежена копроскопічно флотаційним
методом з метою виявлення кишкових інвазій. Для кожної серії дослідів відбирали відповідну
кількість тварин, спонтанно інвазованих нематодами Haemonchus contortus, з яких було
сформовано, відповідно до загальних правил за принципом аналогів, дві дослідні та одну
контрольну групу. Впродовж усього експерименту тваринам дослідних груп задавали
препарати на основі фенбендазолу: худобі першої дослідної групи випоювали з водою
препарат «Феборал» (1,0 мл препарату на 10 кг м. т., одноразово), другої – задавали з кормом
препарат «Бровадазол 20 %» (0,4 г препарату на 10 кг м. т., одноразово). Залежно від лікарської
форми, препарати вносили у воду або корм, ретельно перемішували та задавали відповідно до
добової потреби тварин. Худобі контрольної групи випоювали воду та згодовували корм без
препаратів.
Терапевтичну ефективність препаратів визначали за даними копроскопічних обстежень
із застосуванням модифікованого кількісного методу Мак-Мастера [5].
Ідентифікацію нематод проводили за визначником [5]. Біометрію яєць проводили за
допомогою мікроскопу, за збільшення × 100.
Результати й обговорення. За результатами досліджень з вивчення ефективності
препарату «Феборал» за нематодозів великої рогатої худоби встановлено інвазію збудниками
Haemonchus contortus.
У худоби першої та другої дослідних груп середня інтенсивність інвазії (ІІ) на сьому
добу експерименту складала 62 яйця в 1 граму калу (ЯГК), тоді як показник ІІ корів дослідної
групи складав 321 ЯГК.
На чотирнадцяту добу експерименту виділення яєць стронгілят в корів обох дослідних
груп не реєструвалось.
Отже, екстенсефективність препаратів «Феборал» та «Бровадазол 20 %» за гемонхозу
становила 100 % (табл.).
Таблиця
Динаміка інвазованості худоби до та після застосування
препарату «Феборал» та референс препарату «Бровадазол 20 %»
Групи тварин.
Дослідна 1 «Феборал» (n = 6)
Дослідна 2 «Бровадазол 20 %» (n = 6)
Контрольна (n = 10)

Інтенсивність інвазії нематодами до та після застосування препаратів
доби експерименту
до застосування
7
14
306±9,19
61±4,77
0
295±7,63
63±4,94
0
293±8,81
321±7,49
352±7,03
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ВИСНОВКИ
За результатами проведених досліджень встановлено 100 % екстенсефективність
антгельмінтних препаратів на основі фенбендазолу «Феборал» та «Бровадазол 20 %» за
нематодозів великої рогатої худоби. Тотальна елімінація нематод Haemonchus contortus з
травного каналу тварин обох дослідних груп завершилась до чотирнадцятої доби після
застосування препаратів.
Перспективи досліджень. Планується проведення вивчення ефективності різних форм
препаратів на основі фенбендазолу за нематодозів свиней.
COMPARATIVE EVALUATION OF FENBENDAZOLE DRUGS AGAINST NEMATODE
INVASION OF CATTLE BY HAEMONCHUS CONTORTUS
M. M. Danko, O. L. Tishyn, Zh. M. Perih, R. V. Khomiak
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The article presents data on the effectiveness of two domestic fenbendazole-based drugs for
oral application: «Feboral» (in the form of a solution) and «Brovadazol 20%» (the reference drug in
the form of powder). For this purpose, cattle were examined by a flotation coproscopic method in
order to detect intestinal invasions. The therapeutic efficacy of the drugs was determined according
to the data of the coproscopic examinations carried out using the modified quantitative McMaster
counting method. According to the results of research in catlle were found invasion by Haemonchus
contortus. The average rate of invasion of cattle by nematodes during treatment with drugs was 298
eggs per 1 g of feces. In the animals of the first and second experimental groups, the average intensity
of the helminth infestation on the seventh day of the experiment was 62 eggs per 1 g of feces, while
the intensity of the infection of the control group was 321 eggs per 1 g of feces. On the fourteenth
day of the experiment, the excretion of eggs from animal feces of both experimental groups was not
noted, while in the animals of the control group, the intensity of the invasion amounted to 352 eggs
haemonchus in 1 gram of feces.
Keywords: CATTLE, HELMINTHIASIS, NEMATODES, INTENSITY OF INVASION,
HAEMONCHOSIS, DEHELMINTHISATION, FENBENDAZOLE, EXTENSEFFECTIVITY,
FEBORAL, BROVADAZOL 20 %.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРЕПАРАТОВ ФЕНБЕНДАЗОЛА ПРИ ИНВАЗИИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НЕМАТОДАМИ HAEMONCHUS CONTORTUS
Н. Н. Данко, А. Л. Тишин, Ж. М. Периг, Р. В. Хомяк
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок,
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные по эффективности двух отечественных препаратов для
перорального применения на основе фенбендазола: «Феборал» (в форме раствора) и
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«Бровадазол 20 %» (референс препарат в форме порошка). С этой целью были проведены
исследования на крупном рогатом скоте, который обследовали копроскопически методом
флотации с целью выявления кишечных инвазий. Терапевтическую эффективность
препаратов определяли по данным копроскопических исследований, которые проводили с
применением модифицированного количественного метода Мак-Мастера. По результатам
исследований у крупного рогатого скота установлено инвазию возбудителем Haemonchus
contortus. Средний показатель интенсивности инвазии крупного рогатого скота нематодами
перед применением препаратов составлял 298 яиц в 1 г фекалий. У животных первой и второй
опытных групп средняя интенсивность инвазии гельминтами на седьмые сутки эксперимента
составляла 62 яйца в 1 г фекалий, тогда как показатель интенсивности инвазии животных
контрольной группы составил 321 яйцо в 1 г фекалий. На четырнадцатые сутки эксперимента
выделение яиц возбудителя у животных обоих опытных групп не отмечали, в то время как у
животных контрольной группы интенсивность инвазии составила 352 яиц гемонхусов в 1 г
фекалий.
Ключевые слова: КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ, ГЕЛЬМИНТЫ, НЕМАТОДЫ,
ИНТЕНСИВНОСТЬ ИНВАЗИИ, ГЕМОНХОЗ, ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ, ФЕНБЕНДАЗОЛ,
ЭКСТЕНСЭФФЕКТИВНОСТЬ, ФЕБОРАЛ, БРОВАДАЗОЛ 20 %.
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ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН
В ОВЕЧОМУ МОЛОЦІ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ
Н. М. Зажарська, канд. вет. наук, доцент
К. Г. Костюченко, аспірант
С. М. Кобелєв, студент групи ВСЕ МАГ-1-17
Дніпровський державний аграрно-економічний університет,
вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро, 49000, Україна
У статті порівняно ефективність визначення кількості соматичних клітин у овечому
молоці різними методами. Досліджували соматичні клітини в індивідуальних пробах молока
від 24 овець на приладах «Соматос», «SomaCount Flow Cytometer» та методом підрахунку в
мазках, пофарбованих за Май-Грюнвальдом і піроніном Y. Підчас підрахунку клітин у мазках,
пофарбованих будь-яким методом, не виявлено зразків з кількістю соматичних клітин до
100 тис./см3. За прямого підрахунку соматичних клітин у мазках овечого молока,
пофарбованих будь-яким методом, виявляється більша кількість клітин, ніж за допомогою
приладів. Для підрахунку соматичних клітин у овечому молоці за методом Прескота-Бріда
пропонується фарбувати мазки методом Май-Грюнвальда, тому що краще зафарбовується
цитоплазма та ядра соматичних клітин, а вартість барвників значно менша ніж у методі з
піроніном Y. Зі збільшенням кількості соматичних клітин у овечому молоці поступово
знижувалися показники білка та лактози, а електропровідність підвищувалась.
Ключові слова: ОВЕЧЕ МОЛОКО, КІЛЬКІСТЬ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН, МАЗКИ
МОЛОКА, ЖИР, БІЛОК, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, ЛАКТОЗА, ФАРБУВАННЯ МАЗКІВ,
ПІРОНІН Y, МЕТОД МАЙ-ГРЮНВАЛЬДА.
Молочні продукти від овець та кіз мають специфічний смак, аромат і ніжність, що
частково обумовлене особливим складом жирів та білків [1]. Овече молоко містить більше
поживних речовин, ніж козине та коров'яче [2].
Кількість соматичних клітини в молоці є важливим показником, як для визначення
стану здоров'я дрібної рогатої худоби, так і в програмах контролю за маститу овець [3].
Antunac N. і ін. вважають, що молоко отримано від хворих на мастит овець, якщо в ньому
міститься більше 1 млн./см3 соматичних клітин. Нині не визначено порогових значень для
кількості соматичних клітин в овечому молоці через суперечливі думки [4]. De la Cruz M. та
співавтори [5], висунули припущення про те, що молоко від здорових овець повинно містити
соматичних клітин не більше 250 тис./см3, а Vitkov M. та Vitanov S. пропонують значення
500 тис./см3 [6]. Вчені Італії протягом 10 років досліджували показники молока від 15 отар
овець. Запропоновано встановити критерій кількості соматичних клітин <500 тис./см3 для
оцінювання якості овечого молока. У разі перевищення вказаного рівня зменшення надою
становило 16 %, тоді як вміст жиру та білка збільшувався на 0,06 % та 0,29 % відповідно [7].
Raynal-Ljutovac K. зі співавторами стверджують, що у здорових тварин кількість
соматичних клітин у овечому молоці 200 тис./см3, в козиному – 300 тис./см3, що значно вище,
ніж у коров’ячому – 70 тис./см3. Отже, критерії якості козиного і овечого молока засновані на
кількості соматичних клітин, повинні бути спеціально пристосовані до цих двох видів, і не
можуть бути просто повторені з тих, які встановлені для коров’ячого молока [8].
Американські вчені відмітили, що підвищена кількість соматичних клітин молочної
залози є головною проблемою у всьому світі для кіз, корів та овець. Щоб краще зрозуміти
фактори, які сприяють підвищенню рівня кількості соматичних клітин, були розглянуті вплив
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періоду лактації, кількості окотів, породи та кліматичних умов, де знаходяться тварини. До
п’ятого окоту кількість соматичних клітин у молоці кіз збільшилась до 1150 тис./см3,
перевищуючи допустиму норму для козиного молока в США – 1000 тис./см3. Тоді як до
п’ятого отелення максимальний показник у молоці корів складав у середньому всього
300 тис./см3, що менше, ніж вимога в США – 750 тис./см3, і в Європейському Союзі –
400 тис./см3. В молоці овець кількість соматичних клітин в першу лактацію була вищою, ніж
у наступні. Показники кількості соматичних клітин овечого молока були подібними до
коров'ячого. Порода та географічне положення штату, де знаходилися тварини, сприяли зміні
кількості соматичних клітин у молоці кіз та корів, але не впливали на показники овець. У США
та ЄС вивчали неінфекційні фактори, що сприяють підвищенню кількості соматичних клітин
у молоці. Такі фактори, як кількість окотів та період лактації найменше впливали на кількість
соматичних клітин у молоці корів та овець, але значно впливали на цей показник у кіз. Це слід
враховувати при встановленні критеріїв для оцінки якості молока [9].
На сьогоднішній день використовують ДНК-специфічні електронні методи скринінгу
кількості соматичних клітин, такі як Fossomatic (Foss, Hillerоd, Данія), вони можуть бути
використані як для овечого, так і козиного молока. Однак, неспецифічні методи фарбування
на основі метиленового синього, що використовуються для підрахунку кількості соматичних
клітин у овець, не можуть бути використані для кіз, оскільки вони не специфічно забарвлюють
цитоплазматичні частини, які природно присутні в козиному молоці. ДНК-специфічний метод
фарбування піроніном Y та метиленовим зеленим в даний час використовується для
визначення кількості соматичних клітин у кіз та овець [10].
У попередніх власних дослідженнях вивчали фізико-хімічний склад козиного і овечого
молока в залежності від висоти випасання тварин на полонинах Закарпаття, вміст
імуноглобулінів у овечому і козиному молозиві, вплив рівня зараженості гельмінтами на зміну
маси овець [11–13].
Метою дослідження було порівняти різні методи визначення кількості соматичних
клітин у овечому молоці.
Матеріал і методи. Досліджували індивідуальні проби молока від 24 овець порід
дорпер, суффолк, тексель приватного підприємства «Укрсільгоспром», яке розташоване у
м. Підгороднє Дніпропетровського району Дніпропетровської області у період з листопада
2017 року по травень 2018 року.
Кількість соматичних клітин визначали за допомогою приладу «SomaCount Flow
Cytometer» (метод проточної цитометрії) в умовах лабораторії ТОВ «Дейрі Менеджмент
Сістем» Дніпропетровської обласної громадської організації «Сільськогосподарська
консультаційна служба» та за допомогою віскозиметричого аналізатора «Соматос» на кафедрі
паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Дніпровського державного аграрноекономічного університету. Виготовляли мазки молока, застосовували фіксатор Карнуа,
фарбували піроніном Y і метиловим зеленим [14], за Романовським-Гімза, за МайГрюнвальдом, підраховували соматичні клітини за методом Прескота-Бріда під мікроскопом
(об’єктив 100) [15]. Фізико-хімічний склад козиного молока визначали за допомогою
ультразвукового аналізатора молока «Ekomilk тип MILKANA KAM 98-2a».
Результати й обговорення. Арбітражним методом вважають підрахунок соматичних
клітин у мазках молока за методом Прескота-Бріда. Намагалися визначити кількість
соматичних клітин молока в мазках, які були пофарбовані за Романовським-Гімза. Результати
були незадовільні, оскільки клітини у мазках овечого молока слабко забарвлювалися і
підрахувати кількість соматичних клітин було неможливо (рис. 1).
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Рис. 1. Соматичні клітини у мазках овечого молока. Фарбування за Романовським – Гімза. ×1000

Під час дослідження мазків молока, пофарбованих методом Май-Грюнвальда
отримали найкращі результати у порівнянні з іншими методами (рис. 2). Виявили соматичні
клітини з чітко окресленою цитоплазмою та ядрами. У разі фарбування мазків піроніном Y
результат також задовільний, але через високу вартість матеріалів цей метод використовувати
недоцільно (рис. 3).

Рис. 2. Соматичні клітини у мазках овечого молока.
Фарбування за Май-Грюнвальдом. ×1000

Рис. 3. Соматичні клітини у мазках овечого молока.
Фарбування з піроніном Y і метиловим зеленим.
×1000

Аналогічні результати стосовно методів фарбування мазків козиного молока отримані
у попередніх власних дослідженнях [16].
Для полегшення обробки результати дослідження молока овець розподілили на 6
діапазонів за кількістю соматичних клітин (табл. 1).
Таблиця 1
Визначення кількості соматичних клітин в овечому молоці різними методами
Кількість соматичних клітин, визначених різними методами, тис./см3

Рівень
соматичних
клітин у
молоці,
тис./см3

«Соматос»

до 100
101-500
501-1000
1001-3000
>3000
>20000

46±8
338±43
818±63
1213±74
-

на приладах

підрахунок у мазках молока, пофарбованих

«SomaCount
Flow Cytometer»
47±9
277±39
734±55
1645±88
7466
32775
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піроніном Y і
метиловим зеленим
351±62
734±55
1691±206
6204
43800

за МайГрюнвальдом
416±45
781±36
1537±285
4800±723
38000

Із 24 проб виявлено по одному зразку з рівнем соматичних клітин
> 3 млн/см3(виключення – 5 мазків молока, пофарбованих методом Май-Грюнвальда) і
> 20 млн/см3. Діапазон показників (> 20 млн/см3) складається лише з однієї проби молока, що
пов’язано з тим, що у вівці був субклінічний мастит. Методами проточної цитометрії
(«SomaCount Flow Cytometer») та підрахунком у мазках, пофарбованих за Май-Грюнвальдом
і піроніном Y підтверджено хворобу у тварини, в той час як за допомогою віскозиметричного
методу («Соматос») цього не виявлено. Найменша кількість соматичних клітин на останньому
рівні (1001-3000 тис./см3) відмічена під час підрахунку за допомогою приладу «Соматос». За
підрахунку клітин у мазках, пофарбованих будь-яким методом не виявлено зразків з кількістю
соматичних клітин до 100 тис./см3.
Це ще раз доводить, що визначення кількості соматичних клітин за допомогою
віскозиметричного приладу «Соматос» є непрямий метод, і в овечому молоці ця різниця між
методами більш суттєва.
Підрахунок соматичних клітин за допомогою «SomaCount Flow Cytometer» вважається
більш точним методом у порівнянні з віскозиметричними приладами, що підтверджується
подібними значеннями, отриманими методом проточної цитометрії і арбітражним (табл. 1).
За результатами досліджень на приладах «Соматос» та «SomaCount Flow Cytometer»
виявлено 20,8 і 16,7 % мазків молока відповідно з кількістю соматичних клітин до 100 тис./см3
(рис. 4). Як вже було зазначено вище, під час дослідження мазків молока, пофарбованих будьяким з методів, діапазон соматичних клітин до 100 тис./см3 не виявлено.

Рис. 4. Розподіл мазків за різними методами підрахунку соматичних клітин у молоці овець

За результатами досліджень на приладах «Соматос» та «SomaCount Flow Cytometer»
найбільша частина мазків (37,5 % – однаково для обох приладів) відносилася до рівня – 101–
500 тис./см3. Найбільша частина мазків щодо методів фарбування – за Май-Грюнвальдом –
29,2 % відноситься до діапазону 501–1000 тис./см3, тоді як мазки, пофарбовані піроніном Y і
метиловим зеленим – 45,8 % – до діапазону 1001–3000 тис./см3.
Це доводить, що за прямого підрахунку соматичних клітин у мазках овечого молока,
пофарбованих будь-яким методом, виявляється більша кількість клітин, ніж за допомогою
приладів. З рисунку 4 видно, що розподіл діапазонів соматичних клітин схожий між різними
методами фарбування мазків, що ще раз доводить точність методу прямого підрахунку клітин
у мазках молока, хоч це більш трудомісткий метод, ніж апаратний.
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Зі збільшенням кількості соматичних клітин поступово знижувалися показники білка
та лактози, однак в останній групі (кількість соматичних клітин > 20 млн/см3) відбулося
підвищення показників, але потрібно більше даних (табл. 2).
Таблиця 2
Показники овечого молока залежно від рівня соматичних клітин
Показники, од. вимір.

101-500, n=5
Кількість соматичних клітин
351±62
(метод з піроніном Y), тис./см3
Жир %
8,12±1,28
Білок, %
3,53±0,14
Лактоза, %
4,86±0,16
Темп. замерзання, ºС
-0,546±0,021
Електропровідність, мСм/см
3,58±0,20
СЗМЗ, %
8,93±0,27
Густина, ºА
25,4±2,34
pH
6,83±0,03
Кислотність, ºТ
13,0±0,69

Рівень соматичних клітин у молоці, тис./см3
501-1000, n=6 1001-3000, n=11 >3000, n=1

>20000, n=1

734±55

1691±206

6204

43800

7,11±0,54
3,39±0,15
4,78±0,17
-0,553±0,019
3,93±0,17
8,63±0,33
26,32±1,81
6,71±0,05
15,10±0,87

7,50±0,72
3,20±0,13
4,48±0,17
-0,529±0,017
4,39±0,15
8,21±0,31
24,6±1,64
6,72±0,04
15,4±0,94

10,70
2,56
3,47
-0,465
4,25
6,55
15,60
6,76
15,0

10,83
4,11
4,52
-0,492
2,98
7,99
22,39
6,84
15,7

В інших дослідженнях, описаних в попередніх власних публікаціях, проаналізовані
зміни показників жиру, білка та кількості соматичних клітин в молоці кіз за сезонами року, за
різних раціонів. Вивчали розподіл соматичних клітин у порціях молока підчас доїння, а також
в залежності від періоду лактації [17–19].
У попередніх власних дослідженнях доведено, що чим вищі показники жирності
козиного і овечого молока, тим меншою є його густина; виявлена обернено пропорційна
залежність між показниками білку та температури замерзання у молоці дрібної рогатої худоби
[11]. Але ці висновки не підтвердилися нині.
Дані про вплив кількості соматичних клітин на компоненти білка в овечому молоці за
результатами досліджень зарубіжних вчених є суперечливими. Nudda A. [20], Albenzio M. [21]
та Bianchi L. [22] стверджують, що овече молоко з великою кількістю соматичних клітин
містить більше загального білка, ніж молоко з низьким вмістом соматичних клітин. Навпаки,
Jaeggi J.J. та співавтори [23] виявили, що загальний вміст білка в молоці овець є найнижчим
за найвищих рівнів соматичних клітин. Pirisi A. та співавтори не виявили істотних
відмінностей між вмістом протеїну молока і високим чи низьким вмістом соматичних клітин
[24].
За даними Nudda A., збільшення кількості соматичних клітин призводить до зменшення
концентрації лактози в овечому молоці [20], що співпадає з результатами наших досліджень.
Проте Pasquini L.U. стверджує, що така тенденція не була зафіксована [25].
За отриманими даними, зі збільшенням кількості соматичних клітин майже поступово
підвищуються показники електропровідності. Підвищення цього показнику зазвичай
пов’язують з виникненням субклінічного маститу.
ВИСНОВКИ
1. Під час дослідження мазків овечого молока методом Май-Грюнвальда отримали
найкращі результати у порівнянні з іншими методами фарбування мазків. Виявили соматичні
клітини з чітко окресленою цитоплазмою та ядрами. За фарбування мазків піроніном Y
результат також задовільний, але через високу вартість матеріалів цей метод використовувати
недоцільно.
2. За підрахунку клітин у мазках, пофарбованих будь-яким методом не виявлено зразків
з кількістю соматичних клітин до 100 тис./см3. Під час прямого підрахунку соматичних клітин
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у мазках овечого молока, зафарбованих будь-яким методом, виявляється більша кількість
клітин, ніж за допомогою приладів.
3. За результатами досліджень на приладах «Соматос» та «SomaCount Flow Cytometer»
найбільша частина мазків (37,5 % – однаково для обох приладів) відносилася до рівня – 101–
500 тис./см3. Найбільша частина мазків пофарбованих за Май-Грюнвальдом – 29,2 %
відносилась до діапазону 501–1000 тис./см3, тоді як більшість мазків пофарбованих піроніном
Y – 45,8 % – до діапазону 1001–3000 тис./см3.
4. Зі збільшенням кількості соматичних клітин у овечому молоці поступово
знижувалися показники білка і лактози, а електропровідність підвищувалась.
Перспективи досліджень. У подальшому планується диференціювати соматичні
клітини в овечому молоці.
DETERMINATION OF SOMATIC CELLS COUNT IN SHEEP'S MILK
BY DIFFERENT METHODS
N. M. Zazharska, K. H. Kostyuchenko, S. M. Kobelev
Dnipro State Agrarian and Economic University,
25, Serhia Efremovа str., Dnipro, 49000, Ukraine.
SUMMARY
The effectiveness of determination of the somatic cell count in sheep's milk by different
methods was compared. The somatic cell count was analyzed in individual milk samples from 24
sheep at the “Somatos”, “SomaCount Flow Cytometer” and counting methods in smears stained with
pironin Y, by May-Grunwald methods. When counting cells in milk films stained by any method
there were not found the samples with somatic cell count to 100 ×103 cells/ml. The greater number
of cells in direct counting of somatic cells in sheep milk films, stained by any method was determined
than using appliances. To calculate somatic cells in sheep's milk, the Prescott and Breed method is
used. For staining sheep's milk films the May-Grunwald method is proposed, because the cytoplasm
and the somatic cell nuclei are better colored, and the cost of the dyes is much less than in the method
with pironin Y. With the increase in the somatic cell count, protein and lactose decreased, and
electrical conductivity increased.
Keywords: SHEEP MILK, SOMATIC CELL COUNT, MILK FILMS, FAT, PROTEIN,
CONDUCTIVITY, LACTOSE, STAINING OF SMEARS, PIRONIN Y, MAY-GRUNWALD
METHOD.
ОПРЕДЕЛЕНИE КОЛИЧЕСТВА СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК В ОВЕЧЬЕМ
МОЛОКЕ РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ
Н. Н. Зажарская, Е. Г. Костюченко, С. Н. Кобелев
Днепровский государственный аграрно-экономический университет,
ул. Сергея Ефремова, 25, г. Днепр, 49000, Украина
АННОТАЦИЯ
Сравнивали эффективность определения количества соматических клеток в овечьем
молоке различными методами. Исследовали соматические клетки в индивидуальных пробах
молока от 24 овец на приборах «Соматос», «SomaCount Flow Cytometer» и методом подсчета
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в мазках, окрашенных по Май-Грюнвальду и пиронином Y. При подсчете клеток в мазках,
окрашенных любым методом, не обнаружено проб молока с количеством соматических клеток
до 100 тыс./см3. При прямом подсчете соматических клеток в мазках овечьего молока,
окрашенных любым методом, определяется большее количество клеток, чем с помощью
приборов. Для подсчета соматических клеток в овечьем молоке методом Прескота-Брида
предлагается красить мазки методом Май-Грюнвальда, потому что лучше окрашивается
цитоплазма и ядра соматических клеток, а стоимость красителей гораздо меньше, чем в методе
с пиронином Y. С увеличением количества соматических клеток в овечьем молоке постепенно
снижались показатели белка и лактозы, а электропроводность повышалась.
Ключевые слова: ОВЕЧЬЕ МОЛОКО, КОЛИЧЕСТВО СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК,
МАЗКИ МОЛОКА, ЖИР, БЕЛОК, ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ, ЛАКТОЗА, ОКРАСКА
МАЗКОВ, ПИРОНИН Y, МЕТОД МАЙ-ГРЮНВАЛЬДА.
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Метою роботи було дослідити ефективність використання настою гранату, як
антиоксиданта, під час виготовлення кров’яної ковбаси. Вивчали зразки кров’яної ковбаси: І
– ковбаса без додавання настою (контроль), ІІ – дослідна кров’яна ковбаса з додаванням
настою кірок гранату до маси фаршу, ІІІ – кров’яна ковбаса з додаванням настою перетинок
гранату до маси фаршу. Лабораторні дослідження ковбас проводили з першої по п’яту та на
десяту добу. За органолептичними показниками з першої по третю добу всі проби ковбас
відповідали вимогам діючої нормативно-технічної документації. За даними сенсорного
аналізу саме контрольна та кров’яна ковбаса з додаванням настою перетинок гранату мали
відмінну органолептичну якість. На десяту добу показник рН зменшився в контрольній пробі
на 19,8 %, в пробі кров’яної ковбаси з настоєм перетинок гранату на 20,6 %, а в пробі з
настоєм кірочок гранату на 20,3 % відносно п’ятої доби. Встановлено недоцільність
використання настою гранату, як антиоксиданта, під час виготовлення кров’яної ковбаси
тому, що при бактеріоскопії продукту з настоєм гранату виявлено в 2,39–2,63 раза більше
мікроорганізмів відносно контрольного зразка на 10-ту добу зберігання.
Ключові слова: НАСТІЙ ГРАНАТУ, КРОВ’ЯНА КОВБАСА, ОРГАНОЛЕПТИЧНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ, СЕНСОРНИЙ АНАЛІЗ, ДЕГУСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК, рН, МІКРОБНЕ
ЗАБРУДНЕННЯ, РОСЛИННІ ЕКСТРАКТИ, СТРОК ЗБЕРІГАННЯ, МАЗКИ-ВІДБИТКИ,
БЕЗПЕЧНІСТЬ.
Найбільш нестійкими для зберігання є варені сорти ковбас, особливо субпродуктові,
які внаслідок високого вмісту вологи і білку представляють сприятливе поживне середовище
для мікробів [1, 2]. Найменший строк зберігання у кров’яних ковбас – 2 дні за стандартом [3].
У більш ранніх власних дослідженнях порівнювали показники свіжості охолодженої свинини
за різних умов зберігання. М’ясо було під плівкою і у відкритому стані в холодильнику за
температури +2–+4 °С. Відмінностей впливу різних способів зберігання на швидкість
псування не виявлено [4].
Органолептичний аналіз є одним з основних науково обґрунтованих методів перевірки
якості і безпечності м’ясної продукції, її свіжості та прийнятності для споживачів. Цей метод
широко використовується як в лабораторних дослідженнях, так і на всіх підприємствах з
виготовлення, зберігання та реалізації продуктів тваринництва. Органолептичний метод дає
змогу швидко отримати загальне враження про якість і свіжість продукту, а саме
органолептичні властивості продукту, в свою чергу, найчастіше впливають на вибір
споживачів, формуючи їх попит [5].
Багато дослідників вивчають застосування рослинної сировини, екстрактів і витяжок
не лише для покращення смакових якостей ковбасних виробів, а й для пригнічення
окислювальних процесів жирів, розвитку росту бактерій, грибів, дріжджів та насамперед для
подовження терміну реалізації й запровадження нових технологій виробництва у
промисловість. Наприклад, Літвінова І. О. розробила спосіб отримання екстрактів полімерних
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сполук з виноградного насіння з використанням впливу мікрохвильового поля і встановила їх
загальну антиокислювальну ефективність при застосуванні у м’ясних продуктах, що містять
жир. На основі експериментальних даних виявила бактерицидну дію добавки «Мальтовин» та
виражену пригнічувану дію на плісняви та дріжджі» [6].
Доманова О. В. обґрунтувала можливість використання для обробки натуральних
оболонок ковбас витяжок лікарських рослин: шипшини коричної, шавлії лікарської та деревію
звичайного, що зумовлено вмістом дубильних речовин. Проведено комплексну оцінку якості
ковбас в таких оболонках за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними
показниками. Експериментально встановлено можливість подовжити термін зберігання
смажених ковбас за рахунок модифікованих натуральних оболонок в 1,9 разів. За даними
досліджень контрольна ковбаса вже на 6 день мала ознаки псування, а ковбаса в оболонках з
застосуванням витяжок на протязі 9 днів мала показники в межах норми [7].
Маркович І. І. розробила технологію виробництва та вироблення нових видів
напівкопчених ковбас з використанням рослинної сировини – борошна з пророщеної сочевиці,
пряно-ароматичних речовин – подрібнені трави чебрецю та плоди ялівцю. Встановила, що
вони призупиняють ріст бактерій групи кишкових паличок на 15 день порівняно з контролем
[8].
Використання натуральних антиокиснювачів також були проаналізовані Кольчик О. В.,
представлено дослідження мікробіологічних показників вареної та жареної ковбаси після
обробки їх 4 видами рослин (звіробій, шипшина, хрін, тисячолисник) [9].
Morcilla de Burgos – це традиційна варена кров’яна ковбаса в регіоні Бургос на півночі
Іспанії. Е. М. Santos і ін. вивчали фізико-хімічні показники (рН, вміст вологи, крохмалю,
протеїну) та сенсорні властивості ковбаси для підтримки вимоги щодо назви, захищеної за
походженням [10].
J. A. Pereira дослідив мікробіологічні показники та сенсорні властивості кров’яної
ковбаси в залежності від виду пакування (без пакування, пакування в газомодифікованому
середовищі (80 % CO2; 20 % N2) та у вакуумі). Під час зберігання рН зменшувався у пробах,
які зберігали у газовому середовищі та без пакування [11].
Українські вчені вивчали бактерицидні властивості етанольних екстрактів рослин на
мікроорганізми. Встановлено антибактеріальний вплив рослинної настоянки гранату
звичайного на мікроорганізми роду Staphylococcus [12, 13].
Матеріали і методи. Контрольну і дослідну кров’яну ковбасу виготовляли в умовах
приватного підприємства, м. Синельникове Дніпропетровської області. У ході дослідження
вивчали зразки кров’яної ковбаси: І – ковбаса без додавання настою (контроль), ІІ – дослідна
кров’яна ковбаса з додаванням настою кірок гранату до маси фаршу, ІІІ – кров’яна ковбаса з
додаванням настою перетинок гранату до маси фаршу. Лабораторні дослідження ковбас
проводили з першої по п’яту та на десяту добу. Зберігали зразки у холодильнику за
температури +4 °С.
Настій гранату готували так: подрібнену сировину (кірки/перетинки гранату) клали в
емальований посуд раніше підігрітий протягом 15 хвилин на водяній бані, заливали водою
кімнатної температури у співвідношенні 1:10, закривали кришкою та ставили на киплячу
водяну баню, часто помішуючи, витримували 15 хвилин. Потім охолоджували протягом 45
хвилин, фільтрували та доводили дистильованою водою до об’єму – 10 мл. 10 мл 10 % настою
додавали до 1 кг фаршу, отримуючи 0,1 % сухої речовини в фарші.
Ступінь свіжості кожної ковбаси перевіряли органолептичними та лабораторними
методами. Визначали зовнішній вигляд, смак, запах, консистенцію, забарвлення фаршу на
розрізі та його соковитість. Для визначення особливостей органолептичних показників
провели сенсорний аналіз у першу добу зберігання ковбаси, розробили дегустаційні листки
оцінювання кров’яної ковбаси, які складалися з двох частин. У першій – кожна особа мала
оцінити за 5 бальною шкалою 3 зразки ковбаси за такими показниками: зовнішній вигляд,
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колір, запах, консистенція, смак, соковитість, а друга частина – анкета. Згідно ДСТУ ISO
6658:2005 «Дослідження сенсорне. Методологія. Загальні настанови» сенсорний аналіз
проводився за допомогою методу парного порівняння [14].
Із фізико-хімічних показників досліджували рН, потенціометричним методом за
допомогою pH-метра – pH-98103. Провели бактеріоскопію мазків-відбитків із середини
батону.
Результати й обговорення. За органолептичними показниками всі проби ковбас під
час зберігання з першої по третю добу відповідали нормам діючої нормативно-технічної
документації. Кров’яні ковбаси мали суху оболонку, міцну, еластичну, без нальотів і плісняви,
без слизу, що щільно прилягала до фаршу. Запах був приємний, без наявності затхлості та
кислуватості. Консистенція пружна, на розрізі напівмастка. Фарш соковитий, забарвлення ІІ
та ІІІ дослідних ковбас було темно-коричневе, не рівномірне, шпик білий. У контрольному
зразку кров’янки обідок на периферії мав сіруватий відтінок, а в центрі темно-коричневий,
шпик поблизу оболонки був білий, а в центрі – із жовтуватим відтінком. Зміни
органолептичних показників почали відбуватись на четверту добу – менш соковитий фарш,
колір шпику став жовтувато-сірий. На п’яту добу було виявлено, що в усіх пробах кров’яної
ковбаси зовнішня оболонка втратила еластичність, легко відділялась від фаршу. Відмітили
зменшення інтенсивності запаху, соковитості фаршу, зміну кольору шпику на сірий.
За даними сенсорного аналізу 13 осіб взяли участь у дегустації: 5 – жіночої статі –
38,5 % та 8 – чоловічої – 61,5 % та надали оцінки ковбасним виробам. Сенсорна оцінка ковбас
за п’ятибальною шкалою представлена у таблиці.
Таблиця
Результати сенсорного аналізу дегустаційних листів оцінювання, бали
Показники
Зовнішній вигляд
Колір
Запах, аромат
Консистенція
Смак
Соковитість
Загальна оцінка в балах

I – Контроль
4,00 ± 0,16
4,08 ± 0,18
4,15 ± 0,19
4,08 ± 0,21
4,00 ± 0,28
3,92 ± 0,33
24,15 ± 1,02

II – Настій з
перетинок гранату
3,92 ± 0,29
3,85 ± 0,22
4,15 ± 0,32
4,00 ± 0,30
3,92 ± 0,29
3,62 ± 0,24
23,46 ± 1,41

III – Настій з
кірочок гранату
3,92 ± 0,24
3,85 ± 0,19
3,85 ± 0,22
3,92 ± 0,24
3,77 ± 0,20
3,77 ± 0,26
22,62 ± 1,15

Проаналізувавши отримані результати, зробили висновок, що саме перша та друга
проби мали відмінну органолептичну якість. За анкетними даними першому зразку кров’яної
ковбаси надали перевагу за смаком п’ять осіб – 38,5 %, другому зразку п’ять осіб – 38,5 % та
третьому зразку три особи – 23,0 %. На думку двох осіб перший зразок мав сторонній присмак
– 15,4 %, чотирьох осіб – другий зразок (30,8 %), п’яти осіб – третій зразок (38,5 %) та дві
особи вважали, що жоден зразок не мав сторонніх присмаків – 15,3 %. Дві особи відчули
гіркоту в підігрітому ковбасному третьому зразку, одна з цих осіб отримала такі ж смакові
відчуття, але в меншій мірі від першого зразку. Сім осіб вважали, що жоден зразок не мав
сторонніх запахів у зразках кров’яної ковбаси – 53,8 %, але шість осіб вважали навпаки –
46,2 %. З них відчули сторонні запахи у першому зразку – дві особи, другому зразку – дві
особи, третьому зразку – чотири особи.
Отже, додавання настою перетинок гранату до фаршу не погіршує органолептичних
показників, на відмінну від настою кірок гранату.
Надалі проводили лабораторні дослідження кров’яної ковбаси, зміни показника рН
представлені на рисунку 1.
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Рис. 1. Зміни показника рН у пробах кров’яної ковбаси за зберігання

Кількість мікроорганізмів в
одному полі зору

Аналізуючи зміни на рисунку 1, виявили, що рН протягом п’яти діб знаходився в межах
6,53 – 6,72, що відповідає вимогам (норма рН кров’яної ковбаси 6,5 – 6,8). Показник рН на
п’яту добу збільшився в першій пробі кров’яної ковбаси на 1,94 %, в другій пробі – на 2,53 %,
а в третій – на 2,68 % відносно першої доби. На десяту добу показник зменшився в першій
пробі на 19,80 %, в другій – на 20,64 %, а в третій – на 20,25 % відносно п’ятої доби.
Під час бактеріоскопії мазків-відбитків протягом п’яти діб не виявили мікроорганізмів.
Тому зберігали кров’яну ковбасу до ознак псування, які були виявлені на десяту добу –
неприємний запах, розм’якшення консистенції, липка оболонка та наявність плісняви.
Представлено мікробне забруднення проб кров’яної ковбаси на десяту добу (рис. 2).
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Рис. 2. Результати бактеріоскопії на десяту добу

Другий і третій зразки кров’яної ковбаси за бактеріоскопії мали в 2,39 і 2,63 раза
відповідно більше мікроорганізмів відносно першого зразка. Таким чином, встановлено
недоцільність використання настою гранату як антиоксиданта під час виготовлення кров’яної
ковбаси.
Божко Н. В. використала екстракт журавлини в технології м’ясомісткої вареної
ковбаси, що дозволило уповільнити перебіг окислювальних процесів: «Найбільш ефективною
концентрацією препарату виявився екстракт журавлини у кількості 0,02 %». Сенсорна оцінка
показала, що додавання екстракту журавлини в кількості 0,1–0,3 % не погіршує
органолептичні показники варених ковбас. Аналіз змін кислотного числа дав зрозуміти, що
додавання до фаршу екстракту, пригнічує процес гідролізу ліпідів під час зберігання [15].
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ВИСНОВКИ
1. За органолептичними показниками всі проби ковбас відповідали нормам діючої
нормативно-технічної документації з першої по третю добу.
2. За даними сенсорного аналізу саме контрольна та кров’яна ковбаса з додаванням
настою перетинок гранату мали відмінну органолептичну якість.
3. На десяту добу показник рН зменшився в контрольній пробі на 19,8 %, в пробі
кров’яної ковбаси з настоєм перетинок гранату на 20,6 %, а в пробі з настоєм кірочок гранату
на 20,3 % відносно п’ятої доби.
4. Встановлено недоцільність використання настою гранату як антиоксиданта під час
виготовлення кров’яної ковбаси тому, що при бактеріоскопії продукту з настоєм гранату
виявлено в 2,39-2,63 раза більше мікроорганізмів, відносно контрольного зразка на 10-ту добу.
Перспективи досліджень. Можливо, велика кількість мікроорганізмів в дослідній
кров’яній ковбасі обумовлена саме використанням водного настою гранату. Тому в
перспективі – спроба використання спиртової настоянки гранату як антиоксиданта під час
виготовлення кров’яної ковбаси. У подальшому також планується застосування інших
рослинних екстрактів для подовження строку зберігання кров’яних ковбас та інших м’ясних
виробів.
USING OF POMEGRANATE INFUSION TO PROLONGATE THE SHELF LIFE
OF BLOOD SAUSAGE
N. M. Zazharska, Y. V. Samoilenko, T. O. Horiaienova
Dnipro State Agrarian and Economic University,
25, Serhia Efremovа str., Dnipro, 49000, Ukraine.
SUMMARY
The purpose of the research was an investigation of the effectiveness of using pomegranate
infusion as an antioxidant during the manufacture of blood sausage. The samples of blood sausage
were: I group – sausage without addition of infusion (control), ІІ group – experimental blood sausage
with the infusion of pomegranate crusts to the minced meat, ІІІ group – minced meat with the addition
of pomegranate septums infusion to the minced meat. The laboratory studies of sausages were carried
out from the first to the fifth and on the tenth day. According to organoleptic parameters from the first
to the third day, all samples of sausages conformed to the standards of the current normative and
technical documentation. According to the sensory analysis, the control samples of blood sausage and
samples of sausages with the addition of pomegranate septums infusion had excellent organoleptic
qualities. On the tenth day, the pH decreased in the control samples – by 19.8%, in the samples of
blood sausage with the pomegranate septums infusion – by 20.6 %, and in the samples with the
infusion of pomegranate crusts – by 20.3%, relatively to the fifth day. It is established that using of
pomegranate infusion as an antioxidant is inappropriate during the manufacturing of blood sausage
because bacterioscopy of the product with pomegranate infusion revealed in 2.39-2.63 times more
microorganisms relatively to the control samples on the 10th day of storage.
Keywords: POMEGRANATE INFUSION, BLOOD SAUSAGE, ORGANOLEPTIC
RESEARCH, SENSORY EVALUATION, DEGUSTATION SHEET, PH, MICROBIAL
CONTAMINATION, PLANT EXTRACTS, SHELF LIFE, SMEARS-PRINTS, SAFETY.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЯ ГРАНАТА ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ХРАНЕНИЯ
КРОВЯНОЙ КОЛБАСЫ
Н. Н. Зажарская, Ю. В. Самойленко, Т. О. Горяенова
Днепровский государственный аграрно-экономический университет,
ул. Сергея Ефремова, 25, г. Днепр, 49000, Украина
АННОТАЦИЯ
Целью работы было исследовать эффективность использования настоя граната как
антиоксиданта при изготовлении кровяной колбасы. Изучали образцы кровяной колбасы: I –
колбаса без добавления настоя (контроль), II – экспериментальная кровяная колбаса с
добавлением настоя кожуры граната к массе фарша, III – кровяная колбаса с добавлением
настоя перегородок граната к массе фарша. Лабораторные исследования колбас проводили с
первых по пятые и на десятые сутки хранения. По органолептическим показателям с первых
по третьи сутки все пробы колбас соответствовали требованиям действующей нормативнотехнической документации. По данным сенсорного анализа именно контрольная и кровяная
колбаса с добавлением настоя перегородок граната имели отличные органолептические
характеристики. На десятые сутки показатель рН уменьшился в контрольной пробе на 19,8 %,
в пробе кровяной колбасы с настоем перегородок граната на 20,6 %, а в пробе с настоем
кожуры граната на 20,3 % относительно пятых суток хранения. Установлено
нецелесообразность использования настоя граната как антиоксиданта при изготовлении
кровяной колбасы, потому что при бактериоскопии продукта с настоем граната обнаружено в
2,39–2,63 раза больше микроорганизмов относительно контрольного образца на 10-е сутки
хранения.
Ключевые
слова:
НАСТОЙ
ГРАНАТА,
КРОВЯНАЯ
КОЛБАСА,
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ЭКСТРАКТЫ, СРОК ХРАНЕНИЯ, МАЗКИ-ОТПЕЧАТКИ, БЕЗОПАСНОСТЬ.
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УДК 631.57 : 664.126 (4778)

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА М´ЯСА І М´ЯСНИХ ПРОДУКТІВ
В. А. Котелевич, канд. вет. наук, доцент
Житомирський національний агроекологічний університет,
вул. Корольова, 39, м. Житомир, 10025, Україна
Наведено результати ветеринарно-санітарної оцінки м´яса і м´ясопродуктів ТОВ
«Ритон» Вінниця за даними експертних висновків Вінницької регіональної державної
лабораторії ветеринарної медицини та Хмельницької міжрайонної державної лабораторії
ветеринарної медицини (2018 р.) щодо показників безпеки. За показниками безпеки
встановлена відсутність пестицидів (масова частка ГХЦГ гамма-ізомеру, ДДТ та його
метаболіти, ДДВФ, хлорофосу, метафосу, карбофосу, базидину), токсичних елементів
(свинець, кадмій, арсен, ртуть, мідь, цинк), мікотоксинів, антибіотиків; радіологічні та
мікробіологічні показники у зразках м´яса і м´ясопродуктів також були в межах нормативних
вимог та безпечними для споживання. Введення належної гігієнічної і виробничої практик
дало можливість ТОВ «Ритон» Вінниця завершити процес сертифікації за міжнародною
програмою FSSC 22000 «Менеджмент безпеки харчових продуктів» і отримати
сертифікати The HACCP Management System of CCM MS Standart HACCP та ISO 22000:2005
Food Safety Management Systems, Requirements for any Organisation in the Food Chain.
Виконані дослідження доводять теоретичне та практичне обґрунтування
необхідності проведення моніторингових досліджень якості і безпеки тваринницької
продукції, дотримання належної гігієнічної і виробничої практик (GHP/GMP) з урахуванням
міжнародної програми FSSC 22000 «Менеджмент безпеки харчових продуктів».
Ключові слова: М’ЯСО, БЕЗПЕКА, ПЕСТИЦИДИ, ГІГІЄНІЧНА І ВИРОБНИЧА
ПРАКТИКИ (GHP/GMP), ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, НАССР.
Однією з найважливіших складових національної безпеки держави є забезпечення
населення високоякісними та безпечними харчовими продуктами. З розвитком культури
харчування зростають також і вимоги до якості харчових продуктів – 92 % споживачів хвилює
безпека харчових продуктів. Безпечність продуктів харчування – це гарантія того, що продукт
не зашкодить споживачеві, якщо він приготовлений і спожитий відповідно до призначення [1].
До найактуальніших проблем сьогодення належать екологічні: організація
раціонального використання природних ресурсів, надійний захист сільськогосподарських
тварин, безпечне споживання продуктів тваринництва [2–6]. Погіршення екологічних і
кліматичних умов у світі, порушення технологій вирощування сировини як рослинного, так і
тваринного походження (безконтрольне внесення мінеральних добрив, використання гормонів
та антибіотиків, генетично модифікованих організмів) та технологічних процесів виробництва
харчових продуктів створюють небезпеку зниження їх якості, а також забруднення
шкідливими речовинами хімічного та біологічного походження: важкими металами,
пестицидами, радіонуклідами, забороненими харчовими добавками, патогенними
мікроорганізмами та мікроскопічними грибами тощо.
Пріоритетним завданням виробників харчових продуктів не тільки в Україні, а й в
інших країнах світу є впровадження системи безпеки харчових продуктів, що ґрунтується на
принципах НАССР, попередніх програм – передумов: GMP (належна практика виробництва),
GHP (належна практика щодо гігієни), SOP (стандартні операційні процедури), SSOP (набір
стандартних санітарних процедур), системи ідентифікації небезпечних чинників, моніторингу
в критичних контрольних точках [7, 8].
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Угода про асоціацію з Європейським Союзом створила передумови до підвищення
якості та безпечності харчових продуктів вітчизняного виробництва та сприяє приведенню
законодавчої бази у сфері безпеки харчової продукції у відповідність із законодавчою базою
ЄС, а саме використання Регламентів ЄС для нормування показників безпечності у харчових
продуктах, використання харчових добавок, розроблення гармонізованих національних
стандартів з міжнародними [9].
Метою роботи було вивчити екологічні аспекти якості та безпеки м´яса і м´ясопродуктів
в умовах ТОВ «Ритон», Вінниця та заходи, які застосовуються на цьому підприємстві щодо
дотримання належної гігієнічної і виробничої практик (GHP/GMP) при їх виробництві для
вирішення проблеми підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку.
Матеріали і методи. Матеріалом для проведення досліджень були: нормативнотехнічна документація, експертні висновки Вінницької регіональної державної лабораторії
ветеринарної медицини та Хмельницької міжрайонної державної лабораторії ветеринарної
медицини. об’єкти ветеринарно-санітарного контролю та нагляду цього підприємства, туші і
органи, зразки м`яса і субпродуктів (n=50). В умовах ТОВ “Ритон” Вінниця вивчали отримання
продуктів забою ВРХ за вимогами належної гігієнічної та виробничої практик (GHP/GMP);
проводили комплексну ветеринарно-санітарну експертизу за загальноприйнятими методами.
Результати й обговорення. Проведені дослідження зразків м’яса і м’ясопродуктів ТОВ
«Ритон» Вінниця за показниками безпеки в умовах Вінницької регіональної державної
лабораторії ветеринарної медицини та Хмельницької міжрайонної державної лабораторії
ветеринарної медицини у 2018 році згідно «Обов’язкового мінімального переліку досліджень
сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини,
комбікормів, вітамінних препаратів та ін.» встановили відсутність пестицидів (масова частка
ГХЦГ гамма-ізомеру, ДДТ та його метаболіти, ДДВФ, хлорофосу, метафосу, карбофосу,
базидину), токсичних елементів (свинець, кадмій, арсен, ртуть, мідь, цинк), мікотоксинів,
антибіотиків; радіологічні та мікробіологічні показники також були в межах нормативних
вимог і вони є безпечними для споживання (табл. 1–4).
Таблиця 1
Результати мікробіологічних досліджень зразків м`яса (n=50)
Найменування показників
та одиниці вимірювання

МДР за нормативними
документами

кількість мезофільних
аеробних і факультативно
анаеробних
мікроорганізмв, КУО в 1 г

яловичина
-парна 10
охолоджена та

Результати
досліджень

Позначення НД та метод
випробувань

6,7*102

ДСТУ ISO
4833:2006

не допускається
не допускається

не виділено

ГОСТ 30518-97

Патогенні мікроорганізми,
в т. ч. сальмонели в 25 г

не допускається

не виділено

ДСТУ EN 12824:2004

L. monocytogenes в 25 г

не допускається

--

ДСТУ ISO 11290-1:2003

БГКП (колі-форм )
- парна в 1 гр
- охолоджена та
приморожена в 0,1 гр
-заморожена в 0,01 г

приморожена 1*103
заморожена *104
не допускається

Для підтвердження здатності ТОВ «Ритон» Вінниця випускати безпечну продукцію,
нами була складена система оцінки, з якою ми ознайомили працівників. Ми вивчили плансхему підприємства, щоб з’ясувати рух продукту, послідовність операції та які побічні
продукти отримують.
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Таблиця 2
Результати дослідження м`яса яловичини замороженої на наявність пестицидів (n=50)
Найменування
показника та
одиниці вимірювання

МДР за
нормативними
документами

Результати
досліджень

Позначення НД та
метод випробувань

Відмітка про
відповідність

ДДТ та його метаболіти, мг/кг

не більше 0,1

<0,05

МВ 2142-80

Відповідає

ГХЦГ (гамма-ізомер), мг/кг

не більше 0,1

<0,05

МВ 2142-80

Відповідає

базудин, мг/кг

не більше 0,7

<0,2

УМ 3222-85

Відповідає

карбофос, мг/кг

не допускається

<0,2

УМ 3222-85

Відповідає

хлорофос,мг/кг

не допускається

<0,2

УМ 3222-85

Відповідає

метафос, мг\кг

не допускається

<0,2

УМ 3222-85

Відповідає

ДДВФ,мг/кг

не допускається

<0,2

УМ 3222-85

Відповідає
Таблиця 3

Результати досліджень м`яса яловичини замороженої на наявність токсичних елементів (n=50)
Найменування
показника та
одиниці вимірювання

МДР за
нормативними
документами

Результати
досліджень

Позначення НД та
метод випробувань

Відмітка про
відповідність

масова частка свинцю, мг/кг

не більше 0,5

0,09

ПВ 5.4-403

Відповідає

масова частка кадмію, мг/кг

не більше 0,05

0,03

ПВ 5.4-406

Відповідає

масова частка ртуті, мг/кг

не більше 0,03

<0,005

ПВ 5.4-408

Відповідає

масова частка міді, мг/кг

не більше 5,0

3,13

ГОСТ 30178-96

Відповідає

масова частка цинку, мг/кг

не більше 70,0

14,70

ГОСТ 30178-96

Відповідає

масова частка миш`яку, мг/кг

не більше 0,1

0,02

ПВ 5.4-407

Відповідає
Таблиця 4

Результати досліджень м`яса яловичини на наявність мікотоксинів, антибіотиків
та радіологічні показники (n=50)
Мікотоксини
Найменування
показника та
одиниці вимірювання
афлатоксин В1,мг/кг

МДР за
нормативними
документами

Результати
досліджень

Позначення НД та
метод випробувань

не більше 0,005

<0,000001

ПВ 5.4-420

Антибіотики
цинкбацитрацин, од/г

не допускається <0,02 не виявлено <0,02 методические указания 3049-84

тетрациклін, од/г

не допускається <0,01 не виявлено <0,01 методические указания 3049-84
Радіологічні показники

питома активність радіонукліду
цезію-137,Бк/кг
питома активність
радіонукліду стронцію-90,Бк/кг

не більше 200

5,96±7,03

МИ “Гамма”-2003

не більше 20

0±5,91

МИ “Бета”-2004
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У своїй діяльності підприємство використовує нормативні документи : стандарти,
технологічні інструкції, правила тощо. Воно розташоване, побудоване і обслуговується з
дотриманням основних ветеринарно-санітарних норм; план руху продуктів забою тварин
виключає контамінацію сировини і готової продукції. Підприємство здійснює контроль
постачальників за наявності ефективних програм належної гігієнічної та виробничої практик
(GHP/GMP) на місцях. Введення належної гігієнічної і виробничої практик дало можливість
ТОВ «Ритон» Вінниця завершити процес сертифікації за міжнародною програмою FSSC 22000
«Менеджмент безпеки харчових продуктів» і отримати сертифікати The HACCP Management
System of CCM MS Standart HACCP та ISO 22000:2005 Food Safety Management Systems,
Requirements for any Organisation in the Food Chain.В основі цих сертифікатів – системний
підхід, що передбачає збереження безпеки харчових продуктів на кожному етапі
технологічного процесу («від лану – до столу»).
ВИСНОВКИ
1. Планування процесу виробництва, прийом сировини і матеріалів, технологічні
процеси, упаковка і маркування та контроль якості м´яса і м´ясних продуктів на ТОВ «Ритон»
Вінниця відбуваються на належному рівні за вимогами міжнародних стандартів і є
безпечними для споживання.
2. Виконані дослідження доводять теоретичне та практичне обґрунтування
необхідності проведення моніторингових досліджень якості і безпеки тваринницької
продукції, дотримання належної гігієнічної і виробничої практик (GHP/GMP) з урахуванням
міжнародної програми FSSC 22000 «Менеджмент безпеки харчових продуктів».
Перспективи досліджень полягають у продовженні моніторингових досліджень
якості та безпеки харчових продуктів , вивчення способів виробництва харчових продуктів в
Житомирському регіоні, формування обізнаності виробників щодо застосування системи
контролю якості сировини на всіх ланках виробництва харчового ланцюга для гарантування
якості і безпечності харчової продукції.
QUALITY AND SAFETY OF MEAT AND MEAT PRODUCTS
V. A. Kotelevich
Zhytomyr National Agroecological University,
39, Koroljova str., Zhytomyr, 10025, Ukraine
S U M MARY
The results of the veterinary and sanitary evaluation of meat and meat products of LLC
"Riton" of Vinnytsia according to the expert opinions of the Vinnytsia Regional State Laboratory of
Veterinary Medicine and Khmelnytsky Interdistrict State Laboratory of Veterinary Medicine (2018)
on safety indicators are presented. According to safety indicators, there is a lack of pesticides (the
mass fraction of HCCh gamma-isomer, DDT and its metabolites, DDVF, chlorophos, metaphys,
carbophos, basidins), toxic elements (lead, cadmium, arsenic, mercury, copper, zinc), mycotoxins,
antibiotics; radiological and microbiological indices in meat and meat samples were also within the
regulatory requirements and safe for consumption. The introduction of proper hygienic and
production practices enabled Venture LLC "Riton" to complete the certification process under the
international program FSSC 22000 "Food Safety Management »And get the Certificates The HACCP
Management System of CCM MS Standard HACCP and ISO 22000: 2005 Food Safety Management
Systems, Requirements for any Organization in the Food Chain.
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The conducted researches prove the theoretical and practical justification for the
implementation of monitoring studies on the quality and safety of livestock products, the observance
of proper hygienic and production practices (GHP / GMP) taking into account the international
program FSSC 22000 "Food Safety Management".
Keywords: MEAT, SAFETY, PESTICIDES, HYGIENIC AND MANUFACTURING
PRACTICES (GHP / GMP), TOXIC ELEMENTS, HACCP.
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ МЯСА І МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
В. А. Котелевич
Житомирский национальний агроэкологический университет,
ул. Королева, 39, г. Житомир, 10025, Украина
АННОТАЦИЯ
Приведены результаты ветеринарно-санитарной оценки мяса и мясных продуктов ООО
«Ритон», Винница за данными экспертных заключений Винницкой региональной
государственной лаборатории ветеринарной медицины и Хмельницкой межрайонной
государственной лаборатории ветеринарной медицины (2018 р.) по показателям безопасности.
За показателями безопасности установлено отсутствие пестицидов (массовая доля ГХЦГ
гамма-изомера, ДДТ и его метаболитов, ДДВФ, хлорофоса, метафоса, карбофоса, базидина),
токсичных элементов (свинец, кадмий, арсен, ртуть, медь, цинк), микотоксинов,
антибиотиков; радиологические и микробиологические показатели в пробах мяса и мясних
продуктов
также были в пределах нормативных требований и
безопасными для
употребления. Введеие соответствующей гигиенической и производственной практик дало
возможность ООО «Ритон», Винница завершить процес сертификации за международной
программой FSSC 22000 «Менеджмент безопасности пищевых продуктов» и получить
сертификаты The HACCP Management System of CCM MS Standart HACCP и ISO 22000:2005
Food Safety Management Systems, Requirements for any Organisation in the Food Chain.
Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости проведения
мониторинговых исследований качества и безопасности животноводческой продукции,
соблюдения соответствующей гигиенической и производственной практик (GHP/GMP) с
учетом международной программы FSSC 22000 «Менеджмент безопасности пищевых
продуктов»
Ключевые слова: МЯСО, БEЗОПАСНОСТЬ, ПЕСТИЦИДЫ, ГИГИЕНИЧНАЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ (GHP/GMP), ТОКСИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НАССР.
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УДК 619:615.015.4

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РІЗНИХ ШЛЯХІВ УВЕДЕННЯ
АНТИБІОТИКІВ ЗА БРОНХОПНЕВМОНІЇ
Н. В. Слюсар, канд. вет. наук, доцент
Подільський аграрно-технічний університет
вул. Шевченка,13, м. Камʼянець-Подільський, Хмельницька область, 32300, Україна
Вивчався вплив фармакологічних препаратів фторхінолонового ряду на організм
телят, хворих на катаральну бронхопневмонію та їх лікувальна ефективність за різних
шляхів уведення. Основними показниками були: фармакотерапевтична ефективність та
стан неспецифічної резистентності організму телят.
Ключові слова: ОФЛОКСАЦИН, ФЛУМЕКІН, АНТИБІОТИКИ, КАТАРАЛЬНА
БРОНХОПНЕВМОНІЯ, ТЕЛЯТА.
Серед хвороб незаразної етіології у молодняку нерідко зустрічаються патології органів
дихання в тваринницьких господарствах різних форм власності. Особливості анатомічної
будови дихальної системи та неліковані бронхіти сприяють надто швидкому ускладненню
запального процесу і його поширенню на легеневу тканину тоді виникають бронхопневмонії.
Однією із причин виникнення бронхопневмонії в молодняку являються бактеріальні чинники,
які на фоні зниженої резистентності у тварин спричиняють хворобу, яка може призводити до
масової загибелі і вимушеного забою молодих тварин, тощо. Дане захворювання іноді
наносить значних економічних збитків власникам тварин. За терапії захворювань
бактеріальної етіології провідне місце займає антибіотикотерапія [1, 2].
При ураженнях системи органів дихання, і особливо легень, антибіотики різних
фармакологічних груп, що проявляють високу антимікробну дію вводять, здебільшого,
парентерально. Високу ефективність при бронхопневмоніях проявляють антибіотики різних
фармакологічних груп, це і групи макролідів, пеніциліну, тетрацикліну, аміноглікозидів, тощо
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[1]. Необхідно зазначити, що молодняк взагалі, і телята у підсисний період, зокрема, тяжко
переносять парентеральні ін'єкції антибіотиків і вони, при умові тривалого застосування,
пригнічують імунну систему. З метою зменшення побічної дії антибіотиків, необхідно
зважити щодо шляхів їх уведення хворим телятам [3,4].
Метою досліджень було вивчити фармакотерапевтичну ефективність антимікробних
препаратів фторхінолонового ряду офлоксацину, який застосовували парентерально і
флумекіну, який вводили перорально телятам, хворим на катаральну бронхопневмонію, і
визначити стан неспецифічної резистентності організму телят при цьому.
Матеріали і методи. Дослід проводили на телятах спонтанно хворих на катаральну
бронхопневмонію. Телят першої групи ( 5 голів) лікували внутрішньом'язовим, другої (5 голів)
- пероральним введенням офлоксацину по 10 мг/кг з інтервалом 24 години, телят третьої групи
(5 голів ) лікували пероральним введенням 20% р-ну флумекіну по 0,6 мл /10кг через 12 годин
у першу добу, а в наступні дні – 0,3 мл /10кг живої маси кожні 12 годин протягом 3-5 діб.
У крові телят визначали морфологічні та біохімічні показники на день постановки
діагнозу та на 3-ю, 5-у і 7-у доби досліду. Визначали вміст загального білку, альбумінів і
глобулінів, в сироватці крові, біуретовим реактивом за методом Л.П. Делекторської ; кількість
лейкоцитів підраховували у гематологічній камері з сіткою Горяєва; неспецифічну
резистентність організму визначали за бактерицидною активністю сироватки крові
модифікованим методом запропонованим Т.О. Кузьміною; лізоцимну активність сироватки
крові - фотоколориметрично за методикою В.Е. Чумаченко; фагоцитарну активність
нейтрофільних лейкоцитів визначали тестом із суспензією золотистого стафілококу за
методикою В. Е. Чумаченко.
Результати й обговорення. У телят, хворих бронхопневмонією, були розлади дихання,
приглушений кашель та симптоми погіршення роботи серцево – судинної системи. Загальний
стан пригнічений. Температура тіла у хворих тварин в межах 40,5 – 40,9 оС, пульс 98 – 121
поштовх за хвилину, дихання часте, 41 – 52 дихальних рухи за хвилину, утруднене,
везикулярного типу, при аускультації легень прослуховувались бронхіальні хрипи та
жорстоке везикулярне дихання. Встановлено м'язову дистонію, підвищену чутливість гортані
при пальпації, почервоніння слизової оболонки носових ходів. Кашель був сухий, болючий. У
окремих телят з носових ходів виділявся слиз сіро–жовтого кольору, густої консистенції,
апетит знижений, захворювання тривало вже тиждень. Згідно клінічних ознак та характеру
ексудату можна вважати, що бронхопневмонія катарального типу з гострим перебігом.
На розтині загиблих телят, виявлено наявність почервонінь, у вигляді смужок, на
слизовій оболонці гортані, трахеї, бронхів. Слизова оболонка вкрита в'язким слизистим
ексудатом. Середостінні лімфатичні вузли збільшені, на розрізі гіперемійовані. Печінка
переповнена кров’ю, нерівномірно забарвлена, темно – вишневого кольору. На розрізі нирок
границя між мозковим і корковим шарами стерта, селезінка в стані венозного застою,
переповнена кров'ю. Трупне задубіння виражено добре, кров звернута, темно червоного
кольору.
На основі анамнестичних даних, аналізу годівлі і утримання тварин, клінічного
обстеження хворих телят, результатів лабораторних досліджень крові та результатів
патологоанатомічного дослідження телят, що загинули, було поставлено діагноз катаральна
бронхопневмонія.
На
початку
науково-практичного
експерименту
проведено
дослідження
гематологічних і біохімічних показників крові хворих телят. За нормальні величини вважали
результати аналізу крові клінічно здорових телят аналогів господарства, при цьому було
встановлено, що у телят хворих катаральною бронхопневмонією, на день постановки діагнозу
були вірогідні зміни в морфологічних і біохімічних показниках крові. У хворих телят кількість
еритроцитів та рівень гемоглобіну крові були менше нормальних величин.
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Зниження кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну в крові телят могли бути
наслідком пригнічення еритропоезу, на це вказує наявність у крові еритроцитів з малим
об’ємом та високим рівнем гемоглобіну в них, у порівнянні з нормальними величинами.
Рівень загального білку у сироватці крові телят хворих на бронхопневмонію складав 52,3 ±1,2
( Р<0,03 ) проти 64,7±2,7 в нормі. Дані результати свідчать про стан білкового обміну який, на
нашу думку, може бути наслідком посиленої утилізації білка при метаболічних процесах, або
внаслідок зменшення синтезу альбумінів у печінці телят, хворих катаральною
бронхопневмонією. На день постановки діагнозу були вірогідні зміни в системі неспецифічної
резистентності організму дослідних телят і дуло встановлено зниження БАСК на 51%, ЛАСК
- 47%, ФАЛ - 33%, при дослідженні сироватки крові реєструвалось також зниження рівня
загального білка на 21 %, альбумінів - 45 % та підвищення рівня глобулінів на 21 %, кількість
лейкоцитів була більшою від норми
За парентерального уведення офлоксацину хворим тваринам, клінічне одужання телят
наступило на 3-4 добу, а нормалізація біохімічних показників крові, та неспецифічної
резистентності організму - на 6-7- му добу. В даний період на 12% нижчою норми була БАСК,
на 10 % ЛАСК, та на 11% рівень альбумінів у сироватці крові. Кількість лейкоцитів була на
15% більшою, ніж у контрольних телят.
При пероральному застосуванні офлоксацину та флумекіну клінічне видужання
настало теж на 4-ту добу, а нормалізація морфологічних показників крові і неспецифічної
резистентності організму - на 6-ту добу. За дослідний період лише кількість лейкоцитів була
на 6-7 % більшою, у порівнянні з клінічно здоровими телятами, та на 7% нижче норми був
рівень альбумінів у сироватці крові.
Таким чином, за катаральної бронхопневмонії телят, офлоксацин та флумекін
проявляють високу терапевтичну ефективність, видужання настає на 3- 4-ту доби, а
нормалізація морфологічних та біохімічних показників крові - на 6-7- му добу. В досліді
встановлено, що за вказаний період, при пероральному уведенні офлоксацину та флумекіну в
межах нормальних величин була неспецифічна резистентність організму телят. Тоді як при
внутрішньом'язовому введенні офлоксацину результати БАСК і ЛАСК були нижчими в
порівнянні з нормальними величинами. Результати власних досліджень є співзвучними із
даними інших дослідників, що працювали над вивченням даної проблеми[1,4]. Враховуючи
вище зазначене вважаємо, що отримані дані можуть вказувати на те, що за
внутрішньом'язевого
уведення фторхінолонів, вони пригнічують неспецифічну
резистентність організму телят. Можна вважати, що такі зрушення відбуваються внаслідок
зниження білоксинтезуючої функції печінки, на що вказує зниження рівня альбумінів у
сироватці крові на 6-7-му добу досліджень на 10-11% від нормальних величин.
Аналізуючи результати проведеного науково-практичного досліду на хворих
катаральною бронхопневмонією телятах встановлено, що за парентерального уведення
антимікробних препаратів групи фтархінолонів у терапевтичних дозах, згідно лабораторних
досліджень, вже на 3- тю добу фармакотерапії спостерігається їх пригнічуючий вплив на
імунну систему організму телят.
ВИСНОВКИ
1. За катаральної бронхопневмонії у телят, високу терапевтичну ефективність
спричиняли обидва антибіотики групи фторхінолонів, незалежно від шляхів їх застосування.
2. Згідно з нашими дослідженнями, пероральне уведення, в порівнянні з
внутрішньом'язовим, має певні переваги, оскільки за даного способу застосування майже не
пригнічується неспецифічна резистентність організму.
Перспективи досліджень. Дослідження впливу антибіотиків фторхінолонового ряду
на імунітет тварин за бронхолегеневої патології триватиме надалі.
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SUMMARY
The different ways of medicine application, its medical effect and influence on organism of
calves that have catarrhal bronchopneumonia was learned. The main aim of experiment: non-specific
resistence of organism and therapeutic efficiency.
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АННОТАЦИЯ
Изучалось влияние фторхинолонов на организм телят, больных катаральной
бронхопневмонией и их лечебная эффективность при различных путях введения. Главными
показателями были: фармакотерапевтическая эффективность и состояние неспецифической
резистентности организма телят.
Ключевые
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МІКРОБІОЛОГІЯ ТА ВІРУСОЛОГІЯ

УДК 619:371:579:841

АНТАГОНІСТИЧНА ДІЯ ПРОБІОТИКІВ ЩОДО P. AERUGINOSA
ТА ЗБУДНИКІВ АСОЦІЙОВАНИХ БАКТЕРІОЗІВ ПТИЦІ
Є. В. Ващик3, канд. вет. наук, доцент
Сумський національний аграрний університет,
вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
В умовах промислового ведення птахівництва економічно вигідним є застосування
препаратів природного походження, що мають ефективну антагоністичну дію стосовно
збудників інфекційних хвороб і здатність балансувати імунну відповідь. Підтверджено
антагоністичну дію пробіотиків «Ентеронормін», «Субтиспорин» та «Lactisan Complex»
щодо Р. aeruginosa та збудників асоційованих бактеріозів курчат E. coli, S. aureus, P. vulgaris,
S. typhimurium в лабораторних умовах in vivo та in vitrо. Вітчизняний пробіотик
«Ентеронормін» при дослідженні in vitro проявляв вищу у 1,13 та 1,08 раза антагоністичну
активність у порівнянні із засобами «Субтиспорин» та «Lactisan Complex», відповідно.
Збереженість курчат при задаванні засобу «Ентеронормін» була на 10% вищою, ніж при
застосуванні інших досліджуваних пробіотиків.
Ключові слова: АНТАГОНІСТИЧНА ДІЯ, ПРОБІОТИК, P. AERUGINOSA, E. COLI, S.
AUREUS, P. VULGARIS, S. TYPHIMURIUM, ПСЕВДОМОНОЗ ПТИЦІ, КУРЧАТАБРОЙЛЕРИ.
В умовах сучасного інтенсифікованого темпу ведення птахівничої промисловості
формується комплекс факторів, які порушують природні захисні властивості організму птиці.
Споживаючи гранульовані, часто оброблені термічно, корми, птиця у замкнутих приміщеннях
позбавлена контакту з природними донорами нормальних мікроорганізмів, доступними в
природі (грунт, комахи, рослини). У зв'язку з циклічними дезінфекціями, тривалим
використанням антибіотиків, особливо широкого спектра дії, у внутрішньому середовищі
птахівничих приміщень відбувається селекція резистентної до антибіотиків мікрофлори. У
такому випадку виникає ситуація подібна до так званої стаціонарної «шпитальної інфекції» у
гуманній медицині. P. aeruginosa є одним з представників мікробної флори, яка може швидко
формувати стійкі штами та викликати гострий інфекційний процес із септичним перебігом у
молодняку птиці та підгострий і хронічний – серед дорослої птиці, спричинюючи тим самим
величезні збитки внаслідок загибелі та зниження продуктивності птиці. При цьому
псевдомоноз птиці, не маючи характерної симптоматики, «маскуючись» під колібактеріоз,
диспепсії, мікотоксикози та інші захворювання і патології, часто залишається
недіагностованою інфекцією, продовжуючи й надалі розповсюджуватись у стаді та
підвищувати вірулентність через пасажі на сприйнятливому поголів’ї.

Науковий консультант – д. вет. н., професор Т. І. Фотіна

3

133

Постійно зростаюча резистентність хвороботворних бактерій до використовуваних
антибіотиків, а також зменшення асортименту їх за рахунок заборони профілактичного
використання в Євросоюзі, є причиною зниження можливостей хіміотерапії птиці при появі
бактеріозів. Все це стимулює розвиток засобів та схем застосування препаратів,
альтернативних антибіотикам, з використанням пробіотиків. Аспекти використання
пробіотиків у ветеринарії охоплюють досить широке коло проблем, починаючи від корекції
кишкового біоценозу, і розповсюджуються на корекцію імунної, гормональної та ферментної
систем як молодняку, так і дорослих тварин та птиці [1–4].
Метою досліджень було визначити антагоністичну дію вітчизняних пробіотиків
«Субтиспорин», «Ентеронормін» у порівнянні із засобом іноземного виробництва «Lactisan
Complex» in vitro та in vivo щодо епізоотичних культур P. aeruginosa та основних збудників
асоційованих бактеріозів птиці.
Матеріали і методи. Ентеронормін – пробіотик, що містить життєздатні молочнокислі
та спорогенні бактерії в унікальному симбіозі (Enterococcus spp., Lactobacillus spp., Bacillus
subtilis spp.) з додаванням пребіотичного хітозану та пептону (ТОВ «Айкам», Україна).
«Субтиспорин» – пробіотик, в якому основу засобу складає промислово цінний
штам Bacillus subtilis 090 (ЛКХ «Біо-Віта», Україна).
До складу «Lactisan Complex» входять: молочно-кислі бактерії Lactococcus lactic,
Carnobacterium divergens, Lactodacillus casei, Lactodacillus plantarum; живі культури дріжджів
Saccharomyces cerevisiae (JHJ, Польща).
Антагоністичну дію пробіотиків досліджували якісним та кількісним методами щодо
збудника псевдомонозу – P. aeruginosa та епізоотичних культур бактерій, що найчастіше
виявлено в асоціаціях – E. coli, P. vulgaris, S. aureus, S. typhimurium. При дослідженні якісним
методом в МПБ вносили препарат-пробіотик до робочої концентрації, інкубували 24 год, після
чого в пробірки з МПБ та пробіотиком додавали досліджувані бактеріальні культури (змиви з
добові агарових монокультур та у вигляді суміші культур), інкубували протягом доби при
+37 0С. У контрольні пробірки з МПБ вносили досліджувані культури без додавання
пробіотиків. Через 24 год. інкубації проводили пересіви на селективні та диференційнодіагностичні середовища з метою резоляції досліджуваних культур. Відсутність росту
досліджуваних культур свідчила про антагоністичну дію пробіотика.
Кількісно антагоністичну активність пробіотиків визначали методом відстроченого
антагонізму за методикою перпендикулярних штрихів, що полягає у підсіванні тест-культур
(в нашому випадку епізоотичних культур, виділених з патматеріалу від птиці) до попередньо
за 48 год. вирощених на щільному живильному середовищі штрихів культур досліджуваних
пробіотичних препаратів. Підсівали добові бульйонні монокультури та суміші культур.
Пробіотичні препарати вважалися неактивними при утворенні зони затримки росту 0–5 мм,
помірно активними – 6–10 мм, активними – 11–15 мм, високоактивними – більше 16 мм.
Повторюваність дослідів – трикратна. Контролями росту тест-культур були їх паралельні
посіви на чашки Петрі з аналогічним середовищем, але без культур-антагоністів [5,6].
Для визначення in vivo антагоністичної дії пробіотиків «Субтиспорин»,
«Ентеронормін» та «Lactisan Complex» щодо епізоотичних культур P. aeruginosa, E. coli, S.
aureus, P. vulgaris, S. typhimurium проводили експериментальні дослідження на курчатахбройлерах добового віку кросу Cobb-500. Для цього формували 5 груп курчат по 10 голів. Усі
групи курчат утримувались у відокремлених секціях в одному приміщенні при однакових
параметрах мікроклімату. Годівлю у всіх групах здійснювали комбікормом з однієї партії,
напування – перекип’яченою водою. Перша група була інтактним контролем (ІК) – умовно
здорові курчата, яким не задавали жодних препаратів та які не піддавались зараженню. Група
V – контрольна патологія (КП) – курчатам не задавали лікувальних препаратів на фоні
зараження сумішшю бактеріальних культур. В другій (дослідній) групі проводили
випоювання курчат препаратом «Ентеронормін» в дозі 0,03 г на голову з питною водою. В
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третій (дослідній) групі проводили випоювання курчат препаратом «Субтиспорин» в дозі 0,6
мл на 10 голів з питною водою. В четвертій (дослідній) групі застосовували кормову добавку
«Lactisan Complex» у дозі 0,5 г на 0,5 л питної води. Всі досліджувані пробіотики задавали
птиці протягом 10 діб. На четверту добу в другій, третій, четвертій та п’ятій групах проводили
зараження курчат per os зависсю культур: гр. А – P. aeruginosa+E. coli+S. aureus; гр. Б – P.
aeruginosa+P. vulgaris+S.typhimurium (змив з добової агарової культури у попередньо
встановленій дозі LD50 для кожної культури). Спостереження проводили протягом 14 діб
шляхом щоденного обліку клінічного стану здоров’я курчат, кількості птиці, що захворіла та
загибла. Патматеріал від загиблої птиці підлягав бактеріологічному дослідженню з метою
реізоляції культур.
Результати й обговорення. У тваринництві та ветеринарній медицині застосовуються
пробіотичні препарати, створені на основі представників нормальної мікрофлори – переважно
молочнокислих бактерій. Їх широке застосування зумовлене високою антагоністичною
активністю до патогенних та умовно-патогенних бактерій, здатністю до адгезії на клітинах
шлунково-кишкового тракту, їх імуномодулюючими властивостями, здатністю продукувати
спектр біологічно активних речовин, вітамінів, незамінних амінокислот тощо.
Однією з головних вимог до пробіотичних штамів є антагоністична активність щодо
патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів [8, 9]. Антагонізм представників
нормальної мікрофлори обумовлюється продукцією природних антибіотичних речовин,
органічних кислот, лізоциму, гідроген пероксиду та інших бактеріоцинів, які мають широкий
спектр антимікробної дії [10], що зумовлює високу лікувально-профілактичну ефективність
пробіотичних препаратів.
Публікацій щодо вивчення антагоністичної активності нових вітчизняних пробіотиків
в умовах асоційованого псевдомонозу птиці недостатньо, що обгрунтовує актуальність та
вектор наших досліджень.
При дослідженні якісним методом антагоністичної дії препаратів «Ентеронормін»,
«Субтиспорин» та «Lactisan Complex» на селективних та диференційних середовищах після
висіву з МПБ в умовах введення пробіотиків росту культур не було виявлено. При висівах з
контрольних пробірок без пробіотиків – на селективних та диференційних середовищах
встановлено відповідний ріст бактеріальних культур (табл. 1).
Таблиця 1
Антагоністична дія пробіотиків щодо епізоотичних культур
Ріст культур при введенні пробіотику
Ентеронормін Субтиспорин Lactisan Complex
P. aeruginosa
E. сoli
S. typhimurium
S. aureus
P. vulgaris
P. aeruginosa+E. coli+S. aureus
P. aeruginosa+ P. vulgaris+S. typhimurium
Бактеріальні культури

Контроль без
пробіотиків
+
+
+
+
+
+
+

Примітки: «-»–відсутність росту культур, «+»–наявність росту культур

Отримані результати свідчать, що досліджувані засоби проявляли активну
антагоністичну дію щодо всіх дослідних епізоотичних штамів як у вигляді монокультур, так і
в асоціації.
При дослідженні антагоністичної активності пробіотиків кількісним методом
відстроченого антагонізму за методикою перпендикулярних штрихів найвищу активність
проявляв препарат «Ентеронормін» – зона затримки росту становили від 13,3 до 17,5 мм. Дещо
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поступалися в кількісному вираженні активності препарати «Субтиспорин», «Lactisan
Complex» – зони затримки росту становили від 11,0 до 16,8 мм (табл. 2).
Отримані результати свідчать, що досліджувані пробіотики були активними та
високоактивними щодо епізоотичних культур в асоціації P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, P.
vulgaris, S. typhimurium. Препарат «Ентеронормін» проявляв вищу у 1,13 та 1,08 разів
активність у порівнянні із засобами «Субтиспорин» та «Lactisan Complex», відповідно.
Таблиця 2
Антагоністична активність пробіотиків щодо епізоотичних культур
Бактеріальні культури
P. aeruginosa
E. сoli
S. typhimurium
S. aureus
P. vulgaris
P. aeruginosa+E. coli+S. aureus
P. aeruginosa+ P. vulgaris+ S. typhimurium
В середньому, мм

Ентеронормін
13,5
13,2
15,8
14,2
17,5
13,3
15,3
14,69

Зони затримки росту, мм
Субтиспорин
Lactisan Complex
11,4
12,3
11,0
11,7
14,3
14,7
13,8
14,4
15,3
16,8
11,0
11,5
13,8
14,0
12,94
13,63

При експериментальному вивченні in vivo антагоністичної дії пробіотиків на фоні
зараження per os курчат сумішшю бактеріальних культур P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, P.
vulgaris, S. typhimurium збереженість курчат при задаванні пробіотиків становила 85 – 95 %.
При цьому в групі контрольної патології показник збереженості в середньому складав 25 %, а
в інтактному контролі – 100 % (табл. 3)
Таблиця 3
Збереженість курчат в умовах задавання пробіотиків «Ентеронормін», «Субтиспорин»
та «Lactisan Complex» при експериментальному зараженні зависсю бактеріальних культур
Групи
I контроль (ІК)
II дослідна
III дослідна
IV дослідна
V контрольна
патологія (КП)

А
Б
А
Б
А
Б
А
Б

Кількість добового
молодняку, гол
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Вижило до 14
денного віку, гол.
10
10
9
9
8
10
7
3
2

Збереженість / в
середньому по групі, %
100
100
95
90
90
85
80
100
85
70
30
25
20

Отримані результати підтверджують антагоністичні та, відповідно, захисні властивості
пробіотиків «Ентеронормін», «Субтиспорин» та «Lactisan Complex» в умовах зараження
курчат збудниками патогенів, які найчастіше виявляли в асоціації з P. aeruginosa. Відмічено,
що збереженість курчат при задаванні засобу «Ентеронормін» була на 10 % вищою за інші
досліджувані пробіотики.
ВИСНОВКИ
1. Пробіотики «Ентеронормін», «Субтиспорин» та «Lactisan Complex» проявляли
активну антагоністичну дію щодо Р. aeruginosa та збудників асоційованих бактеріозів курчат
E. coli, S. aureus, P. vulgaris, S. typhimurium при дослідженні в лабораторних умовах якісним та
кількісним методами in vitro та в експерименті in vivo.
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2. Вітчизняний пробіотик «Ентеронормін» при дослідженні in vitro мав вищу у 1,13 та
1,08 рази антагоністичну активність у порівнянні із засобами «Субтиспорин» та «Lactisan
Complex», відповідно.
3. Збереженість курчат при задаванні засобу «Ентеронормін» була на 10% вищою, ніж
при застосуванні інших досліджуваних пробіотиків в умовах експериментального
псевдомонозу та асоційованих бактеріозів.
Перспективи досліджень. Встановлення ефективності та економічної доцільності
використання вітчизняних пробіотиків у порівнянні із засобами іноземного походження для
профілактики псевдомонозу та асоційованих бактеріозів птиці у виробничих умовах.
ANTAGONISTIC ACTION OF PROBIOTICS CONCERNING P. AERUGINOSA AND THE
CAUSATIVE AGENTS OF ASSOCIATED BACTERIOSIS OF THE POULTRY
Ye. V. Vashchyk
Sumy National Agrarian University,
160, Gerasimа Kondratyevа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
In industrial poultry farming, it is economically advantageous to use natural origin
preparations that have an effective antagonistic effect against the causative agents of infectious
diseases and the ability to balance the immune response. The antagonistic effect of the probiotics
«Enteronormin», «Subtisporin» and «Lactisan Complex» on P. aeruginosa and causative agents of
the associated bacteriosis of E. coli, S. aureus, P. vulgaris, S. typhimurium in laboratory conditions
in vivo and in vitro was confirmed. The domestic probiotic "Enteronormin" exhibited antagonistic
activity in 1.13 and 1.08 times higher in comparison with «Subtisporin» and «Lactisan Complex»,
respectively, when tested in vitro. The preservation of chickens with the introduction of
«Enteronormin» was 10 % higher than under the conditions of other probiotics.
Keywords: ANTAGONISTIC ACTION, PROBIOTIC, P. AERUGINOSA, E. COLI, S.
AUREUS, P. VULGARIS, S. TYPHIMURIUM, PSEUDOMONOSIS OF THE POULTRY,
CHICKEN-BROILERS.
АНТАГОНИСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОБИОТИКОВ ОТНОСИТЕЛЬНО
P. AERUGINOSA И ВОЗБУДИТЕЛЕЙ АССОЦИИРОВАННЫХ БАКТЕРИОЗОВ
ПТИЦЫ
Е. В. Ващик
Сумский национальный аграрный университет
ул. Герасима Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В условиях промышленного ведения птицеводства экономически выгодным является
применение препаратов природного происхождения, которые имеют эффективное
антагонистическое действие в отношении возбудителей инфекционных болезней и
способность балансировать иммунный ответ. Подтверждено антагонистическое действие
пробиотиков «Энтеронормин», «Субтиспорин» и «Lactisan Complex» относительно Р.
aeruginosa и возбудителей ассоциированных бактериозов цыплят E. coli, S. aureus, P. vulgaris,

137

S. typhimurium в лабораторных условиях in vivo и in vitrо. Отечественный пробиотик
«Энтеронормин» при исследовании in vitro проявлял антагонистическую активность в 1,13 и
1,08 раза выше по сравнению со средствами «Субтиспорин» и «Lactisan Complex»
соответственно. Сохранность цыплят при введении средства «Энтеронормин» была на 10%
выше, чем в условиях применения других исследуемых пробиотиков.
Ключевые
слова:
АНТАГОНИСТИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ,
ПРОБИОТИК,
P. AERUGINOSA, E. COLI, S. AUREUS, P. VULGARIS, S. TYPHIMURIUM, ПСЕВДОМОНОЗ
ПТИЦЫ, ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ.
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Хвороби бджіл бактеріальної етіології є значною проблемою для бджільництва,
оскільки призводять до ослаблення і зменшення чисельності бджолиних сімей, негативного
впливу
на
навколишнє
середовище,
зниження
врожайності
ентомофільних
сільськогосподарських культур і загальної продуктивності галузі бджільництва.
Матеріалом дослідження слугували річні звіти та нормативні документи щодо
діагностики бактеріальних інфекцій бджіл за останні 5 років, проведених державними
лабораторіями ветеринарної медицини України і Державного науково-дослідного інституту
з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ.
Встановили, що за останні 5 років хвороби бджіл були зареєстровані в 11 областях
України. З проведених досліджень найбільше позитивних результатів щодо наявності
збудників бактеріальних захворювань було одержано у 2013 році з виявлення американського
гнильцю, що склало 1,32 % від кількості досліджуваних зразків, європейського гнильцю (від
0,01 до 0,02 %), парагнильцю (від 0,21 до 0,31 %), колібактеріозу (0,02 %), сальмонельозу (від
0,02 до 0,04 %) та септицемії (0,07 %).
Ключові слова: БАКТЕРІАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ БДЖІЛ, АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ
ВЕТЕРИНАРНОЇ ЗВІТНОСТІ, НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, РЕГІОНИ УКРАЇНИ.
Хвороби медоносних бджіл – результат порушення нормальної життєдіяльності
бджолиної сім’ї, зумовлений змінами морфо-функціональних процесів в особинах чи
угрупованнях під впливом несприятливих зовнішніх та внутрішніх факторів. Знання цих
факторів та вміння управляти ними є основою утримання на пасіках сильних і
високопродуктивних бджолиних сімей [1].
У більшості країн світу хвороби бджіл бактеріальної етіології є значною проблемою
для бджільництва, оскільки призводять до ослаблення і зменшення чисельності бджолиних
сімей, негативного впливу на навколишнє середовище, зниження врожайності ентомофільних
сільськогосподарських культур і загальної продуктивності галузі бджільництва [2].
Відомо, що найбільш небезпечним бактеріальним захворюванням бджіл є
американський гнилець – інфекційне захворювання запечатаного розплоду, що
супроводжується гниттям бджолиних личинок перед перетворенням їх у лялечки. Збудник
хвороби Bacillus larvae – спороутворюючий мікроб, який має форму палички, дуже стійкий
проти фізичного і хімічного впливу [3].
Відповідно до Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, для
лікування усіх бджолиних сімей пасіки застосовують, залежно від чутливості виділених
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штамів мікроорганізмів, антибіотики або сульфаніламідні препарати відповідно до чинних
настанов щодо їх застосування [4].
Так, для лікування застосовують норсульфазол, окситетрациклін, поліфлоксацин,
сульфамеразин, неоміцин тощо. Ефективність ветеринарних препаратів значно знижується
через зміни біологічних властивостей мікроорганізмів. Постійне використання препаратів на
основі однієї діючої речовини призводить до появи стійких форм збудників, хвороби
набувають характеру змішаних бактеріально-вірусних інфекцій [5].
Поряд з американським, завдає шкоди і європейський гнилець – інфекційна хвороба
відкритого розплоду (іноді закритого), яка викликається мікроорганізмами Melissococcus
pluton, Enterococcus liquifaecalis (Str. apis), Bacillus alvei, Bacillus latherosporus. Лікують бджіл
тими ж препаратами, що й за американського гнильцю [6].
Споротвірна бацила Bacillus paraalvei викликає інфекційну хворобу бджолиних сімей
– парагнилець. Уражається відкритий і запечатаний розплід, лялечки. Захворювання
зустрічається як в асоціації з іншими гнильцями, так і самостійно.
Збудниками сальмонельозу (паратифу) – інфекційної хвороби бджолиних сімей, що
супроводжується загибеллю дорослих бджіл, є Salmonella thyphimurium, S. pullorum, S.
gallinarum. Збудником колібактеріозу – інфекційної хвороби бджолиних сімей, що
супроводжується загибеллю дорослих бджіл, є Esherichia coli, а спіроплазмозу (травнева
хвороба, пилковий токсикоз) Spiroplasma apis та інші види спіроплазм [7].
Інші розповсюджені ентеробактеріози – шигельоз, протеоз, ієрсініоз, клебсієльоз,
органельоз, гафніоз, цитробактеріоз – інфекційні хвороби бджіл, викликані відповідно
бактеріями роду Shigella, Proteus, Iersinia, Klebsiella, Morganella і видами Hafnia alvei,
Citrobacter. Хворим на ці захворювання бджолиним сім'ям дають лікувальний корм з
левоміцетином та неоміцином, за цитробактеріозу застосовують еритроміцин. Псевдомоноз
(септицемія) – інфекційна хвороба бджолиних сімей, що викликається бактерією Pseudomonas
apisepticum [4].
Згідно з даними статистичної звітності та результатами наукових досліджень,
інфекційні хвороби, а саме американський і європейський гнильці, аскосфероз реєструються
на пасіках майже в усьому світі: Європейських країнах, країнах Північної і Південної
Америки, Канаді, Австралії, Африки, Азіатських країнах та СНД. Вчені доказують, що
офіційні статистичні дані не відображали істинного епізоотичного стану в бджільництві, так
як відбувалося постійне збільшення кількості змішаних форм прояву інфекційних хвороб
розплоду бджіл. Наведені дані свідчать про широке поширення інфекційних захворювань
бджіл у Сумській та Чернігівській областях України. Встановлено, що протягом останніх років
у фермерських господарствах Північно-Східної України спостерігається тенденція до
зниження кількості хворих бджолиних сімей на американський гнилець від 45,8 % у 2007 до
13,8 % у 2013 році, під час збільшення випадків парагнильцю із 12,5 % у 2007 до 38,9 % у 2013
році [8, 9].
В останнє десятиріччя галузь бджільництва скорочується як у Європі, так і в США, про
що свідчать зменшення кількості колоній медоносних бджіл (Apis mellifera L.) [10]. Бджоли не
просто гинуть, вони зникають. Вчені відокремили це явище у «синдром краху колонії» (Colony
Collapse Disorder, CCD) [11]. Симптоми і причини втрати колоній бджіл можуть бути різними
у регіонах, залежать від генетичної різноманітності між патогенами та організмом бджіл.
Однією з причин «синдром краху колонії» є як мобільні телефони, генетично модифіковані
культури, нанотехнології, так і хвороби, пестициди, втрата кормів і досвід ведення
бджільництва [12].
Для усунення негативних впливів та підтримки галузі бджільництва у кожній країні-члені ЄС
діють Національні програми розвитку галузі. Фінансування цих програм на 50 % здійснюється
з фондів ЄС. Розподілом фінансів займаються уряд країни та громадська асоціація бджолярів.
Основними напрямками розвитку галузі є: технічно-освітня підтримка (спрямована на
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підвищення ефективності виробництва і збуту через застосування удосконалених
технологічних прийомів виробництва та переймання передового практичного досвіду);
профілактика варроатозу (фінансування на безпечні засоби профілактики); раціоналізація
сезонного руху бджолосімей (спрямована допомогти в управлінні рухом бджіл по території
ЄС, надання ділянок для перевізних пасік під час періоду цвітіння медоносних рослин,
організація забезпечення достатньої кількості бджолиних сімей для запилення рослинмедоносів у всіх державах-членах ЄС); дослідження меду (спрямовані на поліпшення
маркетингу ринку цього продукту); оновлення бджолиних сімей (дозволяє частково
компенсувати їх масову загибель, яка нині спостерігається в ЄС та запобігти спаду
виробництва); фінансування для запровадження результатів прикладних науково-дослідних
проектів (дозволяє поліпшувати технологію отримання та якість меду) [2].
Мета роботи – провести аналіз державної ветеринарної звітності та нормативної
документації за останні 5 років щодо досліджень з виявлення збудників бактеріальних хвороб
бджіл, проведених державними лабораторіями ветеринарної медицини України і Державного
науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи (ДНДІЛДВСЕ, м. Київ).
Матеріали і методи. Матеріалом дослідження слугували річні звіти та нормативні
документи щодо діагностики бактеріальних інфекцій бджіл за останні 5 років.
Результати й обговорення. З таблиці видно, що з досліджуваних зразків живих бджіл
та бджолиного розплоду (лялечок) з 2013 до 2017 року включно, найбільше позитивних
результатів було одержано з виявлення бацил американського гнильцю, що склало 1,32 % від
кількості досліджуваних зразків у 2013 році.
Таблиця
Кількість досліджень, проведена державними лабораторіями ветеринарної медицини України
та ДНДІЛДВСЕ на бактеріальні захворювання бджіл за 2013 – 2017 рр.

кількість

позитивних

кількість

позитивних

кількість

позитивних

колібактеріоз
сальмонельоз
гафніоз
септецімія
американський гнилець
європейський гнилець
парагнильці
протеоз

2017

позитивних

1
2
3
4
5
6
7
8

2016

кількість

Назва захворювання

2015

позитивних

№
з/п

2014

кількість

2013

4485
5196
3443
3839
21081
20006
903
4

0
0
0
0
279
2
0
0

4136
4676
2009
1270
18541
17919
406
0

1
1
0
0
7
4
0
0

3671
4393
2737
2783
18469
19455
675
2

0
0
0
2
4
3
2
1

3574
4539
2020
2570
19441
18284
650
4

0
0
0
5
3
4
2
1

4480
5433
3272
2635
18914
17641
480
14

1
2
0
0
7
3
1
2

У наступні роки відбулося зниження кількості випадків виявлення американського
гнильцю, так у 2014 році було зареєстровано лише 0,04 %, у 2015 році – 0,02 %, у 2016 році –
0,01 % та у 2017 році 0,04 % відповідно до кількості досліджуваних зразків.
За даними звітної документації, мікробіологічним дослідженням лялечок бджіл щодо
виявлення європейського гнильцю виявлено, що у 2013 році кількість позитивних зразків
становила 0,01 %, у 2014 році – 0,02 %, у 2015 році – 0,01 %, у 2016 році – 0,02 % та у 2017
році – 0,02 % відповідно до кількості досліджуваних зразків.
Позитивні результати досліджень на виявлення збудника парагнильцю були
встановлені у 2015 року, і становили 0,30 % від загальної кількості досліджуваних зразків. У
2016 році – 0,31 %, а у 2017 році в 0,21 % досліджуваних зразків було виявлено мікроорганізми
Bacillus Рaraalvei.
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З ентеробактеріозів бджіл протягом цього ж періоду було зареєстровано лише 0,02 %
позитивних результатів досліджень щодо колібактеріозу. Сальмонельоз бджіл реєструвався у
0,02 % випадках – 2014 році та у 0,04 % – 2017 році.
На септицемію були позитивними лише 2 зразки живих бджіл у 2015 році, що
становило 0,07 % відповідно до загальної кількості досліджуваних зразків.
Зробивши аналіз розповсюдження хвороб бджіл на території України (рис.) бачимо, що
вони реєструються в 11 регіонах.

Рис. Карта-схема розповсюдження бактеріальних хвороб за регіонами України з 2013 до 2017 рр.

Найбільше позитивних результатів було отримано з пасік Рівненської області у 2013
році, виявлено збудник американського гнильцю. Також у 5 досліджуваних зразках,
отриманих з пасік Волинської області, виявлено даного збудника у 2014 році та у 5 зразках,
отриманих із Закарпатської області виявлено збудника септицемії.
Спираючись на вище наведені результати необхідно зазначити наступне, що оскільки
чинною Інструкцією [4] дозволяється здійснювати лікування інфекційних хвороб бджіл в
Україні антимікробними препаратами, тому може спостерігатися наявність залишків
антимікробних препаратів у меді. Отже, лише за дотриманням виробниками меду вимог щодо
попередження та ліквідації хвороб відповідно до Інструкцій, використання органічних
речовин під час лікування бджіл, вчасне попередження розвитку хвороб бджіл та розплоду,
надійний державний контроль спеціалістами Держпродспоживслужби України і виконання
плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів і забруднювачів у меді
можливо уникнути ризиків для здоров’я людини.
Разом з цим, Додатком 2 до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів і переліку послуг спеціалістів
ветеринарної медицини, які провадять ветеринарну практику, за здійснення обов'язкових або
необхідних протиепізоотичних заходів та розмірів їх оплати, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 413, передбачено відшкодування
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лабораторно-діагностичних досліджень за рахунок коштів державного бюджету лише за
американського та європейського гнильців, нозематозі, акарапідозі та варроатозі.
Для проведення ефективних заходів профілактики і ліквідації хвороб бджіл та
отримання безпечних продуктів бджільництва необхідно:
 внести відповідні зміни до Інструкції [4] в частині заборони використання
протимікробних ветеринарних препаратів у бджільництві;
 розробити проект Програми розвитку галузі бджільництва України на період від 2016
до 2020 рр. [13], для заохочування бджолярів щодо невикористання ветеринарних препаратів
для профілактики і лікування захворювань бджіл;
 організувати проведення навчання бджолярів з метою одержання спеціалізованих
знань відповідного рівня і професійного спрямування щодо утримання пасік, здійснення
профілактичних заходів з метою попередження виникнення і поширення хвороб бджіл.
ВИСНОВКИ
1. За період з 2013 до 2017 року включно, найбільше позитивних результатів (наявність
збудників бактеріальних захворювань) було одержано у 2013 році з виявлення американського
гнильцю, що склало 1,32 % від кількості досліджуваних зразків.
2. Згідно з проведеним аналізом, за період з 2013 до 2017 року включно було визначено
наявність збудників європейського гнильцю (від 0,01 до 0,02 %), парагнильцю (від 0,21 до 0,31
%), колібактеріозу (0,02 %), сальмонельозу (від 0,02 до 0,04 %) та септицемії (0,07 %) відносно
до загальної кількості досліджуваних зразків розплоду бджіл.
3. Хвороби бджіл зустрічаються у більшості регіонів України. За останніх 5 років були
зареєстровані в 11 областях України. Найчастіше було зареєстровано американський гнилець.
Перспективи досліджень. За отриманими висновками є вкрай необхідними подальші
дослідження з визначення вмісту антибактеріальних препаратів у меді, проведення валідації
їх кількісного визначення згідно плану державного моніторингу, адже від цього залежить
безпечність меду, його натуральність та інші якісні властивості.
ANALYSIS OF DISTRIBUTION OF BACTERIAL DISEASES OF BEES ON THE
TERRITORY OF UKRAINE FOR 2013-2017
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SUMMARY

Bee disease of bacterial etiology is a significant problem for bee keeping, as it leads to a
decrease and decrease in the number of bee colonies, a negative impact on the environment, a decrease
in the yield of entomophilic crops and the overall productivity of the beekeeping industry.
The research material served as annual reports and regulatory documents on the diagnosis of
bacterial infections of bees in the last 5 years, conducted by the state laboratories of veterinary
medicine of Ukraine and the State Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and
Sanitary Expertise, Kyiv.
It was established that during the last 5 years the disease of bees was registered in 11 regions
of Ukraine. From the studies conducted, more positive results for the presence of pathogens of
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bacterial diseases were obtained in 2013 for the detection of Paenibacillus Americana Larvae, which
was 1,32 % of the number of specimens being studied, Paenibacillus European Larvae (0,01 to
0,02%), colibacteriosis (0,02%), salmonellosis (0,02 to 0,04%) and septicemia (0,07%).
Keywords: BACTERIAL DISEASES OF BEES, ANALYSIS OF STATE VETERINARY
REPORTING, REGULATORY DOCUMENTS, REGIONS OF UKRAINE.
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АННОТАЦИЯ

Болезни пчел бактериальной этиологии являются значительной проблемой для
пчеловодства, поскольку приводят к ослаблению и уменьшению численности пчелиных
семей, негативному воздействию на окружающую среду, снижению урожайности
энтомофильных сельскохозяйственных культур и общей производительности отрасли
пчеловодства.
Материалом исследования послужили годовые отчеты и нормативные документы по
диагностике бактериальных инфекций пчел за последние 5 лет, проведенных
государственными лабораториями ветеринарной медицины Украины и Государственного
научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной
экспертизы, г. Киев.
Установили, что за последние 5 лет болезни пчел были зарегистрированы в 11 областях
Украины. Из проведенных исследований больше положительных результатов на наличие
возбудителей бактериальных заболеваний было получено в 2013 году по выявлению
американского гнильца, что составило 1,32 % от количества исследуемых образцов,
европейского гнильца (от 0,01 до 0,02 %), парагнильца (от 0,21 до 0,31 %), колибактериоза
(0,02 %), сальмонеллеза (от 0,02 до 0,04 %) и септицемии (0,07 %).
Ключевые слова: БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЧЕЛ, АНАЛИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НАКОПИЧЕННЯ
МІКРООРГАНІЗМІВ У ПТАШНИКАХ
О. Л. Нечипоренко, канд. вет. наук, доцент
Сумський національний аграрний університет,
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
У статті розглянуто динаміку накопичення умовно-патогенної мікрофлори в
пташниках при підлоговому та клітковому утримуванні курей. Вивчення динаміки
накопичення мікроорганізмів, в тому числі коліформ бактерій в повітрі пташника показало,
що існує залежність цього показника від віку і терміну перебування птиці в пташниках,
незалежно від системи утримання. Накопичення ешерихій вище 1,5 % від загальної кількості
мікрофлори повітряного середовища пташників з різною системою утримання птиці
приводило до загибелі птиці по причині ешерихіозу. Найбільш тяжкий бактеріоз проявлявся у
птиці 30-45 добового віку. Захворювання проходило в гострій формі та мало тенденцію до
стаціонарності. Джерелом зараження курчат ешерихіозом були кури-носії патогенних
сероваріантів кишкової палички, хворі ешерихіозом курчата та курячі ембріони.
Ключові слова: ПТИЦЯ, БРОЙЛЕРИ, КУРЯЧІ ЕМБРІОНИ, БАКТЕРІОНОСІЇ,
МІКРОФЛОРА, ЕШЕРИХІОЗ, ІНФЕКЦІЯ, КОЛІ-ФОРМИ БАКТЕРІЙ, ПОВІТРЯ,
ПІДЛОГОВЕ УТРИМАННЯ, КЛІТКОВЕ УТРИМАННЯ.
Перед промисловим птахівництвом стоїть дуже важливе завдання – забезпечити
збільшення обсягів виробництва продукції птахівництва, а саме м’яса та яєць. На заваді цьому
стоять хвороби птиці заразної та незаразної етіології. На сьогоднішній день у спеціалістів
ветеринарної медицини викликають стурбованість хвороби птиці, що викликані умовнопатогенною мікрофлорою, яка при багаторазовому пасажуванні підвищує свою патогенність
[3]. Завдяки високій концентрації поголів’я на обмеженій території розвиток епізоотичного
процесу може відбуватися дуже швидко [6]. При зниженні резистентності організму птиці, що
відбувається завдяки постійними стресам, особливу небезпеку несуть ешерихії [7].
Ешерихіоз (Сolibacteriosis)– інфекційне захворювання всіх видів птиці, локалізоване чи
системне, що спричиняється патогенними сероваріантами ешерихій та перебігає з ознаками
ураження кишечнику, серця, печінки та повітроносних мішків 1.
Проведенні дослідження були частиною комплексних наукових досліджень кафедри
ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки та якості продуктів тваринництва
Сумського національного аграрного університету за тематичним планом науково-дослідної
роботи «Система моніторингу методів контролю та ветеринарно-санітарних заходів щодо
якості та безпеки продукції тваринництва при хворобах заразної етіології» (№ державної
реєстрації 0114U005551, 2014–2019 рр.).
Мета досліджень – визначити закономірності накопичення мікрофлори в повітрі та на
об’єктах пташників в залежності від форми утримання птиці.
Матеріали і методи. Дослідження проводили на базі лабораторії «Інноваційні
технології та безпеки і якості продуктів тваринництва» та «Ветеринарна фармація» кафедри
ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва
факультету ветеринарної медицини Сумського національного аграрного університету,
Сумської державної регіональної лабораторії ветеринарної медицини, птахівничих
господарствах північно-східного регіону України різного технологічного спрямування.

146

Ретроспективний аналіз ізоляції патогенних сероваріантів ешерихій в північносхідному регіоні України проводили за період 2016-2017 років. При цьому враховували
географічне розташування птахогосподарств, технологічний напрямок, видову належність
виділених культур, їх кількість, вік птиці, від якої була ізольована мікрофлора.
Матеріалом для бактеріологічного дослідження були свіжі трупи птиці і колонії
мікрофлори, що виросли в чашках Петрі при відборі проб повітря приміщень, повітря
інкубаторіїв, змиви зі шкаралупи інкубаційних яєць.
Узяття матеріалу з крові, вмісту кишечнику для посіву на поживні середовища
проводили за допомогою стерильних пастерок, а взяття матеріалу із щільних тканин (м’язів,
внутрішніх органів) проводили за допомогою бактеріальної петлі. Відібраний матеріал
поміщали на предметне скло та проводили фарбування за Грамом, а потім переглядали під
імерсійною системою за допомогою світлового мікроскопа [2, 5, 7]. Визначення бактерій
групи ешерихій (коліформних бактерій) визначали за ГОСТ 30518-97.
Результати й обговорення. У господарствах, де проводили дослідження,
діагностували ензоотичні спалахи ешерихіозу. Так у господарстві «Сумитехнокорм» Сумської
області в 2017 році загибель бройлерів від даного захворювання складала 0,17-9,4 %, при
цьому при підлоговому способі утримання відхід був вищий, ніж при клітковому (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльні дані через відхід бройлерів у залежності від числа оберту
та способу утримання стада в господарстві «Сумитехнокорм», 2017 рік

Показники
Кількість посадженої птиці, тис. гол.
Кількість загиблої птиці, гол.
В тому числі від ешерихіозу, гол.
В%

Зони розміщення пташників
Брудерна
Промислова
пташник № 9
пташник № 10 пташник № 33 пташник № 11
(клітковий)
(підлоговий)
(клітковий)
(підлоговий)
1 оберт 2 оберт 1 оберт 2 оберт 1 оберт 2 оберт 1 оберт 2 оберт
45.0
39,43
14,0
14,25
54,0
47,7
14,2
13,32
5734
6032
1148
2251
13476 18704 2707
2063
18
14
23
124
254
129
1,57
0,62
0,17
0,66
9,4
6,3

Вивчення динаміки накопичення мікроорганізмів, в тому числі коліформ бактерій в
повітрі пташника показало, що існує залежність цього показника від віку і терміну
перебування птиці в пташниках, незалежно від системи утримання (табл. 2, 3).
Найбільший процент загального числа мікроорганізмів повітря коліформ бактерій
складали на 10-30 день вирощування птиці від 1,2 до 6,8 %, в наступному спостерігалось їх
зменшення в процентному відношенні.
Кількість коліформ бактерій залежало від системи утримання птиці. Так, при
напільному утриманні, процент коліформ бактерій складав від 0,6 % до 6,8 %, а при
клітковому від 0,5 % до 3,3 %. Відмічено вплив на цей показник та кількість обертів стада (при
першому оберті процент коліформ бактерій був нижче – 0,5-4,55 %, при другому – вищій –
0,6-5,34 %). Винятком є пташник № 11, де процентне відношення коліформ бактерій до
показника загального бактеріального забруднення при першому оберті був вищий, ніж при
другому (табл. 3).
Накопичення ешерихій вище 1,5 % від загальної кількості мікрофлори повітряного
середовища пташників з різною системою утримання птиці приводило до загибелі бройлерів
по причині ешерихіозу. Так, в пташнику № 9 при вмісті коліформ бактерій в повітряному
середовищі пташника 0,9-1,2 % (1 оберт) та 0,5-1,2 % (2 оберт), загибель від цього
захворювання не спостерігали, в той час як в пташнику №11 9,43 % (1 оберт), 6,3 % (2 оберт)
бройлерів загинуло в наслідок ешерихіозу, при утриманні коліформ бактерій в повітрі
пташника 2,51-6,80 % (оберт) та 2,44-0,5 % (2 оберт).
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Таблиця 2
Динаміка накопичення мікрофлори в повітряному середовищі пташників брудерної зони (2017)

КФБ в загальній
кількості, %

Загальна
кількість
мікроорганізмів
в 1м3 повітря
В тому числі
КФБ

КФБ в загальній
кількості, %

КФБ в загальній
кількості, %
1,2
1,2
1,1
0,9
1,0
1,0

загальна
кількість
мікроорганізмів
в 1 м3 повітря
в тому числі
КФБ

100
210
500
595
798
995

КФБ в загальній
кількості %

5666
8600
1760
46800
69900
80100
99950

Пташник №10 (підлоговий)
1 оберт
2 оберт

загальна
кількість
мікроорганізмів
в 1м3 повітря
в тому числі
КФБ

0
10
20
30
40
50
60

КФБ

Період
утримання
бройлерів,
днів

загальна
кількість
мікроорганізмів
3
вв 1 мтому
повітря
числі

Пташник № 9 (клітковий)
1 оберт
2 оберт

6800
9450
18900
49700
75000
87000
120010

0,5
1,0
1,0
0,9
1,0
1,2

8000
55000
225000
380000
691000
825000
1470000

4,55
4,44
2,89
2,02
1,86
1,16

9000
187000
1163000
1855666
2810000
2198000
2998000

5,34
1,03
0,70
0,57
0,80
0,60

50
200
510
650
910
1400

2500
10000
11000
14000
15000
17000

10000
12000
13000
16000
175000
18000

Найбільш тяжкий бактеріоз проявлявся у птиці 30-45-добового віку. Захворювання
проходило в гострій формі та мало тенденцію до стаціонарності. Джерелом зараження курчат
ешерихіозом були кури-носії патогенних сероваріантів кишкової палички, хворі ешерихіозом
курчата та курячі ембріони.
Ембріони заражались в наслідок інфікування шкаралупи та вмісту яйця, яке було
зібране від курей-несучок-бактеріоносіїв.
Таблиця 3
Динаміка накопичення мікрофлори в повітряному середовищі пташників промислової зони (2017 р.)

КФБ в загальній
кількості %

загальна
кількість
мікроорганізмів
в 1 м3 повітря
в тому числі
КФБ

КФБ в загальній
кількості, %

загальна
кількість
мікроорганізмів
в 1м3 повітря
в тому числі
КФБ

КФБ в загальній
кількості, %

130
250
600
650
955
1300

загальна
кількість
мікроорганізмів
3
повітря
вв 1мтому
числі
КФБ

2000
8360
15833
24600
46300
68800
88130

Пташник № 11 (підлоговий)
1 оберт
2 оберт

КФБ в загальній
кількості, %

0
10
20
30
40
50
60

Пташник № 33 (клітковий)
1 оберт
2 оберт

загальна
кількість
мікроорганізмів
в 1 м3 повітря
в тому числі
КФБ

Період
утриманн
я
бройлерів,
днів

1,55
1,57
2,43
1,40
1,38
1,47

3600
9660
16800
32966
48000
78190
91000

1,66
3,33
2,60
1,89
1,90
1,87

4800
29400
398000
418600
444666
640000
700000

6,80
2,51
5,97
5,24
4,37
4,28

64000
74000
181000
370000
818000
1658000
1899000

4,05
3,31
2,70
2,44
2,65
2,63

160
560
870
910
1450
1700

2000
10000
25000
23333
28000
30000

30000
6000
10000
20000
44000
50000

В господарстві «Березнянська птиця» в 2016-2017 р. загибель курчат яйценосних ліній
від ешерихіозу склала при клітковому утриманні 0,30-2,97 %, при підлоговому 4,07-46,34 %
(табл. 4).
Захворювання курчат у більшості випадків при утримуванні птиці на підлозі
спостерігалось в літньо-осінній період, рідше – в зимово-весняний. При клітковому
утримуванні такої тенденції у курчат не спостерігалось.
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Таблиця 4
Порівняльні дані по причині відходу молодняку курей в акліматизаторі в залежності від числа
оберту та способу утримання в господарстві «Березнянська птиця» 2016-2017 рр.
Роки

Показники

2016

Кількість посадженої птиці тис. голів
Кількість загиблої птиці, гол.
В тому числі від ешерихіозу
В%
Кількість посадженої птиці тис. голів
Кількість загиблої птиці, гол.
В тому числі від ешерихіозу
В%

2017

Підлогове утримання
1 об.
2 об.
1 об.
2 об.
18098 18148 18226 18096
1592
1681
1705
1306
259
779
514
203
16,26 46,34 30,14 15,54
18232 18086 18161 18119
733
764
933
1194
32
48
38
139
4,37
6,28
4,07
11,6

Кліткове утримання
1 об.
2 об.
1 об.
2 об.
30885 30885 26010 26000
2006
2493
2896
2355
9
9
25
7
0,45
0,06
0,97
0,30
30905 31001 25997 26019
2137
2839
6609
2607
20
9
196
6
0,94
0,32
2,97
0,28

З метою виявлення курей-бактеріоносіїв проводили дослідження птиці,
використовуючи кровокрапельну реакцію з антигеном, виготовленим з місцевих штамів
ешерихій, при комплектуванні стада і за місяць до початку збору яєць для інкубації.
Внаслідок виділення бактеріоносіїв позитивно та сумнівно реагуючу птицю
вибраковували, забивали на санітарній бойні господарства з збереженням правил, що
виключали розповсюдження інфекції, та відбирали патматеріал для бактеріологічного
дослідження.
У 89,8 % випадках від числа досліджуваних проб (яєчники, жовчний міхур, кістковий
мозок) були ізольовані ентеробактерії. При порівняльному аналізі показники інкубації із яйця
курей, що досліджувалися в кровокрапельній реакції на ешерихіоз, виводимість була на 5,7 %
вище, ніж із яйця, отриманого від птиці недослідженого стада.
ВИСНОВКИ
1. Найбільший процент загального числа мікроорганізмів повітря коліформ бактерій
складали на 10-30 день вирощування птиці від 1,2 до 6,8 %, в наступному спостерігалось їх
зменшення в процентному відношенні.
2. Кількість коліформ бактерій залежало від системи утримання птиці. При напільному
утриманні, процент коліформ бактерій складав від 0,6 % до 6,8 %, а при клітковому від 0,5 %
до 3,3 %.
3. Накопичення ешерихій вище 1,5 % від загальної кількості мікрофлори повітряного
середовища пташників з різною системою утримання птиці приводило до загибелі птиці від
ешерихіозу.
Перспективи досліджень. У подальшому планується розробка та випробування
біоцидного препарату, направленого на зменшення кількості мікроорганізмів в пташниках.
COMPLEX INVESTIGATION OF DYNAMICS OF ACCUMULATION
OF MICROORGANISMS IN POULTRY FARMS
A. L. Nechiporenko
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
The article discusses the dynamics of accumulation of opportunistic microflora in poultry
houses for floor and cell maintenance of hens. A study of the dynamics of accumulation of
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The article discusses the dynamics of accumulation of opportunistic microflora in poultry
houses for floor and cell maintenance of hens. A study of the dynamics of accumulation of
microorganisms, including coliforms of bacteria in the house air, showed that there is a dependence
of this indicator on the age and duration of the bird's stay in poultry houses, regardless of the content
system. Accumulation of Escherichia above 1.5% of the total microflora of the air environment of
poultry houses with different poultry keeping systems led to the death of the bird due to esherichiosis.
The most severe bacteriosis was manifested in birds 30-45 days old. The disease was acute and tended
to be stationary. The source of infection of chickens with escherichiosis was the chickens-carriers of
pathogenic serovarivatives of Escherichia coli, patients with chicken and chicken embryos.
Keywords: BIRD, BROLLER, CHICKEN EMBRYO, BACTERIA, MICROFLORA,
ESCHERICHIA, INFECTION, COLIFORM FORMS OF BACTERIA, AIR, OUTDOOR
CONTENT, CELL CONTENT.
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НАКОПЛЕНИЯ
МИКРООРГАНИЗМОВ В ПТИЧНИКАХ
А. Л. Нечипоренко
Сумскoй национальный аграрный университет
ул. Г. Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена динамика накопления условно-патогенной микрофлоры в
птичниках при напольном и клеточном содержании кур. Изучение динамики накопления
микроорганизмов, в том числе коли-форм бактерий в воздухе птичника показало, что
существует зависимость этого показателя от возраста и срока пребывания птицы в птичниках,
независимо от системы содержания. Накопление эшерихий выше 1,5% от общего количества
микрофлоры воздушной среды птичников с разной системой содержания птицы приводило к
гибели птицы по причине эшерихиоза. Наиболее тяжелый бактериоз проявлялся у птицы 3045 суточного возраста. Заболевания проходило в острой форме и имело тенденцию к
стационарности. Источником заражения цыплят эшерихиозом были куры-носители
патогенных серовариантив кишечной палочки, больные эшерихиозом цыплята и куриные
эмбрионы.
Ключевые
слова:
ПТИЦА,
БРОЙЛЕРЫ,
КУРИНЫЕ
ЭМБРИОНЫ,
БАКТЕРИОНОСИТЕЛИ, МИКРОФЛОРА, ЭШЕРИХИОЗ, ИНФЕКЦИЯ, КОЛИ-ФОРМЫ
БАКТЕРИЙ, ВОЗДУХ, НАПОЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, КЛЕТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Довгополов Н. В. Латентное носительство колибактериоза среди цыплять- бройлеров
[Текст] / Н. В. Довгополов, Д. Е. Александров, С. В. Мигаеш // Инновационные разработки и
их освоение в промышленном птицеводстве: материалы XVII Междунар. конф. – Сергиев
Пасад, 2012. – С. 531–533
2. Микробиологические и вирусологические методы исследования в ветеринарной
медицине: Справочное пособие [Текст] / [Головко А. Н., Ушкалов В. А., Скрыпник В. Г. и
др.]; под ред. А. Н. Головко. – Х.: НТМТ, 2007. – 512 с.
3. Мониторинг возбудителей бактериальной инфекции [Текст] / В. Гусев [и др.] //
Птицеводство. – 2003. – № 2. – С. 8–12. 4

150

4. Фотіна Т. І. Умовно-патогенні мікроорганізми та інфекції птиці, які вони
викликають [Текст] / Т. І. Фотіна. – Суми : Ред. від. СНАУ, 2001. – 104 с. 8
5. Определитель бактерий Берджи [Текст] : в 2-х т. – 9-е изд. – М. : Мир, 1997. – Т. 1. –
432 с.
6. Спектр микрофлоры, выделяемой от птиц, в хозяйствах различного
технологического направления [Текст] / А. Н. Борисенкова, Р. Н. Коровин,
Т. Н. Рождественская [и др.] // РацВетИнформ. – 2003. – №10. – С. 3–6.
7. Prevalence of bacterial resistance to quinolones and other antimicrobials among avian
Escherichia coli-strains isolated from septicemic and healthy chickens in Spain [Теxt] / J.E. Blanco
[at al.] // J. Clin. Microbiol. – 1997. – № 35. – Р. 2184– 2185.
Рецензент – І. К. Авдосьєва, к. вет. н., ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

УДК 636.7:578.616-008

МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ У СОБАК
ЗА РІЗНИХ ФОРМ ПРОЯВУ ПАРВОВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ
М. Л. Радзиховський, канд. вет. наук, доцент
Житомирський національний агроекологічний університет
вул. Корольова, 39, м. Житомир, 10025, Україна
Випадки діареї у собак у ветеринарній практиці – явище звичайне і у більшості випадків
вимагає лише невеликого ветеринарного втручання. Проте, завжди є потенційна вірогідність
того, що будь-який із випадків викличе серйозне захворювання.
У статті представлені результати гематологічних та біохімічних показників крові
собак при різних формах прояву парвовірусного ентериту. Проведені комплексні дослідження
вказали, що у собак, хворих на парвовірусний ентерит, характерними є зміни морфологічного
та біохімічного складу крові. Було встановлено незначні відхилення від фізіологічних лімітів,
у залежності від форми прояву захворювання, які в основному характеризують
функціональний стан печінки та серця. За парвовірусного ентериту встановлено полі-органну
недостатність із розвитком патологічної імуносупресії і гепаторенального синдрому.
Ключові слова: ПАРВОВІРУСНИЙ ЕНТЕРИТ СОБАК, СТАБІЛІЗОВАНА КРОВ,
СИРОВАТКА КРОВІ, КАРДІАЛЬНА ТА КИШКОВА ФОРМА ПРОЯВУ ЗАХВОРЮВАННЯ,
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.
Однією з найбільш небезпечних та поширених вірусних інфекцій собак є парвовірусний
ентерит. Захворювання високо вірулентне, з важким перебігом, характеризується ураженням
шлунково-кишкового тракту, зневодненням, руйнування лейкоцитів і ослабленням імунної
відповіді організму. Парвовірусний ентерит у собак зазвичай клінічно характеризується
геморагічним профузним проносом із зловонним запахом [1, 2].
Відмова від їжі, блювота, діарея швидко призводять до зневоднення, внаслідок чого
настає гіповолемія [3–5]. Відбувається ішемія слизової стінки кишковика, як наслідок –
порушення його цілісності і міграція бактерій крізь пошкоджену слизову в кровоносне русло
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з подальшим поширенням по всьому організму, розвитком сильної інтоксикації та сепсису.
Зазвичай у собак розвивається полі-органна недостатність і загибель [6–8].
За даними різних авторів парвовірусний ентерит характеризується трьома формами
прояву: кардіальною, кишковою і змішаною, при цьому смертність від цього захворювання
становить 70-80 %, а у цуценят досягає 100 %. [9, 10]. Хвороби вірусної етіології, такі як
парвовірусний ентерит, інфекційний гепатит, коронавірусні інфекція, чума собак, призводять
до розвитку серцево-судинної недостатності і найчастіше за клінічними ознаками не легко ці
захворювання диференціювати [11–13]. Таким чином, якщо знайти додаткові діагностичні
маркери, та враховувати їх спільно з клінічними ознаками, це дасть можливість надання
своєчасної коректної лікарської допомоги, враховуючи особливості форми прояву
захворювання, що, безсумнівно, є актуальними питаннями для ветеринарної медицини.
У зв'язку з цим, метою нашої роботи є вивчити особливості змін показників крові за
різної форми прояву парвовірусного ентериту у собак.
Матеріали і методи. Роботу виконували на факультеті ветеринарної медицини
Житомирського національного агроекологічного університету (ЖНАЕУ), а також у
ветеринарних клініках міст Житомир, Бердичів та Київ на породних і безпородних собаках.
Діагностичні дослідження на підтвердження парвовірусного ентериту проводили за
допомогою експрес тестів VetExpert та у приватній ветеринарній лабораторії, використовуючи
ІФА. Гематологічні та біохімічні дослідження проводили за допомогою біохімічного
аналізатора BioChem SA із застосуванням реактивів фірми High Tehnology, Inc. (США).
Загальноклінічний аналіз крові: кількість еритроцитів, лейкоцитів визначали
меланжерним методом у камері з сіткою Горяєва; вміст гемоглобіну в крові –
геміглобінціанідним методом; гематокритну величину – мікроцентрифугуванням за Шкляром.
На підставі одержаних результатів розраховували індекси червоної крові – вміст гемоглобіну
в одному еритроциті (MCH), середню концентрацію гемоглобіну в еритроциті (MCHC) та
середній об’єм еритроцитів (MCV).
Біохімічне дослідження крові проводили за такими методами: білок визначали
рефрактометрично, вміст сечовини – колірною реакцією з діацетилмонооксимом, активність
АсАТ і АлАТ – методом Райтмана-Френкеля, креатиніну – методом Яффе [14–16].
Цифрові дані обробляли біометрично загальноприйнятими методами варіаційної
статистики з використанням комп’ютерних програм Statistika 6.0 та Microsoft Exсel 2007.
Результати й обговорення. Для дослідження були відібрані собаки з характерними
клінічними ознаками хвороби та обов’язковим підтвердженням діагнозу одним із методів:
експрес-тестом або лабораторно – шляхом в ІФА на виявлення антигену.
Для дослідження було сформовано дві групи по 25 собак у кожній, тварини
підбиралися, співставленні за віком і тяжкістю розвитку хвороби, з кишковою та кардіальною
формою прояву парвовірусного ентериту. У собак були відібрані зразки крові для
морфологічних і біохімічних досліджень.
У хворих собак при кишковій формі прояву (2-а дослідна група) відмічали зниження
кількості еритроцитів – 5,1 + 0,4 Т/л, а при кардіальній формі прояву (1-а дослідна група) їх
кількість знаходилась у фізіологічних лімітах – 5,6 + 0,3 Т/л, але на нижній границі (табл. 1).
У хворих собак другої групи відмічали виражену лейкоцитопенію – 8,2 + 1,9 Г/л, а в
першій групі цей показник знаходився на нижньому рівні норми – 8,7 + 1,5 Г/л. Відмічали
зниження лімфоцитів – 11,8 + 1,4 %, в першій групі, стосовно даного показника при кишковій
формі то він знаходився на рівні мінімального ліміту – 21,2 + 5,5 %. За парвовірусного
ентериту у собак відмічали зсув лейкоцитарної формули вправо за рахунок підвищенням
кількості сегментованих ядерних форм нейтрофілів – 79,3 + 3,4 % в першій групі і 71,3 + 5,5%
в другій відповідно. Збільшення вмісту моноцитів (5,7 + 1,7 %) встановлено у тварин першої
групи. Швидкість осідання еритроцитів в крові собак інфікованих збудником парвовірусного
ентериту за кишкової форми прояву захворювання була вище норми – 12,8 + 7,1 мм/год.
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Таблиця 1
Морфологічні показники крові при кардіальній та кишковій формі прояву
парвовірусного ентериту у собак
Біометричні показники
Еритроцити
Гематокритна величина
Тромбоцити
Лейкоцити
П.
Нейтрофіли
С.
Еозинофіли
Моноцити
Лімфоцити
ШОЕ

Lim
5,5–8,5 Т/л
37–55 %
150 - 500 Г/л
8,5–10,5 Г/л
1-6%
40 – 71 %
2–9 %
1–5 %
21–40 %
2,0–5,0 мм/год.

Показники 1-ої дослідної
групи n=25 група M+m
5,6 + 0,3
45,2 + 2,3
352,4 + 42,5
8,7 + 1,5
5,4 + 1,7
79,3 + 3,4
3 + 0,6
5,7 + 1,7
11,8 + 1,4
4,1 + 0,8

Показники 2-ої дослідної
групи n=25 група M+m
5,1 + 0,4
42,6 + 3,8
376 + 59,6
8,2 + 1,9
3,4 + 1,7
71,3 + 5,5
3,3 + 0,5
4,8 + 1,5
21,2 + 5,5
12,8 + 7,1

При інтерпретації біохімічних показників, які представлені в таблиці 2, відмічаємо те,
що концентрація гемоглобіну, вміст глюкози, сечовини й креатиніну у хворих тварин не
виходили за межі фізіологічних коливань.
Таблиця 2
Біохімічні показники та індекси червоної крові при кардіальній та кишковій формі прояву
парвовірусного ентериту у собак
Біометричні показники
MCH
MCHC
MCV
Гемоглобін
Загальний білок
Креатинін
Сечовина
Глюкоза
АлАТ
АсАТ
Коефіцієнт Де Рітіса

Lim
22-26 пг
32-36 г/дл
62-72 fl
120-180 г/л
51 - 78 г/л
53 – 120 мкмоль/л
3,5 - 9,2 ммоль/л
3,4 – 6 ммоль/л
9 – 75 од/л
5 – 55 од/л
1,33-1,75 од/л

Показники 1-ої дослідної
групи n=15 група M+m
26,8 + 1,3
35,6 + 7,7
75,2 + 3,4
149,3 + 8,6
48,9 + 2,1
52,5 + 9,9
4,6 + 0,3
5,4 + 0,4
60,7 + 2,3
141,4 + 22,3
2,3 + 0,4

Показники 2-ої дослідної
групи n=15 група M+m
24,9 + 1,1
35,2 + 8,3
70,9 + 3,2
132,1 + 13,3
50,6 + 2,6
36,8 + 6,2
4,0 + 0,43
4,9 + 0,4
182,5 + 48
44,3 + 2,8
0,32 + 0,05

Враховуючи індекси «червоної крові», які свідчать про інтенсивність дозрівання
еритроцитів та насичення їх гемоглобіном в кістковому мозку MCH – 24,9 + 1,1 пг, MCV – 70,9
+ 3,2 fl и MCHC – 35,2 + 8,3 г/дл у собак за кишкової форми прояву парвовірусного ентериту
істотно не відрізнялись від фізіологічного ліміту. При кардіальній формі прояву спостерігали
збільшення показників еритроцитопоезу, а саме MCH – 26,8 + 1,3 пг, MCV – 75,2 + 3,4 fl и
MCHC – 35,6 + 7,7г/дл.
Рівень креатиніну у тварин першої групи знаходився на мінімальному фізіологічному
рівні – 52,5 + 9,9 мкмоль/л, а у тварин другої групи значно нижче норми – 36,8 + 6,2 мкмоль/л.
Вміст загального білка, за парвовірусного ентериту знижувався – 48,9 + 2,1 г/л у собак
першої групи і 50,6 + 2,6 г/л собак другої групи.
Визначено також, що у тварин першої дослідної групи відмічали підвищену активність
АсАТ – 141,4 + 22,3 од/л, а у тварин другої групи – підвищення активності АлАТ – 182,5 + 48
од/л. У собак за парвовірусного ентериту було встановлено збільшення коефіцієнта де Рітіса
– 2,3 + 0,4 од./л за кардіальної форми прояву і зменшення цього показника за кишкової форми
прояву – 0,32 + 0,05 од./л.
Проведені комплексні дослідження довели, що у собак, хворих на парвовірусний
ентерит, характерними є зміни морфологічного та біохімічного складу крові. Було
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встановлено незначні відхилення від фізіологічних лімітів, у залежності від форми прояву
захворювання, які в основному характеризують функціональний стан печінки та серця. За
парвовірусного ентериту встановлено полі-органну недостатність з розвитком патологічної
імуносупресії і гепаторенального синдрому.
ВИСНОВКИ
1. При кардіальній формі прояву парвовірусного ентериту у собак відмічали зниження
кількості лімфоцитів майже на 50 %, вмісту загального білка на 10 % при цьому збільшувались
такі показники як вміст моноцитів на 17 %, активність АсАТ на 150 % і коефіцієнта де Рітіса
на 30 %, та показників еритропоезу, а саме MCH – на 5 %, MCV – на 7 % и MCHC – на 3 %.
2. При кишковій формі прояву парвовірусного ентериту у собак відмічали зниження
кількості еритроцитів – на 10 %, лейкоцитів – на 5 %, вмісту загального білка – на 5 %, рівня
креатиніну – на 33 % та зменшення коефіцієнта де Рітіса – на 75 %, при цьому збільшувались
такі показники як ШОЕ – на 150 % та активність АлАТ – на 140 %.
3. За парвовірусного ентериту у собак відмічали зсув лейкоцитарної формули вправо
за рахунок підвищенням кількості сегментованих ядерних форм нейтрофілів – на 15 % першій
групі і на 5 % у другій, відповідно.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення
імунологічних показників за парвовірусного ентериту при різних формах прояву.
MORPHOLOGICAL INDEXES OF BLOOD IN DOGS AT DIFFERENT FORMS
TO TAKE PARVO-VIRUS ENTERITIS
N. Radsikhovskii
Zhytomyr National Agro-Ecological University
39, Koroleva St., Zhitomir, 10025, Ukraine
SUMMARY
Cases of diarrhea in dogs in veterinary practice are a common occurrence and in most cases
require only a small amount of veterinary intervention. However, there is always a potential chance
that in some cases a serious illness will occur. The article presents the results of the hematological
and biochemical parameters of blood of dogs with various forms of parvovirus enteritis manifestation.
Complex researches have shown that the dogs, patients with parvovirus enteritis, are characterized
by changes in morphological and biochemical composition of blood. Minor deviations from
physiological limits were established, depending on the form of the disease, which mainly
characterize the functional state of the liver and heart. For canine parvovirus poly-organ failure with
the development of pathological immunosuppression and hepatotoxic syndrome.
Keywords: CANINE PARVO-VIRUS, STABILIZED BLOOD, BLOOD SERUM,
CARDIAC AND INTESTINAL FORM OF THE DISEASE, HEMATOLOGICAL AND
BIOCHEMICAL PARAMETERS.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У СОБАК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМАХ ПРОЯВЛЕНИЯ ПАРВОВИРУСНОГО ЭНТЕРИТА
М. Л. Радзиховский
Житомирский национальный агроэкологический университет
ул. Королева, 39, г. Житомир, 10025, Украина
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АННОТАЦИЯ
Случаи диареи у собак в ветеринарной практике - явление обычное и в большинстве
случаев требуют лишь небольшого ветеринарного вмешательства. Однако всегда есть
потенциальная вероятность того, что какой-либо из случаев вызовет серьезное заболевание.
В статье представлены результаты гематологических и биохимических показателей
крови собак при различных формах проявления парвовирусного энтерита. Проведенные
комплексные исследования указали, что у собак, больных на парвовирусный энтерит,
характерно изменения морфологического и биохимического состава крови. Было установлено
незначительные отклонения от физиологических лимитов в зависимости от формы
заболевания которые в основном характеризуют функциональное состояние печени и сердца.
Для парвовирусного энтерита установлено поли-органную недостаточность с развитием
патологической иммуносупрессии и гепаторенального синдрома.
Ключевые слова: ПАРВОВИРУСНЫЙ ЭНТЕРИТ СОБАК, СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ
КРОВЬ, СЫВОРОТКА КРОВИ, КАРДИАЛЬНАЯ И КИШЕЧНАЯ ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
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ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ІНСОРБ
І. Я. Коцюмбас, д-р вет. наук, проф., академік НААН,
О. М. Брезвин, д-р вет. наук,
Г. В. Рудик, канд. вет. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті наведені результати досліджень із вивчення токсичності та безпечності
кормової добавки Інсорб. Інсорб ‒ порошок, розроблений для застосування при лікуванні та
профілактиці інтоксикацій, викликаних мікотоксинами. У результаті проведених досліджень,
а саме: визначення гострої токсичності за одноразового внутрішньошлункового введення,
встановлено, що кормова добавка Інсорб, згідно з ГОСТ 12.1.007-76, належить до ІV класу
токсичності. Він добре переноситься тваринами. У період використання його протягом 14
діб встановлено позитивний вплив на морфо-функціональний стан крові щурів. Досліджувані
гематологічні показники були у межах фізіологічної норми, що свідчить про відсутність
токсичного впливу даної кормової добавки на організм щурів. Отримані результати вказують
про доцільність подальшого вивчення і застосування кормової добавки Інсорб з лікувальною
та профілактичною метою, за мікотоксикозів тварин.
Ключові слова: ЛАБОРАТОРНІ ЩУРИ, КОРМОВА ДОБАВКА ІНСОРБ,
ТОКСИЧНІСТЬ, ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ, ІМУНОЛОГІЧНІ ТА
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.
Серед агентів, які, в першу чергу, привертають на себе увагу при проведенні контролю
якості кормів, рослинної сировини та продуктів тваринного походження, особливе місце
займають мікотоксини. Ці вторинні метаболіти життєдіяльності мікроскопічних грибів по
впливу на організм визнані найбільш токсичними для тварин і людей. Їх джерелом є харчові
продукти, фуражне і товарне зерно, де за сприятливих умов вони можуть накопичуватися та
ставати небезпекою масових гострих та хронічних отруєнь.
Всі мікотоксини є термостабільні, що становить потенційну і реальну небезпеку. Вони
стійкі і стабільні до дії високих і низьких температур, обробки мінеральними кислотами,
лугами та іншими реагентами. Механізм дії мікотоксинів залежить від їх хімічної будови.
Більшість з них відноситься до сполук першого класу токсичності, які проявляють
дерматонекротичну,
мутагенну,
тератогенну,
ембріотоксичну,
канцерогенну та
імуносупресивну дії. Важливим також залишається факт накопичення мікотоксинів в
організмі тварин у малих дозах, в результаті поїдання корму контамінованого мікотоксинами.
Проте кількість мікотоксинів в таких кормах становить нижче МДР. Як наслідок виникає
ілюзія їх відсутності і, відповідно, безпеки корму. Однак упродовж декількох діб згодовування
таких кормів доза отриманих токсинів досягає критичної і проявляється будь-яким способом,
переважно зниженням апетиту, загальним пригніченням, порушенням травлення. У
переважній більшості випадків причину цих симптомів шукають в чому завгодно, але не в дії
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мікотоксинів. З причини токсичної дії мікотоксинів в організмі тварин порушується процеси
кровотворення, вражається нервова, серцево-судинна, лімфоїдна, імунна система,
пригнічується функціонування печінки, нирок та кишково-шлункового тракту. Мікотоксини
можуть забруднювати практично всі види кормів та через продукцію тваринництва
потрапляти до організму людини. Сьогодні найбільш ефективним методом дезінтоксикації
мікотоксинів у кормах для тварин є застосування сорбентів та кормових добавок виготовлених
на їх основі. На сьогодні відомо, що додавання алюмосилікатів до раціону позитивно впливає
на здоров’я та продуктивність тварин, оскільки вони беруть участь в регуляції мінерального
обміну та сприяють засвоєнню поживних речовин корму. Останнє відбувається за рахунок
обволікаючої дії алюмосилікатів, оскільки поверхнево-активні речовини сприяють
всмоктуванню жирних кислот і жиророзчинних продуктів. Слід наголосити, що
алюмосилікатні глини активно адсорбують мікотоксини, оскільки молекулярна поверхня цих
добавок, після насичення водою, притягує і зв’язує полярні функціональні групи мікотоксинів,
що сприяє виведенню їх з кишечника та унеможливлює надходження в кров.
Метою нашої роботи було визначення класу гострої токсичності (АТС) [1–3] та
нешкідливості кормової добавки Інсорб, для ефективного її застосування в подальшому у
тваринництві.
Матеріали і методи. Дослід проводили в умовах віварію ДНДКІ на білих щурах 3-4
місячного віку з масою тіла 200-230 г. На першому етапі Було сформовано одну контрольну і
три дослідні групи по 5 тварини у кожній. Перед початком досліду тварин витримували у
карантині протягом 14 діб. Всі тварини знаходилися в однакових умовах утримання та годівлі.
Годівлю щурів проводили повнораціонним гранульованим комбікормом згідно установлених
норм. Дослід тривав 7 діб. Перед оральним введенням тварин не годували протягом 12 годин.
Суспензію кормової добавки вводили малими дозами (5 мл) з інтервалом 5 годин. Після
введення Інсорбу, корм тварини отримали через 3-4 години, при постійному забезпеченні
тварин водою. Щурам І (контрольної) групи протягом доби вводили внутрішньошлунково
5 мл дистильованої води; Дослідним групам тварин кормову добавку Інсорб вводили
внутрішньошлунково за допомогою металевого зонда (рис. 1) у вигляді суспензії з 1%
крохмалем, у дозі: щури ІІ групи отримували 500 мг/кг м. т., ІІІ – 1000 мг/кг м. т. і ІV – 5000
мг/кг м. т. Щурам ІV групи введення проводили дворазово по 5 мл з інтервалом 5 год.

Рис. 1. Введення лабораторним щурам кормової добавки Інсорб

На другому етапі дослідження вивчали вплив кормової добавки Інсорб на лабораторних
щурах за довготривалого введення [2, 4]. Дослід проводили в умовах віварію ДНДКІ на білих
щурах 2,5-4-місячного віку з масою тіла 180-220 г. Було сформовано контрольну і три
дослідних груп тварин по 10 голів у кожній. Перед початком досліду тварин витримували на
карантині протягом 14 днів. Всі тварини знаходилися в однакових умовах утримання та годівлі.
Дослід тривав 7 діб. Щурам І (контрольної) групи протягом доби вводили
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внутрішньошлунково 5 мл дистильованої води; Дослідним групам тварин вводили кормову
добавку Інсорб внутрішньошлунково за допомогою металевого зонда у вигляді суспензії, з
розрахунку: щури ІІ групи отримували по 5 мл в концентрації 4 г кормової добавки, ІІІ − 10 мл
− 8 г і ІV − 15 мл – 12 г. Введення проводили малими дозами з інтервалом 5 год. Токсичну дію
кормової добавки на організм щурів вивчали методом спостереження за поведінкою
піддослідних тварин, фіксуючи їх клінічний стан і загибель. В кінці досліду щурів зважували
та забивали шляхом декапітації, під легким ефірним наркозом, відбирали внутрішні органи
дотримуючись положення Європейської конвенції із захисту хребетних тварин, які
використовуються в експериментах та інших наукових цілях (Страсбург, 1986).
Матеріалом для гематологічних досліджень слугували відібрані проби крові [1, 2]. При
відборі проб крові дотримувалися усіх правил асептики та антисептики. У гепаринізованій
крові визначали число еритроцитів, лейкоцитів, лейкоформулу, гематокрит, концентрацію
гемоглобіну. Загальний вміст білка в сироватці крові визначали за допомогою рефрактометра
ІРФ-22, білковий спектр сироватки крові – методом електрофорезу на ацетаті целюлози в
автоматичному режимі на приладі Hospitex diagnostics, згідно з інструкцією. Статистичне
опрацювання результатів експериментальних досліджень проводили за програмою
статистичного пакету аналізу даних у Microsoft Exсel-97. Для визначення вірогідності
відмінностей між середніми величинами використовували t-критерій Стьюдента.
Результати й обговорення. Токсичну дію кормової добавки на організм щурів вивчали
методом спостереження за поведінкою піддослідних тварин, фіксуючи їх клінічний стан та
загибель (табл. 1).
Таблиця 1
Результати гострого досліду за внутрішньошлункового введення білим щурам кормової добавки Інсорб
№
п/п
1
2
3
4

Кількість тварин
у групі
5
5
5
10

Доза препарату,
мг/кг
500
1000
5000
5000

всього
0
0
0
0

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

Для підтвердження класу токсичності щурам вводили кормову добавку Інсорб у дозі
5000 мг/кг м. т. протягом однієї доби. Протягом всього терміну спостереження дослідні
тварини були активними, мали задовільний апетит, реагували на звукові та світлові
подразники, у них зберігалась рефлекторна збудливість. При введенні суспензії кормової
добавки Інсорб білим щурам в дозі 5000 мг/кг клінічних симптомів отруєння, порушень зі
сторони дихальної та сечовидільної системи, а також розладів шлунково-кишкового тракту не
спостерігали. Неадекватних реакції та загибель тварин протягом досліду були відсутні. За
фізіологічними та клінічними показниками, зокрема, поведінкою, відношенням до корму, води,
станом зовнішніх видимих слизових оболонок, а також за функцією шлунково-кишкового
тракту, сечовидільної системи дослідні щури не відрізнялися від щурів контрольної групи.
Максимальна введена доза склала 5000 мг/кг маси тіла тварин. В результаті проведених
досліджень кормова добавка Інсорб належить до малотоксичних речовин – 4 клас по ГОСТ
12.1.007-76.
Після встановлення параметрів гострої токсичності препарату, надзвичайно важливим
і невід’ємним етапом доклінічних досліджень є вивчення впливу кормової добавки Інсорб на
організм тварин за довготривалого застосування. Так при застосуванні кормової добавки
упродовж 14 діб не було виявлено загибелі тварин дослідних груп. За результатами вивчення
впливу кормової добавки Інсорб на лабораторних щурах встановлено, що протягом всього
терміну спостереження дослідні тварини були активними, мали задовільний апетит, реагували
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на звукові та світлові подразники, у них зберігалась рефлекторна збудливість. Отримані
результати спостереження протягом дослідного періоду наведені в таблиці 2.
Клінічних ознак порушення зі сторони дихальної та сечовидільної системи, а також
розлади шлунково-кишкового тракту були відсутні. Неадекватних реакцій та загибелі тварин
не спостерігали. За загально-клінічними показниками, поведінкою, відношенням до корму,
води, станом зовнішніх слизових оболонок, а також за функцією шлунково-кишкового тракту,
сечовидільної системи дослідні щури не відрізнялися від щурів контрольної групи.
Таблиця 2
Клінічні спостереження за щурами в період досліду (М±m, n=40)
Показники
Початкова маса тіла, г
Маса тіла на кінець досліду, г
Температура тіла, ºС
Частота дихання, рухів/хв.
Розлади ШКТ
Пульс, рухів/хв.
Неадекватні реакції
Загибель тварин

Контроль
І - 5 мл Н2О
121,9 ± 2,7
122,0 ± 2,7
37,9 ± 0,1
127 ± 4
відсутні
57 ± 4
відсутні
відсутня

Групи тварин
Інсорб
ІІ - 5 мл, = 4 г
ІІІ - 10 мл, = 8 г
123,1 ± 3,7
122,3±7,1
124,1 ± 1,7
123,4±5,7
37,5 ± 0,5
37,3 ± 0,3
123 ± 9
123 ± 7
відсутні
відсутні
59 ± 9
58 ± 7
відсутні
відсутні
відсутня
відсутня

ІV - 15 мл, = 12 г
120,9±2,4
119,9±3,3
37,5 ± 0,4
124 ± 2
відсутні
59 ± 2
відсутні
відсутня

Після проведення патологоанатомічного розтину трупів щурів при візуальному огляді
шкірного покриву, слизових оболонок, природніх отворів та макроскопічному обстеженні
внутрішніх органів у тварин контрольної та ІІ і ІІІ дослідних груп не виявлено ознак
інтоксикації або інших проявів патологічних процесів. У тварин ІV групи, які отримували
15 мл суспензії (відповідно 12 г Інсорбу) відмічали геморагічне запалення фундальної частини
шлунку та 12-палої кишки.
Видимих патологоанатомічних змін з боку серцевого м’яза, легень, нирок та селезінки
не виявлено (рис. 2).

Рис. 2. Щури. 7 доба. Внутрішні органи дослідних щурів

За розміром, кольором, консистенцією, а також розташуванням внутрішніх органів
дослідні тварини всіх груп не виходили за межі фізіологічної норми (табл. 3).
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Таблиця 3
Коефіцієнти маси внутрішніх органів щурів на 7 добу досліду
за умов застосування різних доз Інсорбу (М±m, n=10)
Групи тварин
Контроль
ІІ (5 мл=4 г)
ІІІ (10 мл=8 г)
ІV (15 мл=12 г)

Печінка
3,1±0,3
3,2±0,1
3,7±0,4
3,7±0,1

Селезінка
0,4±0,2
0,5±0,1
0,3±0,1
0,5±0,1

Показники, %
Нирки
0,6±0,13
0,8±0,10
0,6±0,11
0,7±0,11

Серце
0,3±0,01
0,4±0,03
0,3±0,01
0,4±0,02

Як видно з табл. 3, з боку коефіцієнтів маси внутрішніх органів щурів дослідних груп
змін не зареєстровано.
У порівняльному аспекті проведено дослідження впливу кормової добавки Інсорб на
важливі параметри гомеостазу організму щурів – гематологічні показники. Отримані
результати досліджуваних гематологічних показників у щурів представлені в табл. 4.
Таблиця 4
Гематологічні показники у щурів на 7 добу досліду за умов застосування Інсорбу (М±m, n=10)
Групи тварин
Контроль
ІІ (5 мл=4 г)
ІІІ (10 мл=8 г)
ІV (15 мл=12 г)

Еритроцити, Т/л
5,9±0,4
6,1±0,5
6,1±0,6
5,9±0,1

Показники
Лейкоцити, Г/л
7,7±0,8
9,2±0,7
9,9±0,4
10,3±1,8

Гемоглобін, г/л
117,2±5,6
128,4±9,9
120,7±10.2
114,9±10,9

Як свідчать результати досліджень представлені в табл. 4 у крові щурів, спостерігається
незначне підвищення, але в межах фізіологічної норми, загальної кількості лейкоцитів у всіх
дослідних групах ІІ, ІІІ та ІV, відповідно на 19,4, 28,6 та 33,7 %, у порівнянні до контролю.
Лейкоцити відіграють важливу роль в захисних реакціях організму. На нашу думку, незначне
підвищення їх загальної кількості у тварин ІV групи, які отримували 12 г суспензії Інсорбу
вказує на запальні процеси які ми виявляли при розтині трупів тварин, зокрема, геморагічне
запалення фундальної частини шлунку та 12-палої кишки.
Отже, введення кормової добавки Інсорбу в дозі 4 та 8 г сприяло стимуляції показників
гемопоезу у щурів ІІ та ІІІ груп в порівнянні до контрольної групи. Досліджувані гематологічні
показники були у межах фізіологічної норми, що свідчить про відсутність токсичного впливу
даної кормової добавки на організм щурів.
Слід зазначити, що застосування Інсорбу у щурів стимулювало позитивний ефект не
тільки на морфологічний склад крові, але й на вміст загального білка та його фракцій (табл. 5).
Таблиця 5
Фракційний склад сироватки крові щурів на 7 добу досліду за умов застосування Інсорбу (М±m, n=10)
Групи тварин
Показники
Загальний білок, г/л
Альбумін, %
α1-глобуліни, %
α2-глобуліни, %
γ -глобуліни, %

Контроль
І
77,0±0,6
34,6±4,5
11,0±1,2
14,5±8,9
19,2±4,5

ІІ – 4
91,6±4,1
40,6±3,9
11,9±1,2
12,2±1,6
22,8±4,8

Інсорб
ІІІ – 8
73,3±4,3
46,1±12,4*
7,7±2,5
7,9±4,4
17,3±4,1

VІ – 12
71,1±0,4
47,2±5,7*
7,9±0,8
5,1±1,1
20,2±0.9

Примітка: * — Р < 0,05 порівняно з контролем

При аналізі протеїнограми (табл. 5) все вказувало на стимуляцію обміну білка в
організмі щурів за рахунок збільшення вмісту загального білка у щурів ІІ групи на 18,9 %. Це
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важливий факт постійності внутрішнього середовища організму, визначаючий рівень
обмінних процесів. Важливою складовою сироваткового білка, що характеризує реактивність
та резистентність організму, є глобуліни. У процесі проведених досліджень достовірно
підвищився вміст глобулінових фракцій білка у сироватці крові щурів ІІ групи в порівнянні з
контролем, що свідчить про підсилення неспецифічної резистентності організму. При цьому
спостерігали тенденцію до підвищення альбумінів у щурів ІІ групи на 17,3 %, та достовірне
зростання у щурів ІІІ та ІV груп, відповідно на 33,2 та 36,4 %, у порівнянні з контролем, що,
на нашу думку, вказує на більш інтенсивне використання білків цієї фракції, як пластичного
матеріалу.
ВИСНОВКИ
1. Кормова добавка Інсорб, згідно з ГОСТ 12.1.007-76, належить до ІV класу
токсичності, не викликає подразнюючої та дермонекротичної дії при нанесенні на шкіру, а
також не викликає подразнюючої дії на слизовій оболонці ока кроля.
2. Введення кормової добавки Інсорб для щурів в дозі 4 та 8 г сприяло стимуляції
показників гемопоезу, який обумовлений високою біологічною дією елементів, що входять до
її складу а саме: Магнію, Кобальту і Цинку, які сприятливо впливають на підсилення
дихальної функції, покращення надходження кисню і більш інтенсивним окиснювальновідновлюючим процесам, які відбуваються в організмі щурів, як наслідок – активація
обмінних процесів та енергії.
3. Встановлено, що введення 12 г Інсорбу внутрішньошлунково щурам викликає
запальні явища на слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту, а саме: на 7 добу досліду
спостерігали геморагічне запалення фундальної частини шлунка та 12-палої кишки.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення
сорбційних властивостей кормової добавки Інсорб.
TOXICOLOGICAL ESTIMATION OF FEED ADDITION OF INSORB
I. Ya. Kotsyumbas, O. M. Brezvyn, H. V. Rudyk
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
In the article the brought results over of researches from the study of toxicness and unconcern
of feed addition of Insorb. Insorb ‒ the powder, worked out for application at treatment and
prophylaxis of the intoxications caused by mycotoxins. As a result of undertaken studies, namely:
determination of sharp toxicness at non-permanent intra-gastric introduction, it is set that feed
addition of Insorb, according to GOST 12.1.007-76, it belong to ІV of toxicness class. He is well
carried by animals. In a period the use of him during a 14 days positive influence is set on the morphofunctional state of blood of rats. The investigated hematological indexes were within the limits of
physiology norm that testifies to absence of toxic influence of this feed addition on the organism of
rats. The got results specify about expedience of further study and application of feed addition of
Insorb in curative and prophylactic aims, at mycotoxicosis of animals.
Keywords: LABORATORY RATS, FEED ADDITION OF INSORB, TOXICNESS, SHARP
TOXICNESS, HEMATOLOGICAL, IMMUNOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDEXES.
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ИНСОРБ
И. Я. Коцюмбас, О. М. Брезвин, Г. В. Рудык
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований из изучения токсичности и
беспечности кормовой добавки Инсорб. Инсорб ‒ порошок, разработанный для применения
при лечении и профилактике интоксикаций вызванных микотоксинами. В результате
проведенных исследований, а именно определение острой токсичности при одноразовом
внутрижелудочном введении, установлено, что кормовая добавка Инсорб согласно
ГОСТ12.1.007-76 принадлежит к ІV классу токсичности. Он хорошо переносится животными.
В период использования его в течение 14 суток установлено позитивное влияние на
морфо-функциональное состояние крови крыс. Исследуемые гематологические показатели
были в пределах физиологичной нормы, которая свидетельствует об отсутствии токсичного
влияния данной кормовой добавки на организм крыс. Полученные результаты указывают о
целесообразности последующего изучения и применения кормовой добавки Инсорб с
лечебной и профилактической целью при микотоксикозах животных.
Ключевые слова: ЛАБОРАТОРНЫЕ КРЫСЫ, КОРМОВАЯ ДОБАВКА ИНСОРБ,
ТОКСИЧНОСТЬ,
ОСТРАЯ
ТОКСИЧНОСТЬ,
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ,
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
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ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «БІОТОН» НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ
ТА МОРФОЛОГІЧНУ СТРУКТУРУ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ЩУРІВ
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О. Й. Сободош, канд. вет. наук,
В. П. Бассараб, О. А. Максимович, молодші наукові співробітники
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті представлені результати біохімічних та гістологічних досліджень
отримані при вивченні токсичності нового ветеринарного препарату імуномодулюючої дії
«Біотон», який містить комплекс біологічно активних речовин метаболізму грибів-ендофітів
Cylindrocarpon Magnusianum, виділених з кореня женьшеню.
Встановлено, що застосування препарату «Біотон» щурам не викликало макро- та
мікроскопічних змін у тканинах та внутрішніх органах на 15 і 30 добу експерименту. Проте
його введення впродовж 60 діб спричиняло зростання у сироватці крові вмісту креатиніну,
активності ферментів АлАТ, АсАТ і ЛФ, концентрації середньомолекулярних пептидів та
зниження сечовини, а гістологічно відмічали наявність зернисто-вакуольної дистрофії у
гепатоцитах, нефроепітеліоцитах, вогнищевого серозно-катарального ентериту, що
вказувало на структурно-функціональні порушення у внутрішніх органах досліджуваних тварин.
Ключові слова: БІОТОН, ІМУНОМОДУЛЯТОРИ, ЩУРИ, ПІДГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ,
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ВНУТРІШНІ ОРГАНИ, МОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Дотримання системи доклінічних та клінічних випробувань ветеринарних лікарських
засобів, яка відповідає міжнародним вимогам, є основною запорукою розробки ефективних,
безпечних та конкурентоспроможних препаратів. Проведення оцінки активності і
нешкідливості препаратів імуномодулюючої дії пов’язане з певними труднощами, оскільки
більшість із них містять декілька біологічно активних речовин (комплексні препарати), які
спричиняють фармакологічну та біокорегуючу дію на різні ланки імунної системи організму
[4, 7, 12, 13].
Усі імунотропні лікарські засоби прямої дії об’єднують в одну велику групу
імуномодуляторів (ІМ). Сутність явища імуномодуляції полягає в тому, що при застосуванні
фармакологічного засобу в певних дозах та часових режимах відбуваються бажані зрушення в
імунній системі внаслідок безпосереднього впливу препарату на функціональну активність
клітин імунного захисту, або в результаті зміни взаємодії імунокомпетентних клітин чи їх
продуктів. Серед ІМ виділяють імуностимулятори, імунокоректори та імунодепресанти [5, 6,
14-16].
Метою нашої роботи було встановити параметри безпечності та фармакологічної дії
препарату «Біотон» за багаторазового введення лабораторним тваринам.
Матеріал і методи. Дослідження підгострої токсичності препарату «Біотон» проводили
на щурах-самцях, масою тіла 170-180 г, сформованих у дві групи по 30 щурів у кожній: І група
(контроль) – отримувала воду; ІІ групі задавали перорально препарат «Біотон» із розрахунку
170 мг/кг маси тіла щура. Тварин утримували в умовах віварію ДНДКІ ветпрепаратів та
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кормових добавок, з сталою температурою приміщень та вологістю. Годівля передбачала
стандартний раціон з постійним доступом до води.
На 15, 30 і 60 доби досліду по 10 тварин з кожної групи декапітували, за умов легкого
ефірного наркозу, відбирали кров для лабораторних досліджень та проводили повний
патологоанатомічний розтин, визначали коефіцієнти маси внутрішніх органів із забором
матеріалу для гістологічного дослідження. Морфологічні показники визначали у
стабілізованій крові, біохімічні – у сироватці крові за допомогою тест-наборів згідно
загальноприйнятих методик [1, 7, 9, 11].
Матеріал для гістологічного дослідження (шматочки внутрішніх органів і тканин)
фіксували в 10 % нейтральному розчині формаліну з наступною заливкою в парафін. Гістозрізи
виготовляли на санному мікротомі МС-2. Для дослідження загальної морфологічної структури
органів і тканин та морфометричних показників гістозрізи фарбували гематоксиліном та
еозином. Мікроскопію проводили з допомогою мікроскопа OLIMPUS СХ-41 і морфометричної
програми DP-SOFT [3, 10].
Отримані результати обробляли статистично з вирахуванням середніх арифметичних
величин (М), середньої квадратичної похибки (m) і ступеня вірогідності різниці (p), між
показниками з використанням статистичного програмного пакету Statystica 5,0 для Windows
XP. Вірогідність розходжень між показниками оцінювали за критерієм Стьюдента [4].
Результати й обговорення. Вивчення фармакотоксикологічних параметрів нового
ветеринарного препарату імуномодулюючої дії «Біотон», який містить комплекс біологічно
активних продуктів (амінокислоти, насичені і ненасичені жирні кислоти, полісахариди)
метаболізму грибів-ендофітів (Cylindrocarpon magnusianum) виділених з кореня женьшеню,
полягали у визначенні біологічної активності препарату, гострої та підгострої токсичності на
білих мишах і щурах, місцево-подразнювальної дії на шкіру та слизову оболонку ока кролів.
За встановленими параметрами гострої токсичності, місцево-подразнюючої дії
препарат «Біотон», відповідно до загальноприйнятої класифікації за СОУ 85.2-37-736:2011,
належить до малотоксичних речовин – 4 клас токсичності.
Проведеними експериментальними дослідженнями встановлено, що застосування
препарату «Біотон» щурам у дозі 170 мг/кг м. т. впродовж 60 діб не спричиняло загибелі
тварин. На 15 і 30 доби спостереження піддослідні тварини зберігали апетит, поведінкова
реакція адекватна. На 60 добу відмічали дещо пригнічений стан у дослідної групи щурів,
шерстний покрив втрачав блиск, набував скуйовдженого вигляду. Маса тіла щурів дослідної
групи була достовірно вищою на 15 і 30 доби досліду, тоді, як на 60 добу фіксували зворотній
процес, а саме: зменшення маси тіла на 12,7 % у щурів, що отримували препарат «Біотон»,
порівняно з тваринами інтактної групи.
При патоморфологічному досліджені на 15 і 30 добу внутрішні органи щурів
контрольної та дослідної груп зберігали характерну анатомічну будову, видимих
макроскопічних змін не встановлено. На 60 добу у щурів дослідної групи слизова оболонка
тонкого відділу кишечника була місцями почервоніла, набрякла, з нашаруваннями мутного
слизу, печінка збільшених розмірів, краї заокруглені, забарвлення неоднорідне, темно-вишневе
з наявними вогнищами світло-коричневого кольору, дряблої консистенції, повнокровна,
структура на розрізі згладжена. Нирки бобовидної форми, дещо збільшені, повнокровні,
темно-червоного кольору, на розрізі структура збережена, границя між кірковою і мозковою
зонами наявна, повнокровні. Тимус зменшених розмірів, з крововиливами, селезінка темновишневого кольору, краї гострі, на розрізі зіскребок пульпи незначний, лімфатичні вузли брижі
– без макроскопічних змін.
При аналізі коефіцієнтів маси внутрішніх органів відмічали достовірне (р ≤ 0,05)
збільшення маси тимуса на 15 і 30 доби досліду, селезінки і сім’яників на 30 добу, що вказувало
на функціональну активність органів з високою проліферативною здатністю паренхіматозних
елементів.
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Показники коефіцієнтів маси внутрішніх органів тварин дослідної групи на 60 добу
вказували на збільшення маси печінки на 25,7 % (р ≤ 0,01) і нирок на 28,6 % (р ≤ 0,01) та
зменшення маси тимуса на 25,9 % (р ≤ 0,01) і селезінки на 25,4 % (р ≤ 0,05), порівняно до
контролю, що свідчило про надмірне навантаження на дані органи щурів за тривалого
застосування.
Проведеними біохімічними дослідженнями не було встановлено суттєвої різниці
показників між дослідною та контрольною групами. На 30 добу у тварин дослідної групи
відзначено підвищення вмісту загального білка на 6,6 % та дещо нижчу концентрацію
середньомолекулярних пептидів (МСМ) у сироватці крові, що свідчило про більш активний
білковий обмін (табл.).
Таблиця
Динаміка біохімічних показників крові щурів за тривалого застосування
препарату «Біотон» (М±m, n=10)
Показники
Загальний білок, г/л
АлАТ, мккат/л
АсАТ, мккат/л
ЛФ, мккат/л
Сечовина, ммоль/л
Креатинін, мкмоль/л
МСМ, г/л

Групи
К
Д
К
Д
К
Д
К
Д
К
Д
К
Д
К
Д

15 доба
64,11±2,09
66,25±1,62
0,51±0,03
0,40±0,04
1,94±0,04
1,90±0,05
1,51±0,04
1,42±0,05
8,61±0,24
9,02±0,15
68,05±2,28
64,08±2,14
1,48±0,07
1,33±0,06

Час проведення досліду
30 доба
70,32±1,18
76,54±1,51*
0,44±0,02
0,46±0,02
1,83±0,03
1,84±0,06
1,84±0,03
1,04±0,03
9,23±0,18
9,45±0,09
73,61±2,09
70,02±2,47
0,98±0,02
0,84±0,06

60 доба
68,55±1,44
61,22±2,33*
0,54±0,02
0,77±0,04**
1,76±0,06
2,33±0,09**
1,55±0,08
2,47±0,10**
10,32±0,21
8,71±0,16**
70,61±1,16
79,03±2,06**
0,94±0,03
1,41±0,05**

Примітки: різниця статистично вірогідна порівняно до контролю: * − р ≤ 0,05; ** − р ≤ 0,01

За тривалого (60 діб) застосування щурам препарату «Біотон» встановлено вірогідне (р <
0,01) зростання у сироватці крові вмісту креатиніну на 11,5 %, активності ферментів АлАТ, АсАТ
і ЛФ, відповідно, на 43,1 %, 32,6 % і 61,5 %, концентрації МСМ на 45,7% та зниження концентрації
загального білка на 10,6 % і сечовини на 16,8 %, що вказувало на наявні функціональні порушення
в печінці й нирках щурів і було підтверджено гістологічним дослідженням. Так, у печінки щурів
дослідної групи на 60 добу виявляли дископмлексацію пластинчатої будови часточок.
Гепатоцити розріджені переважно розміщувалися окремими групами, цитоплазма
неоднорідна, зерниста, з дрібними вакуольними прозорими включеннями, ядра слабо
зафарбовані, деякі в стані пікнозу і лізису, що вказувало на розвиток переважно зернистої,
рідше вакуольної дистрофії (рис. 1). У сполучнотканинних прошарках наявні лімфоїдногістіоцитарні інфільтрати навколо тріад, що вказувало на розвиток деструктивного холангіту
(рис. 2). Тоді, як у щурів контрольної групи гепатоцити добре контуровані, цитоплазма
однорідна, ядра збережені (рис. 3).
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Рис. 1. Печінка щурів дослідної групи на 60 добу. Цитоплазма гепатоцитів зерниста, з вакуольними
включеннями, каріопікноз, каріолізис. Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 40

Рис. 2. Клітинні інфільтрати в ділянці печінкової тріади, застійні явища у щурів дослідної групи на 60 добу.
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 40

Рис. 3. Печінка щурів контрольної групи на 60 добу. Цитоплазма гепатоцитів однорідна, добре забарвлена,
ядра збережені. Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 40
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При гістологічному дослідженні слизова оболонка тонкої кишки інфільтрована
лімфоцитами, поліморфноядерними лейкоцитами. Судини були розширені і переповнені
кров’ю. Доволі типовою була картина деструкції ворсинок, десквамацією епітеліального
покриву, що супроводжувалось їх вкороченням, а іноді деформацією, що вказувало на розвиток
вогнищевого катарального ентериту (рис. 4). У внутрішніх органах порушення геодинаміки
поєднувались із застійними явищами та дистрофічними процесами.

Рис. 4. Десквамація епітелію, клітинні інфільтрати слизової оболонки тонкої кишки.
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 10

В епітелії звивистих канальців нирок простежувалися різного ступеня дистрофічні
зміни, звуження просвіту канальців. Клітини епітелію збільшені, цитоплазма дрібнозерниста,
місцями вакуолізована, ядра нефроепітеліоцитів пікнотичні з ознаками каріолізису (рис. 5).

Рис. 5. Звивисті канальці нирок щурів дослідної групи на 60 добу. Цитоплазма нефроепітеліоцитів неоднорідна,
зерниста. Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 40

ВИСНОВКИ
1. За встановленими параметрами гострої токсичності, місцево-подразнюючої дії на
шкіру та слизову оболонку, препарат «Біотон», розчин для перорального застосування, який
містить комплекс біологічно активних речовин метаболізму грибів-ендофітів (Cylindrocarpon
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Magnusianum, виділених з кореня женьшеню, відповідно до загальноприйнятої класифікації за
СОУ 85.2-37-736:2011, належить до малотоксичних речовин – 4 клас токсичності.
2. Провівши ряд експериментів із вивчення параметрів токсичності нового
ветеринарного препарату імуномодулюючої дії «Біотон» дало можливість встановити
показники гомеостазу, виявити побічні реакції, найбільш чутливі органи та системи організму
лабораторних тварин за дії лікарського засобу.
3. Застосування препарату «Біотон» щурам у дозі 170 мг/кг м. т. не викликало макро- та
мікроскопічних змін у тканинах та внутрішніх органах на 15 і 30 добу експерименту. Проте,
введення впродовж 60 діб спричиняло зростання у сироватці крові вмісту креатиніну, активності
ферментів АлАТ, АсАТ і ЛФ, концентрації середньомолекулярних пептидів та зниження
концентрації сечовини.
Гістологічним дослідженням встановлено наявність зернистовакуольної дистрофії у гепатоцитах, нефроепітеліоцитах, вогнищевого серозно-катарального
запалення слизової оболонки тонких кишок, що вказувало на структурно-функціональні
порушення в організмі досліджуваних тварин за довготривалого застосування препарату «Біотон».
Перспективи досліджень. Оцінка морфофункціонального стану органів імунної
системи щурів за вивчення підгострої токсичності препарату «Біотон».
INFLUENCE OF «BIOTONE» FOR BIOCHEMICAL INDICES OF BLOOD AND
MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF INTERNAL ORGANS OF RATS
I. Kotsyumbas, M. Zhyla, O. Pyatnychko, О. Sobodosh, V. Bassarab, O. Maksymovych
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 biochemical and histological studies obtained in the study
of toxicity of the new veterinary preparation immunomodulatory effect «Biotone», with
immunomodulatory effect which contains a complex biologically active substance from mushroomsendophytes Cylindrocarpon Magnusianum metabolism abstracted from Ginseng root, are presented
in the article.
It was establish that the use of the drug «Biotone», in rats did not cause macroscopic and
microscopic changes in tissues and internal organs on the 15 and 30 day of the experiment. However,
its administration for 60 days led to an increase in serum creatinine content, activity of the enzymes
ALAT, ASAT and ALP, the concentration of medium molecular peptides and decrease in urea, and
histologically noted the presence of granular and vacuolar degeneration in hepatocytes, epithelial
cells in the renal, focal serous-catarrhal enteritis, indicating on structural and functional disorders in
the internal organs of the animals under study.
Key words: BIOTON, IMUNOMODULYATORI, RATS, SUBACUTE TOXICITY,
BIOCHEMICAL INDEXES, INTERNAL ORGANS, MORPHOLOGICAL INVESTIGATIONS
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «БИОТОН» НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
И МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ КРЫС
И. Я. Коцюмбас, Н. И. Жила, О. М. Пятничко, О. И. Сободош,
В. П. Бассараб, О. А. Максимович
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок,
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты биохимических и гистологических исследований
получены при изучении токсичности нового ветеринарного препарата иммуномодулирующего
действия «Биотон», который содержит комплекс биологически активных веществ метаболизма
грибов-эндофитов Cylindrocarpon Magnusianum, выделенных из корня женьшеня.
Установлено, что применение препарата «Биотон» крысам не вызывало макро- и
микроскопических изменений в тканях и внутренних органах 15 и 30 сутки эксперимента.
Однако его введение в течение 60 суток вызывало увеличение в сыворотке крови содержания
креатинина, активности ферментов АлАТ, АсАТ и ЩФ, концентрации среднемолекулярных
пептидов и снижение мочевины, а гистологически отмечали наличие зернисто-вакуольной
дистрофии в гепатоцитах, нефроепителиоцитах, очаги серозно-катарального энтерита, что
указывало на структурно-функциональные нарушения во внутренних органах исследуемых
животных.
Ключевые слова: БИОТОН, ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ, КРЫСЫ, ПОДОСТРАЯ
ТОКСИЧНОСТЬ, БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ВНУТРЕННЫЕ ОРГАНЫ,
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
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ВИВЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ
НА ОСНОВІ ЙОДОФОРМУ
І. Я. Коцюмбас, д-р вет. наук, проф., академік НААН,
Ю. А. Івашків, ст. лаборант з в/о,
Г. В. Рудик, канд. вет. наук.
О. М. Брезвин, д-р вет. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
Створення нових засобів для дезінфекції тваринницьких об’єктів залишається завжди
актуальним. У зв’язку з цим метою досліджень було вивчити та впровадити у практику ветеринарної
медицини новий дезінфікуючий засіб для сухої дезінфекції. У статті наведено результати визначення
гострої токсичності та нешкідливості, безпечності дезінфекційного засобу «ІНДЕЗ» на лабораторних
тваринах. У результаті проведених досліджень встановлено, що середньосмертельна доза (DL50)
досліджуваного засобу за внутрішньошлункового введення для щурів-самок становила 1000,0 ± 35,0 мг
/ кг маси тіла, для самців – 1033,0 ± 34,3 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. Він не спричиняє подразнюючої дії на шкіру кролів та відсутня
шкідлива дії на слизові оболонки.

Ключові слова: ДЕЗІНФЕКЦІЯ, ЛАБОРАТОРНІ ЩУРИ, ТОКСИЧНІСТЬ, ГОСТРА
ТОКСИЧНІСТЬ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ, ІМУНОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.
Інтенсивне ведення тваринництва вимагає дотримання жорстких санітарно-гігієнічних
умов утримання. Збільшення кількості тварин у приміщенні може призводити до виробничих
стресів та підвищення мікробного забруднення у приміщеннях. Для запобігання інфікуванню
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тварин та збереження їх продуктивності у господарствах проводять профілактичні заходи, такі
як дезінфекція та дезінвазія виробничих приміщень. Підтримання фізіологічно обґрунтованих
норм утримання та годівлі тварин на промислових комплексах, фермах та особистих подвір’ях
є умовою отримання високої продуктивності та збереженості поголів’я [1, 2].
У ветеринарній практиці України використовують багато різних дезінфікуючих засобів,
які відрізняються за хімічними складовими та формою випуску (рідкі або сухі). В залежності
від способу утримання тварин та виробничого цеху проводиться підбір дезінфікуючого засобу,
при цьому враховують тип підлоги у приміщенні. Наприклад, на щілинних підлогах краще
застосовувати тільки рідкі дезінфектанти, на бетонних, дерев’яних та інших суцільних
поверхнях – рідкі та сухі [1, 2]. Якщо тварини утримуються з використанням підстилки, є
можливим використання «підсушувачів», тобто сухих комплексних дезінфікуючих засобів, які
крім сануючої дії володіють гігроскопічними та дезодоруючими властивостями. Виходячи з
вищенаведеного, важливим завданням сьогодення є розробка нових дезінфікуючих препаратів.
Важливою причиною створення препаратів є розширення спектру протимікробної
активності та здатності запобігати виникненню резистентних мікроорганізмів за рахунок
поєднання дезінфікуючих речовин. Окрім того, ці препарати можуть використовуватись у
присутності тварин та обслуговуючого персоналу, важливо, що проведення дезінфекцій у
такий спосіб знижує загальну бактеріальну забрудненості приміщень, покращує показники
мікрокліматута ветеринарно-санітарних умов утримання тварин в цілому[4]. Досліджуваний
біоцидце порошок з вираженими дезінфікуючими та поглинаючими властивостями. До складу
якого входять: йодоформ, мідний купорос, оксид цинку та сульфат заліза.
Матеріали і методи. Дослід проводили в умовах віварію ДНДКІ. Дослідження
токсичності дезінфектанту проводили згідно методичних рекомендацій «Методи визначення
та оцінки показників безпеки і якості дезінфікуючих, мийно-дезінфікуючих засобів, що
застосовуються під час виробництва, зберігання, транспортування та реалізації продукції
тваринного походження» [3, 4]. Для визначення токсичності дезінфектанту використовували
білих щурів-самців і самок з масою тіла 200±10 г 1,5-річного віку. Лабораторних тварин
утримували відповідно до діючих «Санітарних правил по будові, обладнання та утримування
експериментально-біологічних клінік (віваріїв)» на уніфікованій дієті [4]. Годівля відбувалась
у фіксовані години.
При визначенні подразнюючої дії дезінфектанту на слизову оболонку ока
використовували 3 кроля, яким вносили суспензію досліджуваного засобу в концентрації
0,01% та в кількості 0,1 мл в кон’юнктивальний мішок лівого ока, при цьому протягом 1
хвилини притискали слізно-носовий канал. Для приготування суспензії попередньо зважували
0,5 г дезінфектанту, висипали у пробірку, об’ємом 100 мл, доводили об’єм до 10 мл
дистильованою водою, струшували 3 хв на вортексі, центрифугували 5 хв, відбирали
надосадову рідину, фільтрували доводили об’єм до 50 мл і в подальшому застосовували як
суспензію для дослідження в кон’юнктивальний мішок ока кролів. Праве око слугувало
контролем, вводили фізіологічний розчин. Після проведеної маніпуляції через 1, 24, 48, 72
години та до 14 доби проводили ретельний огляд очей. Також проводили для визначення
подразнюючої дії дезінфектанту на слизову оболонку додатковим методом. Дезінфектант в
нативному вигляді з допомогою шпателя наносили на слизову оболонку лівого ока кроля.
Спостереження очей проводили через 1, 24, 48, 72 години та до 14 доби.
Експериментальні дослідження при визначенні шкірно-подразнюючої дії
дезінфікуючого засобу проводили на 3-ох кролях масою тіла 2-2,5 кг. В день проведення
дослідження, у кролів в ділянці лопатки, вистригали шкіру розміром 6 х 6 см. Правий бік
використовували для аплікації суспензії дезінфектанту «ІНДЕЗ», а лівий – для контролю. На
вистрижену ділянку шкіри кроля скляною лопаткою нанесли половину екстракту, решту
залишили для повторного нанесення наступної доби. Піддослідних тварин розміщували в
індивідуальних клітках, для попередження злизування кролем екстракту на шию одягали
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комірець, який знімали через 3 доби. Клінічні спостереження проводити через добу після
повторного нанесення екстракту і продовжували протягом 3-5 діб. Залишки досліджуваного
засобу змивали з поверхні шкіри теплою водою з господарським милом. Шкіру підсушували
ватно-марлевим тампоном. Функціональний стан шкіри в ділянці аплікації оцінювали за
наявністю та ступенем запального процесу:
1) наявність гіперемії (не більше 2 діб після нанесення), що не супроводжується
лущенням шкіри;
2) болючості та набряк (з незначним потовщенням шкіри з наступним утворенням
окремих лусочок);
3) наявність різкої гіперемії, болючості, зморщування і набряку шкіри (значним
потовщенням шкіри, на всій ділянці аплікації).
Результати й обговорення. При визначенні гострої токсичності дезінфікуючого засобу
«ІНДЕЗ» проведені розрахунки середньосмертельної дози, яка за внутрішньошлункового
введення для щурів-самок становила 1000,0 ± 35,0 мг / кг маси тіла, для самців – 1033,0 ±
34,3 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 (табл. 1, 2).
Таблиця 1
Визначення середньолетальної дози дезінфектанту « ІНДЕЗ» на щурах-самках
Показники
Загальна кількість тварин, гол.
З них:
вижило, гол.
загинуло, гол. (%)
Z
D
DZ

Доза дезінфектанту, мг/кг
800
900
6
6
6
0

1000
6

4
2 (33,3)

4
2 (33,3)

1,0
100

2,0
100

100

100

200

1100
6
1
5 (83,3)
3,5
100
350

1200
6
0
6 (100)
5,5
100
550
Таблиця 2

Визначення середньолетальної дози дезінфектанту «ІНДЕЗ» на щурах-самцях
Показники
Загальна кількість тварин, гол.
З них:
вижило, гол.
загинуло, гол. (%)
Z
D
DZ

Доза дезінфектанту, мг/кг
800
900
6
6
6
0

5
1 (16,6)
0,5

100

100
50

1000
6

4
2 (33,3)
1,5
100
150

1100
6
2
4 (66,7)
3,0
100
300

1200
6
0
6 (100)
5,0
100
500

За даними табл. 1, 2 видно, що токсичність дезінфектанту «ІНДЕЗ» клінічно проявляється як у
самців, так і у самок. Через 1-3 години спостереження після перорального введення дезінфектанту в
субтоксичній дозі було встановлено, що у щурів відмічали задуху і пригнічення центральної нервової
системи.
Необхідно відмітити, що більшість з тварин гинула впродовж першої доби. При подальших
спостереженнях за тваринами, що вижили протягом 24-72 годин, виявляли динамічну атаксію, зниження
рухової активності, підвищення збудливості, агресивність, зниження реакції на дотик та больові
подразники, зменшення частоти дихання.

173

Крім того, досліджуваний засіб не володіє шкірно-резорбтивною, місцевоподразнювальною, подразнювальною дією на слизові оболонки очей та сенсибілізувальною
дією.
Під час патологоанатомічного розтину щурів було виявлено наступні зміни: стінки
черевної порожнини гладкі, блискучі, зволожені; парієнтальна та вісцеральна листки плеври
гладенькі, блискучі, без випотів та спайок; поверхня печінки гладка і блискуча, злегка
гіперемійована; легенева тканина рожева, гіперемійована, без потовщень, еластична; в
перикарді відсутність випоту, міокард та клапани серця незмінені (табл. 3).
Також виявляли характерні ознаки гіпоксії, а саме: розширення коронарних судин,
судини головного мозку, венозних синусів та переповнення їх кров’ю.
Дезінфектант вводили в шлунок зондом, тому звертали увагу на макроскопічні зміни
даного органа. У щурів відмічали розтягування стінок шлунка та частини тонкого кишечнику,
слизова оболонка була матового оксамитового кольору, складчастість виражена. Товстий
кишечник був без змін. Вміст шлунка і тонкого кишечнику був у вигляді мутної рідини.
Через два тижні у щурів, які вижили, мали місце ознаки загальної інтоксикації
організму (загальне пригнічення, тремор м’язів, розлад рухів). Однак, при застосуванні
дезінфектанту в субтоксичній дозі такі симптоми зникали через 48-72 годин.
Окрім того, досліджуваний дезінфікуючий засіб не володіє шкірно-резорбтивною,
місцево-подразнювальною, подразнювальною дією на слизові оболонки очей та
сенсибілізувальною дією (рис. 1).
Таблиця 3
Вплив субтоксичної дози дезінфектанту«ІНДЕЗ» при оральному введенні
на загальні функціональні показники щурів
Показники
Реакції в поведінці:
рухова активність
збудженість
реактивність
агресивність
Нервово-м’язова реакції:
тремор
судоми при ході
реакція на больові подразнення
сила хватки
Вегетативні реакції:
розмір зіниці
частота дихання
стан волосяного покриву
колір слизових оболонок
кількість фекальних мас
консистенція фекальних мас
частота сечовиділення
колір сечі
частота скорочення серця
Примітка: 0 –ефект відсутній;

6

Час спостереження, год.
24

-2
-3
-3
-2

-1
-2
-2
-1

-1
-1
-1
-1

0
-1
-1
-2

0
0
-1
-1

0
0
0
0

без змін
сповільнена
незначне скуйовдження
незначна синюшність
незначне збільшення
напіврідка
без змін
без змін
без змін
"-" –гальмування ефекту
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А
Б
В
Рис. 1. Дослідження подразнюючої дії суспензії дезінфектанту «ІНДЕЗ» на слизовій оболонці ока у кроля
А – внесення суспензії дезінфектанту «ІНДЕЗ» в кон’юнктивальний мішок (ліве око),
Б – праве око - контроль, В – 14 доба огляду.

Отже, при внесенні 0,1 мл суспензії та безпосередньо дезінфектанту «ІНДЕЗ» в
кон’юнктивальний мішок ока кроля клінічні ознаки запалення вже через 72 год, були відсутні.
Таким чином, дезінфектант «ІНДЕЗ» не викликає подразнюючої дії при нанесенні на слизову
оболонку ока у кролів (рис. 2).

Рис. 2. Нанесення дезінфектанту «ІНДЕЗ» на слизову оболонку ока кроля

Оцінку шкідливої дії досліджуваної речовини на слизову оболонку очей проводили за
наявності вираженої гіперемії, набряку та виділень згідно бальної системи (табл. 4).
У результаті проведених комплексних досліджень було встановлено, що через 24-72
годин нанесений дезінфектант «ІНДЕЗ» не викликає подразнюючої дії на слизову оболонку
ока кроля, незначне почервоніння зникає після третьої доби. Отримані результати дослідження
після проведеної маніпуляції через 1, 24, 48, 72 години та на 14 добу.
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Таблиця 4
Оцінка подразнюючої дії дезінфектанту «ІНДЕЗ» на слизову оболонку ока кролів ( n=3)
Подразнююча дія
Виділення
Гіперемія
Набряк
Виділення
Гіперемія
Набряк
Виділення
Гіперемія
Набряк

Доби дослідження
1
2
3
4
Оцінка дії на слизовій ока у 1-го кроля
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Оцінка дії на слизовій ока у 2-го кроля
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Оцінка дії на слизовій ока у 3-го кроля
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5

14

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Також встановлено, що при дворазовому нанесенні на шкіру кролів суспензії
дезінфектанту візуальних змін з боку шкірного покриву не виявлено.
ВИСНОВКИ
1. При визначенні гострої токсичності за ступенем небезпечності хімічних речовин
(СОУ 85.2-37-736:2011), за умов внутрішньошлункового введення білим щурам самкам та
самцям, дезінфікуючий засіб «ІНДЕЗ» відноситься до IV класу токсичності – малотоксичні
речовини.
2. Дезінфікуючий засіб «ІНДЕЗ» не викликає подразнюючої дії та дермонекротичної дії
при нанесенні на слизову оболонку ока у кролів.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення
кумулятивних властивостей дезінфектанту «ІНДЕЗ».
STUDY OF THE TOXICITY OF THE DISINFECTANT BASED ON IODOFORM
I. Ya. Kotsyumbas, Y. A. Ivashkiv, H. V. Rudyk, O. M. Brezvyn,
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
The creation of new means for the disinfection of livestock facilities remains always relevant.
In connection with this, the aim of the research was to study and introduce into practice of veterinary
medicine a new disinfectant for dry disinfection. The results of the determination of acute toxicity
and harmlessness, safety of the disinfectant "INDEZ" on laboratory animals are given in the article.
As a result of the conducted studies, it was found that the average lethal dose of the test agent for
intragastric administration for female rats was 1000.0 ± 35.0 mg / kg of body weight, for males 1033.0 ± 34.3 mg / kg body weight, which, according to the classification of chemicals by the degree
of hazard of chemicals (SDA 85.2-37-736: 2011), refers to the IV class of toxicity - low-toxic
substances. It does not cause irritating effect on the skin of rabbits and has no harmful effect on the
mucous membranes.
Keywords: DISINFECTION, LABORATORY RATS, TOXICITY, ACUTE TOXICITY,
HEMATOLOGICAL, IMMUNOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICES.
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ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА
НА ОСНОВЕ ЙОДОФОРМА
И. Я. Коцюмбас, Ю. А. Ивашкив, Г. В. Рудык, О. М. Брезвын
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
Создание новых средств для дезинфекции животноводческих объектов остаетсявсегда
актуальным. В связи с этим целью исследований было изучить и внедрить в практику
ветеринарной медицины новое дезинфицирующее средство для сухой дезинфекции. В статье
приведены результаты определения острой токсичности и безвредности, безопасности
дезинфицирующего средства «ИНДЕЗ» на лабораторных животных. В результате
проведенных исследований установлено, что среднелетальная доза исследуемого средства за
внутрижелудочного введения для крыс-самок составила 1000,0 ± 35,0 мг / кг массы тела, для
самцов - 1033,0 ± 34,3 мг / кг массы тела, что, согласно классификации химических веществ
по степени опасности химических веществ (СОУ 85.2-37-736: 2011), относится к IV классу
токсичности - малотоксичные вещества. Он не вызывает раздражающего действия на кожу
кроликов и не имеет вредного воздействия на слизистые оболочки.
Ключевые слова: ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ЛАБОРАТОРНЫЕ КРЫСЫ, ТОКСИЧНОСТЬ,
ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СОРБЕНТУ НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ КРЕМНІЮ:
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТОКСИЧНОСТІ
І. Я. Коцюмбас, д-р вет. наук, проф., академік НААН,
І. П. Патерега, канд. вет. наук, с. н. с.,
М. І. Жила, д-р вет. наук, доцент,
О. С. Кисців, науковий співробітник
А. С. Кабанець, 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 на основі діоксиду
натрію. Встановлено, що препарат “Атоксіл ВП” належить до малотоксичних речовин –
4 клас. ЛД50 за його внутрішньошлункового введення лабораторним тваринам (білим щурам)
є більшою за 5000 мг/кг. “Атоксіл ВП” за 28-добового введення білим щурам, незалежно від
дози, не впливав на біохімічні та гематологічні показники. Препарат “Атоксіл ВП” за
введення лабораторним тваринам у підгострому досліді не викликав морфологічні зміни
внутрішніх органів.
Ключові слова: ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ, ПІДГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ,
МІКОТОКСИКОЗИ, КОРМИ, ЛАБОРАТОРНІ ТВАРИНИ.
Мікотоксикози — група незаразних хвороб сільськогосподарських тварин, які
виникають в результаті поїдання кормів, уражених токсичними грибками, що містять
продукти їхньої життєдіяльності — мікотоксини.
Клінічні прояви захворювання та важкість проходження мікотоксикозів залежать від
кількості та тривалості потрапляння мікотоксинів з кормом, ступеня їхньої токсичності та
стану тваринного організму. Велика небезпека мікотоксинів зумовлена передусім тим, що
вони є стійкими до дії хімічних та фізичних факторів, що значно ускладнює їхнє знезараження.
Встановлення діагнозу на мікотоксикоз передбачає виявлення прямого зв’язку між
споживанням корму, зараженого грибками з вмістом мікотоксинів, та розвитком характерної
картини захворювання. Специфічного лікування мікотоксикозів не існує. Воно проводиться
симптоматично з обов’язковим вилученням забруднених кормів із раціону. Для очищення
організму можна проводити промивання шлунку та рубця, задавати всередину адсорбенти,
призначати сольові послаблюючі засоби, а також забезпечення тварин повноцінною та
високоякісною годівлею.
Для лікування мікотоксикозів у тварин ТОВ “Орісіл-фарм” запропоновано адсорбент
на основі діоксиду кремнію високодисперсного — “Атоксил ВП”.
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 різного походження, у тому
числі харчові та бактеріальні алергени, мікробні ендотоксини та інші отруйні речовини,
токсичні продукти, що утворюються у процесі гниття білків у кишечнику.
Сприяє транспортуванню з внутрішнього середовища організму (кров, лімфа,
інтерстицій) у травний тракт за рахунок концентраційних та осмотичних градієнтів
різноманітних токсичних продуктів, у тому числі середніх молекул, олігопептидів, амінів та
інших речовин із подальшим виведенням з організму.
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Одним із перших етапів фармакологічного дослідження ветеринарних препаратів є
встановлення токсичності, тому метою нашої роботи було вивчення адсорбенту на основі
діоксиду кремнію “Атоксил ВП” у відповідності із методичними рекомендаціями
"Токсикологічний контроль нових засобів захисту тварин" (1997), “Доклінічні дослідження
ветеринарних лікарських засобів” (2006), “Доклінічні дослідження лікарських засобів” (2001),
OECD Test № 423 “Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method” [1, 2, 4-6].
Матеріали і методи. Визначення параметрів гострої токсичності препарату.
Параметри гострої токсичності препарату визначали на 14 білих щурах, віком 2-3 місяці,
масою 180-190 г. Препарат вводили внутрішньошлунково одноразово, попередньо
розчинивши у воді.
Для встановлення токсичності препарату для білих щурів було взято дози 50, 500 та
5000 мг/кг на тварину. На кожну дозу було використано по 3 лабораторних тварин.
Дозу 5000 мг/кг маси тіла тварини було введено повторно 6-ти білим щурам.
Паралельно було проведено досліди з вивчення токсичності препарату “Атоксіл ВП” згідно
тесту OECD № 423.
Препарат досліджували в два етапи. Перший етап – препарат вводили
внутрішньошлунково двом білим щурам 3-місячного віку масою тіла 185-190 г за допомогою
зонду з оливою в дозі 2000 мг/кг.
Другий етап – препарат вводили в дозі 5000 мг/кг. Після введення препарату
спостереження за лабораторними тваринами вели протягом 14 діб. У першу добу досліду
тварини знаходилися під постійним наглядом. При цьому враховували такі показники:
загальний стан, зовнішній вигляд, особливості поведінки тварин, інтенсивність та характер
рухливої активності, наявність судом, координацію рухів, реакцію на зовнішні подразники
(тактильні, звукові, світлові), стан волосяного покриву, видимих слизових оболонок,
відношення до корму, ритм, частоту дихання, час виникнення та характер інтоксикації, її
важкість, перебіг, час загибелі тварин або їх одужання. Дані досліджень подані в таблиці.
Вивчення токсичності Атоксілу ВП в підгострому досліді. При вивченні підгострої
токсичності керувалися результатами, отриманими під час проведення гострої токсичності.
Препарат застосовували щоденно, натще, всередину. Упродовж досліду проводили
спостереження за клінічним станом та поведінкою тварин.
Токсичність у підгострому досліді тривалістю 28 діб вивчали на 15 білих щурах масою
180-200 г. Було сформовано по 3 однакові за кількістю та масою групи, по 5 щурів кожна.
Тваринам інших трьох груп уводили “Атоксіл ВП” у дозах: І група – контрольна, ІІ група –
терапевтична доза, ІІ група – 10-ти кратна терапевтична доза. На наступну добу після
закінчення введення препарату лабораторних тварин декапітували (застосовуючи легкий
ефірний наркоз), дотримуючись положення Європейської конвенції із захисту хребетних
тварин, які використовуються в експериментах та інших наукових цілях (Страсбург, 1986),
проводили гематологічні і біохімічні дослідження за загальновизнаними методиками та
розтинали і визначали коефіцієнти маси органів, порівняно з контрольною групою.
Для гематологічних досліджень використовували кров, стабілізовану ЕДТА, а для
біохімічних досліджень – сироватку крові. В стабілізованій крові визначали: вміст
гемоглобіну, кількість еритроцитів, гематокрит, кількість лейкоцитів – за допомогою
гематологічного аналізатора Mythic-18. У сироватці крові визначали: загальний білок за
допомогою рефрактометра ІРФ-22, активність ферментів (АлАТ, АсАТ, ЛДГ), вміст
загального білірубіну, креатиніну, сечовини за допомогою напівавтоматичного біохімічного
аналізатора HumaLyzer 3000 з використанням стандартних наборів фірми Human.
Результати й обговорення. Результати вивчення гострої токсичності. В результаті
досліджень встановлено, що після введення препарату в дозах 50, 500 і 5000 мг/кг всі тварини
залишалися живими. Змін в клінічному стані тварин дослідних груп не спостерігали. Дані
досліджень подані в таблицях 1 і 2.
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Таблиця 1
Показники токсичності препарату на білих щурах
Кількість тварин у групі

Доза препарату, мг/кг

3
3
3
6

50
500
5000
5000

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

всього
0
0
0
0

Таким чином, ЛД50 препарату, є більшою за 5000 мг/кг.
Згідно з тестом OECD № 423, за умов визначення гострої токсичності препарату,
дослідження було проведено в два етапи.
На першому етапі досліджень (введення дозі 2000 мг/кг) усі тварини залишились
живими. Не було загибелі лабораторних тварин і на другому етапі досліджень — за умов
введення препарату в дозі 5000 мг/кг.
Встановлено, що після введення препарату в дозах 2000 і 5000 мг/кг всі тварини
залишалися живими. Змін в клінічному стані тварин дослідних груп не спостерігали.
Таблиця 2
Матеріали результатів гострого досліду при внутрішньошлунковому введенні препарату білим щурам
№
n/n
1

Кількість тварин у групі

Доза препарату, мг/кг

Вижило

Загинуло

Клас токсичності

3

2000

3

0

3

5000

3

0

5 категорія небезпечності
або не класифікується

2

Таким чином, згідно зі СОУ 85.2-37-736:2011 [3], препарат “Атоксіл ВП” належить до
малотоксичних речовин – 4 клас. ЛД50 за його внутрішньошлункового введення лабораторним
тваринам (білим щурам) є більшою за 5000 мг/кг.
Згідно з Узгодженою на глобальному рівні системи класифікації препарат належить до
5 категорії небезпечності або не класифікується [2].
Результати дослідження токсичності Атоксіл ВП у підгострому досліді. При
проведенні досліду з вивчення підгострої токсичності загибелі лабораторних щурів не
встановлено.
На 28 добу досліду, при введенні 10-ти кратної терапевтичної дози препарату
вірогідних змін коефіцієнтів маси внутрішніх органів, порівняно з контролем, не встановлено
(табл. 3).
Таблиця 3
Маса внутрішніх органів білих щурів на 29-ту добу за вивчення
підгострої токсичності препарату (M±m, n=5)
Органи
Серце
Селезінка
Нирка права
Нирка ліва
Печінка
Легені

Групи тварин
II
0,84±0,07
0,65±0,09
0,93±0,03
0,90±0,04
9,03±0,99
2,13±0,29

I
0,87±0,06
0,66±0,10
0,85±0,01
0,83±0,01
8,00±0,89
2,04±0,16

IIІ
0,79±0,07
0,65±0,01
1,0±0,07
0,96±0,06
9,53±0,93
2,32±0,27

При дослідженні морфологічних показників крові щурів після перорального введення
Атоксілу ВП у різних дозах, вірогідних змін в гематологічних і біохімічних показниках не
встановлено (табл. 4).
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Таблиця 4
Гематологічні і біохімічні показники крові білих щурів на 29-ту добу досліду
за вивчення токсичних властивостей препарату (M±m, n=5)
Показники
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, Т/л
Лейкоцити, Г/л
Гематокрит, %
Еозинофіли
Лімфоцити
Моноцити
Нейтрофіли паличкоядерні
Нейтрофіли сегментоядерні
ЛФ, од/л
АлАТ, мккат/л
АсАТ, мккат/л
Креатинін, ммоль/л
Білок загальний, г/л
Холестерин загальний, ммоль/л
МСН, пг
MCV, мкм3
МСНС, г/дл
Тромбоцити, г/л
ТАГ, ммоль/л
Сечовина, ммоль/л
Магній, ммоль/л
Кальцій, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

I група тварин
160,8±3,15
7,61±0,17
13,24±1,27
44,68±1,2
1,2±0,48
57,2±2,05
5,6±0,89
0,4±0,3
36±2,6
406,86±33,55
100,35±4,9
212,68±11,4
68,88±3,19
70,9±0,58
0,92±0,09
21,12±0,42
57,06±0,93
37±0,37
225,4±40,18
0,62±0,06
7,9±0,52
1,49±0,15
2,05±0,03
1,99±0,03

II група тварин
156,7±8,4
7,88±0,47
12,67±1,9
41,88±4,98
1,2±0,87
56,6±4,44
5,5±0,48
0,4±0,3
36±2,9
412,76±42,11
103,04±8,19
230,13±44,4
66,98±4,96
75,2±2,26
1,11±0,09
21,22±0,8
58,8±0,71
37,8±0,55
246,7±33,76
0,64±0,09
8,98±0,58
1,27±0,17
2,05±0,08
2,01±0,07

III група тварин
155,6±5,4
7,97±0,23
11,64±1,22
40,38±1,93
1,2±0,48
56,4±3,42
5,6±0,40
0,4±0,3
37±2,7
423,12±22,47
101,95±6,61
229,44±21,40
69,09±4,35
72,1±2,26
1,13±0,07
21,38±0,7
56,7±0,49
37,28±0,40
258,8±31,17
0,65±0,07
9,02±0,42
1,07±0,06
2,01±0,03
2,02±0,04

Препарат «Атоксіл ВП» за 28-добового введення щурам, незалежно від дози, не
впливав на біохімічні і гематологічні показники та не викликав морфологічні зміни внутрішніх
органів.
ВИСНОВКИ
1. Препарат належить до відносно нетоксичних речовин (OECD Test № 423 “Acute Oral
Toxicity – Acute Toxic Class Method”). Згідно зі СОУ 85.2-37-736:2011 “Препарати ветеринарні.
Визначання гострої токсичності”, препарат “Атоксіл ВП” належить до малотоксичних
речовин – 4 клас. ЛД50 за його внутрішньошлункового введення лабораторним тваринам
(білим щурам) є більшою за 5000 мг/кг.
2. «Атоксіл ВП» за 28-добового введення білим щурам, незалежно від дози, не впливав
на біохімічні та гематологічні показники.
3. Препарат «Атоксіл ВП» за введення лабораторним тваринам у підгострому досліді
не викликав морфологічні зміни внутрішніх органів.
Перспективи досліджень. Результати досліджень будуть використані для контролю
якості препарату.
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SUMMARY
The article presents the results of studying the toxicity of the drug based on sodium dioxide.
It was established that the drug "Atoxil VP" is a low-toxic substance - Grade 4. DL50 for its intragastric administration to laboratory animals (white rats) is greater than 5000 mg / kg. "Atoxil VP" for
28-day administration of white rats, regardless of dose, had no effect on biochemical and
hematological parameters. The drug "Atoхil VP" for the introduction of laboratory animals in the
subacute study did not cause morphological changes in the internal organs.
Keywords: ACUTE TOXICITY, SUB-ACUTE TOXICITY, MYCOTOXICOSIS, FEED
ADDITIVE, LABORATORY ANIMALS.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЕНТА НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТОКСИЧНОСТИ
И. Я. Коцюмбас, И. П. Патерега, Н. И. Жила. О. С. Кысцив, А. С. Кабанець
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 на основе диоксида
натрия. Установлено, что препарат "Атоксил ВП" относится к малотоксичным веществам - 4
класс. ЛД50 при его внутрижелудочном введении лабораторным животным (белым крысам)
превышает 5000 мг/кг. "Атоксил ВП" за 28-суточного введения белым крысам, независимо от
дозы, не влиял на биохимические и гематологические показатели. Препарат "Атоксил ВП" за
введения лабораторным животным в подостром опыте не вызывал морфологические
изменения внутренних органов.
Ключевые слова: ОСТРАЯ ТОКСИЧНІСТЬ, ПОДОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ,
МИКОТОКСИКОЗЫ, КОРМА, ЛАБОРАТОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ.
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ВИВЧЕННЯ МУТАГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО
ЗАСОБУ НА ОСНОВІ СОЛЕЙ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ
І. М. Кушнір, д-р вет. наук,
Г. В. Колодій, с. н. с.,
В. І. Кушнір, канд. вет. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті представлено результати вивчення мутагенної дії дезінфікуючого засобу
«Валеус-В», виготовленого на основі солей полігексаметиленгуанідину.
У результаті проведених досліджень встановлено, що застосування дезінфікуючого
засобу у концентрації 0,12 мг/кг маси тіла на 24, 48 та 72 години експерименту, у
периферичній крові білих щурів не спричинювало суттєвих змін кількості еритроцитів із
поліхроматофільними мікроядрами, в порівнянні із величинами тварин контрольної групи. При
вивченні мутагенної дії дезінфікуючого засобу «Валеус-В» на індукцію аномальних головок
сперміїв мишей встановлено, що застосування досліджуваного засобу у концентрації 0,12
мг/кг маси тіла не спричинило суттєвих змін, тоді як застосування дезінфікуючого засобу у
концентраціях, відповідно 0,6 та 1,2 мг/кг маси тіла, викликало вірогідне підвищення
кількості розщеплення акросом частини головки сперміїв, а також збільшення кількості
сперміїв із зменшеними та збільшеними головками.
Ключові слова: МУТАГЕННА ДІЯ, ДОСЛІДЖУВАНИЙ ЗАСІБ, КОНЦЕНТРАЦІЯ,
СПЕРМІЇ, ЕРИТРОЦИТИ, МІКРОЯДРА.
Дезінфекція є одним із найважливіших напрямів у комплексі заходів, що направлені на
попередження та боротьбу з інфекційними хворобами [1]. Для оптимального вирішення
проблем, пов’язаних із проведенням якісної дезінфекції, а також для забезпечення належного
ветеринарно-санітарного режиму і надійного захисту від інфекцій у господарствах, потрібні
сучасні високоефективні та безпечні дезінфікуючі засоби [2, 3]. При цьому немаловажним є
те, що при виборі дезінфікуючого засобу, слід звертати увагу не лише на його ефективну
антимікробну дію, а також і на можливу токсичність для макроорганізму [4, 5].
Сьогодні у практиці ветеринарної медицини України впроваджено велику кількість
дезінфікуючих засобів, однак їх застосування не завжди є ефективним. Це пов’язано, в першу
чергу, із швидкою адаптацією мікроорганізмів до дії засобу, їх токсичністю та алергенністю. У
зв’язку з цим є гостра необхідність у пошуку нових, ефективних та безпечних дезінфікуючих
засобів.
З огляду на це, особливої уваги заслуговують засоби, що виготовлені на основі сполук
гуанідину, зокрема полігексаметиленгуанідину (ПГМГ) [6]. Такі засоби характеризуються
високою протимікробною, протигрибковою та противірусною активністю [7, 8].
Проте, досі не в повній мірі вивчено їх токсикологічні параметри, а особливо віддалені
наслідки. Тому метою наших досліджень було вивчення мутагенних властивостей
дезінфікуючого засобу «Валеус-В».
Матеріали і методи. Мутагенні властивості засобу «Валеус-В» оцінювали за кількістю
мікроядер у поліхроматофільних еритроцитах та у тесті на індукцію аномальних сперміїв у
мишей. Усі дослідження проводили згідно з «Методичними вказівками з визначення токсичних
властивостей препаратів, які застосовуються у ветеринарії та тваринництві» та посібника
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«Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів, які застосовуються в ветеринарії
та тваринництві» [9, 10].
Визначення кількості мікроядер у поліхроматофільних еритроцитах проводили на білих
щурах 2-3 місячного віку. З цією метою за принципом аналогів було сформовано чотири групи,
по шість тварин у кожній. Перша група тварин була контрольною та отримувала звичайну
питну воду, ІІ дослідній групі застосовували досліджуваний засіб у концентрації 0,12, ІІІ ‒ 0,6
та ІV ‒ 1,2 мг/кг маси тіла. На 24, 48 та 72 години після застосування досліджуваного засобу
від тварин усіх груп відбирали кров шляхом надрізу хвостової вени. Після чого краплю крові
наносили на предметне скло, змішували її з краплею 10 % розчину Натрію цитрату, та готували
мазки, які фарбували за Д. Л. Романовським. Отримані мазки розглядали за допомогою
мікроскопа зі збільшенням 90х10. У мазках підраховували кількість мікроядер у
поліхроматофільних еритроцитах, результати досліджень наводили в промілях (‰).
Мікроядрами в кров’яних клітинах вважають помітні великі утворення з діаметром, що
складає 1/5 - 1/20 розміру еритроцита [11].
Мутагенні властивості дослідного засобу встановлювали у тесті на індукцію
аномальних сперміїв мишей. З цією метою використовували самців мишей 2-3-місячного віку,
з яких сформували чотири групи тварин по п’ять у кожній. Першій контрольній групі тварин
застосовували ізотонічний розчин натрію хлориду, тваринам II дослідної групи застосовували
Валеус-В у концентрації ‒ 0,12, ІІІ ‒ 0,6 та ІV ‒ 1,2 мг/кг маси тіла. На 35 добу після
одноразового застосування засобу, тварин виводили з експерименту.
Для отримання препаратів два епідідіміси від кожного самця поміщали у ізотонічний
розчин Натрію хлориду, подрібнювали ножицями та суспендували. У суспензію вносили по 4
краплі 1 % розчину еозину. Після цього гомогенізат фільтрували через капронове ситечко та
готували на склі повітряно-сухі мазки. Для підрахунку аномальних головок враховували 300
сперміїв від кожного самця. До аномальних відносять спермії з деформованою акросомою,
макро- і мікроголовками, овальними, аморфними та сильно скрученими головками. При цьому
зміни джгутиків до уваги не брали.
Всі процедури на тваринах, а також виведення щурів з експерименту, проводили
відповідно до «Загальних етичних принципів досліджень на тваринах» (Україна, 2001), які
узгоджуються з положеннями «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що
використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986).
Результати й обговорення. За застосування дезінфікуючого засобу «Валеус-В» у
різних концентраціях у периферичній крові білих щурів виявляли не однакову кількість
мікроядер у поліхроматофільних еритроцитах. Результати проведених досліджень наведено в
таблиці 1.
Таблиця 1
Кількість еритроцитів із мікроядрами у периферичній крові лабораторних тварин, ‰ (М±m, n=6)
Групи

2.

I
II
III
IV

Концентрація,
мг/кг
контроль
0,12
0,6
1,2

Кількість еритроцитів із мікроядрами
24 год
48 год
72 год
0,56±0,02
0,53±0,21
0,63±0,02
0,66±0,02
0,63±0,02
0,71±0,03
0,86±0,02**
0,8±0,03**
0,83±0,02**
1,27±0,02**
1,17±0,02**
1,21±0,03**

Примітка: ступінь вірогідності до контролю ** р<0,01

Як видно з даних таблиці 1, у периферичній крові білих щурів
ІІ дослідної групи суттєвих змін кількості еритроцитів із мікроядрами не встановлено, у
порівнянні із контрольною групою. Проте, застосування Валеусу-В у концентрації 0,6 мг/кг
маси тіла на 24, 48 та 72 години експерименту, спричинило вірогідне зростання кількості
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еритроцитів із мікроядрами, відповідно, на 53,6, 51 та 31,7 % (р<0,01), у порівнянні з
показниками тварин контрольної групи. Крім того, встановлено, що кількість мікроядер в
еритроцитах периферичної крові щурів IV дослідної групи, що отримувала Валеус-В у
концентрації 1,2 мг/кг маси тіла, вірогідно збільшувалася, зокрема через 24 год – у 2,3, 48 год
– у 2,2, 72 год – у 1,9 раза, порівняно до величин контролю.
При визначенні мутагенної дії дезінфікуючого засобу у тесті на індукцію аномальних
головок сперміїв мишей отримали дані, наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Види аномальних головок сперміїв мишей, індукованих різними концентраціями
засобу «Валеус-В» (M±m, n=5)
Групи
І
ІІ
ІІІ
ІV

Розщеплення акросом частини
головки, %
2,4±0,5
3,2±0,37
4,2±0,37*
8,2±0,37***

Зменшені
головки, %
3,2±0,37
3,8±0,2
7,2±0,37***
13,2±0,86***

Збільшені
головки, %
2,4±0,5
2,8±0,2
4±0,44*
6±0,44***

Дві головки, %
-

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

У мазках, виготовлених із епідідімусів мишей ІІ дослідної групи, статистично
вірогідних змін аномалій головок сперміїв не виявили, порівняно з контролем. Застосування
досліджуваного засобу у концентраціях 0,6 та 1,2 мг/кг маси тіла тварин, викликало
збільшення кількості розщеплень акросом частини головки сперміїв, відповідно, у 1,7 та 3,4
раза. Крім цього, встановлено збільшення кількості сперміїв із зменшеними головками, у 2,2
та 4,1 раза, та із збільшеними головками – у 1,7 та 2,5 раза, порівняно з величинами тварин
контрольної групи.
ВИСНОВКИ
1. Застосування Валеусу-В у концентрації 0,6 мг/кг маси тіла через 24, 48 та 72 години
експерименту, сприяло вірогідному збільшенню мікроядер у поліхроматофільних
еритроцитах, відповідно у, 1,5, 1,5, 1,3 та у концентрації 1,2 мг/кг маси тіла, відповідно, у 2,3,
2,2, 1,9 раза.
2. Застосування дезінфікуючого засобу «Валеус-В» у концентраціях 0,6 та 1,2 мг/кг маси
тіла спричинює зміни морфології сперміїв мишей, що проявлялось зменшенням розмірів
головок сперміїв, відповідно, у 2,2 та 4,1 раза та збільшенням головок сперміїв, відповідно, у
1,7 та 2,5 раза, порівняно до величин тварин контрольної групи.
Перспективою досліджень є визначення ефективності дезінфікуючого засобу
«Валеус-В» у виробничих умовах.
STUDY OF THE MUTAGEN PROPERTIES OF THE DISINFECTANT ON THE
BASIS OF POLYHEXAMETHYLENE GUANIDINE SALTS
I. M. Kushnir, G. V. Kolodiy, V. I. Kushnir
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The article present the results of the determination of mutagenic action of the disinfectant
"Valeus-B", which was made on the basis of polyhexamethylene guanidine salts. In result of the
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conducted researches, it was found out, that disinfectant in concentration of 0,12 mg/kg of body
weight, in peripheral blood of white rats, on the 24, 48 and 72 hours of experiment, did not cause
significant changes in number of the micronucleus in polychromatophilic erythrocytes, in comparison
with the values of the control group. In determining of the mutagenic action of the disinfectant
"Valeus-B" on the induction of sperm heads abnormalities in mice, it was found out that the use of
the test substance in concentration of 0,12 mg/kg of body weight did not cause significant changes,
whereas the use of disinfectant in concentrations, respectively, 0,6 and 1,2 mg/kg body weight, caused
a significant an increase in an amount of split of acrosome the part of sperms head, and also to the
increase the number of sperms with reduced and enlarged heads.
Keywords: MUTAGENIC ACTION, INVESTIGATED PRODUCT, CONCENTRATION,
SPERMS SPERMIC, ERYTHROCYTES, MICRONUCLEUS.
ИЗУЧЕНИЕ МУТАГЕННЫХ СВОЙСТВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА
НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНА
И. М. Кушнир, Г. В. Колодий, В. И. Кушнир
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты изучения мутагенного действия дезинфицирующего
средства «Валеус-В», изготовленного на основе солей полигексаметиленгуанидина.
В результате проведенных исследований установлено, что применение
дезинфицирующего средства в концентрации 0,12 мг/кг массы тела на 24, 48 и 72 часа
эксперимента, в периферической крови белых крыс не вызывало существенных изменений
количества эритроцитов с полихроматофильными микроядрами, по сравнению с величинами
животных контрольной группы. При изучении мутагенного действия дезинфицирующего
средства «Валеус-В» на индукцию аномальных головок спермиев мышей установлено, что
применение исследуемого средства в концентрации 0,12 мг/кг массы тела не повлекло
существенных изменений, тогда как применение дезинфицирующего средства в
концентрациях, соответственно 0,6 и 1,2 мг/кг массы тела, вызвало достоверное повышение
количества расщепления акросом части головки спермиев, а также увеличение количества
спермиев с уменьшенными и увеличенными головками.
Ключевые слова: МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО,
КОНЦЕНТРАЦИЯ СПЕРМИЕВ, ЭРИТРОЦИТЫ, МИКРОЯДРА.
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Встановлено в умовах in vitro, що органічний ентеросорбент на основі активованого
деревного вугілля «Бетасорб» показав високу сорбційну здатність по відношенню до
стандартних розчинів мікотоксинів: афлатоксину В1 (10 мг/см3), зеараленону (100 мг/см3),
Т-2 токсину (100 мг/см3). 100 % сорбція токсинів з розчину відбулася через 30 хв інкубації та
не зменшувалася протягом 24 годин.
Ключові слова: Т-2 ТОКСИН, АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ, СОРБЦІЯ, «БЕТАСОРБ».
Органічне тваринництво, як обов’язкова складова продовольчої безпеки, вимагає
особливо ретельно ставитися до умов вирощування сільськогосподарських тварин.
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Ентеросорбенти виступають у ролі альтернативи лікарським засобам, що не порушують
принципів екологічності. Препарати на основі активованого деревного вугілля володіють
низкою переваг, що дозволяє займати перші місця у рейтингу ефективний/доступний.
Сорбенти на основі активованого деревного вугілля не володіють токсичністю для тварин та
людини, не проявляють мутагенних, канцерогенних, тератогенних властивостей,доступні у
великих кількостях та мають необмежений термін зберігання. Застосування активованого
вугілля, як кормової добавки, підпорядковується строгим правилам щодо якості харчових
продуктів згідно Постанови ЄС 178/2002 та жорстким правилам Регламенту ЄС 834/2007 щодо
екологічного виробництва продуктів тваринництва [1, 2].
Ефективність активованого вугілля підтверджена по відношенню до фенолів, діоксиду
сірки, парів ртуті, сірководню, формальдегиду, хлору, ціаністого водню. Було доведено
ефективну сорбцію клостридіальних токсинів, зокрема, ботуліністичного [3] та високу
сорбційну ємність по відношенню до катіонів свинцю на рівні 51,8 мг/г сорбенту [4]. Низка
авторів зазначають, що активоване вугілля володіє хорошими сорбційними властивостями
щодо гідрофобного гербіциду тербутилазину, гербіцидугліфосату та зменшує утворення
метану на 12,7 % у рубці корів [5]. Активоване вугілля так само ефективно сорбує як гази, так
і різноманітні розчинені речовини. Така універсальність пояснюється природою сорбенту,
який складається з кристалів графіту та аморфного вуглецю, які формують недосконалу
структуру, що практично не містить домішків та складається на 87-97 % за масою з вуглецю.
Це визначає своєрідну пористу структуру активованого деревного вугілля, яка формує
розгалужену складну систему мікро-, мезо- та макропор, що і обумовлює адсорбційні та
фізико-механічні властивості останнього. Серед переваг активованого вугілля слід виділити
велику сорбційну поверхню (600-1000 м2/г), незмінність сорбції при різних рН середовища в
умовах шлунка та кишечнику та здатність до ентерального діалізу, який дозволяє вилучати
вже всмоктані ліпофільні токсини з плазми крові.
Ентеросорбенти на основі активованого вугілля особливо цікаві по відношенню до
розповсюджених в Україні мікотоксинів кормів, зокрема Т-2 токсину, який сорбується
мінеральними шаруватими сорбентами у діапазоні 55-90 % [6].
Мета роботи – визначення ефективності сорбції препарату «Бетасорб» щодо
стандартних розчинів мікотоксинів, який може розглядатися як такий, що відповідає
принципам екологічності тваринництва.
Матеріали і методи. Дослідження проводили на базі лабораторії мікотоксикології
Інституту ветеринарної медицини НААН, згідно з «Методикою визначення сорбуючої
активності засобів профілактики мікотоксикозів» [7].
Використовували стандартні розчини мікотоксинів: афлатоксин В1 (10 мг/см3),
зеараленон (100 мг/см3), Т-2 токсин (100 мг/см3).
Сорбційну здатність препарату «Бетасорб» порівнювали із органічним сорбентом на
основі мананових олігосахаридів. У колби об’ємом 100 см3 вносили по 30 см3 водно-сольового
розчину, додавали 10 мкл спиртового розчину мікотоксину у відповідній концентрації
(афлатоксин В1 (10 мг/см3), зеараленон (100 мг/см3), Т-2 токсин (100 мг/см3) та вносили зразки
сорбентів у співвідношенні 1:1000. Проводили бутелювання експозицією 30 хв, 12 год, 24 год
за температури 37 оС та рН середовища 5,5.
Завись сорбентів з мікотоксинами центрифугували при 3000 об/хв – 5 хв. Після чого
розчин упарювали в конічних колбах (V=50cм3) за допомогою ротаційного випарювача при
температурі водяної лазні 45оС. Сухі залишки перерозчиняли у хлороформі тричі по 20 см3.
Екстракти об’єднували і знову упарювали досуха на ротаційному випарювачі. Для визначення
якісного та кількісного вмісту токсину використовували метод тонкошарової хроматографії.
Кількість мікотоксинів у досліджуваних зразках визначали порівнянням інтенсивності
флуоресценції плям мікотоксинів у досліджуваних та стандартних зразках.
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Результати й обговорення. В результаті проведених досліджень було встановлено, що
зразок № 1 сорбенту на основі активованого деревного вугілля після експозиції 30 хв проявив
100 % сорбцію по відношенню до стандартних розчинів мікотоксинів та зберігав цей показник
протягом 24 годин (табл.). Це свідчить про високу швидкість сорбції у перші хвилини
потрапляння забрудненого корму у шлунково-кишковий тракт тварини та відсутність
наступної десорбції, що сприяє незворотній фіксації токсинів у порах сорбенту та виведенню
з організму.
Таблиця
Ефективність сорбції досліджуваних зразків сорбентів по відношенню
до стандартних розчинів мікотоксинів, %
Зразки
сорбенту

афлатоксину В1, 10 мг/см3

Зразок № 1
Зразок № 2

30 хв
100
100

12 год
100
100

Ефективність сорбції токсинів, %
зеараленону, 100 мг/см3
Т-2 токсину, 100 мг/см3
час сорбції
24 год
30 хв
12 год
24 год
30 хв
12 год
24 год
100
100
100
100
100
100
100
100
10
25
100
25
80
80

Зразок № 2 на основі мананових олігосахаридів проявив низьку сорбційну здатність у
перші 30 хвилин інкубації, що не перевищувала 10 % для зеараленону та 25 % для Т-2 токсину.
Через 12 годин інкубації цей показник зростав до 25% та 80% відповідно. Це свідчить про
низьку ефективність препарату у період інтенсивного кишечного всмоктування. Підтверджена
100% ефективність цього сорбенту щодо афлатоксину В1 була цілком закономірна та
прогнозована і ще раз підтвердила літературні дані щодо вибірковості деяких сорбентів.
ВИСНОВКИ
1. Ентеросорбент «Бетасорб» на основі активованого деревного вугілля показав
високу сорбційну здатність по відношенню до стандартних розчинів мікотоксинів:
афлатоксину В1 (10 г/см3), зеараленону (100 мг/см3), Т-2 токсину (100 мг/см3).
2. Ентеросорбент «Бетасорб» проявив 100% сорбцію досліджуваних мікотоксинів
через 30 хв при рН 5,5, яка не змінилася при збільшенні часу інкубації (12 год., 24 год.).
3. Сорбент на снові мананових олігосахаридів по відношенню до зеараленону (100
мг/см3) та Т-2 токсину(100 мг/см3) проявив низьку сорбційну ефективність 10% та 25%
відповідно у перші 30 хв інкубації.
Перспективи досліджень. Органічні сорбенти, зокрема на основі активованого
деревного вугілля, можуть бути запропоновані у системі підтримки здоров’я
сільськогосподарських тварин згідно із принципами екологічного тваринництва. Подальше
вивчення факторів, що впливають на ефективність сорбції значно розширить можливості
практичного застосування органічних сорбентів.
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SUMMARY
It was determined under in vitro conditions that the organic enterosorbent based on the
activated charcoal «Betasorb» showed a high sorption ability with respect to standard solutions of
mycotoxins: aflatoxin B1 (10 mg /cm3), zearalenone (100 mg /cm3), T-2 toxin 100 mg /cm3). 100%
sorption of toxins from the solution was recorded after 30 minutes of incubation and did not decrease
for 12 and 24 hours.
Keywords: T-2 TOXIN, ACTIVATED CARBON, SORPTION, «BETASORB».
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРБЦИИ СТАНДАРТНЫХ РАСТВОРОВ
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2

АННОТАЦИЯ
Определено в условиях in vitro, что органический энтеросорбент на основе
ативированного древесного угля «Бетасорб» показал высокую сорбционную способность по
отношению к стандартным растворам микотоксинов: афлатоксину В1 (10 мг/см3), зеараленону
(100 мг/см3), Т-2 токсину (100 мг/см3). 100 % сорбция токсинов из раствора регистрировалась
через 30 минут инкубации и не уменьшалась на протяжении 12 и 24 часов.
Ключевые слова: Т-2 ТОКСИН, АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ, СОРБЦИЯ,
«БЕТАСОРБ».
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ
НА ОСНОВІ ЦИФЛУТРИНУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ХУДОБИ
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У статті подано результати визначення інсектицидної ефективності препарату
«Цифлур» у формі розчину для зовнішнього застосування за обробки лактуючих корів, які
знаходяться на випасі, щодо різних видів представників гнусу. Встановлено, що препарат
проявляв захисний ефект впродовж 5-6 тижнів після одноразового нанесення в монодозі 10 мл
на тварину. Через п’ять тижнів захисний ефект становив 76,4 %. За дослідження
середньодобових показників молочної продуктивності, визначено зростання середньодобових
надоїв у дослідній групі тварин, порівняно з тваринами контрольної групи на 2,9 л (20,42 %).
Встановлено тенденцію до збільшення нападу кровосисних двокрилих на тварин темної
масті.
Ключові слова: ІНСЕКТИЦИД, «ЦИФЛУР», ГНУС, ПАСОВИЩНИЙ СЕЗОН,
ДВОКРИЛІ.
Сучасний стан більшості галузей тваринництва нині викликає суттєве занепокоєння в
зв’язку із стрімким зниженням поголів’я. Не стало виключенням і молочне скотарство.
Поголів’я худоби впродовж останніх декількох років знижується як в присадибних
господарствах населення, так і за умови інтенсивного ведення галузі [1]. На тлі цього ще
гостріше постає потреба у забезпеченні максимального ветеринарного благополуччя наявного
поголів’я.
У літній період на ключові позиції виходить захист худоби від нападу літаючих
кровосисних двокрилих: ґедзі, мокреці, комарі, мошки, москіти, які об’єднують під загальною
назвою – гнус [2]. Згідно з дослідженнями, всі види гнусу здатні спричиняти до суттєвого
зниження продуктивності, зокрема молочна продуктивність корів знижується на 15-40 %, а
середньодобові прирости молодняка на 18-35 %. Не варто забувати також, що всі види
кровосисних двокрилих в різному ступені можуть бути переносниками збудників
трансмісивних хвороб людей та тварин. Зокрема, комарі є переносниками понад 50 збудників
захворювань, в тому числі сетаріоз, бруцельоз, міксоматоз, дирофіляріоз, анаплазмоз тощо.
Масовий напад мошок нерідко є причиною не лише втрати продуктивності у тварин, але й
загибелі тварин. Укуси ґедзів можуть спровокувати у поголів’я спалахи туляремії, емкару,
сибірки [2, 3].
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У світовій ентомофауні нараховується близько 11,5 тис. видів гематофагів, але
таксономічно кровосисні комахи належать до п’яти рядів Anoplura, Siphonaptera, Diptera,
Lepidoptera та 48 родин [3].
Оскільки для кровосисних двокрилих характерним є істотне різноманіття місць
виплоду, то розробка заходів боротьби з останніми в літньо-пасовищний період повинна бути
систематичною та постійною. Боротися з гнусом в місцях їх виплоду часто є економічно
недоцільно, тому здійснюють обробку безпосередньо тварин, які знаходяться на випасі,
інсектицидними та репелентними препаратами. Нині для боротьби з гнусом застосовують
препарати на основі синтетичних піретроїдів.
Звичайно для захисту тварин найбільш технологічно вигідно використовувати засоби,
що мають пролонговану дію (до місяця й більше) та зручні для дозування. А для лактуючих
самок – ще й щоб були затверджені в ЄС показники MRL в молоці на АДР (активно діючі
речовини інсектициду), які не виводилися б з молоком зовсім, або лише в межах, що не
перевершують допустимі MRL. Таким вимога раніше найбільше відповідали лише препарати
на основі цифлутрину. Широко відомий з них – це Байофлай-Пур-он, що був запропонований
наприкінці минулого століття компанією Байєр. Він виготовляється у формі розчину з вмістом
1 % цифлутрину і дозується спеціальним дозатором, що вмонтований в первинне упакування
з розрахунку по 10 мл на тварину масою 500 кг, що еквівалентне 2 мг цифлутрину на 10 кг
маси тіла. Байофлай- Пур-он в Україні вперше було зареєстрований в 2004 році, а в
подальшому він широко досліджений науковцями Сумського національного аграрного
університету [4-7].
За останнє десятиліття в багатьох країнах світу розпочато виготовлення генериків
референтного препарату Байофлай-Пур-он. Вітчизняна компанія «Бровафарма» аналогічний
засіб зареєструвала у 2015 році під торговою маркою «Цифлур». Він являє собою прозору,
маслянисту рідину жовтуватого кольору. У якості діючої речовини препарат містить
цифлутрин, що є представником синтетичних піретроїдів та допоміжні речовини:
диметилсульфоксид,
полівінілпіролідон,
ізопрпіловий
спирт,
сорбітану
олеат,
поліетиленгліколь.
Цифлутрин
(ціано-4(флуоро-3-феноксифеніл)-метил-3(2,2дихлороетеніл)- 2,2-диметил), має інсектицидну та репелентну дію щодо двокрилих комах, в
том числі гедзів (Tabanidae), оводів (Hypodermatidae), комарів (Culicidae), мошок (Simuliidae)
та зоофільних мух. Після нанесення на шкіру препарат лише в незначних кількостях
резорбується нею, основна його частина розподіляється поверхнею тіла [8, 9].
Механізм інсектицидної дії цифлутрину полягає у блокування передачі нервових
імпульсів, що спричиняє до порушення координації рухів, паралічу та загибелі комах [8].
Враховуючи, що наносити та одночасно втирати, дозувати препарат в шкіру спини
тварин за допомогою двох горлового флакону-дозатора досить не зручно, то компанія
придбала обладнання, яке формує монодозу заданого об’єму (10 чи 5 мл) та автоматично
наповнює його і запаює видовжений виступ. При застосування такої монодози, цей виступ,
після зрізування кінчика, служить маркером, за допомогою якого зручно втирати нанесений
розчин в шкіру.
Виходячи із вище викладеного, метою нашої роботи було визначення ефективності дії
препарату «Цифлур», розфасованого в монодози, щодо представників гнусу, які паразитують
на лактуючих тваринах впродовж пасовищного сезону.
Матеріали і методи. Дослідження проводили в умовах ТОВ Агрофірма «Хоружівка»
Недригайлівського району Сумської області, впродовж червня-липня 2018 року. У зазначений
період активність льоту представників гнусу є максимальною. В господарстві утримується 90
голів лактуючих тварин, віком від двох до восьми років, порід українська чорно-ряба молочна,
симентальська та голштинська.
Поголів’я голштинів та української чорно-рябої молочної породи (n=40) було відібрано
в дослідну групу, поголів’я сименталів – в контрольну групу (n=50) Тварини впродовж
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денного періоду доби перебували на пасовищі, надвечір їх переганяли в літні майданчики
поблизу тваринницьких приміщень. В процесі вечірнього доїння, препарат «Цифлур»,
виробництва НВФ «Бровафарма» в формі монодози, об’ємом 10 мл, наносили методом
втирання в суху, непошкоджену шкіру вздовж хребта від холки до крижів. Температура
повітря на момент обробки становила 20–23 0С. Ефективність препарату оцінювали за
тривалістю захисного ефекту, шляхом підрахунку кількості комах на тваринах дослідної і
контрольної груп через 6, 14, 21, 30, 37 та 42 доби після однократного нанесення препарату
(табл. 1).
Результати й обговорення. Після обробки досліджуваним препаратом «Цифлур», у
жодному випадку нами не було встановлено відхилень від показників фізіологічної норми
клінічного стану та поведінкових реакцій у тварин дослідної групи, які б свідчили про появу
можливого токсичного впливу препарату. Поведінкові реакції у групі контрольних та
дослідних тварин впродовж 12-16 год після обробки були аналогічними.
Відомо, що цифлутрин, як і інші основні піретроїди (дельтаметрин, перметрин,
циперметрин, флуметрин тощо) стосовно збудників ектопаразитозів проявляють дві дії –
репелентну та контактну. При цьому, наявними є взаємо виключаючі ефекти: якщо виражено
діє відлякуваний вплив, то не можлива контактна дія.
Таблиця 1
Тривалість захисної дії препарату Цифлур
Період спостережень за
тваринами, діб
До обробки
Після обробки, через 7 діб
14 діб
21 добу
30 діб
37 діб
42 доби

Кількість комах на тварині впродовж 3-хв.
спостереження, екз./ гол.
Контрольна
Дослідна
28,2±2,3
28,1±1,5
27,7±2,3
2,5±0,1
28,4±2,3
4,0±0,1
29,3±1,5
6,2±0,2
27,8±1,5
8,5±0,2
26,9±1,2
10,5±0,3
27,4±1,3
14,0±0,5

Ефективність, %
89,2
84,5
81,0
79,6
76,4
46,7

Наша практика застосування даного засобу свідчить, що спершу настає репелентний
ефект, який спостерігається с першого ранку після вечірнього нанесення препарату. Він більш
виражений впродовж 3-4 діб. Потім до 6-7 доби він зменшувався й комахи починали
контактувати з шкірою тварин, але спочатку – в області кінцівок, під грудку та вим’я.
Також нами встановлено, що зі збільшенням інтервалу від обробки, чисельність гнусу
на тваринах поступово зростала. Захисний ефект через 42 доби після обробки становив 46,7 %.
Однак, впродовж 5 тижнів захисний ефект був відносно високим, становлячи 76,4 %.
Нами також було визначено вплив препарату Цифлур на молочну продуктивність
тварин (табл. 2). Варто вказати, що в господарстві утримуються тварини молочного напряму.
Таблиця 2
Показники молочної продуктивності корів за впливу препарату Цифлур
Період спостережень за
тваринами, діб
До обробки
Після обробки, через 7 діб
14 діб
21 добу
30 діб
37 діб
42 доби

Середньодобовий надій молока на корову, л/добу
Контрольна
Дослідна
13,5
13,7
13,4
14,1
13,6
14,8
13,9
15,3
13,7
15,9
14,1
16,2
14,2
17,1
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Дані таблиці 2 свідчать, що обробка лактуючих тварин препаратом Цифлур мала
позитивний на молочну продуктивність дослідної групи тварин, оскільки серед обробленого
поголів’я відмічалось зниження занепокоєння, пов’язаного з нападом на тварин гнусу.
Середньодобовий надій у тварин дослідної групи, порівняно з тваринами контрольної групи,
через сім діб після обробки зріс на 5,22 %. Дана тенденція спостерігалася впродовж всього
періоду спостереження за тваринами дослідної і контрольної груп і через шість тижнів нами
встановлено збільшення середньодобових надоїв у тварин дослідної групи на 20,42 %.
Середньодобовий надій у тварин дослідної групи поступово зростав, не дивлячись на
той факт, що раціон у тварин обох груп впродовж досліду не зазнавав кардинальних змін і
залишався аналогічним як в тварин дослідної, так і контрольної групи.
Спостерігаючи за тваринами різних порід, яких утримують в господарстві, нами було
встановлено тенденцію, щодо частоти підльоту гнусу на тварин різної масті. Зокрема,
максимальна кількість різних видів представників гнусу ідентифікувалася на тваринах темної
масті, зокрема голштинах та чорно-рябій великій рогатій худобі, в той час, як представники
симентальської породи мали нижчу сприйнятливість до нападу літаючих кровосисних комах
(рис.).
23%
51%
26%

Симентальська
Українська чорно-ряба
Голштин чорний
Рис. Частота нападу літаючих кровосисних комах, залежно від масті корів

Відповідно, враховуючи визначену тенденцію в умовах досліджуваного господарства,
визначено підвищену сприйнятливість до паразитування гнусу на тваринах темної масті.
Для максимальної ефективності за обробки поголів’я важливим фактором є обробка
всіх наявних в господарстві тварин, а не лише окремих груп, а також систематичні обробки
худоби впродовж всього літньо-пасовищного періоду. Обов’язковою умовою є також
урахування погодних умов за проведення обробки, зокрема відсутність опадів та необхідні
температурні показники повітря.
ВИСНОВКИ
1. Встановлено наявність вираженого репелентного ефекту впродовж чотирьох діб
після обробки. Через сім діб захисний ефект становив 89,2 %. Поступово кількість підльотів
гнусу до тварин зростала, напад комах починався з ділянок вим’я, кінцівок та під грудку.
2. Визначено тенденцію до зростання середньодобових надоїв у тварин дослідної
групи, порівняно з контрольною. Через шість тижнів після обробки, надої у дослідній групі
тварин зросли на 20,42 %.
3. Вставлено тенденцію до зростання чисельності представників гнусу на тваринах
темної масті. Максимальну схильність до нападу літаючих двокрилих виявлено у корів
голштинської породи.
Перспективи досліджень полягають у вивченні захисного ефекту проти представників
ряду Siphunculata на молодняку великої рогатої худоби.
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PECULIARITIES OF USING PREPARATIONS ON THE BASIS OF CYFLUTRIN
FOR PROTECTION OF CATTLE FROM FLYING BLOOD CONSTANTS
A. V. Berezovskiy, L. V. Nagorna, I. V. Proskurina
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
The article shows the results of studying the insecticidal efficacy of the preparation "Tsiflur"
in the form of a solution for external use in the processing of lactating cows that are in the pasture,
with respect to various representatives of the nasal species. It was found that the drug showed a
protective effect for 5-6 weeks after a single application in a mono dose of 10 ml per animal along
the spine from the withers to the sacrum. After five weeks, the protective effect was 76.4 %. When
studying the average daily milk productivity, an increase in the average daily milk yield in the
experimental group of animals by 2.9 liters (20.42%) was determined. The tendency to increase attack
of blood-sucking Diptera on animals of a dark suit is established.
Keywords: INSECTICID, "CIFLUR", HNUS, PASTURE SEASON, DIVERS.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВАНИИ
ЦИФЛУТРИНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ОТ ЛЕТАЮЩИХ
КРОВОСОСУЩИХ
А. В. Березовский, Л. В. Нагорная, И. В. Проскурина
Сумской национальный аграрный университет
ул. Г. Кондратьева,160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье указаны результаты изучения инсектицидной эффективности препарата
«Цифлур» в форме раствора для наружного применения при обработке лактирующих коров,
которые находятся на пастбище, относительно различных представителей гнуса. Установлено,
что препарат проявлял защитный эффект на протяжении 5-6 недель после одноразового
нанесения в монодозе 10 мл на животное вдоль позвоночника от холки до крестца. Через пять
недель защитный эффект составил 76,4 %. При исследовании среднесуточных показателей
молочной продуктивности, определено повышение среднесуточных удоев в опытной группе
животных на 2,9 л (20,42 %). Установлено тенденцию к повышению нападения кровососущих
двукрылых на животных темной масти.
Ключевые слова: ИНСЕКТИЦИД, «ЦИФЛУР», ГНУС, ПАСТБИЩНЫЙ СЕЗОН,
ДВУКРЫЛЫЕ.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ
ЗА ЦИСТИЦЕРКОЗУ КРОЛІВ
Ю. В. Дуда, канд. вет. наук, доцент
Дніпровський державний аграрно-економічний університет,
вул. С. Єфремова, 25, м. Дніпро, 49100, Україна
У статті представлені результати досліджень функціонально-морфологічних змін
печінки за спонтанного цистицеркозу кролів. Встановлено за високої інтенсивності інвазії
цистицерками збільшення печінки в об’ємі, нерівномірне її забарвлення, під серозною
оболонкою численні білуваті звивисті тяжі завдовжки до 15 мм, в паренхімі залози ходи, де
знаходили молодих цистицерків завдовжки до 15 мм. За низької інтенсивності інвазії
спостерігали тільки декілька тяжів. Вага печінки з жовчним міхуром у хворих на цистицеркоз
кролів була менша на 13,42% (р<0,05), ніж у здорових. В крові кролів, уражених збудником
Cysticercus pisiformis, порівняно зі здоровими тваринами відмічали високу активність АлАТ в
1,37 рази (p<0,05) і АсАТ в 1,50 рази (p<0,05), наближення індексу де Рітіса до одиниці. Рівень
активності холінестерази у крові дослідних тварин в 2,03 рази (p<0,001) нижчий, ніж у
контролю, а рівень ГГТ в крові інвазованих кролів на 18,33% (p<0,05) вищий, ніж у здорових.
Ключові слова: ПЕЧІНКА, ЦИСТИЦЕРКОЗ, CYSTICERCUS PISIFORMIS,
ФЕРМЕНТИ, КРОЛІ.
Кролівництво – перспективна, унікальна та прибуткова галузь тваринництва, оскільки
розведенням найбільш скоростиглих тварин при невеликих витратах кормів, праці і коштів
можна в короткі терміни отримати значну кількість дієтичного м'яса, шкурок та пуху [1-3].
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Встановлено, що високопродуктивнй розвиток кролівництва стримується через
паразитарні захворювання, серед яких цистицеркоз займає одне з провідних місць [4].
Пізиформний цистицеркоз має майже повсюдне поширення в Україні та суміжних з
нею країнах. У Російській Федерації, Ставропольському краї при розтині 196 зайців
пізиформні цистицерки виявлені в 96,4 %. В північних і північно-східних областях
європейської частини РФ зайці-біляки заражені до 24 %, в Татарстані – 39, в Бурятії – 25 %.
Інтенсивність інвазії у кроликів і зайців коливається від одиниці до 613 цистицерків. При
цьому істотна роль в поширенні інвазії належить мисливським собакам. У Тверській області
зараженими статевозрілими цестодами виявили 56 % собак [5-7]. В Білорусі цистицеркоз
пізиформний зареєстрований у 41,6 % кролів і 21,7 % зайців. Інтенсивність інвазії у кролів
коливається від 3 до 121, у зайців – від 7 до 48 цистицерків [8-10].
Цистицеркоз кролів викликається личинковою стадією Cysticercus pisiformis
статевозрілої цестоди Taenia pisiformis. Цистицерки являють собою молочно-білі овальні
міхурці розміром з горошину (довжиною 6-12 мм), які містять рідину і інвагінований
протосколекс. Протосколекс має 4 великих сферичних присоски і хоботок з подвійною
короною великих гачків від 36 до 48. Стінка міхура складається з двох оболонок – зовнішньої
та внутрішньої. Крім того, поверхня цистицерка вкрита сполучнотканинною оболонкою [6,
11]. Хвороба перебігає з порушенням функції печінки та значним виснаженням. Найбільш
патогенний вплив на організм кролів цистицерки завдають при проходженні ними через
паренхіму печінки. В результаті активного просування цистицерків в паренхімі печінки
розвивається паренхіматозний гепатит [12].
Отже, метою роботи було проаналізувати цистицеркозну інвазію на морфологічний та
функціональний стан печінки
Матеріали і методи. Робота виконувалась впродовж 2016 року. Експериментальна
частина роботи виконана в господарстві ТОВ «Олбест» Дніпропетровської області.
Утримання тварин кліткове, годівля згідно наявних норм. Основний раціон годівлі складав
концентрований корм. Додатково до концентрованого корму додавали свіжоскошене
прив’ялене сіно.
Лабораторні дослідження проводили в лабораторії кафедри паразитології та
ветсанекспертизи Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Для
дослідів були відібрані кролі-самці 3-4-місячного віку.
Кров у кролів відбирали вранці, у стані спокою, з яремної вени у пробірки з
антикоагулянтом. Місце проколу обробляли спиртом. Біохімічні дослідження крові проводили
з використанням наборів реактивів фірми «Філісіт-Діагностика» (Україна, м. Дніпро).
Спектрофотометричним методом у крові тварин визначали: активність аланiнамiнотрансфераз
(АлАТ) та аспартатамiнотрансфераз (АсАТ) – методом Райтмана-Френкеля, холінестерази –
методом з ацетилхолінхлорідом, гама-глутамілтранспептидази (ГГТ) – методом з субстратом
γ-L-(+)-глутаміл-4-нітроанілідом, індекс де Рітіса (розрахунковий показник) дорівнює
відношенню активності АсАТ та АлАТ [13].
При роботі з тваринами дотримувалися вимог «Європейської конвенції щодо захисту
хребетних тварин, які використовуються в експерименті та інших наукових цілях» (Страсбург,
18.03.1986 р.).
У дослідженнях використано 38 кролів. Рівень ураженості спонтанним цистицеркозом
кролів визначали візуально після забою за кількістю міхурів на внутрішніх органах. За високу
інтенсивність інвазії (ІІ) вважали наявність більше 10, а за низьку – менше 10 цистицеркозних
міхурів. Після візуального визначення наявності цистицеркозних міхурів кролів поділили на
здорових (контрольна група) та хворих тварин (дослідна група). Зміни в печінці визначали
візуально з подальшим зважуванням її на вагах з точністю 0,01 г. Перед зважуванням
проводили попередню підготовку – печінку разом з жовчним міхуром звільняли від
діафрагмально-печінкових зв’язок.
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Статистичну обробку експериментальних результатів для визначення біометричних
показників (середні значення та їх похибки, порівняння середніх значень за критерієм
Стьюдента) здійснювали з використанням програми Microsoft Excel-07.
Результати й обговорення. Відомо, що цистицеркоз пізиформний характеризується
явищами травматичного гепатиту. Попадання яєць цього гельмінта в кишечник кролів
призводить до звільнення онкосфер, які проникають через слизову оболонку. Потім по
воротній вені або лімфатичних судинах вони заносяться в печінку, рідше – в інші органи і
тканини. Через 26 днів більшість цистицерків проникають через серозний покрив печінки і
випадають у черевну порожнину, прикріплюються до сальника, поперекової або тазової
частини прямої кишки, рідше – на очеревині і плеврі, де через 2-2,5 місяці вони досягають
інвазійної стадії [4, 11].
За час перебування цистицерків у печінці відбуваються суттєві зміни в ній. При розтині
тушок за високої інтенсивності інвазії цистицерками відмічали збільшення печінки в об’ємі.
Окремі частини долі печінки мали нерівномірне забарвлення: темно-червоні ділянки з
ділянками світло-сірого кольору. У печінці виявили численні білуваті звивисті тяжі завдовжки
від 5 до 15 мм і завширшки до 0,6 мм, які розміщувалися під серозною оболонкою (рис. 1).
Вага печінки з жовчним міхуром у хворих на цистицеркоз кролів була 96,75±3,47 г, тоді як у
здорових – 111,75±5,57 г, тобто менша на 13,42% (р<0,05).
На розрізі в паренхімі печінки є ходи, у яких знаходили молодих цистицерків
завдовжки до 15 мм (рис. 2-5).

Рис. 1. Патолого-анатомічні зміни печінки за пізиформного цистицеркозу за високої ІІ.

Рис. 2. Розріз печінки з молодим цистицерком (за високої ІІ).
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Рис. 3. Cysticercus pisiformis (молода личинка)

Рис. 4. Сколекс Cysticercus pisiformis (молода личинка)

Рис. 5. Апікальна частина сколексу Cysticercus pisiformis (молода личинка)
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За низької інтенсивності інвазії спостерігали декілька тяжів, але суттєвого збільшення
печінки не відмітили (рис. 6).
Найбчастіше маркером ураження печінкової тканини використовується оцінка
сироваткових аланінамінотрансферази (АлАТ) і аспартатамінотрансферази (АсАТ). Відомо,
що АлАТ переважно акумулюється в цитоплазмі гепатоцитів, тоді як АсАТ міститься
одночасно в цитозолі (20 %) і мітохондріях (80 %) клітин найрізноманітніших органів –
печінки, серця, скелетних м'язів, нирок, головного мозку, підшлункової залози, легень, а також
в лейкоцитах і еритроцитах. Таким чином, збільшення активності АлАТ більш специфічне для
ураження безпосередньо печінкової тканини, ніж підвищення рівня АсАТ [14-15].

Рис. 6. Патолого-анатомічні зміни печінки за пізиформного цистицеркозу за низької ІІ.

Аналізуючи активність ферментів кролів за впливу цистицеркозної інвазії (табл.), ми
відмітили, що її зміни мають певні специфічні особливості. Так, активність АлАТ у крові
дослідних тварин вірогідно була вищою в 1,37 рази (p<0,05), ніж у контролі. На нашу думку,
при пошкодженні або руйнуванні клітин печінки молодими личинками збудника відбулося
викидання даного ферменту в кров'яне русло, що призвело до підвищення його рівня в крові.
Таблиця
Ферментна активність крові кролів за впливу збудника Cysticercus pisiformis (М ± m )
Показники
АлАТ, нмоль/(с•л)
АсАТ, нмоль/(с•л)
Індекс де Рітіса
Холінестераза, мкмоль/(с•л)
ГГТ, нмоль/(с•л)

Групи тварин
Здорові (контроль), n=24
Хворі (дослід), n=14
541,09±93,57
742,48±11,70*
441,84±62,88
664,45±79,99*
0,82±0,10
0,90±0,11
58,90±6,39
29,04±12,97***
194,46±13,24
230,10±11,75*

Примітка: *p<0,05, *** p<0,001 - порівняно із здоровими тваринами

Статистично активність АсАТ у крові інвазованих кролів вища в 1,50 рази (p<0,05)
порівняно зі здоровими. Такі зміни активності трансфераз призводять до підвищення індексу
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де Рітіса на 9,76%. Збільшення сироваткової активності АлАТ і АсАТ, наближення індексу де
Рітіса до одиниці ймовірно пов'язані з руйнуванням гепатоцитів.
Рівень холінестерази в сироватці використовується як показник синтетичної активності
печінки. Ступінь і направленість змін активності холінестерази у крові інвазованих кролів
була іншою. Так, активність цього ферменту у крові хворих тварин в 2,03 рази (p<0,001)
нижча порівняно зі здоровими. Ми вважаємо, що різке зниження активності холінестерази –
це прояв порушення білково-синтетичної функції печінки у хворих на цистицеркоз тварин на
фоні розвитку гострої печінкової недостатності.
Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ) вважається досить чутливим маркером ураження
печінки. Однак низька специфічність активності цього ферменту дозволяє використовувати її
визначення лише в обмежених ситуаціях: в сукупності з підвищенням відносини АсАТ/АлАТ,
як маркер фіброзу печінки, за високого рівні лужної фосфатази (як підтвердження печінкового
походження) і в деяких рідкісних випадках для диференціальної діагностики позапечінкової
гіпертрансаміназемії [16-17]. Рівень активності ГГТ в крові кролів, уражених збудником
Cysticercus pisiformis, вищий на 18,33% (p<0,05), ніж у здорових. Як відомо, що гаммаглютамілтранспептидаза знаходиться в клітинах печінки і жовчовивідних шляхів, а в
кровоносному руслі цей фермент не міститься [17]. Таким чином, наші дані дозволяють
припустити, що тільки при руйнуванні гепатоцитів ГГТ потрапила у кров і значно підвищився
її рівень.
ВИСНОВКИ
1. За високої інтенсивності інвазії цистицерками відмічали збільшення печінки в об’ємі,
нерівномірне її забарвлення, численні білуваті звивисті тяжі завдовжки до 15 мм .і завширшки
до 0,3 мм, які розміщуються під серозною оболонкою, в паренхімі є ходи, де знаходили
молодих цистицерків завдовжки до 15 мм. За низької інтенсивності інвазії спостерігали тільки
декілька тяжів. Вага печінки з жовчним міхуром у хворих на цистицеркоз кролів була менша
на 13,42% (р<0,05), ніж у здорових.
2. В крові кролів, уражених збудником Cysticercus pisiformis, порівняно зі здоровими
тваринами встановлено вищу активність АлАТ в 1,37 рази (p<0,05) і АсАТ в 1,50 рази (p<0,05),
наближення індексу де Рітіса до одиниці. Рівень холінестерази в крові дослідних тварин в 2,03
рази (p<0,001) нижчий, ніж у контролю. Рівень активності ГГТ в крові інвазованих кролів
вищий на 18,33 % (p<0,05), ніж у здорових.
Перспективи досліджень. У подальшому планується вивчити клітинний та
гуморальний імунітет кролів за спонтанного цистицеркозу.
FUNCTIONAL-MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE LIVER DURING THE
CYSTICERCOSIS OF RABBITS
Y. V. Duda
Dnipro State Agrarian and Economic University,
25, S. Efremovа str., Dnipro 49100, Ukraine
SUMMARY
The article shows the results of studies of functional-morphological changes in the liver during
spontaneous cysticercosis of rabbits. It was found that at high intensity of cysticercosis invasion, liver
enlargement in the volume, uneven coloring, numerous whitish winding strands up to 15 mm long,
which are located under the serous membrane, in the parenchyma of the gland was young larval were
found up to 15 mm in length. At a low intensity of invasion, only a few strands were observed. The
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weight of the liver with gall bladder in rabbits infected with cysticercosis was lower by 13,42 %
(p<0,05) than in healthy. In the blood of rabbits infected with the Cysticercus pisiformis, activity of
ALT was 1,37 times (p<0,05), AST – 1,50 times (p<0,05) higher than in healthy animals. The de
Ritis index approached to unit at sick animals. The level of cholinesterase activity in the blood of
experimental animals is 2,03 times (p<0,001) lower than in control. The level of GGT in the blood of
the infected rabbits is 18,33 % (p<0,05) higher than in healthy animals.
Keywords: LIVER, CYSTICERCOSIS, CYSTICERCUS PISIFORMIS, FERMENTS,
RABBITS.
ФУНКЦИОНАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ
ПРИ ЦИСТИЦЕРКОЗЕ КРОЛИКОВ
Ю. В. Дуда
Днепровский государственный аграрно-экономический университет,
ул. С. Ефремова, 25, г. Днепр, 49100, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований функционально-морфологических
изменений печени при спонтанном цистицеркозе кроликов. Установлено при высокой
интенсивности инвазии цистицерками увеличение печени в объеме, неравномерная ее окраска,
многочисленные беловатые извивистые тяжи длиной до 15 мм, которые располагаются под
серозной оболочкой, в паренхиме железы ходы, где находили молодых цистицерков длиной
до 15 мм. При низкой интенсивности инвазии наблюдали только несколько тяжей. Масса
печени с желчным пузырем у больных на цистицеркоз кроликов была меньшей на 13,42%
(р<0,05) нежели у здоровых. В крови кроликов, пораженных возбудителем Cysticercus
pisiformis, по сравнению со здоровыми животными отмечали высокую активность АлАТ в 1,37
раза (p<0,05) и АсАТ в 1,50 раза (p<0,05), приближение индекса де Ритиса к единице. Уровень
активности холинэстеразы в крови подопытных животных в 2,03 раза (p<0,001) ниже, чем у
контроля, а уровень ГГТ в крови инвазированных кроликов на 18,33 % (p <0,05) выше, чем у
здоровых.
Ключевые слова: ПЕЧЕНЬ, ЦИСТИЦЕРКОЗ, CYSTICERCUS PISIFORMIS,
ФЕРМЕНТЫ, КРОЛИКИ.
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ГЕЛЬМІНТОФАУНА М’ЯСОЇДНИХ ТВАРИН В УМОВАХ
ОДНООСІБНИХ ГОСПОДАРСТВ ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Б. С. Морозов, аспірант4
Сумський національний аграрний університет,
вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
У статті наведені дані щодо зараження собак збудниками гельмінтозів в одноосібних
господарствах Тростянецького району Сумської області. За результатами досліджень
встановлено, що зараженість собак кишковими гельмінтами досягає 48,4 %. Гельмінтози
реєстрували у вигляді як моно-, так поліінвазій. Переважна більшість збудників гельмінтозів
належала до класу Nematoda. Екстенсивність токсокаразної інвазії становила 8,3 %,
токсаскарозної — 21,4 %, трихурозної — 39,1 %, капіляріозної — 4,5 %, унцинаріоз виявляли
у 13,4 % досліджених тварин. Екстенсивність дипілідіозної інвазії становила 6,0 %. У тварин
реєстрували такі види гельмінтів — Toxocara сanis, Toxascaris leonine, Uncinaria stenocephala,
Trichuris vulpis, Capillaria plica, Dipylidium caninum.
Ключові слова: ГЕЛЬМІНТОЗИ, М’ЯСОЇДНІ ТВАРИНИ, ОДНООСІБНІ
ГОСПОДАРСТВА,
НЕМАТОДИ,
ЦЕСТОДИ,
ІНТЕНСИВНІСТЬ
ІНВАЗІЇ,
ЕКСТЕНСИВНІСТЬ ІНВАЗІЇ, ТОКСОКАРОЗ, ТОКСАСКАРОЗ, ТРИХУРОЗ, КАПІЛЯРІОЗ,
УНЦИНАРІОЗ, ДИПІЛІДІОЗ.
Гельмінтози собак мають широке поширення і займають значне місце серед інших
захворювань, створюючи напружену епізоотичну та епідеміологічну ситуацію в містах і селах.
У даний час стало популярним розведення собак та котів елітних порід, власники яких
об'єднуються в клуби. Ці тварини регулярно беруть участь у виставках, переміщаються по
країні і за кордон, тому їх господарі змушені проводити комплекс профілактичних заходів, що
включає дегельмінтизацію [1, 3–5].
Разом з тим, в останні десятиріччя в силу різних об'єктивних і суб'єктивних обставин
цим тваринам у ветеринарії відводилося другорядне значення, у порівнянні із
сільськогосподарськими. Проводилася недостатня кількість наукових досліджень,
направлених на вивчення інфекційної та інвазійної патології цих тварин, була відсутня
спеціалізація в підготовці ветлікарів-кінологів, як наслідок, не розроблялися ефективні
способи діагностики, лікування і профілактики захворювань у собак.
Сьогодні спостерігається зростання чисельності собак, головним чином за рахунок
тварин, що належать приватним власникам. Збільшення кількості собак не тільки домашніх,
але і безпритульних, призвело до поширення інвазійних хвороб.
Економічні збитки в собаківництві при інвазійних хворобах досить важко вираховувати
в матеріальному плані, але вони чітко проявляються в уповільненому рості і розвитку хворих
цуценят з моменту народження до року. Це пов'язано із втратою поживних речовин - вітамінів,
мікро- і макроелементів, так необхідних для розвитку молодого організму [2, 7].
Інвазуючи організм хазяїна, гельмінти, як біологічні подразники, спричинюють на
нього антигенну, механічну, токсичну, інокуляторну та трофічну дії, внаслідок чого
проявляється відповідна реакція організму.
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За даними сучасної науки, антигенна дія гельмінтів розглядається як провідний фактор
у патогенезі гельмінтозів. Внаслідок взаємодії хазяїна і гельмінта у інвазованих тварин
виникає явище сенсибілізації (підвищеної збудливості) організму дорослими гельмінтами,
продуктами їх обміну і розпаду личинкових стадій гельмінтів, які мають антигенні властивості
[1, 2, 6].
Міграція личинок гельмінтів по судинній і лімфатичній системах, внутрішніх органах
організму хазяїна супроводжується порушенням цілісності й травматизацією тканин,
розривом капілярів та патологічними змінами в органах і тканинах.
Слід також враховувати те, що собаки є джерелом інвазії багатьох паразитарних хвороб
сільськогосподарських тварин, не є виключенням і людина. Найбільшу небезпеку становлять
інвазовані бродячі собаки.
Інтенсивність екскреції яєць статевозрілими гельмінтами, що мешкають в кишечнику
тварин, стійкість яєць у зовнішньому середовищі є визначальними факторами поширення
інвазії. Обстеженнями проведеними в різних країнах, встановлена значна забрудненість
ґрунту в населених пунктах яйцями гельмінтів, з коливаннями від 2,9 до 60 % позитивних
проб [2, 3, 9].
Так, результати санітарно-гельмінтологічних досліджень ґрунту на території області
свідчать про значний ризик зараження людей токсокарозом. Рівень забрудненості ґрунту
яйцями геогельмінтів коливається в межах 3–9 %, у той же час від 29 до 48 % проб ґрунту з
виявленими збудниками паразитозів містять яйця токсокар; у ґрунті на території дитячих
закладів їх частка досягає 58–67 %, на дитячих майданчиках житлових будинків – 90 %, на
пляжах – від 86 до 100 % позитивних проб. Чинниками передачі є забруднені яйцями токсокар
ґрунт, шерсть тварин, предмети догляду за ними, овочі, столова зелень, руки [4, 5, 9].
Знання видового складу гельмінтів у собак, вивчення поширення гельмінтозів,
екстенсивності і інтенсивності інвазії, а також вікової та сезонної динаміки необхідно для
визначення епізоотології гельмінтозів домашніх м'ясоїдних тварин і епідеміології інвазійних
хвороб. Це допоможе більш правильно і ефективно проводити профілактичні та лікувальні
заходи за цих паразитозів.
Метою нашої роботи було з'ясувати епізоотологічну ситуацію щодо інвазійних хвороб
собак в Тростянецькому районі Сумської області.
Матеріали і методи. Роботу виконували упродовж 2017 року в умовах одноосібних
господарств Тростянецького району Сумської області та в умовах лабораторії кафедри
епізоотології та паразитології Сумського НАУ.
Копроовоскопічні дослідження проводили флотаційним методом за Котельниковим –
Хреновим, з використанням розчину нітрату амонію. Всього було досліджено 67 проб фекалій
від собак різних вікових категорій.
Результати й обговорення. Встановлено, що собаки одноосібних господарств
Тростянецького району на 48,4 % заражені кишковими гельмінтами. Гельмінтози реєстрували
у вигляді як моно-, так і поліінвазій. Переважна більшість збудників інвазій належала до класу
Nematoda.
Тварини на 18,3 % були заражені токсокарозом — збудник Toxocara сanis, родина
Anisakidae, максимальна інтенсивність токсокарозної інвазії досягала 39,3 екз./яєць в одній
краплі флотаційного розчину (рис. 1).
Яйця Toxascaris leonine, родини Ascaridae, виявляли в 21,4 % досліджених проб,
інтенсивність інвазії коливалась від 1,9 до 27,6 екз./яєць в одній краплі флотаційного розчину.
Екстенсивність трихурозної інвазій становила 39,1 %, збудник Trichuris vulpis, родина
Trichuridae, інтенсивність інвазії становила 27,93 екз./яєць в одній краплі флотаційного
розчину (рис. 2).
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Рис. 1. Яйця Toxocara сanis

Рис. 2. Яйця Trichuris vulpis

Слід зазначити, що у 4,5 % собак реєстрували капіляріоз. Яйця гельмінта Capillaria
plica виявляли саме у тих тварин, яких господарі використовували для полювання, що на нашу
думку пояснюється більш вірогідним контактом з проміжним хазяїном, що підвищує
можливість зараження. Інтенсивність капіляріозної інвазії досягала значення 6,9 екз./яєць в
одній краплі флотаційного розчину.
Унцинаріозом було заражені 13,4 % тварин, збудник Uncinaria stenocephala, родина
Ancylostomidae. Інтенсивність унцинаріозної інвазії коливалася в межах 0,6–16,3 екз./яєць в
одній краплі флотаційного розчину (рис. 3).
Також у собак виявляли членики та кокони з яйцями Dipylidium caninum, родина
Dipylidiidae, клас Cestoda, екстенсивність інвазії становила 6,0 % (рис. 4).

Рис. 3. Яйця Uncinaria stenocephala

Рис. 4. Кокони з яйцями Dipilidium caninum

У 2,9 % дослідних тварин виявляли яйця теній, видову належність яких встановити
дуже складно.
ВИСНОВКИ
1. Результатами проведених досліджень встановлено, що собаки одноосібних
господарств Тростянецького району на 48,4 % заражені кишковими гельмінтами. Гельмінтози
реєстрували у вигляді як моно, так і поліінвазій. Переважна більшість збудників інвазій
належала до класу Nematoda.
2. При визначенні видової належності паразитів було з’ясовано, що у тварин, які
належать власникам приватних господарств Тростянецького району реєстрували наступні
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види гельмінтів — Toxocara сanis, Toxascaris leonine, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis,
Capillaria plica, Dipylidium caninum.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть скеровані на визначення
видового складу гельмінтофауни собак в віковому та сезонному аспекті.
HELMINTOPHONE MUSCULAR ANIMALS IN CONDITIONS OF SINGLE
HOUSEHOLDS IN TROSTYANETS REGION OF SUMY AREA
B. S. Morozov
Sumy National Agrarian University
160, G. Kondratievа str., Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
The article presents data on the infection of dogs with helminthosis pathogens in the sole
enterprises of the Trostyanets district of the Sumy region. According to the results of the research, it
was found that the infection of the dogs with intestinal worms is 48.4%. Helminthosis were recorded
as mono-invasions. The vast majority of helminthosis pathogens belonged to the Nematoda class.
The extensiveness of the toxocarosis invasion was 8.3%, toxascarosis — 21.4%, trichourosis
— 39.1%, capillariosis — 4.5%, uncinariosis detected in 13.4% of the examined animals. The
severity of the dipilidiosis invasion was 6.0%.
The following types of helminthosis were recorded in animals: Toxocara canis, Toxascaris
leonine, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Capillaria plica, Dipylidium caninum.
Keywords: HELMINTHS, CARNIVORE, INDIVIDUAL FARMS, NEMATODES,
CESTODES, INTENSITY INVASION, EXTENSIVITY INVASION, TOXOCARОSIS,
TOKSASKAROSIS, TRYHUROSIS, CAPILLARIOSIS, UNCINARIAOSIS, DYPILIDIOSIS.
ГЕЛЬМИНТОФАУНА ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ
ЕДИНОЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТРОСТЯНЕЦКОГО РАЙОНА СУМСКОЙ ОБЛАСТИ
Б. С. Морозов
Сумскoй национальный аграрный университет,
ул. Герасима Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные по заражению собак возбудителями гельминтозов в
единоличных хозяйствах Тростянецкого района Сумской области. По результатам
исследований установлено, что зараженность собак кишечными гельминтами достигает
48,4%. Гельминтозы регистрировали в виде как моно, так полиинвазий. Подавляющее
большинство возбудителей гельминтозов принадлежала к классу Nematoda.
Экстенсивность токсокаразной инвазии составила 8,3%, токсаскарозной — 21,4%,
трихурозной — 39,1 %, капиляриозной — 4,5 %, унцинариоз регистрировали в 13,4 %
исследованных животных. Экстенсивность дипилидиозной инвазии составила 6,0 %.
У животных обнаружили следующие виды гельминтов — Toxocara сanis, Toxascaris
leonine, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Capillaria plica, Dipylidium caninum.
Ключевые слова: ГЕЛЬМИНТОЗЫ, ПЛОТОЯДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, ЕДИНОЛИЧНЫЕ
ХОЗЯЙСТВА,
НЕМАТОДЫ,
ЦЕСТОДЫ,
ИНТЕНСИВНОСТЬ
ИНВАЗИИ,
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ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ЗА МІКСТ
ПАСТЕРЕЛЬОЗНО-АСКАРИДІОЗНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ПТИЦІ
В. М. Плис, канд. вет. наук, с. н. с.
ДУ Інститут зернових культур НААН,
вул. Володимира Вернадського, 14. м. Дніпро, 49027, Україна
У статті викладено результати епізоотологічного моніторингу щодо поширення
мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання серед диких перелітних та синантропних
птахів, патолого-анатомічного розтину трупів загиблих птахів, бактеріологічні
дослідження патологічного матеріалу і гельмінтологічні дослідження біологічного
матеріалу і з'ясовано міграційні шляхи поширення цього міксту серед сприйнятливих диких
перелітних та синантропних птахів.
Встановлено, що у 100 % клінічно обстежених птахів, а саме: у 40 % ластівок, 20 %
диких качок, 35 % горобців і 5 % диких голубів відмічали симптомокомплекс, що був
патогномонічним для мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання.
Патолого-анатомічні зміни були характерними для пастерельозно-аскаридіозного
мікст захворювання. За проведення бактеріологічних досліджень патологічного матеріалу
(серця, печінки) і червоного кісткового мозку: у 50 % ластівок, 66,6 % диких качок, 75 %
горобців, 66,6 % диких голубів був виділений збудник пастерельозу (холери) птиці виду
Pasteurella multocida. При гельмінтологічних дослідженнях 105 проб посліду у 76 % ластівок,
52 % горобців, 64 % диких качок і 83,4 % диких голубів були виділені десятки яєць аскарисів
Ascaridia galli та Ascaridia columbe (у диких голубів). Найвищу екстенсивність аскаридіозної
інвазії реєстрували у диких голубів, яка складала 83,4 % (інтенсивність інвазії складала від 15
до 72 екземплярів), а у горобців вона була найнижчою і сягала до 52 % (інтенсивність інвазії
складала від 10 до 18 екземплярів).
У виникненні, розвитку і перебігу мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання
птиці необхідно враховувати як екологічні особливості, так і резервуарних хазяїв. Для
ліквідації природних епізоотичних вогнищ цього міксту має велике значення виявлення і
визначення межі епізоотичного вогнища та проведення комплексних протиепізоотичних
заходів спрямованих на усунення джерела зараження.
Ключові слова: МІКСТ, ЕКОЛОГІЯ, ЕПІЗООТИЧНИЙ ПРОЦЕС, ПТАХИ,
МІГРАЦІЙНІ ШЛЯХИ, ПАСТЕРЕЛА, АСКАРИДІЯ.
Птахівництво України є однією з найбільш інтенсивних і динамічних галузей
сільськогосподарського виробництва, яке має можливості в короткі терміни значно збільшити
виробництво дієтичних висококалорійних продуктів з метою забезпечення населення
фізіологічно необхідною нормою харчування. Збільшення виробництва продуктів харчування,
поліпшення їх якості та збалансованості за поживними елементами, а також забезпечення
захисту інтересів вітчизняного виробника є стратегічним пріоритетом соціального та
економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень [7, 9].
Переведення птахівництва на промислову основу і висока концентрація птиці на
обмеженій території вимагають жорсткого дотримання протиепізоотичних заходів,
спрямованих на охорону птахогосподарства від заносу інфекції ззовні.
Зосередження птиці на обмеженій території закономірно призвела до виникнення
нових взаємин між мікро- і макроорганізмом. У результаті цього виникли змішані
захворювання птиці, за яких різко змінилися патогенез, клінічні ознаки, патолого-анатомічні і
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пато-гістологічні зміни, що утруднило діагностику і диференційну діагностику. На сьогодні
найчастіше відмічається змішаний перебіг захворювань. З'явилося багато нових або атипових
форм захворювань, що обумовлено так званим місцевим мікробізмом, під яким варто розуміти
сукупність умов, що сприяють проникненню мікробів в організм птиці, їх збереженню,
розмноженню, розвитку і варіабельності [1, 2, 6, 12, 13].
Пастерельозно-аскаридіозне захворювання – це гостре контагіозне захворювання
сільськогосподарської птиці, диких перелітних та синантропних птахів і людини, яке
викликають збудник пастерельозу виду Pasteurella multocida і збудник аскаридіозу виду
Ascaridia galli, що характеризується септицемією, геморагічним діатезом, ендокардитом,
некротичним ураженням печінки, катарально-геморагічним запаленням тонкого і товстого
відділів кишечнику та високою летальністю [9, 14].
Екологія вивчає взаємовідносини живих організмів, спосіб їх життя у зв’язку з умовами
існування в навколишньому середовищі, динаміку чисельності видів і особливість біоценозів.
Вивчення епізоотології, з точки зору екології, забезпечує пізнання епізоотологічних
закономірностей [5, 8].
Велике значення мають дослідження з еколого-епізоотологічної адаптації патогенних
мікроорганізмів і гельмінтів до умов існування, утворення внутрішньовидових варіантів,
зміни збудників в перебігу епізоотичного процесу і в результаті персистенцію їх в тваринному
організмі, внаслідок чого вони набувають видової специфічності [5].
Епізоотологічна географія вивчає поширення інфекційних і інвазійних хвороб в різних
природно-географічних умовах, дозволяє розкрити значення тих чи інших зовнішніх факторів.
За її допомогою можна не тільки описати територію поширення тих чи інших інфекційноінвазійних хвороб, але і пояснити географію захворювань, історію їх виникнення і розвитку.
В результаті цього можна скласти прогностичні карти, за якими виявляють райони зі
сприятливими і несприятливими умовами для поширення захворювань і дають прогнозування
деяких епізоотій, що виявляються сезонно або через певну кількість років. Значна кількість
інфекційно-інвазійних хвороб є антропозоонозами, а ареали їх розповсюдження пов’язані з
фізико-географічними зонами, в яких історично склалися природні осередки [3, 5].
Міграція диких перелітних птахів є досить важливою ланкою за розвитку
епізоотичного процесу інфекційно-інвазійних захворювань. Маршрути перельоту мігруючих
птахів пов'язують західні та східні, північні й південні країни світу. Більш чітко визначається
роль перелітних птахів як можливих резервуарів збудників, що переносяться членистоногими
на теплокровних тварин (птахів), здатність їх транспортувати гельмінти, бактерії та віруси [5,
8].
Несподівана поява нових природних вогнищ на раніше благополучних територіях має
бути проаналізована з урахуванням різноманітних можливих чинників поширення збудників.
Епізоотологія, вивчаючи екологічні взаємозв’язки птахів (тварин), розкриває
закономірності прогнозування епізоотій, з'ясування яких має суттєве значення для розробки
плану протиепізоотичних заходів. Раціональний план заходів, розроблений на основі
обґрунтованого прогнозу, забезпечує його високу ефективність [4, 5].
Незважаючи на те, що на боротьбу з монозахворюваннями птиці були спрямовані
великі зусилля, проблема з мікст пастерельозно-аскаридіозним захворюванням лишається
актуальною і нині на Україні. Отже, потенційний ризик нових спалахів мікст пастерельозноаскаридіозного захворювання існує [8–11].
Тому, метою нашої роботи було виявити хворих птахів на мікст пастерельозноаскаридіозне захворювання і з'ясувати міграційні шляхи поширення цього міксту серед
сприйнятливих диких перелітних та синантропних птахів.
Матеріали і методи. Робота виконувалась впродовж 2012–2016 рр. на базі
Дніпропетровської дослідної станції Національного наукового центру «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН в лабораторії епізоотології
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бактеріальних хвороб птиці, Державної установи Інститут сільського господарства степової
зони Національної академії аграрних наук України в лабораторії ветеринарної медицини,
Павлоградській державній районній лабораторії ветеринарної медицини Дніпропетровської
області.
Епізоотологічний моніторинг щодо інфекційних та інвазійних захворювань у диких
перелітних та синантропних птахів проводили в 22 адміністративних районах
Дніпропетровської області за проведення планових перевірок на наявність клінічно хворих
диких птахів, що гніздяться на плавнях, біля водойм та подвір’ях садиб населених пунктів.
Епізоотологічні обстеження водойм і луків на предмет наявності клінічно хворих диких птахів
проводили з фахівцями Головного управління ветеринарної медицини в Дніпропетровській
області, спеціалістами Дніпропетровської Регіональної державної лабораторії ветеринарної
медицини і науковими співробітниками лабораторії ветеринарної медицини Державної
установи Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук
України. Аналізували ветеринарну документацію і акти проведених епізоотологічних
досліджень водойм та луків на предмет виявлення клінічно хворих диких птахів.
Діагностику пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання птиці проводили
комплексно враховуючи анамнестичні і епізоотологічні дані, клінічні ознаки, патологоанатомічні зміни, бактеріологічні і гельмінтологічні дослідження.
Клінічно обстежено 20 голів ластівок, 20 голів диких качок, 20 горобців, 30 диких
голубів.
Проведено патолого-анатомічний розтин загиблих диких птахів: 2 трупів ластівок, 4
трупів горобців, 3 трупів диких перелітних качок, 6 трупів диких голубів.
Гельмінтологічно досліджено 25 проб посліду у ластівок, 25 проб у диких качок, 25
проб у горобців і 30 проб посліду у диких голубів.
Матеріалом для досліджень були клінічно хворі та загиблі птахи і їх послід.
Клінічно хворих птахів на пастерельозно-аскаридіозне мікст захворювання виявляли
при клінічних оглядах.
З метою виділення збудника пастерельозу (холери) птиці проводили посіви із
паренхіматозних органів (серця, печінки, селезінки) і червоного кісткового мозку на прості
(МПБ, МПА) за температури 37 ºС, збагачені (перевар Хоттінгера) живильні середовища.
Бактеріологічні дослідження проводили загальноприйнятими в мікробіології методами за А.С.
Лабинская «Микробиология с техникой микробиологических исследований», визначник
бактерій «Берджи». Біологічну пробу ставили на лабораторних тваринах (білі лабораторні
миші) за загальноприйнятими методиками.
Для визначення ступеню ураженості гельмінтами (екстенсивність інвазії, ЕІ)
проводили гельмінтоовоскопію проб посліду за методом Фюллеборна. Інтенсивність інвазії
(ІІ) визначали шляхом підрахунку кількості яєць гельмінтів у одному грамі посліду.
Результати й обговорення. За проведення епізоотологічних досліджень водойм і луків
22 адміністративних районів Дніпропетровського регіону клінічно хворих і загиблих диких
перелітних та синантропних птахів в період обстеження не виявлено. Дикі птахи, що
знаходилися на водоймах річок були активні, корм і воду приймали спокійно та за потребою.
Маршрути перельоту мігруючих диких перелітних птахів пов'язують західні і східні,
північні та південні країни світу.
Поява нових вогнищ антропозоонозів в тому числі і мікст пастерельозноаскаридіозного захворювання має певну сезонність на Півночі це пов'язано з весняним
гніздуванням птахів, а на Півдні з поверненням диких перелітних птахів. При цьому складники
гельмінтозів були різними залежно від виду птахів, а перебіг захворювання мав певні сезонні
коливання. Так, залежно від пори року гострота перебігу мікст захворювання коливалась.
Захворювання реєстрували впродовж всього року, але найчастіші його спалахи реєструвалися
у весняно-осінній період. Навесні мікст захворювання реєстрували до 24 %, а восени до 19 %.
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Важливі міграційні шляхи диких перелітних птахів, що пролягають через
Дніпропетровську область: Апостолівський район розташований в Південній частині області.
На сході омивається Каховським водосховищем. Петропавлівський район – розташований в
північно-східній частині області на території якого протікають річка Бик, що впадає в Самару.
Павлоградський район розташований у північно-східній частині області в басейні річки
Самами, що впадає в Дніпро і її найбільших приток – Вовчої та Великої Тернівки.
Нікопольський район розташований на Півдні області. Південна частина району омивається
водами Каховського водосховища. Покровський район розташований в південно-східній
частині вздовж річки Вовчої та її приток Янчуру і Гайчуру. Криворізький район розташований
у степовій зоні Придніпровської височини і Причорноморської низовини при злитті рік
Інгулець і Саксагань та річки Боковенька і Магдалинівський район розташований в північнозахідній частині, по території якого проходить річка Чаплинка. Вищевказані райони є
найбільш насиченими дикими перелітними птахами, які є переносниками збудників Ascaridia
galli і Pasteurella multocida за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці.
До лабораторії ветеринарної медицини ДУ ІСГСЗ НААН звернулися мешканці
м. Дніпра з інформацією про те, що біля річки Дніпро побачили хворих птахів і нами був
здійснений виїзд в місяця гніздування хворих птахів. Був відібраний біологічний матеріал і
проведені лабораторні дослідження.
Дослідженнями встановлено, що у 100 % клінічно обстежених птахів, а саме у 40 %
ластівок, 20 % диких качок, 35 % горобців і 5 % диких голубів відмічали симптомокомплекс,
що був патогномонічним для мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання.
При клінічному огляді хворих птахів виявлено такі патогномонічні ознаки:
у ластівок – пригнічення, із дзьобу та ніздрів виділяється серозно-слизистий ексудат,
пір'я скуйовджене, пронос, послід біло-зеленого кольору, з прошарками крові та слизу,
дихання прискорене і утруднене, апетит відсутній, спрага, суглоби потовщені, кульгавість;
у горобців – виявляли пригнічення, крила опущені, реакція на зовнішні подразники
відсутні, припухання суглобів, кульгавість, спрага, пронос, послід пінисто-білого кольору;
у диких качок – пригнічення, порушення координації рухів, відсутність реакції на
зовнішні подразники та стрес-фактори, пір'я скуйовджене, проносні явища, послід рідкої
консистенції біло-коричневого кольору, з прошарками крові та слизу, кульгавість;
у диких голубів – спостерігали пригнічення, анорексія, спрага, сповільнена реакція на
зовнішні подразники, видимі слизові оболонки блідо-жовтого кольору, керато-кон'юнктивіт,
із носової і ротової порожнини виділення мутного слизу.
За патолого-анатомічного розтину трупів загиблих диких перелітних і синантропних
птахів спостерігали виснаження, атрофію грудних м'язів, кіль і грудні м'язи, а також серце і
печінка ніби забризкані кров'ю, із дзьобу та ніздрів виділення серозно-слизистого ексудату,
пір'я скуйовджене і тьмяне, катарально-геморагічний ентероколіт, геморагічний дуоденіт,
перигепатит, гідроперикардит, потовщення суглобів. У деяких особин спостерігали клоацит.
Через 24 години після культивування на МПБ спостерігали ріст у вигляді рівномірного
помутніння, потім відбувалося просвітління живильного середовища з утворенням на дні
пробірки слизового осаду, який при струшуванні підіймається у вигляді кіски. На МПА
спостерігали ріст росинчастих дрібних прозорих округлої форми і випуклих колоній з
гладенькими краями. На переварі Хоттінгера спостерігали ріст росинчастих дрібних прозорих
колоній округлої форми.
У полі зору мікроскопа спостерігали грамнегативну, нерухому, коротку, овоїдну
паличку.
За проведення бактеріологічних досліджень патологічного матеріалу (серця, печінки) і
червоного кісткового мозку: у 50 % ластівок, 66,6 % диких качок, 75 % горобців, 66,6 % диких
голубів був виділений збудник пастерельозу (холери) птиці виду Pasteurella multocida.
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При гельмінтологічних дослідженнях 105 проб посліду у 76 % ластівок, 52 % горобців,
64 % диких качок і ,83,4 % диких голубів були виділені десятки яєць аскарисів Ascaridia galli
та Ascaridia columbe (у диких голубів).
Заключний діагноз на пастерельозно-аскаридіозне мікст захворювання було
встановлено після підтвердження лабораторними дослідженнями.
За дослідження посліду відібраного від птахів різних видів відмічається ураження
збудником аскаридіозу. Результати досліджень наведені в таблиці.
Таблиця
Гельмінтоовоскопічні дослідження посліду птахів на наявність яєць Ascaridia galli і Ascaridia columbe
Вид птахів
Ластівки
Горобці
Дикі голуби
Дикі качки

Кількість досліджених проб
25
25
30
25

ЕІ, %
76
52
83,4
64

ІІ, екз. (min-max)
15-70
10-18
15-72
10-65

Одержані результати досліджень, наведені в таблиці, свідчать про значну ураженість
птахів аскаридіями. Найвищу екстенсивність аскаридіозної інвазії реєстрували у диких
голубів, яка складала 83,4 % (інтенсивність інвазії складала від 15 до 72 екземплярів), а у
горобців вона була найнижчою і сягала до 52 % (інтенсивність інвазії складала від 10 до 18
екземплярів).
Резервуарними хазяями за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птахів
були дощові черв'яки у яких зберігалися яйця гельмінтів.
Гризуни, а саме сірі миші є механічними рознощиками збудників (Ascaridia galli і
Pasteurella multocida) мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання.
Спостереженнями встановлено, що за контакту клінічно здорових птахів із клінічно
хворими на 7 добу у клінічно здорових птахів відмічали пригнічення, відмову від прийому
корму, спрагу, утруднене дихання, сопорозний стан. За контакту клінічно здорових перелітних
птахів із клінічно здоровими синантропними птахами (голуби, горобці) за дослідження у них
відібраного посліду на 4 добу в посліді виявляли одиниці і десятки яєць аскаридій, що свідчило
про субклінічний перебіг захворювання і перенесення збудника аскаридіозу виду Ascaridia
galli з інших природно-географічних територій неблагополучних щодо цього захворювання.
ВИСНОВКИ

1. Встановлено, що у 100 % клінічно обстежених птахів, а саме у 40 % ластівок, 20 %
диких качок, 35 % горобців і 5 % диких голубів відмічали симптомокомплекс, що був
патогномонічним для мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання. У птахів відмічали
такі ознаки: пригнічення, виснаження, із дзьобу та ніздрів виділяється серозно-слизистий
ексудат, пронос, послід з прошарками крові і слизу, дихання прискорене, апетит відсутній,
спрага, анемія, суглоби потовщені, кульгавість.
2. Патолого-анатомічні зміни були характерними для пастерельозно-аскаридіозного
мікст захворювання. Виявляли типову картину пастерельозного сепсису: множинні крапчасті
крововиливи, геморагічні явища на внутрішній поверхні м'язів грудної кістки, виснаження
птахів, дуоденіт, катарально-геморагічний ентероколіт, переважний розвиток мають запальні
і фібринозні процеси.
3. За проведення бактеріологічних досліджень патологічного матеріалу (серця,
печінки) і червоного кісткового мозку: у 50 % ластівок, 66,6 % диких качок, 75 % горобців,
66,6 % диких голубів був виділений збудник пастерельозу (холери) птиці виду Pasteurella
multocida.
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4. При гельмінтологічних дослідженнях 105 проб посліду у 76 % ластівок, 52 %
горобців, 64 % диких качок і ,83,4 % диких голубів були виділені десятки яєць аскарисів
Ascaridia galli та Ascaridia columbe (у диких голубів). Найвищу екстенсивність аскаридіозної
інвазії реєстрували у диких голубів, яка складала 83,4 % (інтенсивність інвазії складала від 15
до 72 екземплярів), а у горобців вона була найнижчою і сягала до 52 % (інтенсивність інвазії
складала від 10 до 18 екземплярів).
5. Встановлено, що за контакту клінічно здорових птахів із клінічно хворими на 7 добу
у клінічно здорових птахів відмічали пригнічення, відмову від прийому корму, спрагу,
утруднене дихання, сопорозний стан. За дослідження у них відібраного посліду на 4 добу в
посліді виявляли одиниці і десятки яєць аскаридій, що свідчило про субклінічний перебіг
захворювання і перенесення збудника аскаридіозу виду Ascaridia galli з інших природногеографічних територій неблагополучних щодо цього захворювання.
6. Важливими і небезпечними міграційними шляхами в Дніпропетровському регіоні є
Апостолівський, Петропавлівський, Нікопольський, Покровський, Криворізький і
Магдалинівський райони.
7. У виникненні, розвитку і перебігу мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання
птиці необхідно враховувати як екологічні особливості, так і резервуарних хазяїв. Для
ліквідації природних епізоотичних вогнищ цього міксту має велике значення виявлення і
визначення межі епізоотичного вогнища та проведення комплексних протиепізоотичних
заходів спрямованих на усунення джерела зараження.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на діагностику та
лікування мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання у птиці.
EKOLOGICAL FEATURES OF THE EPISOATIC PROCESS FOR MIXED
PASTEURELOSIS AND ASCARIDOSIS DISEASES OF BIRDS
V. M. Plys
1

SІ Institute of Grain Crops of NAAS,
14, Volodymyra Vernadskogo str., 14. Dnipro, 49027, Ukraine
SUMMARY
The article presents the results of epizootological monitoring of the distribution of mixed
pasteurellosis and ascaridosis diseases among wild migratory and synanthropic birds, pathologicanatomical autopsies of dead birds, bacteriological studies of pathological material and
helminthological studies of biological material, and the migration paths of distribution of this mixed
among the susceptible wild migratory birds and synanthropic birds.
It has been established that 100 % of clinically examined birds, namely 40 % of swallows, 20
% of wild ducks, 35 % of sparrows and 5 % of wild doves, noted a symptom complex that was
patognomonic for mixed pasteurellosis and ascaridosis diseases.
Pathologic-anatomical changes were characteristic of the pasteurellosis and ascaridosis mixed
disease. For the realization of bacteriological studies of pathological material (heart, liver) and red
bone marrow: in 50 % of swallows, 66,6 % of wild ducks, 75 % of sparrows, and 66,6 % of wild
pigeons was isolated pathogens of pasteurelosis (cholera) of birds species Pasteurella multocida. In
helminthological studies, 105 samples of litter in 76 % of swallows, 52 % of sparrows, 64 % of wild
ducks, and 83,4 % of wild doves, were isolated dozens eggs of Ascaridia galli and Ascaridia columbe
(in wild pigeons). The highest extensiveness of the ascaridosis invasion was recorded in wild pigeons,
which was 83,4 % (the intensity of the invasion was from 15 to 72 copies), and in the sparrows it was
the lowest and reached 52 % (the intensity of the invasion was 10 to 18 copies).
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In the emergence, development and flow of mixed pasteurellosis and ascaridosis disease of
birds, it is necessary to take into account both ecological characteristics and reservoir hosts. To
eliminate the natural epizootic foci of this mixed, it is important to identify and determine the
boundary of the epizootic foci and to carry out comprehensive antiepizootic measures aimed at
eliminating the source of infection.
Keywords: MIXED, ECOLOGY, EPISOOTYPICAL PROCESS, BIRDS, MIGRATION
WAYS, PASTEURELLA, ASKARIDIA.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ
МИКСТ ПАСТЕРЕЛЁЗНО-АСКАРИДИОЗНОМ ЗАБОЛЕВАНИИ ПТИЦ
В. Н. Плис
ГУ Институт зерновых культур НААН,
ул. Владимира Вернадского, 14, г. Днипро, 49027, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье изложены результаты эпизоотологического мониторинга распространения
микст пастерелезно-аскаридиозного заболевания среди диких перелетных и синантропных
птиц, патологоанатомического вскрытия трупов погибших птиц, бактериологические
исследования патологического материала и гельминтологические исследования
биологического материала и выяснено миграционные пути распространения этого микста
среди восприимчивых диких перелетных и синантропных птиц.
Установлено, что в 100% клинически обследованных птиц, а именно в 40 % ласточек,
20 % диких уток, 35 % воробьев и 45 % диких голубей отмечали симптомокомплекс, был
патогномоничным для микст пастерелезно-аскаридиозного заболевания.
Патолого-анатомические изменения были характерны для пастерелезноаскаридиозного микст заболевания. За проведение бактериологических исследований
патологического материала (сердца, печени) и красного костного мозга у 50% ласточек, 66,6 %
диких уток, 75 % воробьев, 66,6 % диких голубей был выделен возбудитель пастереллеза
(холеры) птицы вида Pasteurella multocida. При гельминтологических исследованиях 105 проб
помета в 76 % ласточек, 52 % воробьев, 64 % диких уток и 83,4 % диких голубей были
выделены десятки яиц аскарисов Ascaridia galli и Ascaridia columbe (в диких голубей). Самую
высокую экстенсивность аскаридиознои инвазии регистрировали в диких голубей, которая
составляла 83,4 % (интенсивность инвазии составляла от 15 до 72 экземпляров), а в воробьев
она была низкой и достигала 52 % (интенсивность инвазии составляла от 10 до 18
экземпляров).
В возникновении, развитии и течении микст пастерелезно-аскаридиозного заболевания
птицы необходимо учитывать как экологические особенности, так и резервируемых хозяев.
Для ликвидации природных эпизоотических очагов этого микста имеет большое значение для
выявления и определения предела эпизоотического очага и проведение комплексных
противоэпизоотических мероприятий, направленных на устранение источника заражения.
Ключевые слова: МИКСТ, ЭКОЛОГИЯ, ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА,
ПТИЦЫ, МИГРАЦИОННЫЕ ПУТИ, ПАСТЕРЕЛЛА, АСКАРИДИЯ
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СИНДРОМ МУЛЬТИСИСТЕМНОГО ВИСНАЖЕННЯ ПОРОСЯТ,
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОПАТОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В. В. Еверт, канд. вет. наук
Дніпровський державний аграрно-економічний університет,
вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро, 49000, Україна.
Автором визначені основні патоморфологічні та імунопатологічні характеристики
синдрому мультисистемного виснаження поросят. Встановлено, що в організмі
PMWS / PCV2-SD-поросят патоморфологічні зміни в лімфоїдних органах та тканинах є
універсальними та характеризуються осередковим або дифузним продуктивним
(проліферативним) запаленням (макрофагальним та фібробластичним), внаслідок
цирковірусобумовленого некрозу та апоптозу лімфоцитів та розвитку імунопатологічних
реакцій, що незворотно порушує захисні та бар’єрні властивості органів та реалізацію
характерних для відповідних структур функцій. Комплекс інших патологічних процесів, що
складається з дистрофічних, некротичних та запальних змін нелімфоїдних структур є
наслідком втрати органами їх захисних та бар’єрних властивостей, паралельно із
заміщенням паренхіматозних структур на стромальні та розвитком фіброзу пухкої
волокнистої сполучної тканини.
Ключові слова: СИНДРОМ МУЛЬТИСИСТЕМНОГО ВИСНАЖЕННЯ, PCV2СИСТЕМНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, МАКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ, МІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ,
ЛІМФОЇДНІ ОРГАНИ ТА ТКАНИНИ, РІВЕНЬ ЕКСПРЕСІЇ, ІМУНОГІСТОГІМІЧНЕ
ЗАБАРВЛЕННЯ.
Синдром післявідлучного мультисистемного виснаження (PMWS) або PCV2-системне
захворювання (системна хвороба PCV2, PCV2-SD) – багатофакторне інфекційне
захворювання, збудником якого є свинячий цирковірус типу 2 (PCV2). PMWS/PCV2-SD
уражує поросят на стадії відлучення та відгодівлі (переважно 2-4 місячних) та
характеризується головним чином зниженням швидкості приросту маси, значною
захворюваністю і летальністю. Цей синдром вперше описаний у 1991 році в Канаді, а першою
європейською країною, яка зіштовхнулася з проблемами, пов’язаними з цією інфекцією, стала
Франція. За короткий проміжок часу захворювання проявилось серед популяції свиней на всіх
континентах, та залишається у центрі уваги дотепер, через значний економічний вплив на
свинарство [6, 8, 11].
Крім PMWS / PCV2-SD, цирковірус 2 типу упродовж тривалого часу асоціюється з
рядом патологій свиней, які узагальнено називали цирковіроз, цирковірусні інфекції свиней –
PCVD, цирковірус-асоційованими – PCVАD, а зараз виділяють: субклінічну інфекцію (PCV2SI), захворювання легень (PCV2-LD), кишкове захворювання (PCV2-ED), репродуктивне
захворювання (PCV2-RD) та шкірно-нефротичний синдром (PDNS) [9, 11, 12].
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Хоча вважається, що PCV2 — основний агент для розвитку PCVD, але він може бути
присутнім у здорових свиней, а клінічно проявлятися тільки після дії пускових механізмів:
стрес-факторів (протягів, надмірного скупчення, змішування поросят різних вікових груп
тощо), наявності патогенів-асоціантів (вірусів, бактерій, мікоплазм та інших умовнопатогенних мікроорганізмів) [1, 5, 7].
Діагностичні критерії PMWS /PCV2-SD:
— втрата маси, виступаючий хребет, блідість шкіри, респіраторні розлади, діарея;
— середня та сильна ступінь лімфопенії з грануломатозним запаленням лімфоїдних
тканин (виснаженням лімфоцитів, гістіоцитоз і наявність вірусних тілець-включень) і/або
лімфогістіоцитарного запалення в інших органах (легенях, печінці, нирках, кишечнику,
підшлункової залози та ін.);
— вміст PCV2 в уражених клітинах від середнього до високого.
Оскільки PCV2-інфекція має глобальне значення серед популяції свиней, діагноз не
може ґрунтуватися виключно на виявленні вірусу або антитіл проти нього. Так само і
наявність характерних клінічних ознак та патолого-анатомічних змін, не є достатніми для
встановлення діагнозу, хоча вони і є показовими. Необхідна демонстрація характерних
уражень у відповідних органах і тканинах пов’язаних з антигеном або нуклеїновою кислотою
PCV2, тому основним критерієм (золотим стандартом) вважають імуногістохімічне
дослідження (IHC) або гібридизацію in situ (ISH). Це робить вибір і інтерпретацію
діагностичних тестів важливими для підтвердження діагнозу на PMWS / PCV2-SD [2-4, 10].
Мета — визначити основні патоморфологічні та імунопатологічні характеристики
характерні для синдрому мультисистемного виснаження поросят.
Матеріали і методи. Робота виконувалась у свинарських господарствах України, з
інтенсивною технологією вирощування свиней (відлучення на 28 добу) і Науково-дослідному
центрі біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпровського ДАЕУ.
Вивчали основні патоморфологічні та імунопатологічні характеристики, характерні для
синдрому мультисистемного виснаження поросят. Трупи 5-16 тижневих поросят (n=182), які
за життя мали клінічні ознаки PCV-2 інфекції, піддавали патолого-анатомічному розтину.
Лабораторну діагностику PMWS /PCV2-SD проводили методами кількісної полімеразноланцюгової реакції та імуногістохімії. Наявність бактеріальних та вірусних асоціантів
визначали шляхом проведення бактеріологічних та ПЛР–досліджень.
Патолого-анатомічний розтин свиней проводили методом повної або часткової
вісцерації за загально прийнятими методиками. Відібрані для патоморфологічного
дослідження органи фіксували в 10 % формаліні. З урахуванням анатомічних особливостей з
органів виділяли серединні сегменти з подальшою заливкою в гістопласт, виготовленням
зрізів товщиною 5–10 мкм і їх забарвленням гематоксиліном і еозином та азур-ІІ еозином [4].
Імуногістохімічне дослідження PMWS /PCV2-SD проводили двоетапним непрямим
методом, який складався із послідовних етапів: відбору та фіксації матеріалу, отримання
парафінових зрізів, зневоднення, блокування ендогенної пероксидази, демаскування
антигенів, інкубації з первинними та вторинними сироватками, імунного забарвлення,
дофарбування і заведення гістологічних зрізів. Безпосередній аналіз проводили за допомогою
поліклональних специфічних до PCV-2 первинних антитіл та вторинних антитіл проти IgG
кроля, мічені пероксидазою хрону. Для візуалізації імунного забарвлення використовували
розчин ДАБ (3,3-діамінобензидин тетрагідрохлорид), в результаті чого методом світлової
мікроскопії виявляли ділянки з контрастним коричневим забарвленням. Критерії оцінки
експресії імуногістохімічних маркерів при цирковірусної інфекції. За негативної імунної
відповіді виявляли рівномірне синє забарвлення.свиней ІІ типу проводили на підставі
напівкількісного методу Манна-Уітні в авторській модифікації [3].
З використанням світлового мікроскопа Olympus CX і системи Leica DM 1000 у
гістопрепаратах визначали характер патогістологічних змін органів, динаміку відносної

218

кількості тканинних компонентів органів та оцінку імуногістохімічного дослідження (у
хрестах) з врахуванням рівня експресії. При негативній імунній відповіді виявляли рівномірне
синє забарвлення. Якщо виявляли до 10 % позитивно забарвлених клітин, результат оцінювали
в один хрест або 1 бал експресії, 10–20 % позитивно забарвлених клітин — два хреста або
2 бали експресії, 20–40 % позитивно забарвлених клітин — три хреста або 3 бали експресії,
більше 40 % позитивно забарвлених клітин — чотири хреста або 4 бали експресії.
Результати й обговорення. У досліджених свинарських господарствах, цирковірусна
інфекція свиней — PCVD клінічно починала проявлятися через 3-4 тижні після відлучення
поросят від матерів та реєструвалась переважно серед поросят відгодівельної групи
8-16 тижневого віку.
На розтині загиблих свиней, які за життя мали клінічні ознаки PCV2-інфекції, патологоанатомічні зміни спостерігались як в органах імунної системи, так і внутрішніх
паренхіматозних органах. Також необхідно відмітити, що патоморфологічні зміни в органах
кровотворення та імунного захисту усіх досліджених трупів свиней були аналогічними, в той
час як у більшості внутрішніх органів, що відносяться до апаратів дихання, травлення та
сечовиділення вони були край різними, що обумовлено наявністю тих чи інших бактеріальновірусних асоціацій.
У трупах PMWS /PCV2-SD-поросят виражені патоморфологічні зміни спостерігали
у периферичних лімфоїдних органах, що контролюють антигенний гомеостаз лімфи — в
лімфатичних вузлах, як соматичних так й вісцеральних, в периферичних лімфоїдних органах,
що контролюють антигенний склад крові – селезінці, а також агрегатах лімфоепітеліальних
вузликів, що асоційовані зі слизовими оболонками трубчастих органів — мигдаликах,
кишкових бляшках, поодиноких лімфатичних вузликах слизових оболонок органів дихання та
травлення. Уражені лімфатичні вузли збільшені в об’ємі, капсула потовщена та напружена. На
розрізі паренхіма вузлів мала переважно однорідний сіро-білий колір з жовтуватим, або
жовтувато-рожевим відтінком в соматичних лімфатичних вузлах та біло-рожевим —
у вісцеральних. Частіше спостерігали ураження бронхіальних, брижових, середостінних,
поверхневих пахових, зовнішніх пахвинних лімфатичних вузлів (рис. 1, 2).

Рис. 1. Продуктивний (проліферативний) лімфаденіт
мезентеріальних лімфатичних вузлів

Рис. 2. Продуктивний (проліферативний)
лімфаденіт поверхневих пахвинних лімфатичних
вузлів

Патоморфологічні зміни спостерігались також у структурі іншого органу імунної
системи — селезінці. Селезінка мала ущільнену консистенцію, сіро-червоний колір, краї
органа потовщені, іноді з крапчастими підкапсульними крововиливами. На розрізі колір більш
виражений темно червоний з сіруватим відтінком, трабекули селезінки потовщені, ділянки
білої пульпи зменшені, біло-сірого кольору, зішкрібок пульпи незначний, а в деяких випадках
майже відсутній.
З інших лімфоїдних структур макроскопічні патологоанатомічні зміни виявлялися
лише в піднебінних мигдаликах. Парні піднебінні мигдалики були потовщені та ущільнені,
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слизова оболонка мала блідо-рожевий колір, на розрізі мигдалики мали щільну консистенцію
та білувато-рожевий колір. Також встановлено, що патогістологічні зміни в периферичних
лімфоїдних структурах незалежно від їх локалізації були переважно ідентичними та
характеризувалися ознаками хронічного (продуктивного) запалення з різним ступенем
вираженості некрозу лімфоцитів, гістіоцитарної інфільтрації та проліферації фібробластів.
У всіх лімфоїдних органах і тканинах, що мали макроскопічні ознаки хронічного
проліферативного запалення є ознаки некрозу лімфоцитів з різним ступенем вираженості
(рис. 3). Поряд з лімфоїдним виснаженням спостерігається інфільтрація лімфоїдної паренхіми
чисельними макрофагами (гістіоцити та епітеліоїдні клітини), які зливаючись формують
багатоядерні гігантські клітини (рис. 4, 5). Поряд з некрозом лімфоцитів у паренхімі органів і
тканин є ознаки проліферації фібробластів (рис. 6), внаслідок чого характерна
гістоархітектоніка відповідних органів порушується, лімфатичні вузлики зникають, паренхіма
органа набуває однорідної структури без ознак будь-якої зональності. В окремих макрофагах
у середині цитоплазми виявляються базофільні тільця-включення.

Рис. 3. Гістологічний препарат поверхневого
шийного лімфатичного вузла поросяти. Лімфоїдне
«виснаження» паренхіми, втрата характерної
зональної структури паренхіми.
Гематоксилін та еозин. х 200.

Рис. 4. Гістологічний препарат бронхіального
лімфатичного вузла поросяти. Лімфоїдне
«виснаження», скупчення епітеліоїдних та
багатоядерних гігантських клітин.
Гематоксилін та еозин. х 400.

Рис. 5. Гістологічний препарат бронхіального
лімфатичного вузла поросяти. Багатоядерна
гігантська клітина.
Гематоксилін та еозин. х 1000.

Рис. 6. Гістологічний препарат нижньощелепного
лімфатичного вузла поросяти. Проліферація
фібробластів. Гематоксилін та еозин. х 1000.

Інфільтрація лімфоїдної паренхіми органів макрофагами (гістіоцитами та
епітеліоїдними клітинами) має дифузний характер. У всіх досліджених органах
спостерігаються ознаки «зрілого» продуктивного запалення з трансформацією більшості
макрофагів в епітеліоїдні клітини та утворенням великої кількості клітин Пірогова-Лангханса.
В паренхімі лімфатичних органів свиней за цирковірусної інфекції характерні для
продуктивного (проліферативного) запалення гранульоми з некротичними центрами не
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виявляються, епітеліоїдні клітини та клітини Пірогова-Лангханса розташовані дифузно, а
лімфоїдні клітини майже відсутні.
За асоціативного перебігу PMWS /PCV2-SD із гемофільозним полісерозитом у поросят
реєстрували катаральну пневмонію і генералізовані серозити з одночасним ураженням
серозних оболонок грудної та черевної порожнини, перикарду та епікарду (рис. 7). На фоні
наявних змін у легенях, спостерігали серозне і навіть катарально-гнійне запалення слизової
оболонки бронхів. Судини слизової оболонки бронхів були гіперемійовані: розширені і
наповнені кров’ю, а слизова червоного кольору, набрякла, вкрита серозним ексудатом або
слизово-гнійним ексудатом, який містить слиз, плазму крові, лейкоцити, клітини миготливого
епітелію і гнійні клітини.
За асоціативного перебігу PMWS /PCV2-SD із пастерельозом, легені червоно-сірого
кольору, щільної консистенції, із вогнищами запалення у краніально-вентральних ділянках, і
навіть фібринозний плеврит (рис. 8). За мікроскопічного дослідження встановлено гнійні
ураження з нейтрофільною інфільтрацією бронхіального і альвеолярного простору з
потовщенням інтерстиціальної тканини. Встановлено геморагічний набряк підшкірної
клітковини, з крововиливами, набряком слизової оболонки, геморагічним ущільненням легень
і наявністю запального ексудату у природніх порожнинах. Мікроскопічно встановлено
інтраваскулярний тромбоз і пошкодження судин.

Рис. 8. Інтерстиціальна пневмонія та фібринозний
плеврит

Рис. 7. Альтеративний міокардит

За асоціативного перебігу PMWS /PCV2-SD із стрептококозом та стафілококозом
патолого-анатомічні зміни були мало специфічні. Встановлено запалення слизової оболонки
носової порожнини, запалення легень та судинні розлади, інші макроскопічні зміни були не
виражені.
За асоціативного перебігу PMWS /PCV2-SD із актинобацилярною плевропневмонією
при зовнішньому огляді трупу поросяти встановлено застійну гіперемію й ціаноз шкіри у
ділянці голови, підгруддя, черева, спини і грудної порожнини та ознаки виснаження. Слизова
оболонка очей і ротової порожнини, ануса й кон’юнктиви очей синюшні (ціанотичні). На
розтині найбільш виражені патолого-анатомічні зміни виявлені у легенях, лімфатичних вузлах
голови й грудної порожнини.
Уражені ділянки легень щільної консистенції й мармурові на вигляд (спостерігається
чергування ділянок темно-червоного, червоно-жовтого й сіро-жовтого кольору),
міжчасточкові перетинки потовщені (рис. 9, 10). На плеврі щільнуваті нашарування фібрину.
Між легеневою та реберною листками плеври, між частками легень – тонкі спайки.
За патолого-гістологічного дослідження фібринозно-геморагічна пневмонія, за якої в
альвеолах спостерігали скупчення серозно-фібринозного ексудату. Стінки альвеол
інфільтровані ексудатом з еритроцитами, альвеоли містять велику кількість лімфоцитів і
макрофагів з поодинокими нейтрофільними лейкоцитами, навколо кровоносних судин
виділяли скупчення мононуклеарів. У просвіті бронхів – ексудат з лейкоцитами і
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десквамованими клітинами. Просвіт кровоносних судин заповнений кров’ю із чисельними
мононуклеарами. У гістологічних зрізах встановлені великі ділянки із скупченням моноцитівмакрофагів і лімфоцитів, причому багато лімфоцитів знаходились у стані некрозу у вигляді
каріопікнозу та каріорексису.

Рис. 9. Некротизуюча пневмонія

Рис. 10. Хронічна катарально-гнійна бронхопневмонія

Встановлено типові для актинобацилярної плевропневмонії патоморфологічні зміни,
які характеризувались інтенсивною мононуклеарною ексудацією з перевагою моноцитівмакрофагів і незначною кількістю нейтрофільних лейкоцитів. У тканинах легень – утворення
вогнищ некрозу з переважанням каріопікнозу лімфоцитів і наявністю у легенях одночасно
ділянок із серозно-геморагічною, фібринозною й моноцитарно-лімфоцитарною
інфільтрацією.
За асоціативного перебігу PMWS /PCV2-SD із бордетельозом встановлено, що шкіра
дорсальної поверхні носа зібрана в складку, під внутрішнім кутом очей відмічені колоподібні
риски коричневого кольору, що утворились із засохлих витікань з носа. Тверде піднебіння і
носова перетинка поросяти стоншені. Також встановлено запалення гортані, бронхів і легень.
Запалені слизові оболонки набряклі, вологі, з невеликою кількістю гнійного ексудату. За
гістологічного дослідження слизової оболонки носа, відмічена картина катарально-гнійного
риніту з наявністю ерозій. Спостерігали цитомегалію клітин залозистих міхурів і вивідних
протоків. З боку судинної системи – кавернозне розширення венозних судин, а також
запалення і тромбоз магістральних судин, що живлять слизову оболонку носа.
За асоціативного перебігу PMWS /PCV2-SD із мікоплазмозом на розтині встановлено
лобулярну серозно-катаральну пневмонію інтерстиціального характеру з переважною
локалізацією вогнищ запалення в серцевих і верхівкових ділянках. Уражені ділянки легень
були клиноподібної форми та чітко відмежовані від здорової тканини, щільної консистенції,
червоного кольору з синім відтінком та заповнені тьмяною пінистою рідиною. Морфологічні
зміни характеризувались наявністю межи між ураженою і неураженою ділянками легень з
набряком міжальвеолярних перетинок, більш вираженим у перибронхіальній зоні, основним
його компонентом були еритроцити. В ураженій ділянці відзначено збільшення складчастості
слизової оболонки бронха і потовщення інтими судин.
За асоціативного перебігу PMWS /PCV2-SD із проліферативною ентеропатією та
ешеріхіозом найбільш вагомі морфологічні зміни виявлені у кишечнику, що
характеризувалися збільшенням мезентеріальних лімфатичних вузлів; потовщенням стінки
клубової кишки та зменшенням її довжини. Уражена слизова оболонка кишечника містила
глибокі поздовжні і поперечні складки. Епітелій крипт клубової кишки знаходився у стані
гіперплазії (гіпертрофічний хронічний катар). Крім виснаження лімфоцитів у Пеєрових
бляшках, спостерігали гістіоцитарні та фібробластичні інфільтрати, мікрогранульоми без
некротичних центрів з наявністю зон епітеліоїдних та гігантських клітин та відсутністю зони
лімфоїдних клітин всередині, зони лімфоцитів – зовні (рис. 11, 12). Дистрофія епітеліальних
клітин кишечнику (ентероцитів), частіше гідропічна з появою у цитоплазмі вакуолей
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заповнених цитоплазматичною рідиною. Також встановлено часткову гіпертрофію кишкових
ворсинок.

Рис. 11. Гістологічний препарат клубової кишки
поросяти. Лімфоїдне «виснаження» кишкової
бляшки. Інфільтрація лімфоїдної паренхіми
гістіоцитарними та епітеліоїдними клітинами.
Гематоксилін та еозин. х 400.

Рис. 12. Гістологічний препарат
клубової кишки поросяти. Гіпертрофічний
хронічний катар.
Гематоксилін та еозин. х 200.

За асоціативного перебігу PMWS /PCV2-SD із ротавірусним ентеритом та
сальмонельозом з макроскопічних змін нами відмічене збільшення розмірів мезентеріальних
лімфатичних вузлів, потовщення слизової оболонки клубової кишки виключно в місці
розташування лімфоїдних бляшок. Поза межами лімфоїдних бляшок слизова оболонка
потоншена та ущільнена, що відповідає макроскопічній картині хронічного гіпертрофічного
катарального ентериту. Серозна оболонка вкрита нитками фібрину (фібринозний перитоніт).
У товстому кишечнику ознаки хронічного фібринозного (крупозного) запалення. У печінці
спостерігається дифузне проліферативне запалення з формуванням осередків цирозу.
Мікроскопічні зміни в лімфатичних вузлах та Пеєрових (лімфоїдних) бляшках аналогічні
змінам за попередньої мікробної асоціації.
Проведені дослідження щодо виявлення асоціацій патогенів у PMWS /PCV2-SDуражених свиней, не дають нам підстав позиціонувати PCV-2 в якості єдиного інфекційного
агенту, відповідального за виникнення даної патології. Патоморфологічні зміни у
PMWS /PCV2-SD-уражених свиней відрізнялися різноманітністю та варіювали, у залежності від
ко-інфектанта. Виділення умовно-патогенних мікроорганізмів за PCV2-системномго
захворювання, вказує на імунопатологічні зміни в організмі загиблих поросят, а одночасне коінфікування організму свиней декількома інфекційними агентами , вказує на розвиток
імунодефіцитного стану. Результати наших досліджень доводять, що PCV-2 найбільш
виражено реалізує власні імуносупресивні властивості у комплексі з бактеріально-вірусними
асоціатами.
За імуногістохімічних досліджень
встановлено наявність антигену PCV-2 у
паренхімі всіх без винятку периферичних
лімфоїдних органів. При цьому рівень
експресії
імуногістохімічних
маркерів
змінюється від 20 % до 40 % та більше
відсотків забарвлених клітин. Характерно,
що
зменшення
рівня
експресії
імуногістохімічних
маркерів
взаємопов’язано з масштабами некрозу
Рис. 13. Гістопрепарат лімфатичного вузла
лімфоцитів та проліферації фібробластів.
порожньої кишки з позитивним імуногістохімічним
Максимальний
ступінь
експресії
забарвленням при цирковірусній хворобі свиней
ІІ типу. х 400.
характерний для лімфоїдних компонентів з
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помірно вираженим некрозом лімфоцитів, а мінімальний — для ділянок де переважають
фібробласти та фіброцити (рис. 13).
При дослідженні гістопрепаратів органів з імуногістохімічним забарвленням
встановлено, що антиген циркові руса ІІ типу накопичувався у вигляді дрібних глибок
переважно в цитоплазмі макрофагів (гістоцитів та епітеліоїдних клітин), або
фібробластоподібних ретикулярних клітин в межах лімфоїдної паренхіми органів або
лімфоїдних структур, асоційованих зі слизовими оболонками.
Аналізуючи результати імуногістохімічного дослідження тканин і органів PCVDпоросят, позитивну імунну відповідь отримано при досліджені лімфатичних вузлів (пахових –
81,3 %, клубових – 75,0 %, брижових – 62,5 %, середостінних – 56,3 %), мигдалин – 75,0 %,
селезінки – 56,3 %, легень – 68,8 %, кишечника – 37,5 %, печінки – 31,3 % та нирок – 12,5 %,
а негативну – при досліджені серця та нервовій тканини. Ці результати підтверджують, що
лімфоїдна тканина є – цільовою тканиною для PCV2. На наш погляд особливість розташування
PCV2 та інтенсивність експресії залежали від різних причин: віку хворої тварини, стадії
захворювання, наявності бактеріально-вірусних асоціатів, штаму PCV2 тощо.
ВИСНОВКИ
1. Патоморфологічні зміни в лімфоїдних органах та тканинах в організмі PMWS / PCV2SD-поросят є
універсальними та характеризуються дифузним
продуктивним
(проліферативним) запаленням (макрофагальним та фібробластичним), внаслідок
цирковірусобумовленого некроза та апоптоза лімфоцитів та розвитком імунопатологічних
реакцій, що незворотньо порушує захисні та бар’єрні властивості органів та реалізацію
характерних для відповідних структур функцій.
2. Комплекс інших патологічних процесів, що складається з дистрофічних,
некротичних та запальних змін нелімфоїдних структур є наслідком втрати органами їх
захисних та бар’єрних властивостей паралельно з заміщенням паренхіматозних структур на
стромальні та розвитком фіброзу пухкої волокнистої сполучної тканини.
3. Ураження імунокомпетентних клітин, призводить до розвитку імунодефіцитного
стану і, як наслідок, ко-інфікування бактеріально-вірусними патогенами і різноманіттю
проявів патоморфологічних змін.
4. При проведені імуногістохімічного дослідження найбільш виражене імунне
забарвлення було виявлено у лімфоїдній тканини – 81,3-56,3 %, а також легенях – 68,8 %,
кишечнику — 37,5 % та печінці — 31,3 %. У переважній більшості імунна реакція на PCV2
антиген проявлялась у макрофагах та ретикулярних клітинах. Інтенсивність імунозабарвлення
була пропорційна кількості антигену PCV2 в органах і тканинах, з рівнем експресії
імуногістохімічних маркерів від 20 до 50-70 %.
Перспективи досліджень. Подальші дослідження патоморфологічних та
імунопатологічних аспектів синдрому мультисистемного виснаження поросят будуть
спрямовані на встановлення особливостей та характеру реактивних змін лімфоїдних органів
та тканин на різних стадіях розвитку клінічно вираженої цирковірусної інфекції ІІ типу від
стадії ранньої активної інфекції до стадії розрішення.
POSTWEANING MULTISYSTEMIC WASTING SYNDROME OF PIGLETS,
PATHOMORPHOLOGICAL AND IMMUNOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS
V. V. Evert
Dnipro State Agrarian and Economic University,
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SUMMARY
The author identifies the main pathomorphological and immune-pathological characteristics
of the Post-weaning multi-systemic wasting syndrome of piglets.
It is established that in the organism PMWS / PCV2-SD-piglets, pathomorphological changes
in lymphoid organs and tissues are universal and characterized by focal or diffuse productive
(proliferative) inflammation (macrophagic and fibroblastic), as a result of circovirus-induced necrosis
and apoptosis of lymphocytes and the development of immune-pathological reactions that
irreversibly violates the protective and barrier properties of the organs and the realization of functions
characteristic of the structures concerned.
The complex of other pathological processes consisting of degenerative, necrotic and
inflammatory changes of non-lymphoid structures is a consequence of the loss of organs of their
protective and barrier properties in parallel with the replacement of parenchyma structures by stoma
structures and the development of fibrosis of the loose fibrous connective tissue.
Keywords: POSTWEANING MULTISYSTEMIC WASTING SYNDROME, PCV2SYSTEM DISEASE, MACROSCOPIC CHANGES, MICROSCOPIC CHANGES, LYMPHOID
ORGANS AND TISSUES, EXPRESSION LEVEL, IMMUNOHISTOCHEMISTRY STAINING
СИНДРОМ МУЛЬТИСИСТЕМНОГО ИСТОЩЕНИЯ ПОРОСЯТ,
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
В. В. Эверт
Днипровский государственный аграрно-экономический университет,
ул. Сергея Ефремова, 25, г. Днепр, 49000, Украина
АННОТАЦИЯ
Автором определены основные патоморфологические и иммунопатологические
характеристики характерные для синдрома мультисистемного истощения поросят.
Установлено, что в организме PMWS / PCV2-SD-поросят патоморфологические изменения в
лимфоидных органах и тканях являются универсальными и характеризуются очаговым или
диффузным пролиферативным воспалением (макрофагальным и фибробластическим), в
результате цирковирус-обусловленного некроза и апоптоза лимфоцитов и развитием
иммунопатологических реакций, необратимо нарушает защитные и барьерные свойства
органов и реализацию характерных для соответствующих структур функций. Комплекс
других патологических процессов, состоящих из дистрофических, некротических и
воспалительных изменений нелимфоидных структур является следствием потери органами их
защитных и барьерных свойств параллельно с замещением паренхиматозных структур на
стромальные и развитием фиброза рыхлой волокнистой соединительной ткани.
Ключевые слова: СИНДРОМ МУЛЬТИСИСТЕМНОГО ИСТОЩЕНИЯ, PCV2СИСТЕМНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ,
МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ,
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЛИМФОИДНЫЕ ОРГАНЫ И ТКАНИ, УРОВЕНЬ
ЭКСПРЕССИИ, ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ОКРАШИВАНИЕ.
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У роботі представлені результати клінічних, патологоанатомічних та гістологічних
досліджень туберкульозного запалення та неспецифічних змін органів морських свинок в
експериментальній моделі туберкульозу за порівняльного лікування ізоніазидом та ГКП-305
(N'-(2-(5-((теофілін-7-іл)метил)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетил)ізонікотиногідразиду).
Визначене оптимальне місце введення препарату ГКП-305.
Ключові слова: ТУБЕРКУЛЬОЗ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ, ЛІКУВАННЯ,
ПРЕПАРАТ
ГКП-305
(N'-(2-(5-((ТЕОФІЛІН-7-ІЛ)МЕТИЛ)-4-R-4Н-1,2,4-ТРІАЗОЛ-3ІЛТІО)АЦЕТИЛ)ІЗОНІКОТИНОГІДРАЗИДУ), ІЗОНІАЗИД, ЗМІНИ.
Первинна резистентність виникає, коли людина заражається стійким до ліків штамом
туберкульозу. У людини, у якої немає резистентності до ліків, протягом лікування може
розвинутися вторинна (придбана) резистентність. Остання може розвинутися через
неадекватне лікування, недотримання належним чином призначеного режиму (недотримання
режиму) або приймання неякісних лікарських засобів [1]. Резистентний туберкульоз є
серйозною проблемою охорони здоров'я населення у багатьох країнах, що розвиваються.
Лікування такого туберкульозу займає більше часу та потребує дорожчих ліків. MDR-TB – це
туберкульоз, на який не діють два найефективніші лікарські засоби: рифампіцин та ізоніазид.
Проблема побічної дії ксенобіотиків та протидії їх токсичним проявам залишається
вкрай важливою. Проблема лікування хворих на туберкульоз має значну наукову і соціальну
значимість в умовах глобальної епідемії цього захворювання в світі, і в тому числі в Україні
[2-13].
У роботі розглядаються актуальні питання порівняльної ефективності лікування
ізоніазидом та ГКП-305 хворих на туберкульоз в модельному експерименті на прикладі
морських свинок, уражених штамом мікобактерій туберкульозу.
Мета роботи – вивчення процесу моделювання туберкульозу та його особливості у
морських свинок для подальшого використання результатів експерименту у лікувальній та
науковій практиці.
Матеріали і методи. Дослідження виконані в лабораторії гістології, імуноцитохімії та
патоморфології НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпровського
державного аграрно-економічного університету та навчально-науковій лабораторії з вивчення
епізоотології та інфекційного процесу туберкульозу та мікобактеріозів тварин ДДАЕУ. Для
експерименту взяли 18 морських свинок середньою вагою 250 г. Було сформовано 4 групи із
трьох тварин.
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Препарат вводили так:
1-а група: ізоніазид в дозі 10 мг/кг маси тварини – загальноприйнята доза для лікування
цим препаратом (внутрішньо через ротову порожнину);
2-а група: ізоніазид в дозі 10 мг/кг маси тварини підшкірно;
3-я група: ГКП-305 (схема синтезу) в дозі 10 мг/кг маси тварини внутрішньо через
ротову порожнину;
4-а група: ГКП-305 в дозі 10 мг/кг маси тварини підшкірно. Тривалість лікування
становила 90 діб.

Схема. Синтез ГКП-305:
N'-(2-(5-((теофілін-7-іл)метил)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетил)ізонікотиногідразиду

Контрольна група: морські свинки без лікування (тест на виживання  Кхв); а також
клінічно здорові тварини (Кзд).
Зараження тварин проводили шляхом підшкірного введення M. bovis 100 пасажу в дозі
0,01 мг вологої ваги в об’ємі 0,5 см3 фізіологічного розчину натрій хлориду.
Під час проведення розтину тварин, оцінювали макроскопічні туберкульозні ураження
в у.о. для кожної окремо взятої свинки. Для гістологічного дослідження у кожної свинки брали
реґіонарні до місця зараження лімфовузли, шматочки селезінки, печінки, легень, а також
нирку та поміщали їх у 10 % розчин формаліну.
Патологоанатомічний розтин проводили методом повної евісцерації за Г. В. Шором.
Для патогістологічного дослідження матеріал відбирали одразу після розтину, метод
забарвлення гематоксиліном та еозином. Отримані гістопрепарати досліджували за
допомогою мікроскопу Leica DM1000. Фотофіксація гістопрепаратів проводили цифровою
фотокамерою Leica DFC 295.
Вивчення біохімічних показників крові проводили за допомогою фотометрів
«Microlab-200» та «Vitalab Eclipse» (Merck, Німеччина) із програмним забезпеченням після
постановки реакції відповідними діагностичними тест-наборами фірм «Lachema» Чехія) і
«Ольвекс» (СПб) (Меньшиков В. В, 1982; Алексеев В. В. с соавт., 1992; Назаренко Г. И., 1997;
Тиц H. У., 1997; Колгаров И. Ф. с соавт., 1999; Маршал В. Дж., 2000, Данилова Л. А., 2003).
Статистичну обробку результатів досліджень проводили за допомоги компьютерної
програми Microsoft Office Exсel.
Результати й обговорення. При відтворенні туберкульозу у морських свинок
контрольної групи візуально спостерігали виразки на місці введення культури (рис.1).
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Рис. 1. Виразки на місці введення культури M. bovis 100 пасажу (контроль – заражена тварина).

У легенях, печінці, нирках та селезінці розвивається значний специфічний запальний
процес з формуванням епітеліоїдноклітинних гранульом, які включають багатоядерні клітини,
крім того спостерігаються казеозно-некротичні та дистрофічні зміни (рис. 2-4).

Рис. 2. Вогнища специфічного запалення (контроль – заражена тварина).

Рис. 3. Осередки первинної пневмонії в легенях з гранульомними явищами некрозу в центрі, періфокальне
запалення та туберкульозні бугорки (контроль – заражена тварина).

229

Рис .4. Туберкули на печінці морської свинки (контроль – заражена тварина).

Нами не виявлено патологоанатомічних змін у клінічно здорових тварин (рис. 5-7).
Вогнища специфічного запалення складаються переважно з епітеліоїдних та лімфоїдних
клітин, серед яких визначаються поодинокі гігантські багатоядерні клітини типу ПироговаЛанхганса. Крім того, зустрічаються гістіоцити та плазматичні клітини з ексцентрично
розташованими ядрами, поодинокі одноядерні макрофаги.
У препаратах печінки дистрофічні зміни гепатоцитів, вогнища специфічного запалення
з казеозним некрозом, по периферії яких визначаються лімфоїдно- та епітеліоїдноклітинні
інфільтрати та гігантські багатоядерні макрофаги (рис. 8).

Рис. 5. Печінка без патологічних змін (контроль – клінічно здорова тварина).

Рис. 6. Легені без патологічних змін (контроль – клінічно здорова тварина).
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Рис 7. Серце і селезінка без патологічних змін (контроль – клінічно здорова тварина).

Рис. 8. Дистрофічні зміни гепатоцитів, вогнища специфічного запалення з казеозним некрозом (контроль –
заражена тварина); (гістологічний зріз). Гематоксилін-еозин, х200.

Виражені дистрофічні зміни епітелію прямих канальців. В зоні прямих канальців
визначаються гігантські багатоядерні клітини типу Пирогова-Ланхганса, що свідчить про
значні туберкульозні зміни у нирках (рис. 9).

Рис. 9. Дистрофічні зміни епітелію прямих канальців- гігантські багатоядерні клітини типу Пирогова-Ланхганса
(контроль – заражена тварина); (гістологічний зріз). Гематоксилін-еозин, х200.
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Тканина селезінки містить чисельні вогнища туберкульозного запалення у вигляді зон
казеозного некрозу (рис. 10). По периферії вогнищ зустрічаються великі багатоядерні
макрофаги типу клітин Пирогова-Ланхганса, що свідчить про виражене специфічне запалення.

Рис. 10. Зони казеозного некрозу тканини селезінки (контроль – заражена тварина); (гістологічний зріз).
Гематоксилін-еозин, х200.

Патологічні зміни в органах тварин, заражених M. bovis 100 пасажу, наведені в таблиці.
Аналізуючи таблицю, нами визначено, що в організмі тварин, заражених M. bovis 100
пасажу (контроль) відбуваються характерні патологічні зміни – в легенях осередки первинної
пневмонії з гранульомними явищами некрозу в центрі, періфокальне запалення та
туберкульозні бугорки. В печінці виявлена жирова інфільтрація та жирова дегенерація,
виявлені дифузні та вузликові гістіолімфоцитарні інфільтрати, неспецифічні васкуліти.
Тканина селезінки містить багаточисельні вогнища туберкульозного запалення у вигляді зон
казеозного некрозу. По периферії вогнищ зустрічаються великі багатоядерні макрофаги типу
клітин Пирогова-Ланхганса, що свідчить про виражене специфічне запалення. В селезінці
бугорковий (міліарний туберкульоз), крупноосередковані зміни, туберкульозна
спленомегалія, амілоїдоз.
Також виявлені патологічні зміни в лімфатичних вузлах та нирках. Так, в лімфатичних
вузлах спостерігаються запальні вогнища з наявністю гігантських клітин Пирогова-Лангханса
витягнутої форми та епітеліальних клітин, типових для інфекційних гранульом; а в нирках осередки круглоклітинної інфільтрації, зони росту сполучнотканинної капсули, склероз судин,
гіаліноз, зернисті та жирові переродження канальців. Зміни носять характер вузликових
гістіолімфоцитарних інфільтратів, в клубочках інфільтрація та некроз епітелію капілярів.
Нами проведений порівняльний аналіз впливу 1 % розчину ізоніазиду та ГКП-305 на
організм мурчаків, заражених M. bovis 100 пасажу, при різних способах лікування (підшкірно
та внутрішньо). За результатами спостереження протягом 90 діб нами виявлено, що при
внутрішньому застосуванні ізоніазиду в легенях осередки первинної пневмонії – в центрі
гранульоми явища некрозу, а навколо спостерігається періфокальне запалення та
туберкульозні бугорки (рис. 11, 12); в печінці - жирова дистрофія гепатоцитів (рис. 13); в
селезінці незначні осередки казеозного некрозу, спленомегалія. В лімфатичних вузлах
виявляли запальні вогнища з наявністю гігантських клітин Пирогова-Лангханса; в нирках жирова дистрофія звивистих канальців (рис. 14). На нашу думку такий метод застосування
ізоніазиду приводить до інтоксикації організму хворої тварини, хоча і виявлений
туберкулостатичний ефект по відношенню до контрольної групи (заражені тварини).
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Таблиця
Проби
органів,
відібраних
від тварин
Легені

Печінка

Патологічні зміни в органах тварин, заражених M.bovis 100 пасажу
Групи тварин
Ізоніазид
(реr os)
осередки
первинної
пневмонії –
в центрі
гранульоми, явища
некрозу, а
навколо –
періфокальне запалення та
туберкульо
з-ні
бугорки
жирова
дистрофія
гепатоцитів

Селезінка

незначні
осередки
казеозного
некрозу,
спленомегалія

Лімфатичн
і вузли

запальні
вогнища з
наявністю
гігантських
клітин
ПироговаЛангханса

Нирки

жирова
дистрофія
звивистих
канальців

Ізоніазид
(підшкірно)

ГКП-305
(реr os)

ГКП-305
(підшкірно)

Контроль
(заражені тварини)

без
без
без
осередки первинної
патологічних патологічних патологічних пневмонії – в центрі
змін
змін
змін
гранульоми явища
некрозу, а навколо
спостерігається
періфокальне
запалення та
туберкульозні
бугорки

жирова
дистрофія
гепатоцитів

білкова
дистрофія
гепатоцитів

без
жирова інфільтрація
патологічних та жирова дегенезмін
рація, дифузні та
вузликові гістіолімфоцитарні
інфільтрати,
неспецифічні
васкулити
без
без
без
бугорковий
патологічних патологічних патологічних (міліарний туберкузмін
змін
змін
льоз), крупноосередковані зміни,
туберкульозна
спленомегалія,
амілоідоз
без
без
без
запальні вогнища з
патологічних патологічних патологічних наявністю гігантських
змін
змін
змін
клітин ПироговаЛангханса витягнутої
форми та епітеліальних клітин, типових
для інфекційних
гранульом
білкова
білкова
без
осередки круглодистрофія
дистрофія
патологічних клітинної інфільтрації,
звивистих
звивистих
змін
зони росту сполучноканальців
канальців
тканинної капсули,
склероз судин нирки,
гиаліноз, зернисті та
жирові переродження
канальців. Зміни
носять характер
вузликових
гістіолімфоцитарних
інфільтратів, в нирках
– різкий застій, в клубочках інфільтрація та
некроз епітелію
капілярів
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Контроль
(клінічно
здорові
тварини)
без
патологічних
змін

без
патологічних
змін

без
патологічних
змін

без
патологічних
змін

без
патологічних
змін

Рис. 11. Осередки первинної пневмонії в легенях, гранульоми явища некрозу (Ізоніазид, внутрішнє
застосування); (гістологічний зріз). Гематоксилін-еозин, х200.

Рис. 12 Періфокальне запалення та туберкульозні бугорки в легенях (Ізоніазид, внутрішнє застосування);
(гістологічний зріз). Гематоксилін-еозин, х40.

Рис. 13. Жирова дистрофія гепатоцитів (Ізоніазид, внутрішнє застосування); (гістологічний зріз).
Гематоксилін-еозин, х200.
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Рис. 14. Осередки казеозного некрозу в нирках (Ізоніазид, внутрішнє застосування); (гістологічний зріз).
Гематоксилін-еозин, х200.

Отже лікування ізоніазидом значно зменшило інтенсивність туберкульозного
ураження, але повністю його не ліквідувало, що підтверджувалося наявністю невеликих
вогнищ туберкульозного ураження в легенях, лімфатичних вузлах та селезінці. Застосування
ізоніазиду підшкірно тварині, зараженій M. bovis 100 пасажу призвело до постійного
туберкулостатичного впливу: в легенях, селезінці, лімфатичних вузлах нами не виявлені
патологічних змін, характерних до туберкульозних уражень, хоча в печінці виявили жирову
дистрофію гепатоцитів, а в нирках - білкову дистрофію звивистих канальців (рис. 15).

Рис. 15. Жирова дистрофія гепатоцитів (Ізоніазид, підшкірне застосування); (гістологічний зріз).
Гематоксилін-еозин, х200.

Позитивні результати отримані при застосуванні препарату ГКП-305, при чому навіть
використання 1% розчину внутрішньо впливає туберкулостатично, лише в печінці та нирках
незначна білкова дистрофія гепатоцитів та звивистих канальців (рис. 16).
Підшкірне введення препарату ГКП-305 підтверджує володіння туберкулостатичним
ефектом краще, ніж ізоніазид, без патологічних змін в легенях, печінці, селезінці, лімфатичних
вузлах та нирках (рис. 17-20).
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Рис.16. Білкова дистрофія гепатоцитів (препарат ГКП-305, внутрішнє застосування); (гістологічний зріз).
Гематоксилін-еозин, х200

Рис. 17. Легені тварини (препарат ГКП-305, підшкірне застосування); (гістологічний зріз).
Гематоксилін-еозин, х200

Рис. 18. Лімфатичний вузол тварини (препарат ГКП-305, підшкірне застосування); (гістологічний зріз).
Гематоксилін-еозин, х100
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Рис.19. Селезінка тварини (препарат ГКП-305, підшкірне застосування); (гістологічний зріз).
Гематоксилін-еозин, х200

Рис. 20. Печінка тварини (препарат ГКП-305, підшкірне застосування); (гістологічний зріз).
Гематоксилін-еозин, х200

ВИСНОВКИ
Наведені приклади представляють результати клінічних, патологоанатомічних та
гістологічних досліджень ознак туберкульозного запалення та неспецифічних змін в органах
морських свинок з експериментальною моделлю туберкульозу при порівняльному аналізі
лікування ізоніазидом та ГКП-305 за різним місцем введення. В умовах експерименту
підшкірне введення ГКП-305 в дозі 10 мг/кг маси тварини призводить до відсутності
специфічних та неспецифічних проявів запалення в легенях, печінці, нирках та селезінці.
Перспективи досліджень. Триватиме вивчення ефективності теофільних препаратів в
умовах виробництва.
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SUMMARY
The paper presents the results of clinical, pathoanatomical and histological studies of
tuberculous inflammation and non-specific changes in guinea pig organs in the experimental model
of tuberculosis in the comparative treatment of isoniazid and GCP-305. The optimum place of
introduction of the drug GKP-305 has been determined.
Keywords: TUBERCULOSIS, MODEL, TREATMENT, PREPARATION GKP-305,
ISONIAZID, EXPERIMENT, CHANGES.
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АННОТАЦИЯ

В работе представлены результаты клинических, патологоанатомических и
гистологических исследований туберкулезного воспаления и неспецифических изменений
органов морских свинок в экспериментальной модели туберкулеза при сравнительном
лечении изониазида и ГКП-305. Определено оптимальное место введения препарата ГКП-305.
Ключевые слова: ТУБЕРКУЛЕЗ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ, ЛЕЧЕНИЕ,
ПРЕПАРАТ ГКП-305, ИЗОНИАЗИД, ИЗМЕНЕНИЯ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ahmad S. Recent advances in the diagnosis and treatment of multidrug-resistant
tuberculosis [Text] / S. Ahmad, E. Mokaddas // Respir. Med. – 2009. – Vol. 103. – P. 1777-1790.
2. De la Rua-Domenech R. Human Mycobacterium bovis infection in the United Kingdom:
incidence, risks, control measures and review of the zoonotic aspects of bovine tuberculosis [Text]/
R. de la Rua-Domenech // Tuberculosis (Edinb). – 2006. – Vol. 86. – P. 77-109.
3. Bovine tuberculosis: an old disease but a new threat to Africa [Text] / W. Y. Ayele,
S. D. Neill, J. Zinsstag [et al.] // Int. J. Tuberc. Lung Dis. – 2004. – Vol. 8. – P. 924-937.
4. Tuberculosis from Mycobacterium bovis in binational communities, United States [Text] /
T. C. Rodwell, M. Moore, K. S. Moser [et al.] // Emerg. Infect. Dis. – 2008. – Vol. 14. – P. 909-916.
5. Mycobacterium bovis tuberculosis: from animal to man and back [Text] / A. Fritsche,
R. Engel, D. Bhul [et al.] // Int. J. Tuberc. Lung Dis. – 2004. – Vol. 8. – P. 903–904.
6. Akpabio U. A review on bovine tuberculosis [Text] / U. Akpabio // J. Vet. Adv. – 2015. –
Vol. 5 (3). – P. 841-847.
7. Bovine tuberculosis: a review of current and emerging diagnostic techniques in view of
their relevance for disease control and eradication [Text] / I. Schiller, B. Oesch, H. M. Vordermeier
[et al.] // Transbound. Emerg. Dis. – 2010. – Vol. 57. – P. 205-220.
8 Морфологія та культуральні властивості дисоціативних форм Micobacterium bovis
культивованих за 3 та 37 С [Текст] / О. М. Кулішенко, П. О. Давиденко, О. А. Ткаченко [та

238

ін.] // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2015. – Т. 3, № 1
(49). – С. 88-93.
9. Вплив препарату 5-тієніл-1,2,4-триазолін-3тіону на морфологію, тинкторіальні
властивості патогенних та дисоціативних форм M. bovis [Текст] / О. А. Ткаченко,
В. В. Зажарський, П. О. Давиденко [та ін.] // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та
екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського державного аграрно-економічного
університету. – 2015. – Т. 3, № 1. – C. 91-100.
10. The influence of GKP-305 on the cultural properties of M. bovis of pathogenic strains and
dissociative forms [Text] / V. Zazharskiy, P. Davydenko, I. Biben [et al.] // НТБ НДЦ біобезпеки та
екологічного контролю ресурсів АПК. – 2014. – № 3, Т. 2. – С. 90-94.
11. Biological properties of dissociative L-and other forms of Mycobacterium bovis [Text] /
O. A. Tkachenko, P. O. Davydenko, V. V. Zazharskiy [et al.] // Вісник Дніпропетровського
університету. Біологія, екологія. – 2016. – Т. 24, вип. 2. – С. 338-346.
12. Synthesis and research of the impact of new derivatives of 4-R-3- (morpholinomethyl)4H-1, 2, 4-triazole-5-thiol on cultural attributes of pathogenic М. bovis [Text] / R. Shcherbyna,
V. Parchenko, A. Safonov [et al.] // Res. J. Pharm., Biol. Chem. Sci., 2018. – 9 (2). – P. 70-79.
13. Порівняльна оцінка культуральних властивостей M. bovis за дії різних концентрацій
ПГКП-135 та ізоніазіду / В. В. Зажарський, П. О. Давиденко, О. М. Кулішенко [та ін.] //
Науково-теоретичний збірник Житомирського національного агроекологічного університету,
2017. – Випуск 2 (63). – т.3. – С. 93–100.
Рецензент – П. М. Скляров, д. вет. н., професор, ДДАЕУ.

239

ВІДТВОРЕННЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ

УДК 619:636.2:616-072.2:636.082.456

ПОШИРЕНІСТЬ МЕТАЛОНОСІЙСТВА І ТРАВМАТИЧНОГО
РЕТИКУЛІТУ СЕРЕД КОРІВ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ
ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІЗ ВИНИКНЕННЯМ ОТЕЛЬНОЇ
ТА ПІСЛЯОТЕЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ
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Старий бульвар, 7, м. Житомир, 10008, Україна
Досліджено розповсюдження металоносійства і травматичного ретикуліту у корів
приватного сектору та їх взаємозв’язок з виникненням отельної і після отельної патології.
Слід зазначити, що з 426 випадків захворювання корів травматичним ретикулітом, що
протікав у субклінічній чи в гострій формі, у 173 корів (40,6 %) одночасно зазначалося
затримання плодових оболонок, у 43 корів (10,01 %) - хронічний післяотельний ендометрит,
який розвинувся після субінволюції матки, у 104 корів і телиць (24,41 %) - хронічний
прихований ендометрит. Таким чином простежується прямий зв'язок між прихованим
металоносійством, приводячим до хронічного ретикуліту, і патологією отельного та
післяотельного періоду. Доведено, що поєднане зондування магнітним зондом з подальшою
підшкірної ін'єкцією тканинного препарату «Фетоплацентату» є ефективним методом
лікування корів при травматичному ретикуліті.
Ключові
слова:
КОРОВА,
ЗОНДУВАННЯ,
МЕТАЛОНОСІЙСТВО,
ТРАВМАТИЧНИЙ
РЕТИКУЛІТ,
ОТЕЛЕННЯ,
ПІСЛЯОТЕЛЬНИЙ
ПЕРІОД,
ФЕТОПЛАЦЕНТАТ.
Основою ефективного ведення сільськогосподарського виробництва є забезпечення
різнобічного динамічного розвитку всіх його галузей і на цій основі збільшення виробництва
високоякісних продуктів харчування для населення країни і сировини для промисловості.
Організація відтворення стада великої рогатої худоби – це складний комплекс
організаційно-господарських, агрономічних, зооінженерних і ветеринарних заходів у
загальному технологічному циклі виробництва молока і м’яса. Чим інтенсивніше
використовується молочне поголів’я, тим більше одержують приплоду, що дозволяє
швидшими темпами нарощувати кількість худоби, проводити ретельний відбір
високопродуктивних тварин і на цій основі вести поглиблену селекційно–племінну роботу [1–
4].
У зв’язку з цим, особливо актуальне значення набувають дослідження і впровадження
в практику тваринництва заходів, направлених на інтенсифікацію відтворення стада у власних
присадибних господарствах громадян.
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Існує певний взаємозв'язок між прихованим металоносійством, що призводив до
хронічного ретикуліту, і патологією отельного та післяотельного періоду. З клінічного досвіду
відомо, що після вилучення з сітки травмуючих сторонніх предметів за допомогою магнітного
зонда, у значного відсотка тварин протягом досить тривалого часу зберігаються ознаки
ретикуліту. Цей факт іноді змушує сумніватися в якості проведеної процедури або в
правильності поставленого раніше діагнозу [1, 5–7].
Аналіз результатів вимушеного забою тварин, зробленого за згодою власників, виявив
різноманітні форми патології. В корів були виявлені множинні абсцеси в області грудини,
абсцеси печінки, гангрену легенів. У деяких тварин, забитих з симптомами гострого
травматичного ретикуліту, були виявлені абсцеси в області сітки розміром від 5 до 67 мм в
діаметрі, стінки ранових каналів після вилучення чужорідних предметів знаходилися в стані
некрозу. Відзначалися також ерозії епітелію сітки і вогнища локального перитоніту [1, 4-9].
Мета досліджень – дати оцінку стану відтворення поголів’я корів в присадибних
господарствах громадян зони обслуговування Киківської дільничної лікарні ветеринарної
медицини та вивчити методи лікування корів при затримці посліду, гострого і хронічного
ендометриту ускладненого травматичним ретикулітом.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на поголів'ї великої рогатої худоби у віці
від 1,5 до 17 років, чорно-рябої, червоної степової, української сірої і симентальської порід.
Тварини належали індивідуальним власникам приватних господарств, які проживають в зоні
обслуговування Киківської дільничної лікарні ветеринарної медицини Новоград-Волинського
району, Житомирської області.
Збір даних здійснювався безпосередньо в ході проведення профілактичних планових
заходів, надання терапевтичної допомоги коровам за різних незаразних захворювань. Окрім
цього було проаналізовано матеріали звітності дільничної лікарні за останні 7 років.
Для визначення поширеності металоносійства у великої рогатої худоби із способів,
описаних в різних літературних джерелах (П. П. Герцен; А. М. Смирнов, та ін.), нами були
випробувані спосіб С. І. Смирнова (проба холки), вісцеросенсорна проба і діагностика за
допомогою металоіндикатора. Основним критерієм достовірності застосовуваних способів
діагностики стало проведення зондування магнітними зондами систем Меліксетяна і
Коробова, а також подальше спостереження за станом тварин.
Постановка діагнозу на травматичний ретикуліт здійснювалася за даними анамнезу,
клінічного обстеження, в тому числі і з застосуванням «проби холки» С.І. Смирнова і
вісцеросенсорної проби, а також за результатами лікувального та профілактичного зондування
передшлунків корів магнітними зондами Меліксетяна і Коробова.
Методика проби С. І. Смирнова на біль в ділянці холки.
При дослідженні тварини обережно накладали долоні обох рук на шкіру заднього схилу
холки. Потім кінчиками пальців поступово надавлюють на досліджувану ділянку (без
захоплення шкірної складки) і при досягненні максимального натискання різко припиняли
дію. Позитивною пробу вважали при неспокої тварини, витягуванні шиї, прогинання спини і
кінцівок, стогнанні.
Методика проведення вісцеросенсорної проби.
Пробу виконують на прив'язаній або фіксованій на прив'язі тварині. Додаткових
методів фіксації не застосовували. Для здійснення діагностики спокійно підходили до тварини
збоку (ліворуч або праворуч) і торкалися однією рукою до лопатки, а іншу прикладали і
тиснули на область підгрудка, на 10-15 см нижче плече-лопаткового суглоба. Якщо тварина
не реагувала болісно, то рукою захоплювали складку шкіри в цій області, без докладання
значного зусилля, і утримували її протягом 30 секунд. Маніпуляції виробляли по черзі з обох
сторін. Під час проведення маніпуляції уважно спостерігали за реакцією тварини. Ступінь
вираженості реакції тварини на пробу визначали в залежності від її поведінки.
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Коровам із симптомами гострого ретикуліту травматичного походження після
зондування магнітним зондом також призначали ін'єкції «Фетоплацентату» з розрахунку 7 мл
на 100 кг живої маси в суміші з 0,5 % розчином новокаїну 1:1. Інтервал між ін'єкціями становив
7-10 діб.
Ефективність проведеного лікування визначали за термінами клінічного одужання
тварин.
Результати й обговорення. За період з 2012 по 2018 рік нами було зафіксовано 439
випадків захворювання корів травматичним ретикулітом. Ступінь вираженості симптомів
ураження сітки варіювала від слабкої, коли діагноз був поставлений тільки на підставі
результатів детального клінічного обстеження та аналізу даних анамнезу, до важкої, коли
відзначалася тривала анорексія, хронічна гіпотонія передшлунків, і, як наслідок цього, сильне
виснаження і втрата молочної продуктивності тварини. Ці дані, в свою чергу, з об'єктивних
причин не відображають повну картину наявності в корів даної патології. Однією з таких
причин є особливість роботи ветеринарного фахівця з тваринами, що належать
індивідуальним власникам. Проблема в тому, що ці тварини можуть бути піддані клінічним
дослідженням, як правило, лише після звернення їх власника за ветеринарною допомогою.
Деякі хворі тварини просто піддаються забою.
Переважна більшість звернень за допомогою з приводу порушень роботи передшлунків
припадає на перше півріччя. Цей пік збігається з найважчим для тварини періодом, коли в
селянських господарствах добігають кінця запаси фуражу, відбувається більшість отелень і
починається перехід на весняно-літнє утримання, тобто вихід на пасовища.
У цих умовах часто мають місце випадки, коли перші симптоми захворювання просто
залишаються непоміченими або неправильно інтерпретуються не тільки доглядають за
твариною селянами, а й, найчастіше, самими ветеринарними фахівцями. Як приклад можна
привести випадки, коли симптоми травматичного ретикуліту були витлумачені як
передвісники отелення, і як результат погіршення в годівлі. У нещодавно отелившихся корів,
особливо якщо отелення протікали з ускладненнями, відсутність апетиту, жуйки, різке
зниження продуктивності і порушення моторики передшлунків власники тварин приймали за
ознаки розвитку в статевих органах запального процесу або інтоксикації, що виникла, на їхню
думку, в результаті розкладання не відокремлених ділянок плодових оболонок. У результаті
цього, замість прийняття екстрених заходів по вилученню з передшлунків травмуючих
сторонніх предметів, тваринам призначають внутрішньовенні інсталяції гіпертонічних
розчинів глюкози і хлористого кальцію, руменаторні препарати або ж ударні дози
антибіотиків. Як наслідок цього, захворювання переходить у менш виражену хронічну форму
або розвиваються такі його ускладнення, як перитоніт і ураження прилеглих органів (печінки,
діафрагми, легень, перикарда й ін.).
На підставі даних, отриманих при виконанні 439 процедур зондування магнітними
зондами, що проводиться як з лікувальною, так і з профілактичної метою, можна
стверджувати, що носійство металевих сторонніх предметів у передшлунках корів в
приватному секторі сягає 100 %. При цьому кількість предметів, їх форма і розмір у різних
тварин сильно відрізнялися, що обумовлено, на нашу думку, цілим рядом факторів, таких як
характер і форма феромагнітних домішок в концентратах і відходах промислової переробки
цукрових буряків та яблук, недотримання правил згодовування худобі кухонних відходів,
місце випасу тварини, незбалансованість раціону по мінеральних речовин, вік тварини тощо.
Сторонні предмети, витягнуті магнітними зондами у 13 корів (2,96 %), не містили
реальної небезпеки для життя і здоров'я тварин. Вони представляли собою крупинки іржі,
безформні шматки металу, гайки, болти, кульки від підшипників, частини рибальського
спорядження тощо. Навіть якщо в сітці накопичувалася значна маса таких частинок, ознак
порушення моторики передшлунків у корів не відзначалося.
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У разі клінічного прояву ретикуліту, у 426 корів (97,04 %) виявляли інший вид
металевих об'єктів, що представляють собою цвяхи різного розміру, шматки дроту довжиною
від декількох міліметрів до 17 см і товщиною від часток міліметра до 3-4 мм,
шматки пилкового полотна і жерсті, металеву стружку, уламки лез від безпечної бритви,
швейні голки, шпильки та ін.
Як вже говорилося вище, основний пік звернень, пов'язаних з травматичним
ретикулітом, припадав на період масового отелення та виходу худоби на пасовища. Було
відмічено, що клінічний прояв травматичного ретикуліту корів найчастіше спостерігався на 35-ту добу післяотельного періоду або протягом першого тижня після виходу на пасовище.
Саме потуги в момент отелення та підвищення рухової активності тварини при його
випасі і були, на нашу думку, основними причинами входження чужорідних металевих
предметів в стінку сітки, з подальшим розвитком запального процесу, або загостренням
травматичного ретикуліту що протікав у хронічній або прихованій формі. Але нерідко ознаки
травматичного ретикуліту виявлялися в останні місяці тільності або в момент отелення. В
останньому випадку відзначалися або слабкі потуги, або ж вони зовсім відсутні.
Наочним прикладом цього може служити клінічний випадок з коровою "Ланя". Вік
тварини 10 років, протягом останніх 6 років корові надавали рододопомогу при кожному
отеленні, тому що кожного разу після прорізування плода у неї були відсутні потуги. У
післяотельний період клінічних ознак ретикуліту у тварини не спостерігалось. Влітку 2015
року власники черговий раз звернулися за допомогою у зв'язку з патологією отельного
процесу. Як і в попередніх випадках, після відходження навколоплідних рідин родовий процес
припинився. Потуги у корови не спостерігалися. При виконанні проби на металоносійство в
порожнині сітки чужорідних предметів – встановили позитивну реакцію.
Для перевірки припущення про металоносійство у даної тварини було проведено
зондування магнітним зондом Коробова. Уже через 20 хвилин після введення в сітку магніту
були відзначені перші потуги, які помітно посилювалися протягом наступного часу. Через
годину, до моменту витягання магнітного зонда, з родових шляхів з'явилися грудні кінцівки,
голова теляти. Через 15 хвилин після закінчення процедури зондування корова отелилася
самостійно, перший раз за 8 років. При огляді металевих сторонніх предметів, витягнутих з
сітки, було встановлено, що всі вони являють собою шматки дроту або цвяхів довжиною від 3
до 7,5 см діаметром 3-4 мм. Їх кінці з плином часу загострилися під дією хімічної реакції з
вмістом сітки і завдавали болю при потугах, але товщина об'єктів не дозволяла їм потрапити
в стінку органу на значну глибину. У наступні 2 роки отелення у корови проходили без
сторонньої допомоги, що зайвий раз доводить правильність нашого припущення про те, що
травмують сторонні предмети в передшлунках корів можуть не тільки провокувати
порушення роботи органів шлунково-кишкового такту, а й бути причиною порушення
перебігу отельного процесу. Наведений вище випадок з клінічної практики ще раз показує
важливість встановлення та правильної інтерпретації симптомів прихованого
металоносійства.
Часто виявляли ознаки травматичного запалення сітки корови, у яких раніше було
зареєстровано затримання плодових оболонок. При зондуванні корів, у яких було затримання
плодових оболонок, магнітними зондами Меліксетяна і Коробова встановлено, що у 173
(89,2%) корів, в сітці були присутні гострі сторонні предмети, здатні проникнути в стінку сітки
або пошкодити її. Гострі сторонні предмети були присутні так само в сітці у всіх 43 корів з
хронічним післяотельним ендометритом, що розвинувся після субінволюції матки.
Було проведено порівняння різних методів діагностики металоносійства і
травматичного ретикуліту у корів. Так як тварини-металоносії є потенційно схильними до
захворювань травматичним ретикулітом, перитонітом і перикардитом, давно постало питання
про вибір способу, що дозволяє з високим ступенем достовірності виявляти наявність в сітці
у тварин гострих сторонніх предметів, здатних викликати дані ускладнення.
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Нами був випробуваний спосіб С. І. Смирнова (проба холки) і діагностика за
допомогою металоіндикатора. Основним критерієм достовірності застосовуваних способів
стало проведення зондування магнітними зондами системи Меліксетяна і системи Коробова.
Найменшу ефективність при діагностиці металоносійства забезпечило застосування
металоіндикатора. Лише у 12,4 % обстежених корів з клінічним ретикулітом прилад
зафіксував наявність металевих предметів. Це дозволило встановити, що в сучасних умовах
використання металоіндикатора для виявлення травмуючих металевих предметів в
передшлунках корів пов'язане з цілим рядом труднощів. Так, здатність приладу виявилася
недостатньою для виявлення тонкого дроту, здатного за короткий проміжок часу глибоко
проникати в стінку органу або навіть перфорувати її. Крім того, в силу специфіки пристрою
приладу він не здатний виявляти шматки скла та кераміки, які нерідко можна виявити в сітці
при руменотомії або при забої тварини.
Дещо більшу достовірність мав спосіб С. І. Смирнова (проба холки). З 437 тварин з
травматичним ретикулітом позитивна реакція на пробу Смирнова відзначена у 73 корів, що
дозволяє вважати пробу ефективної в 16,7 % випадків. На підставі досвіду дослідження тварин
металоносіїв із застосуванням цієї проби необхідно зауважити, що вона досить інформативна
лише при клінічно вираженому ретикуліті, що супроводжується сильною больовою реакцією.
У тварин, які проявляють вищевказані ознаки, дана проба в переважній більшості випадків не
відображала наявності в сітці травматичних сторонніх предметів. При натисканні на
вищевказану зону пальцями, тварини взагалі не реагували, або реакція була неспецифічною, у
вигляді занепокоєння і спроб уникнути впливу на ділянку холки. Такою ж була реакція і у
багатьох абсолютно здорових тварин. При обережному захопленні складки шкіри в ділянці
заднього схилу холки також відзначалася неспецифічна захисна реакція, що не дозволяє
впевнено судити про наявність чи відсутність травмуючих сторонніх предметів.
Всім тваринам, у яких із передшлунків були витягнуті колючі металеві предмети,
вводили підшкірно 40 мл препарату «Фетоплацентат» з рівною кількістю 0,5 %-го розчину
новокаїну. У більшості корів через 2-3 дня відзначали нормалізацію моторики передшлунків і
відновлення апетиту. Слід зазначити, що у важких випадках нормалізація функції шлунковокишкового тракту наступала лише через 7-10 діб. Молочна продуктивність відновлювалася
через 8-20 діб, що залежало від тяжкості захворювання. Зазвичай однієї підшкірної ін'єкції
препарату для одужання було достатньо, але в деяких випадках було потрібно 2-3 ін'єкції, які
виконували з інтервалом 7 діб.
Підводячи підсумок вищевикладеному, слід зазначити, що з 426 випадків захворювання
корів травматичним ретикулітом, що протікає в прихованій, субклінічної чи в гострій формі,
у 173 корів (40,6 %) одночасно зазначалося затримання плодових оболонок, у 43 корів (10,01
%) - хронічний післяродовий ендометрит, який розвинувся після субінволюції матки, у 104
корів і телиць (24,41 %) - хронічний прихований ендометрит.
Таким чином, простежується прямий зв'язок між прихованим металоносійством, який
приводить до хронічного ретикуліту, і патологією отельного та післяотельного періоду.
Поєднане зондування магнітним зондом з подальшою підшкірної ін'єкцією препарату
«Фетоплацентат» є ефективним методом лікування корів при травматичному ретикуліті.
ВИСНОВКИ
1. Металоносійство у корів, що належать індивідуальним власникам, досягає майже
100 %, що має прямий зв'язок з виникненням отельної та післяотельної патології.
2. Для діагностики травматичного ретикуліту і металоносійства у корів пропонуємо
використовувати шкірну вісцеро-сенсорну пробу. При встановленні позитивної реакції
рекомендуємо виймати сторонні предмети із сітки магнітним зондом з наступним підшкірним
введенням препарату «Фетоплацентат» в дозі 7 мл на 100 кг живої маси.
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Перспективи досліджень. Запропонувати, обґрунтувати та впровадити в практику
методи діагностики травматичного ретикуліту і металоносійства у корів та терапевтичну
ефективність застосування тканинного препарату «Фетоплацентату».
PREVALENCE OF METALLIC FOREIGN-BODY INGESTION
AND TRAUMATIC RETICULITIS AMONG COWS OF PRIVATE SECTOR
AND THEIR INTERRELATION WITH CALVING AND POST-CALVING PATHOLOGY
V. V. Zakharin, G. P. Grischuk, L. H. Yevtukh, V. Z. Trohymenko
Zhytomyr National Agrarian and Ecological University
7, Staryi boulevard, Zhytomyr, 10008, Ukraine
SUMMARY
Ingesting of metallic foreign objects and traumatic reticulitis in cows of private sector and
their interrelation with the occurrence of calving and post-calving pathology has been investigated.
It should be noted, that out of 426 cases of cows with traumatic reticulitis in subclinical or acute form
173 cows (40.6%) had simultaneous detention of membranes, 43 cows (10.01%) had chronic postcalving endometritis, which developed after uterine sub-involution and 104 cows and heifers
(24.41%) had chronic concealed endometritis. Thus, direct interrelation between metallic foreignorganism ingestion which leads to chronic reticulitis, and pathology of calving and post-calving
period can be observed. The effectiveness of combined appliance of magnetic probing with the
following subcutaneous injection of tissue medication "Fetoplacentat" in treatment of traumatic
reticulitis in cows has been proved.
Keywords: COW, PROBING, METALLIC FOREIGN-BODY INGESTION, TRAUMATIC
RETICULITIS, CALVING, POST-CALVING PERIOD, FETOPLACENTAT.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МЕТАЛЛОНОСИТЕЛЬСТВА И ТРАВМАТИЧЕСКОГО
РЕТИКУЛИТА СРЕДИ КОРОВ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ОТЕЛЬНОЙ И ПОСЛЕОТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
В. В. Захарин, Г. П. Грищук, Л. Г. Євтух, В. З. Трохименко
Житомирский национальный агроэкологический университет
Старый бульвар, 7, г. Житомир. 10008, Украина
АННОТАЦИЯ
Исследовано распространение металлоносительства и травматического ретикулита у
коров частного сектора и их взаимосвязь с возникновением отельной и послеотельной
патологии. Следует отметить, что из 426 случаев заболевания коров травматическим
ретикулитом, протекавшего в субклинической или в острой форме, в 173 коров (40,6%)
одновременно отмечалось задержания плодных оболочек, в 43 коров (10,01%) - хронический
послеродового эндометрит, развившийся после субинволюции матки, в 104 коров и телок
(24,41%) - хронический скрытый эндометрит. Таким образом, прослеживается прямая связь
между скрытым металлоносительством, приводя к хроническому ретикулиту и патологией
отельного и послеотельного периода. Доказано, что совместное зондирования магнитным
зондом с последующей подкожной инъекцией тканевого препарата «Фетоплацентат» является
эффективным методом лечения коров при травматическом ретикулите.
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РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦІЯ КОРІВ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОЛІМОРФІЗМОМ
СИСТЕМ БІЛКІВ ТА ЕНЗИМІВ КРОВІ
В. В. Каплінський, канд. вет. наук, с. н. с.,
Г. М. Седіло, д-р с.-г. наук, професор, академік НААН,
С. С. Вовк, д-р біол. наук, професор,
О. І. Стадницька, канд. с.-г. наук
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. Грушевського 5, с. Оброшино, Пустомитівський р-н., Львівська обл., 81115, Україна
У статті наведені результати аналізу показників репродуктивної функції та частоти
акушерсько-гінекологічних захворювань корів української чорно-рябої породи у зв’язку з
визначеними поліморфними системами білків сироватки крові та ензимів. Отримані дані
аналізу показників репродуктивної здатності корів з урахуванням поліморфних систем білків,
ензимів крові свідчать про можливість їх використання для ведення цілеспрямованої селекції
з метою створення високопродуктивного та резистентного до захворювань молочного стада
корів.
Ключові слова: КОРОВИ, ПОЛІМОРФІЗМ СИСТЕМ БІЛКІВ ТА ЕНЗИМІВ КРОВІ,
РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦІЯ, АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ.
Покращення репродуктивної функції корів, зменшення частоти акушерських і
гінекологічних захворювань можливе за умов ефективних способів їх прогнозування і
профілактики, раціонального лікування, спрямованого відбору тварин у ранньому віці з
певними фізіологічними і біохімічними показниками та імуногенетичними ознаками, серед
яких заслуговують великої уваги поліморфні системи білків (ензимів). Переваги останніх
перед іншими показниками у тому, що вони формуються у період внутрішньоутробного
розвитку плода, не змінюються з віком тварин і під впливом зовнішніх факторів.
Дослідження, які проводяться в багатьох країнах світу, свідчать, що найбільш вагомою
причиною та основним чинником стійкості корів до захворювань, серед безлічі інших, є
генетична детермінованість цієї ознаки, а ступінь резистентності певним чином залежить від
спадкових властивостей батьків [1-5].
Цим зумовлений інтерес до генетичних маркерів, застосування яких дає змогу
здійснювати маркер-асоційовану селекцію і прогнозувати здоров’я тварин та їх господарськокорисні якості [7, 8].
Зв’язок між сприйнятливістю навіть до однієї і тієї самої хвороби, але в різних порід
тварин, не носять постійного характеру, тобто не має того самого генетичного маркера, що
може бути пов’язаний з відсутністю генетичного зчеплення за полігенного успадкування
хвороб, тому пошук генетичних маркерів хворих і здорових тварин набуває особливого
практичного значення для створення стад, стійких до хвороб, особливо акушерськогінекологічних [9].
Метою досліджень було провести оцінку репродуктивної здатності поголів’я
тварин, визначити в сироватці крові поліморфні системи білкових макромолекул та ензимів
та встановити їх зв'язок з показниками репродуктивної функції, резистентністю до
акушерсько-гінекологічної патології у корів. Головна стратегія наведених результатів
досліджень полягає у вивченні можливості використання молекулярно-генетичного аналізу
великої рогатої худоби для виявлення імуногенетичних маркерів з метою теоретичного
обґрунтування їх застосування для формування високопродуктивного та резистентного до
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акушерсько-гінекологічної патології дійного стада корів.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на 65 коровах української чорно-рябої
молочної породи (західний внутрішньопородний тип) віком 5-9 років, живою масою 550600 кг в ДП «ДГ «Оброшино» Інституту сільського господарства Карпатського регіону
НААН.
Акушерсько-гінекологічну диспансеризацію корів проводили за методикою
М. В. Косенка та співавт. [3].
Критерієм оцінки репродуктивної функції корів були: тривалість тільності, час
першого осіменіння після отелення, сервіс-період, індекс осіменіння; запліднюваність після
першого осіменіння, всього запліднених (загальна кількість запліднених тварин за період
досліджень), народження близнят.
Резистентність корів до акушерської і гінекологічної патології визначали за частотою
захворювань і ускладнень, а саме: до акушерської патології, %: в час тільності (аборти); родів
(неправильні розміщення плода, слабкі потуги і перейми, затримання посліду); післяродовий
період (субінволюція, випадіння матки, післяродові ендометрити); до гінекологічної патології,
%: гострі і хронічні ендометрити; персистентне жовте тіло, кісти (атрофія) яєчників. Для
об’єктивного визначення частоти акушерської і гінекологічної патології у піддослідних
тварин, встановлення вірогідності відхилень, проведення дисперсного аналізу
використовували розроблені коефіцієнти резистентності з врахуванням фізіологічних
періодів: тільності, отелення, після отелення [12].
Матеріалом для генетико-біохімічних досліджень була кров корів. Поліморфізм білків
сироватки крові - трансферинів, постальбумінів визначали методом диск-електрофорезу в
7,5 % поліакриламідному гелі за удосконаленою нами системою приготування розділяючих
гелів (U. Laemmli, 1970), яка забезпечує економію часу і реактивів для приготування гелів [10].
Для оцінки фракційного складу білків сироватки крові їх поліморфізму викорстовували метод
типізації за В. М. Холодом [12].
Ізоформи ензимів (%) антиоксидантного захисту визначали методом електрофорезу:
каталази [6, 15, 20] та пероксидази [14, 17] у 7,5 % ПААГ, супероксиддисмутази [17, 18] – у 10
% ПААГ.
Генетичну частоту алелів поліморфних систем білків і ферментів сироватки крові
визначали за формулою Харді-Вайнберга. Аналіз показників репродуктивної функції корів з
урахуванням поліморфних систем білків і ферментів сироватки крові, частоти акушерської і
гінекологічної патології проведено за розробленою в лабораторії Інституту програмою для
ІВМ-сумісних персональних комп’ютерів (СУБД “CLIPPER”). Статистичний аналіз
одержаних результатів виконаний з використанням методів варіаційної статистики за
М. О. Плохінським [16].
Результати й обговорення. У відібраному матеріалі (проби крові від 65 корів) для
генетико-біохімічних досліджень визначали поліморфні системи білків: постальбуміни;
трансферини; гаптоглобуліни та ізоформи ензимів: каталази, пероксидази та
супероксиддисмутази.
Генетичну частоту алелів поліморфних систем білків і ферментів сироватки крові
визначали за формулою Харді-Вайнберга.
Генетична частота досліджених поліморфних систем білків і ферментів сироватки
крові корів у різних стадах не однакова. Частота алеля A трансферинового локуса у корів
менша, а алеля D більша на 0,11 одиниці (табл. 1).
Корів-гомозигот із типом трансферину АD на 24,6 % і 35,4 %, відповідно більше, ніж
гомозигот AA та DD. Корів гетерозигот із типом трансферину AE та DE – однакова кількість
– 1,5 %, частота алеля E – 0,01.
Вивченням постальбумінів та їх фенотипів виявлено, що у корів частота алелів A і B
постальбумінового локуса не однакова, частота алеля B вища на 0,08 одиниці.
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Таблиця 1
Частота алелів та фенотипів досліджених поліморфних систем білків
та ензимів сироватки крові піддослідних корів (n =65)

AA
n
%
18
27,7
AA
9
13,8
АА
33
50,8
К-AА
52
80,0

Фенотипи трансферину
DD
AD
AE
n
n
n
%
%
%
11
34
1
16,9
52,3
1,5
Фенотипи постальбуміну
AB
BB
42
14
64,6
21,5
Фенотипи гаптоглобіну
АВ
ВВ
26
6
40,0
9,2
Фенотипи каталази
К-АВ
13
20,0

Алелі трансферину
DE
n
%
1
1,5
-

-

A

D

E

0,55

0,44

0,01

A
0,46

Алелі постальбуміну
B
0,54

А
0,71

Алелі гаптоглобіну
В
0,29

-

К-А
0,9

Алелі каталази
К-В
0,1

-

-

За типами гаптоглобулінів корови-гомозиготи АА переважали гетерозигот АB на
10,8 % та гомозигот ВВ – на 41,6 %. Відповідно, і частота алеля А у корів становила 0,71, що
більше, ніж алеля B на 0,42 одиниці.
У корів, тестованих за ізоформами ензиму каталази плазми крові, виявлено два
фенотипи: одноалельний К-BB і двоалельний К-AB. Частота фенотипу BB становила 80,0 %,
BB – 20 %, а генетична частота алелів B і A становила, відповідно, 0,9 і 0,1.
Фенотипи ізоформ глютатіонпероксидази та супероксиддисмутази при їх поділі в
ПААГ були мономорфні – характеризуються однією суцільною ізоформою та за характером
візуальної оцінки нагадують фракцію альбуміну сироватки крові великої рогатої худоби –
звичайно при його виявлені на фореграмі ПААГ (рис. 1, 2).

Рис. 2. Фореграма ізоформ супероксиддисмутази

Рис. 1. Фореграма ізоформ глютатіонпероксидази

Наведені дані (табл. 2) показників репродуктивної функції: тривалість тільності, час
першого осіменіння після отелення, сервіс-період, індекс осіменіння; запліднюваність після
першого осіменіння, народження близнят, а також коефіцієнти частоти захворювань і
ускладнень під час отелення та після отелення корів свідчать про те, що репродуктивна
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здатність тварин, тестованих за поліморфними системами білків (ензимів) крові не однакова.
Таблиця 2
Показники репродуктивної функції корів у зв’язку з поліморфними системами білків
та ензиму каталази крові
Фенотипи
поліморфних систем
білків і
ензимів

Досліджувані показники
СервісІндекс
Запліднюперіод,
осіменіння ваність після
дн.
першого
осіменіння, %
%
M m
M m

Тривалість
тільності,
дн.

Перше
осіменіння
після отелення, дн.

Всього
запліднилось,
%
%

Народження
близнят, %
%

M m

M m

АА

280,91,73

58,72,85

86,95,93

1,640,10

59,4

DD

279,21,65

66,43,23

99,45,29

1,820,09

51,1

82,2

-

AD

282,30,88

61,32,41

95,73,81

1,830,06

49,1

83,0

-

AE

279,00,0

57,00,0

71,00,0

2,00,0

-

100

-

DE

279,00,0

61,00,0

130,0002
3,00,0
Постальбумін

-

100

-

АА

278,9 1,61

66,64,07

99,46,7

1,670,1

53,9

84,0

-

АВ

280,90,99

60,51,76

93,33,19

1,830,06

42,2

83,9

2,4

ВВ

283,71,10

63,24,87

97,97,17
1,810,10
Гаптоглобулін

50,9

83,7

-

АА

281,20,81

61,42,19

93,73,58

1,780,06

53,7

81,2

3,0

АВ

281,21,55

64,72,62

100,94,53

1,880,08

45,5

87,0

-

ВВ

279,31,14

52,14,73

76,58,96
Каталаза

1,530,15

56,7

96,8

-

К-АА

280,80,69

62,81,81

96,42,97

1,800,05

51,3

84,3

1,92

К-АВ

283,32,78

58,63,49

89,76,7

1,780,11

49,4

81,4

-

Трансферин
87,6

5,6

У корів, тестованих за поліморфізмом ізоформ білків трансферину, постальбуміну,
гаптоглобуліну та ензиму каталази тривалість тільності перебувала в межах фізіологічної
норми та становила 279 -289 днів.
У корів гетерозигот АА за трансфериновим локусом показники репродуктивної функції
були кращі, ніж у гомозигот DD та гетерозигот АD, відповідно перше осіменіння після
отелення у них проводили на 7,7 та 2,6 дні швидше, сервіс період був менший на 12,5 та 8,8
днів, індекс осіменінь нижчий на 0,18: 0,19 одиниці, заплідненість вища на 5,4 та 4,6 %. Окрім
того, у вищевказаної групи корів спостерігали високе число народження близнят – 5,6 %.
При проведені акушерсько-гінекологічної диспансеризації у корів з фенотипом
трансферину АА в однієї тварини було виявлено затримання посліду та ендометрит, у
гомозигот DD – у двох корів післяродовий ендометрит та мастит, а у гетерозигот AD – дві
корови мали затримання посліду та гнійно-катаральний ендометрит. У корови з фенотипом
трансферину DE також виявлено ендометрит та дисфункцію яєчників.
Результати досліджень свідчать, що у корів тестованих за постальбуміновим локусом
суттєвої різниці за показниками репродуктивної функції не виявлено, частота акушерськогінекологічних захворювань також була однаковою. У гетерозигот АВ встановлено
народження близнят – 2,4 %.
Кращі результати репродуктивної здатності встановлено у корів гомозигот ВВ,
тестованих за гаптоглобуліновим локусом. Так, перше осіменіння після отелення у них
проводили швидше, у порівнянні з гомозиготами АА, на 9,3 дні та з гетерозиготами АВ – на
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12,6 дні, відповідно, сервіс-період у них був менший на 17,2 та 24,4 днів, індекс осіменінь
нижчий на 0,25 і 0,35 одиниць, заплідненість вища – на 15,6 та 9,8%. Частота захворювань на
акушерсько-гінекологічну патологію була вищою у корів гетерозигот з фенотипом
гаптоглобуліну АВ на 7-12 %, у порівнянні з гомозиготами. У гомозигот АА спостерігали
народження близнят.
У корів гомозигот та гетерозигот, тестованих за ізоформами каталази, суттєвої різниці
за досліджуваними показниками репродуктивної функції не встановлено, народження близнят
спостерігали у гомозигот К-АА.
ВИСНОВКИ
1. У корів, тестованих за поліморфними системами білків сироватки крові –
гетерозигот АА за трансфериновим локусом показники репродуктивної функції були кращі,
ніж у гомозигот DD та гетерозигот АD, відповідно перше осіменіння після отелення у них
проводили на 7,7 та 2,6 дні швидше, сервіс період був менший на 12,5 та 8,8 днів, індекс
осіменінь нижчий на 0,18: 0,19 одиниці, заплідненість вища на 5,4 та 4,6%. Окрім того, у
вищевказаної групи корів спостерігали народження близнят – 5,6 %.
2. Кращі результати репродуктивної здатності встановлено у корів гомозигот ВВ,
тестованих за гаптоглобуліновим локусом. Так, перше осіменіння після отелення у них
проводили швидше у порівнянні з гомозиготами АА на 9,3 дні та з гетерозиготами АВ на 12,6
дні, відповідно, сервіс-період у них був менший на 17,2 та 24,4 днів, індекс осіменінь нижчий
на 0,25 і 0,35 одиниць, заплідненість вища – на 15,6 та 9,8%. Частота захворювань на
акушерсько-гінекологічну патологію була вищою у корів гетерозигот з фенотипом
гаптоглобуліну АВ на 7-12% у порівнянні з гомозиготами. У гомозигот АА спостерігали
народження близнят.
3. Фенотипи ізоформ глютатіонпероксидази та супероксиддисмутази при їх поділі в
ПААГ були мономорфні – характеризуються однією суцільною ізоформою. У корів гомозигот
та гетерозигот, тестованих за ізоформами каталази, суттєвої різниці за досліджуваними
показниками репродуктивної функції не встановлено, народження близнят спостерігали у
гомозигот К-АА.
4. Отримані дані аналізу показників репродуктивної здатності корів з урахуванням
поліморфних систем білків, ензимів сироватки крові свідчать про доцільність їх використання
для ведення цілеспрямованої селекції з метою створення високорезистентного до акушерськогінекологічних захворювань молочного стада корів.
Перспективи досліджень. На перспективу планується проведення оцінки
репродуктивної здатності стада корів з урахуванням зв’язку генеалогічної належності,
досліджених поліморфних систем протеїнів, ензимів крові, лактоглобулінів та казеїнів молока,
для встановлення об’єктивної тест-системи високої продуктивності та резистентності до
акушерсько-гінекологічних захворювань у тварин.
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SUMMARY
The article presents the results of the analysis of indices of reproductive function and
frequency of obstetric and gynecological diseases of Ukrainian black-and-white breed cows in
connection with certain polymorphous systems of serum proteins and enzymes. The obtained data on
the analysis of indices of reproductive capacity of cows, taking into account polymorphous systems
of proteins, blood enzymes, testify to the possibility of their use for conducting purposeful breeding
in order to create a highly productive and resistant to dairy cattle diseases.
Keywords: COWS, POLYMORPHISM OF SYSTEMS OF PROTEINS AND ENZYMES
OF BLOOD, REPRODUCTIVE FUNCTION, OBSTETRIC-GYNAECOLOGICAL DISEASES.
РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ КОРОВ В СВЯЗИ С ПОЛИМОРФИЗМОМ
СИСТЕМ БЕЛКОВ И ЭНЗИМОВ КРОВИ
В. В. Каплинский, Г. М. Седило, С. О. Вовк, О. И. Стадницкая
Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН
ул. Грушевского, 5, с. Оброшино Пустомытoвского р-нa Львовской обл., 81115, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты анализа показателей репродуктивной функции и
частоты акушерско-гинекологических заболеваний коров украинской черно-пестрой породы
в связи с определенными полиморфными системами белков сыворотки крови и энзимов.
Полученные данные анализа показателей репродуктивной способности коров, с учетом
полиморфных систем белков, ферментов крови, свидетельствуют о возможности их
использования для ведения целенаправленной селекции с целью создания
высокопроизводительного и резистентного к заболеваниям молочного стада коров.
Ключевые слова: КОРОВЫ, ПОЛИМОРФИЗМ СИСТЕМ БЕЛКОВ И ЭНЗИМОВ
КРОВИ,
РЕПРОДУКТИВНАЯ
ФУНКЦИЯ,
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ.
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У статті наведені результати досліджень сперми бугаїв-плідників лебединської
породи з метою встановлення можливості її використання для збереження породи. Термін
зберігання досліджуваних спермодоз становить від 25 до 40 років. Встановлено, що середня
кількість сперміїв у спермодозах тривалого зберігання бугаїв лебединської породи становить
1478,3±467,6 млн. при їх концентрації 5917,6 млн./мл. Від загальної кількості сперміїв 52 %
становлять рухливі. В цілому оцінену сперму визнано придатною для осіменіння корів та
телиць. Виявлена диференціація окремих показників якості сперми в залежності від строку її
зберігання та походження бугаїв-плідників. Кількість гіперактивних клітин у спермодозах,
терміном зберігання до 35 років, була більше на 217 %, а їх концентрація – більшою на 216 %,
в порівнянні із спермодозами, які зберігалися понад 35 років. Найбільший вміст гіперактивних
сперміїв спостерігався у спермдозах отриманих від бугаїв-плідників з умовною кровністю за
лебединською породою – менше 75 %. Виявлений високовірогідний кореляційний зв'язок між
окремими показниками, що характеризують параметри руху сперміїв.
Ключові слова: СПЕРМА, БУГАЙ-ПЛІДНИК, ОЦІНКА, ПОРОДА, КОНЦЕНТРАЦІЯ
СПЕРМІЇВ, КОМП’ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ СПЕРМИ, РУХЛИВІСТЬ СПЕРМІЇВ.
За останні роки генофонд вітчизняних порід великої рогатої худоби в значному ступені
необґрунтовано скорочується. В результаті інтенсивного використання спеціалізованих
імпортних порід створені нові породи, внутріпородні типи та великі масиви помісних тварин.
Одночасно деякі місцеві породи виявилися на межі зникнення. Відбувається безповоротна
втрата цінних генів, скорочення генетичного різноманіття, яке служить основою подальшого
покращення породних якостей худоби. Робота по збереженню генофонду вітчизняних порід
необхідно проводити в наступному порядку: оцінка генетичної ситуації і організація її
моніторингу, відбір та закладка на довготривале зберігання сперми бугаїв-плідників та
контроль за збереженням генетичного різноманіття [1, 8].
За даними О. В. Кругляка [5], в Україні за останні 20 років різко скоротилося підконтрольне
поголів’я сільськогосподарських тварин місцевих вітчизняних порід, які є носіями цінних
спадкових ознак.
Як за кордоном, так і в Україні робляться спроби збереження генофонду малочисельних
і зникаючих порід шляхом створення спеціальних генофондних репродукторів, а також банків
збереження сперми та ембріонів.
Одним із методів використання та збереження генофонду локальних, малочисельних та
аборигенних порід тварин є формування банків довгострокового зберігання біологічного
матеріалу. Основною його функцією є систематичне поповнення зразками біологічного
матеріалу, проведення комплексної оцінки його якості [8, 9].
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Нині інтенсифікація селекційного процесу тісно пов’язана з використанням досягнень
сучасної біотехнології і генетики та їх безпосереднім включенням у програми вдосконалення
існуючих і створення нових порід, типів і ліній сільськогосподарських тварин. Крім цього,
використовуючи концептуальні та методичні досягнення сучасної біологічної науки,
біотехнологія все активніше бере участь у вирішенні багатьох фундаментальних проблем [11].
Як зазначає Л. В. Бондарчук [2], генетичний прогрес у тваринництві в певній мірі залежить від
використання бугаїв-плідників з високим генетичним потенціалом. А завдяки методу
штучного осіменіння тварин глибокозамороженою спермою в селекції великої рогатої худоби
та збереженні локальних порід відкриваються значні перспективи [2, 3].
Успіх осіменіння залежить від багатьох факторів, як при природньому спарюванні, так
і при штучному осіменінні, один із головних факторів – якість сперми. Комплексна оцінка
сперми включає велику кількість якісних та кількісних показників, на точність визначення
яких впливає ряд об’єктивних і суб’єктивних причин [6, 16, 17]. Уникнути суб’єктивізму
можливо при використанню комп’ютерних технологій. У цьому випадку не тільки значно
підвищується точність оцінки, а й скорочуються витрати часу та праці [3, 12].
Слід особливо відзначити, що недостатньо оцінювати сперму за одним конкретним
критерієм, бажано визначати якомога більше показників, оскільки, сперма – це складна,
інтегрована і динамічна біологічна система. Розрідження сперми, незначна її доза для
штучного осіменіння призводить до того, що у статеві шляхи самки попадає невелика кількість
сперміїв. Це підвищує вимоги до якості спермодози, яка у кінцевому результаті визначає
ступінь запліднення. Крім того, дуже важливо прогнозувати запліднюючу здатність, яка
повинна бути основним критерієм при остаточному вирішенні про подальше застосування
кожного конкретного еякуляту [7].
Аналіз сперми повинен бути точним, оскільки будь яке відхилення може впливати на
кінцевий результат (маленькі помилки можуть призвести до серйозних наслідків). Результати
традиційного аналізу характеризуються великою мінливістю, оскільки цей спосіб оцінки
базується на загальному визначенні приблизного процентного значення, після якого майже
ніколи не проводиться клітинний аналіз. Застосовані в даний час у виробничих умовах
мікроскопічні методи оцінки рухливості і виживання сперміїв є суб’єктивними і не завжди
корелюють з запліднюючою здатністю сперми, яка прямо пов’язана з точністю комплексної
оцінки та в значній мірі залежить від цілісності і стабільності цитоплазматичних мембран. При
суб’єктивній оцінці зразка сперми фактично нема можливості зробити щось додатково для
покращення точності аналізу. До того ж треба враховувати велику мінливість, пов’язану із
суб’єктивним фактором. Розроблено багато методик визначення якісних характеристик для
електронної, люмінесцентної, фазово-контрастної і темнопольної мікроскопії. Необхідність
об’єктивного визначення характеристик сперміїв зумовило створення різних методичних
підходів і обладнання, які дозволяють визначати їх сумарну рухливість, та концентрацію,
кількість активно рухомих і середню швидкість сперміїв. Серед них пріоритетне
досліджувальне значення мають комп’ютерні системи аналізу фертильності сперми [10].
У класичному аналізі сперми для визначення якості еякуляту застосовують
макроскопічний, мікроскопічний та, за потребою, фізико-хімічний метод. Макроскопічний
метод включає визначення об’єму, зовнішнього вигляду, запаху, наявності механічних
домішок. Мікроскопічним методом визначають концентрацію, рухливість, аглютинацію,
наявність інших клітин, морфологію. Хіміко-фізичний метод вимагає визначення рН та
осмолярності. Усі ці критерії важливі для оцінки того, чи можна використовувати даний
еякулят для заморожування та осіменіння. Проведення детального аналізу морфології сперми
можливе лише при застосуванні фазово-контрастного мікроскопа при 1000-кратному
збільшенні з масляною імерсією. Ці дослідження вимагають затрат часу і досвіду спеціалістів.
На сьогоднішній день пропонуються нові можливості визначення морфології сперміїв. В
останні роки з появою нових технологій особливо великого значення набуває мікроскопічне
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дослідження клітин сперми комп’ютеризованою системою під назвою CASA (Computer
Assisted Semen Analysis). Ця система має об’єктивну і оптимальну за часом можливість
визначення якості сперми. Поряд з визначенням рухливості і концентрації, як критерій оцінки
для визначення здатності еякуляту до запліднення, застосовується перш за все морфологія
клітин, оскільки рухливі спермії можуть бути морфологічно аномальними і не можуть
запліднювати яйцеклітину [13–15].
Морфологічні порушення клітин сперми можуть бути у верхній частині головки
(цілісність акросоми), у головці або шийці. Як і до рухливості, так і до морфології сперміїв
застосовано мінімальні вимоги, яким повинен відповідати еякулят з метою його використання.
Підвищення відсотка даних морфологічних порушень сперміїв вказують на зниження
здатності сперми до запліднення. З допомогою системи CASA – Sperm Vision можна
проводити морфологічну оцінку вже під час дослідження рухливості сперміїв. Ця система
дозволяє визначати патологію хвоста спермія, ідентифікувати протоплазматичні краплі,
морфологічно аномальні спермії. Проксимальні і дистальні краплі цитоплазми та петлі хвостів
можуть бути визначені автоматично. Дослідження морфології сперміїв проходить під час
визначення рухливості і в кінцевому результаті дані поступають у розрахунок якості еякуляту.
Це дозволяє значно зекономити час і покращити якість вироблених спермодоз. Дані аналізу
можна архівувати і проводити ретроспективний моніторинг тварин [12].
Виробничі лабораторії, наявні в Україні, оснащені новітнім обладнанням для оцінки якісних
та кількісних показників сперміїв бугаїв-плідників. Система IVOS дає можливість визначити
не тільки якісні та кількісні показники чоловічих гамет. До якісних та кількісних показників
відносяться – концентрація, активність сперміїв. Морфологічними показниками є швидкість
проходження шляху, прогресивна швидкість, пряма швидкість, прямолінійність, лінійність та
інші.
Метою статі є лабораторна оцінка наявної глибокозамороженої сперми бугаївплідників лебединської породи за показниками відтворної здатності з метою прогнозу
можливості використання її в заходах зі збереження локальної лебединської породи великої
рогатої худоби.
Матеріали і методи. У дослідженнях використовували кріоконсервовану сперму 12
бугаїв-плідників лебединської породи та помісей зі швіцькою, яка зберігається в Сумському
державному селекційному центрі.
Термін зберігання досліджуваних спермодоз становить від 25 до 40 років.
У першому досліді нами було розділено сперму бугаїв на дві групи: перша – з
термінами зберігання до 35 років, друга – понад 35 років.
У другому досліді нами було розділено сперму бугаїв на три групи: перша – сперма
чистопорідних лебединських бугаїв-плідників, друга – сперма бугаїв-плідників з умовною
кровністю більше 75% за лебединською породою, третя – сперма бугаїв-плідників з умовною
кровністю менше 75 %.
Дослідження якісних та кількісних характеристик сперматозоїдів бугаїв проводили за
загальноприйнятою методикою у виробничій лабораторії «Української генетичної компанії».
Принцип роботи базується на обробці відеозображення. Лабораторія має найновітнішу
технологію та технічне забезпечення для оцінки сім’я бугаїв-плідників, яка на сьогоднішній
час є найкращою у розвинених країнах Європи та Америки. Система IVOS дає можливість
визначити не тільки якісні та кількісні показники сперміїв різних видів сільськогосподарських
тварин, а також морфологічні показники чоловічих гамет.
Одержані матеріали наукових досліджень обробляли методами математичної
статистики засобами пакету «Statistica-6.1» у середовищі Windows на ПЕОМ [4].
Результати й обговорення. Встановлено, що середня кількість сперміїв в спермодозах
становить 1478,3±467,6 млн. при їх концентрації 5917,6 млн./мл. Від загальної кількості
сперміїв 52 % становили рухливі. Середнє значення середньої швидкості руху голівки по
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усередненій траєкторії склало 108,8±6,8 мкм/с; середньої швидкості прямолінійного руху
голівки – 86,2±7,7 мкм/с, середньої швидкістю руху сперматозоїдів по реальній траєкторії –
187,1±10,0 мкм/с, середнє відхилення голівки – 8,3±0,3 мкм, середня частота коливальних
усереднених рухів – 33,1±1,7 Гц, середня ступень прямолінійності направленого руху
сперматозоїдів – 75,5±2,2% (рис. 1).

Рис. 1. Оцінка сперми бугаїв-плідників за особливістю руху сперміїв

У результаті проведених ними досліджень сперми бугаїв-плідників лебединської
породи, ми можемо охарактеризувати її за особливістю руху сперматозоїдів (табл. 1). В
першому досліді кількість сперміїв, виявлених у спермодозі бугаїв-плідників в першій групі
на 1824 млн. менше, ніж у тварин ІІ групи (Р<0,05). Концентрація сперміїв у дозі, які
зберігаються більше 35 років складає 320 % від тих, які зберігаються менше 35 років(Р<0,05).
Що стосується впливу походження бугаїв на кількісні показники спермодози, встановлено, що
в спермодозі від чистопородних лебединських бугаїв-плідників (І група) кількість сперміїв в
спермодозі була найменшою.
Таблиця 1
Характеристика сперміїв бугаїв-плідників
Показники

І дослід
І група

Зразок, мільйонів
Концентрація,
мільйонів/мл
Відсоток

2390,1±654,4*
9560,3±2617,5*

Зразок, мільйонів
Концентрація,
мільйонів/мл
Відсоток

1150,9±317,2
4603,5±1268,8

Зразок, мільйонів
Концентрація,
мільйонів/мл
Відсоток

559,8±144,0
2239,0±575,9

100

47,8±2,8

25,7±4,2

ІІ група
Всього
566,4±448,4
2274,9±1791,6
100
Рухливі
371,1±326,3
1487,8±1304,5

І група

ІІ дослід
ІІ група

ІІІ група

867,4±726,3
3480,7±2902,0

1655,1±802,9
6620,4±3211,6

2260,5±1060,2
9042,1±4240,7

100

100

100

350,0±280,3
1404,2±1119,8

977,9±508,5
3911,5±2034,1

1156,7±556,9
4626,9±2227,5

51,0±8,1

48,0±4,6

43,7±6,2
40,2±3,7
Прогресуючі
201,1±169,3
194,9±138,1
806,8±676,5
782,5±551,3
29,0±2,6

30,0±4,8

525,1±262,4
2100,4±1049,5
29,0±2,9

496,7±246,1
1986,9±984,3
20,7±2,7

Перевага за кількістю сперміїв в ІІ та ІІІ групах складала 91 % та 161 %, в порівнянні з
І групою. Вищою концентрацією сперматозоїдів відрізнялися спермодози від бугаїв-плідників
з умовною кровністю менше 75 % за лебединською породою (ІІІ група), які переважали тварин
другої групи на 36 %, а першої групи – на 160 %.
Більш детальна кількісна характеристика сперматозоїдів наведена на рисунках 2–5.
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Рис. 2. Кількість сперміїв у спермодозі, млн. (перший дослід)
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Рис. 3. Концентрація сперміїв в спермодозі, млн./мл (перший дослід)

Гіперактивні сперматозоїди – це такі, швидкість яких при криволінійному русі більше,
ніж 80 мкм/с, лінійність менша, ніж 0,65 і амплітуда бокового відхилення головки вища, ніж
6,5 мікрометрів. Гіперактивні клітини не рухаються лінійно, мають різну амплітуду
відхилення і розвивають швидкість вищу за 80 мкм/с. Щоб класифікувати клітину як
гіперактивну, її швидкість при криволінійному русі повинна бути вищою, ніж 80 мкм/с, і
відхилення від лінійного шляху більшим, ніж 35 % і відхилення головки на аналізуючих
зразках більшим, ніж 6,5 мікрометрів (1,5 від середньої ширини спермія) [13].
Кількість гіперактивних клітин у тварин першої групи (в першому досліді) була більше
на 217 %, їх концентрація більша у першій групі на 216 % і складала 40,6 % від всіх сперміїв.
У другому досліді кількість цих клітин в спермодозі була більшою у тварин третьої групи,
відповідно на 234 % (від І групи), на 23% (від ІІ групи).
Більшою концентрацією характеризувалися спермодози бугаїв-плідників ІІІ групи, які
переважали тварин інших груп, відповідно на 233 % (І група), на 22 % (ІІ група). В структурі
сперміїв гіперактивні клітини в першій групі складали 36,6%, другій – 41,5%, третій – 40,1%.
До сперміїв з прогресивним прямолінійно поступальним рухом вперед відносяться спермії, у
яких. середня зміна напрямку менше або дорівнює 5º і пройдений лінійний шлях становить
менше або дорівнює 4,5 мікрометрів. Це означає, що кожен спермій, який не відноситься до
нерухливих або локально рухливих клітин, класифікується як спермій, який здійснює
прогресивний рух вперед [13].
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Рис. 4. Кількість сперміїв у спермодозі, млн. (другий дослід)
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Рис. 5. Концентрація сперміїв в спермодозі, млн./мл (другий дослід)

Кількість сперміїв із прогресивним прямолінійно поступальним рухом вперед в
першому досліді була більше в першій групі – на 184 %, а їх концентрація – на 184% і вони
складали 7,3 % від усіх сперміїв. У другому досліді за даними показниками перевагу мали
тварини другої та третьої групи, в порівнянні з І групою, відповідно, на 214 %, та 212 %. В
загальній структурі сперміїв спермії з прогресивним прямолінійно поступальним рухом
вперед в першій групі складали 3,6 %, другій – 9,6 %, третій – 8,1 %.
До локально рухливих сперміїв відносяться, спермії, пройдений лінійний шлях яких
становить менше 4,5 мікрометрів. Це означає, що головки оцінених сперміїв пройшли
лінійний шлях менше ніж 4,5 мікрометрів [13]. Більшою кількістю таких сперміїв відрізнялися
спермодози першої групи (І дослід) – на 412 %, а їх концентрація – на 327 % більша в
порівнянні з спермодозами ІІ групи. Вони складали 21,8 % від усіх сперміїв. В другому досліді
перевагу за кількістю даних сперміїв мали спермодози бугаїв-плідників ІІІ групи (другий
дослід), відповідно на 218 % (І група), на 41 % (ІІ група). За концентрацією локально рухливих
сперміїв перевагу також мали спермодози бугаїв-плідників ІІ групи, відповідно на 125 % (І
група), 8 % (ІІІ група). В структурі сперміїв локально рухливі спермії першій групі складали
15,4 %, другій – 23,1 %, третій – 23,7 %.
До нерухливих сперміїв відносяться спермії, середня зміна напрямку яких менше, ніж
5º. Це означає, що ступінь зміни напрямку головки спермія із 30 проаналізованих фотознімків
становить менше 5°, незалежно від довжини пройденого шляху. Це дозволяє програмі
розрізняти рухливі і нерухливі клітини, а також живі локально рухливі спермії (без
прогресивного руху вперед) і повністю нерухливі [13]. Найбільшою кількістю нерухомих
сперміїв відрізнялися спермодози тварин І групи (І дослід) – на 703 % більше концентрації в
спермодозах ІІ групи. Вони складали, відповідно, 30 та 38 % від всіх сперміїв І та ІІ групи. У
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другому досліді більшою кількістю нерухомих сперміїв відрізнялися спермодози бугаївплідників ІІІ групи, відповідно, на 59 % (від І групи) та 95 % (від ІІ групи). Більша
концентрація таких сперміїв характерна тваринам ІІІ групи. В структурі сперміїв нерухомі
спермії в першій групі складали 44,4 %, у другій – 25,8 %, третій – 28,1 %.
Програмне забезпечення дає можливість проводити вимірювання таких параметрів
руху сперми: VAP — середня швидкість руху голівки по усередненій траєкторії, (мкм/с); VSL
— швидкість прямолінійного руху головки спермія уздовж прямого відрізка між початковою
і кінцевою точками траєкторії (мкм/с); VCL – середня швидкість руху сперматозоїдів по
реальній траєкторії, мкм/с; LIN — ступінь хвилястості треків, % (VSL/VCL — %); STR —
ступінь прямолінійності руху сперміїв (VSL /VAP — %); WOB — ступінь відхилення
(VAP/VCL — %); BCF — частота коливального руху; ALH — середнє бокове відхилення
головки, амплітуда латерального зсуву головки спермія від середньої траєкторії руху
(мікрометрів) (табл. 2).
Таблиця 2
Характеристика сперматозоїдів за рухом
Показники
Середня швидкість руху голівки по
усередненій траєкторії, мкм/с
Швидкість прямолінійного руху голівки,
мкм/с
Середня швидкість руху сперматозоїдів по
реальній траєкторії, мкм/с
Ступінь відхилення (VAP/VCL — %
Середнє відхилення голівки, мкм
Частота коливальних усереднених рухів, Гц
Ступінь прямолінійності направленого руху
сперматозоїдів, %
Ступінь хвилястості треків, %
Подовження, %
Площа, мкм2

І дослід
І група
ІІ група

І група

ІІ дослід
ІІ група

ІІІ група

99,7±9,2

118,0±9,2

121,6±10,3

101,5±14,3

97,4±4,5

75,3±10,3

97,2±10,3

101,9±11,3

80,5±15,1

67,6±3,3*

174,0±13,2

200,2±13,9

203,3±14,4

173,5±22,6

178,1±9,2

57,1±1,4
8,5±0,3
29,2±1,7

58,8±1,1
8,1±0,5
37,0±2,0*

59,6±1,6
8,0±0,5
36,9±2,7

58,3±0,8
8,1±0,4
32,3±2,6

54,7±0,3
9,1±0,3
27,8±0,8*

72,0±3,2

79,0±2,6

80,6±2,8

75,5±3,5

67,0±0,6*

42,5±3,1
42,3±1,1
9,6±0,2

47,8±2,2
45,2±1,7
9,7±0,4

49,4±3,0
41,8±1,2
9,3±0,1

45,5±2,5*
45,5±2,7
10,1±0,6

37,7±0,3*
44,7±0,3
9,5±0,4

Порівнюючи показники середньої швидкості руху голівки по усередненій траєкторії
(VAP) бугаїв-плідників, слід відзначити, що мінімальне значення складало 78,8 мкм/с (Залп
17505), максимальне значення за цим показником — 143,0 мкм/с (Дикий 7933).
Результати дослідження швидкості прямолінійного руху голівки (VSL) засвідчили, що середнє
значення цієї характеристики сперми у досліджуваних групах склало 86,2 мкм/с. Мінімальне
значення цього показнику складало 61,4 мкм/с (Мурат 79), максимальне— 125,6 мкм/с (Дикий
7933).
Характеризуючи такий динамічний показник, як середня швидкість руху
сперматозоїдів по реальній траєкторії (VСL), варто зазначити, що цей показник коливався від
155,9 (Мурат 79, Рогіз 5002) до 238,2 мкм/с (Паром 2075).
При дослідженні амплітуди латерального зсуву головки спермія від середньої
траєкторії його руху (ALH) (середнє відхилення головки), середнє значення якого складало
8,3, не було виявлено вірогідної різниці між показниками.
Дослідження частоти коливальних рухів сперміїв (BCF) вказує на наявність достовірної
різниці в залежності від терміну зберігання та походження бугаїв-плідників. Порівнюючи
даний показник бугаїв-плідників, слід відзначити, що мінімальне значення складало 25,7 Гц
(Залп 17505), максимальне значення за цим показником — 45,3 Гц (Буйний 102).
Відмічаємо, що достовірна різниця в першому досліді встановлена лише за показником
частоти коливальних усереднених рухів на користь сперміїв бугаїв-плідників другої групи.
Сила впливу фактора терміну зберігання сперми на даний показник становить η 2х=46%
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(Р<0,05). Сперма бугаїв-плідників другої групи має перевагу за всіма показниками, які
характеризують параметри руху сперми. Виключення становить показник середнього
відхилення голівки.
У другому досліді за більшістю показників, що характеризують параметри руху
сперми, перевагу мали спермії із спермодоз першої групи (отриманих від чистопородних
лебединських бугаї-плідників). Достовірна різниця між тваринами І та ІІІ групи встановлена
за наступники показниками: швидкістю прямолінійного руху голівки (Р<0,05), частотою
коливальних усереднених рухів (Р<0,05), ступенем прямолінійності направленого руху
сперматозоїдів (Р<0,05), ступенем хвилястості треків (Р<0,05). Сила впливу походження
бугаїв-плідників (умовної кровності за лебединською породою) на два останні показники
складала відповідно η2х=53% та η2х=50%.
Нами виявлений високовірогідний кореляційний зв'язок між окремими показниками,
що характеризують параметри руху сперми (табл. 3).
Таблиця 3
Взаємозв’язок між показниками, які характеризують параметри руху сперми, r±mr
Показник
и
VAP
VSL
VCL
WOB
ALH
BCF
STR
LIN

VAP

VSL

VCL

WOB

ALH

0,99±0,04
0,97±0,08
-0,00±0,01
0,77±0,20
0,89±0,14
0,84±0,17
0,10±0,25

0,99±0,04
0,93±0,11
-0,09±0,31
0,80±0,19
0,85±0,09
0,95±0,13
0,04±0,31

0,97±0,08
0,93±0,11
0,19±0,31
0,68±0,23
0,78±0,19
0,69±0,22
0,19±0,31

-0,00±0,01
-0,09±0,31
0,19±0,31
-0,49±0,27
-0,31±0,30
-0,44±0,28
0,33±0,29

0,77±0,20
0,80±0,19
0,68±0,23
-0,49±0,27
0,82±0,18
0,82±0,18
0,05±0,32

BCF

STR

0,89±0,14 0,84±0,17
0,95±0,09 0,90±0,13
0,78±0,19 0,69±0,22
-0,31±0,30 -0,44±0,28
0,82±0,18 0,82±0,18
0,98±0,06
0,98±0,06
-0,07±0,31 -0,14±0,31

LIN
0,10±0,25
0,04±0,31
0,19±0,31
0,33±0,29
0,05±0,32
-0,07±0,31
-0,14±0,31
-

Так, встановлений достовірний позитивний зв'язок між середньою швидкістю руху
голівки по усередненій траєкторії та швидкістю прямолінійного руху голівки, середньою
швидкістю руху сперматозоїдів по реальній траєкторії, середнім відхиленням голівки,
частотою коливальних усереднених рухів, ступенем прямолінійності направленого руху
сперматозоїдів. Подібні тенденції, щодо достовірного позитивного зв’язку характерні і іншим
показникам, винятком є показник ступеня відхилення (WOB), який має недостовірний
кореляційний зв'язок і як правило негативний.
ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що середня кількість сперміїв у спермодозах тривалого зберігання
бугаїв лебединської породи становить 1478,3±467,6 млн. при їх концентрації 5917,6 млн./мл.
Від загальної кількості сперміїв 52 % становили рухливі. Середнє значення середньої
швидкості руху голівки по усередненій траєкторії склало 108,8±6,8 мкм/с; середньої
швидкості прямолінійного руху голівки – 86,2±7,7 мкм/с, середньої швидкістю руху
сперматозоїдів по реальній траєкторії – 187,1±10,0 мкм/с, середнє відхилення голівки – 8,3±0,3
мкм, середня частота коливальних усереднених рухів – 33,1±1,7 Гц, середня ступень
прямолінійності направленого руху сперматозоїдів – 75,5±2,2 %. В цілому оцінену сперму
визнано придатною для осіменіння корів та телиць. Додаткових досліджень потребує сперма
отримана від бугаїв-плідників Карий 12273 та Фінал 1008.
2. Виявлена диференціація окремих показників якості сперми, в залежності від строку
її зберігання та походження бугаїв-плідників. Кількість гіперактивних клітин у спермодозах
терміном зберігання до 35 років була більше на 217 %, а їх концентрація більшою на 216 %, в
порівнянні з спермодозами, які зберігалися більше 35 років. Вони складали 40,6 % від всіх
спермїів в спермодозах. Найбільший вміст гіперактивних сперміїв спостерігався у
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спермодозах отриманих від бугаїв-плідників з умовною кровністю за лебединською породою
– менше 75 %.
3. Найбільшою кількістю нерухомих сперміїв відрізнялися спермодози, які зберігалися
до 35 років і вони складали 30 % від всіх сперміїв. В структурі сперміїв нерухомі спермії
складали 44,4 % (від бугаїв-плідників лебединської породи), 25,8 % (від бугаїв-плідників з
умовною кровністю більше 75 %), – 28,1 % (від бугаїв-плідників за умовної кровності менше
75 % за лебединською породою).
4. Виявлений високовірогідний кореляційний зв'язок між окремими показниками, що
характеризують параметри руху сперми.
Перспективи досліджень. Для визначення запліднюючого потенціалу сперми
довготривалого зберігання провести оцінку за результатами осіменіння корів в племінних
репродукторах з розведення лебединської породи великої рогатої худоби.
Подяка. Виражаємо подяку провідному фахівцю із селекції та генетики ВРХ, ТОВ
"Українська генетична компанія", Братушці Руслану Валерійовичу, за допомогу в проведені
лабораторних досліджень.
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF BULLS SPERM IN CONTEXT
OF MAINTAINING POPULATION OF LEBEDINIAN BREED
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SUMMARY
The article is aimed at laboratory assessment of available frozen sperm of bulls of Lebedinian
breed on indicators of reproductive ability to forecast the possibility of using it in activities for
conservation of local Lebedinian breed of cattle. The shelf life of the studied sperm doses ranging
from 25 to 40 years.
It was found that the average number of sperms in doses of long-term storage of bulls of
Lebedinian breed is 1478.3±467.6 million at a concentration of 5917.6 million / ml. Of the total
number of sperm 52 % were mobile. In General, the estimated sperm is recognized as suitable for
insemination of cows and heifers.
Differentiation of separate indicators of quality of sperm depending on term of its storage and
an origin of manufacturing bulls is revealed. The number of hyperactive cells at doses of sperm during
storage period up to 35 years was higher by 217%, and their concentration is larger by 216 %
compared to doses of sperm that had been stored for over 35 years. The highest content of hyperactive
sperm were observed in doses of sperm obtained from bulls with conditional breed for Lebedinian
breed – less than 75 %.
The temporal correlation between the individual parameters characterizing the parameters of
sperm movement was found.
Keywords: SPERM, BULL, EVALUATION, BREED, CONCENTRATION OF
SPERMATOZOIDS, COMPUTER ANALYSIS OF SPERM, MIOTILITY OF SPERMATOZOIDS.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований спермы быков-производителей
лебединской породы, с целью установления возможности ее использования для сохранения
лебединской породы. Срок хранения исследуемых спермодоз составляет от 25 до 40 лет.
Установлено, что среднее количество сперматозоидов в спермодозе длительного хранения
быков лебединской породы составляет 1478,3±467,6 млн, при их концентрации
5917,6 млн./мл. От общего количества спермиев 52% составляют подвижные. В целом
оцененная сперма признана пригодной для осеменения коров и телок. Обнаружена
дифференциация отдельных показателей качества спермы в зависимости от срока ее хранения
и происхождения быков-производителей. Количество гиперактивных сперматозоидов в
спермодозе, сроком хранения до 35 лет, была больше на 21,7%, а их концентрация больше на
21,6% по сравнению со спермодозами, которые хранились более 35 лет. Наибольшее
содержание гиперактивных спермиев наблюдался в спермoдозах, полученных от быковпроизводителей с условной кровностью по лебединской породой - менее 75 %.
Обнаружена высокодостоверная корреляционная связь между отдельными
показателями, характеризующими параметры движения сперматозоидов.
Ключевые слова: СПЕРМА, БЫК-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ОЦЕНКА, ПОРОДА,
КОНЦЕНТРАЦИЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ, КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ СПЕРМЫ,
ПОДВИЖНОСТЬ СПЕРМАТОЗОИДОВ.
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У статті наведені результати досліджень щодо лікування сухостійних корів, хворих
на субклінічний мастит, у період запуску та сухостою, препаратами «Протимаст ДС» та
«Нафпензал ДС». Виробничі дослідження були проведені на молочних фермах Тернопільської
області. Встановлено, що застосування протимаститних препаратів «Протимаст ДС» і
«Нафпензал ДС» у період сухостою для профілактики субклінічних маститів сприяло
зменшенню кількості маститів у післяотельний період у 3,8 раза (р≤0,001) і 2,9 раза (р≤0,001),
відповідно.
Ключові слова: КОРОВИ, МОЛОЧНА ЗАЛОЗА, СУБКЛІНІЧНИЙ МАСТИТ,
ЗАПУСК, СУХОСТІЙ, ПРОТИМАСТИТНІ ПРЕПАРАТИ.
Рання діагностика захворювань корів на мастит в кінці лактації є дієвим заходом у
системі профілактики захворювань молочної залози у період їх запуску [7, 10]. Проведення
правильного запуску корів і вибір індивідуальних схем профілактики захворювань молочної
залози для конкретного господарства можливе лише за ротації профілактичних і лікувальних
засобів, які підбираються із врахуванням спектру циркулюючого збудника та нозологічної
структури маститу для конкретної ферми. Виходячи з цих міркувань, актуальним залишається
пошук та створення ефективних антимікробних засобів профілактики та лікування молочної
залози у період запуску та сухостою. Однак, у ці періоди постійно зберігається ризик
повторного захворювання, або розвитку хронічної форми захворювання молочної залози [2, 5,
11]. Запуск та утримання корів у період сухостою потребує стільки уваги, як у період лактації.
Тому пошук способів діагностики, лікування та профілактики маститу корів у період
запуску є надзвичайно важливим елементом в системі отримання якісного і безпечного молока
та відновлення відтворної функції корів після отелення.
Матеріали і методи. Робота виконувалась у 2017 році у лабораторії ветеринарного
акушерства та санітарії Тернопільської дослідної станції Інституту ветеринарної медицини
НААН України (дозвіл № 04-03/449 на роботу із збудниками ІІІ-ІV групи патогенності від
27.02.2009).
Виробничі дослідження проводили на молочних фермах ТзОВ «Агрокомплекс» с.
Дубівці; ПАП «Перемога» с. Довжанка; ПрАТ «Райз-Максимко» с. Забойки Тернопільського
району; ТОВ «Медобори» с. Кам’янки Підволочиського району, ПАП «Дзвін» с. Звиняч
Чортківського району Тернопільської області.
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Дослідження було проведено на 32 сухостійних коровах, хворих на субклінічний
мастит. Даних тварин розділили на чотири групи по 8 голів у кожній, відповідно до виявлених
патогенних збудників. Перша-третя групи були дослідними, а четверта – контрольною. У
першій групі у 8 корів хворими були 13 чвертей вимені, з яких виділяли S. dysgalactiae, у
другій групі (11 чвертей) − S. agalactiae, у третій (14 чвертей) − S. аureus, а в четвертій групі
(10 чвертей) були корови, в яких збудниками маститу були S. aureus, S. agalactiae, S.
dysgalactiae. Лікування субклінічного маститу сухостійних корів у 1-3 групах проводили
препаратом Протимаст ДС, а у четвертій − препаратом порівняння “Нафпензал ДС”. До складу
основи препарату "Протимаст ДС" входить вазелінова олія, парафін та стеарат Al, а діючими
речовинами є ампіцилін, бензатин бензилпеніцилін та енрофлоксацин.
Перед введенням препарату у хворі чверті вимені шприц-туби підігрівали у теплій воді
до температури 37 0С, протирали кінчик шприца і дійки ватним тампоном змоченим 700
спиртом і після введення робили легкий масаж вимені знизу вверх для рівномірного
розподілення препарату у молочній залозі. До введення препаратів і через 10, 14, 21 добу
проводили здоювання секрету з хворих чвертей вимені з наступною оцінкою його якості, за
допомогою реакції з 2,0 % розчином мастидину та лабораторними дослідженнями на вміст у
ньому соматичних клітин, загальної кількості бактерій та збудників маститу. Клінічні
дослідження показали, що після 10 діб відбувалася зміна реакції секрету з 2,0 % розчином
мастидину з чотирьох ”хрестів“ до трьох або двох. Секрет вимені набував білого кольору з
жовтим відтінком, його консистенція ставала густішою (напіврідкою).
Відбір проб молока і секрету молочної залози, змиви із шкіри вимені корів, молочного
обладнання, об’єктів корівника, доставку їх в лабораторію та мікробіологічні дослідження
проводили згідно з існуючими методичними рекомендаціями [8].
Дослідження молочної залози корів у сухостійний період проводили після завершення
інволюційних процесів на 10−20 день шляхом візуального огляду, пальпації та пробного
здоювання секрету з наступним його дослідженням. Для діагностики субклінічного маститу
використовували такі методи: візуальна оцінка секрету вимені корів, реакція з 2 % розчином
мастидину, підрахунок кількості соматичних клітин методом Прескота і Бріда, проба
відстоювання, арбітражним слугував бактеріологічний метод [12].
Проведено дослідження секрету вимені корів і визначено основних збудників маститу
корів у період запуску та сухостою. Діагностику субклінічного маститу корів у період лактації
проводили згідно з методичними рекомендаціями. Із проб молока готували ряд серійних
десятикратних розведень згідно з ДСТУ IDF 122C:2003 [4]. Як розчинник, для розведень
використовували пептонно-сольовий розчин. Кількість мезофільних аеробних і
факультативно-анаеробних мікроорганізмів визначали згідно з ГОСТом 10444.15−94 [3].
Ідентифікацію культур проводили згідно дев’ятого видання визначника Берджі [9].
Під час проведення експериментальних досліджень дотримувались міжнародних вимог
"Європейської конвенції захисту хребетних тварин, що використовуються в
експериментальних та інших наукових цілях" (Страсбург, 1986 р.) та відповідного закону
України "Про захист тварин від жорстокого поводження" № 3447 − від 21.02.2006 року [1].
Отриманий цифровий матеріал оброблений статистично за допомогою комп’ютерної
програми з визначенням середньої арифметичної (М), статистичної помилки середньої
арифметичної (m), вірогідності різниці (р) між середніми арифметичними двох варіаційних
рядів за критерієм вірогідності (t) і за таблицями Стьюдента. Різницю між двома величинами
вважали вірогідною за р<0,05; р<0,01; р<0,001 [6].
Результати й обговорення. Результати лабораторних досліджень ефективності
дослідного варіанту препарату через 10 діб після введення наведено у таблиці 1
З даних, наведених у таблиці 1 видно, що у корів із збудником маститу S. dysgalactiae
через 10 діб після введення препарату "Протимаст ДС" мікробне число (КУО/см3) секрету
зменшилося в 176,0 разів (Р≤0,001), а кількість соматичних клітин (млн./см3) – в 2,0 раза
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(Р≤0,001). У корів, де збудником маститу був S. agalactiae, мікробне число секрету (КУО/см3)
зменшилося в 162,0 раза (Р≤0,001), а кількість соматичних клітин (млн./см3) – в 1,7 раза
(Р≤0,001). У корів третьої групи, де збудником був S. aureus після введення "Протимасту ДС"
мікробне число секрету зменшилось в 701,0 раза (Р≤0,001). У цей же час у корів четвертої
групи, де збудником маститу були S. aureus, S. agalactiae і S. dysgalactiae, а лікування
проводили "Нафпензал ДС" на 10 добу після його введення мікробне число секрету
зменшилося в 215,0 раза (Р≤0,001), а кількість соматичних клітин в 1,9 раза (Р≤0,01).
Таблиця 1
Результати лікування субклінічних маститів корів у період сухостою
внутрішньоцистернальними протимаститними препаратами, M±m, n=32
Препарати

Показники секрету вимені

Протимаст
ДС

Наявність збудника маститу
Мікробне число секрету, КУО/см3
Кількість соматичних клітин у секреті, млн./см3
Наявність збудника маститу
Мікробне число секрету, КУО/см3
Кількість соматичних клітин у секреті, млн./см3
Наявність збудника маститу
Мікробне число секрету, КУО/см3
Кількість соматичних клітин у секреті, млн./см3
Наявність збудника маститу

Протимаст
ДС
Протимаст
ДС
Нафпензал
ДС

Мікробне число секрету, КУО/см3
Кількість соматичних клітин у секреті, млн./см3

Результати досліджень
через 10 діб
до введення
після введення
S. dysgalactiae
−
23500,0±6200,0
133,5±12,3**
17,3±4,8
8,4±1,1**
S. аgalactiae
−
8100,0±1700,0
50,5±5,3**
21,3±2,2
12,3±1,9**
S. aureus
−
18600,0±3100,0
26,5±4,5**
18,2±1,4
15,1±1,2*
S. aureus, S. agalactiae,
S. dysgalactiae
−
14100,0±2200,0
65,3±4,5**
21,4±2,8
11,0±1,3**

Примітка: * − р≤0,01; ** − р≤0,001 − щодо показників секрету до введення

У подальших дослідженнях через 14, 21 добу після введення препарату реакція секрету
з 2 % розчином мастидину ставала негативною, збільшення кількості соматичних клітин,
загальної кількості мікроорганізмів не відмічали, а патогенних бактерій не виділяли. Секрет
набував густої клеєподібної консистенції біло-жовтого або жовтого забарвлення.
Аналогічні зміни спостерігали і у 4-й групі при застосуванні препарату порівняння
“Нафпензал ДС”.
З розвитком запального процесу у молочній залозі відбуваються зміни у співвідношенні
соматичних клітин секрету внаслідок фагоцитарної реакції. Відбувається значне збільшення
кількості лейкоцитів, в першу чергу, за рахунок нейтрофілів, які першими включаються у
боротьбу з мікробами завдяки дії своїх ферментів та антибактеріальних речовин.
При підрахунку соматичних клітин ми визначали також клітинний склад секрету
вимені хворих корів до та через 7 діб після введення дослідного препарату. Результати
досліджень наведені на рисунку.
Як видно з рис., через 10 діб після введення препарату у секреті вимені кількість
нейтрофілів зменшується у 2,1 раза (р≤0,001), кількість макрофагів підвищується у 1,7 раза
(р≤0,01), тобто спостерігається наближення клітинного складу секрету до аналогічного у
здорових корів, що свідчить про пригнічення запального процесу у молочній залозі.
Для становлення залежності між станом молочної залози та загальними показниками
стану організму корів, перед введенням препарату ″Протимаст ДС″ та ″Нафпензал ДС″ та
через 7 діб після їх введення, досліджували основні гематологічні та біохімічні показники
крові дослідних корів. Результати досліджень клітинного складу та лейкограми крові корів
наведено в таблиці 2.
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Рис. Клітинний склад секрету вимені корів у сухостійному періоді до та після введення
внутрішньоцистернальних протимаститних препаратів
Таблиця 2
Вміст гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів та лейкограма крові корів при лікуванні
субклінічних маститів препаратами "Протимаст ДС", та "Нафпензал ДС", M±m, n=32
Внутрішньоцистернальні протимаститні препарати
"Протимаст ДС"
"Нафпензал ДС"
98,1±0,6
90,0±0,3
Гемоглобін, г/л
102,3±0,8
96,1±0,5
5,3±0,3
6,2±0,4
Еритроцити, Т/л
5,5±0,4
6,9±0,2
8,6±0,8
8,4±0,9
Лейкоцити, Г/л
6,4±0,5*
7,3±1,2*
0
0
юні
0
0
Нейтрофіли,
4,3±0,3
4,5±0,5
паличкоядерні
%
1,3±0,2
2,2±0,3
38,3±3,1
39,5±3,8
сегментоядерні
26,5±2,7**
29,6±1,7**
0,5±0,1
0,6±01
Базофіли, %
0
0
3,4±0,4
3,1±0,5
Еозинофіли, %
6,5±0,6***
5,7±1,2***
2,5±0,3
2,8±0,4
Моноцити, %
4,0±0,2**
4,4±0,6**
5,1±4,4
4,9±3,8
Лімфоцити, %
6,2±4,8
5,6±3,3
Примітка: чисельник до введення препарату, знаменник – на 10-ту добу після введення препарату;
*−р≤0,05; **−р≤0,01; ***−р≤0,001 −щодо показників крові до введення.
Показники крові
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Як видно з таблиці 2, через 10 діб після введення новоствореного препарату та
препарату порівняння, спостерігали зниження кількості лейкоцитів у 1,2 рази (р≤0,05) та
сегментоядерних нейтрофілів у 1,4 раза (р≤0,01) і підвищення кількості моноцитів у 1,6 раза
(р≤0,01), еозинофілів у 1,9 раза (Р≤0,001) і зсув ядра вправо, що свідчить про другу фазу
розвитку запалення та вказує на позитивну тенденцію до пригнічення запального процесу.
Результати дослідження показників резистентності корів у ході досліду наведено в
таблиці 3.
Таблиця 3
Показники резистентності організму корів при лікуванні субклінічних маститів
внутрішньоцистернальними протимаститними препаратими, M±m, n=32
Препарати

Показники крові

Протимаст ДС
50,2±2,4
69,8±2,9*
18,3±2,1
12,8±2,6*
0,35±0,01
0,57±0,01*
1,42±0,08
1,13±0,04*
1,83±0,78
1,46±0,91*

Бактерицидна активність сироватки крові, %
Циркулюючі імунні комплекси, УО
А
Імуноглобуліни,
г/л

М
G

Нафпензал ДС
51,9±3,6
60,9±0,7*
16,9±2,5
12,7±2,8*
0,38±0,05
0,56±0,06*
1,36±0,02
1,06±0,01*
1,69±0,07
1,25±0,04*

Примітка: чисельник до введення препарату; знаменник – на 10-ту добу після введення препарату;
*– р≤0,01 – порівняно до введення.

Як видно з таблиці 3, через 10 діб після введення препарату "Протимаст ДС"
спостерігали підвищення бактерицидної активності сироватки крові на 28,1 % (р≤0,01), а
"Нафпензал ДС" на 17,3 % (р≤0,01), що є свідченням підвищення природної резистентності
організму корів на користь препарату "Протимаст ДС". Циркулюючі імунні комплекси
відіграють важливу роль в активізації гуморальних факторів захисту, зниження їх вмісту
вказує на пригнічення запального процесу. Так у групі, де проводилося лікування
″Протимастом ДС″ це зниження становило 30,1 % (р≤0,01), а у групі з ″Нафпензалом ДС″ –
24,9 % (р≤0,01).
Показником гуморальної ланки імунної системи організму також є вміст
імуноглобулінів в крові. Так після внутрішньоцистернального введення препарату
"Протимаст ДС" у крові корів вміст імуноглобулінів класу А підвищився на 62,8 % (Р≤0,01),
препарату "Нафпензал ДС" – на 47,3 % (р≤0,01), вміст імуноглобулінів класу М знизився на
25,5 % і 28,0 % (р≤0,01) відповідно, а імуноглобулінів класу G на 27,9 % і 35,0 % (р≤0,01),
відповідно.
Дані динаміки імуноглобулінів вказують на позитивну дію препарату "Протимаст ДС"
на гуморальну ланку імунної системи і ознаки імунодепресії організму після введення
препарату "Нафпензал ДС". Вміст загального білка та співвідношення його фракцій у
сироватці крові є діагностичним показником патологічних станів, в тому числі і маститів.
Результати дослідження рівня білкового обміну у сироватці крові при лікуванні субклінічних
маститів внутрішньоцистернальними протимаститними препаратами наведено в таблиці 4.
З даних, наведених в таблиці 4 видно, що після застосування препаратів суттєвих змін
у вмісті загального білка не відмічалося і його рівень в обох групах знаходився у межах
фізіологічної норми.
Слід відмітити, що після лікування корів протимаститними препаратами відбувалося
зниження гамма-глобулінів на 20,5 % (р≤0,01) при застосуванні "Протимасту ДС" і на 17,3 %
(р≤0,01) після препарату "Нафпензал ДС". Аналіз показників білкових фракцій показав
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позитивні зміни альбуміно-глобулінового коефіцієнту, який підвищився на 18,0 % (р≤0,01)
після застосування "Протимасту ДС", а після "Нафпензалу ДС" − на 9,4 % (р≤0,01).
Таблиця 4
Вміст білка та його фракцій у крові корів після лікування субклінічних маститів
внутрішньоцистернальними притимаститними препаратами, M±m, n=32
Показники крові
Загальний білок, г/л
Альбуміни, %
альфа
Глобуліни, %

бета
гамма

Коефіцієнт А/Г

Внутрішньоцистернальні протимаститні препарати
Протимаст ДС
Нафпензал ДС
80,3±5,2
79,6±5,2
81,4±3,8
82,3±4,9
45,7±3,2
42,7±3,1
47,0±2,3
44,0±2,3
14,5±1,7
15,6±1,7
13,8±1,6
14,1±1,8
13,5±1,4
12,5±1,5
15,9±1,5
13,9±1,2
28,2±1,3
29,8±1,5
23,4±1,0*
25,4±1,0*
0,73±0,1
0,74±0,2
0,86±0,1*
0,81±0,1*

Примітка: чисельник до введення препарату; знаменник – на 10-ту добу після введення препарату;
* − р≤0,01; порівняно до введення

Рівень продуктів перекисного окиснення ліпідів та стан антиоксидантного захисту
організму при застосуванні внутрішньоцистернальних протимаститних препаратів наведено в
таблиці 5.
Таблиця 5
ПОЛ-АОЗ крові корів при лікуванні субклінічних маститів
внутрішньоцистернальними протимаститними препаратами, M±m, n=32
Показники крові
Дієнові кон’югати, мкмоль/л
ТБК-активні продукти, мкмоль/л
Активність каталази, мкмоль
Н2О2/л хв*103

Препарати
Протимаст ДС
6,60±2,11
4,41±1,62**
15,36±2,58
9,16±0,44**
18,30±2,34
35,12±2,63**

Нафпензал ДС
5,82±2,61
4,15±2,54**
16,34±2,63
9,32±1,72**
20,17±2,49
34,90±2,86**

Примітка: чисельник до введення препарату; знаменник – на 10-ту добу після введення препарату;
** − р≤0,001 − щодо показників крові до введення

Із даних, наведених у таблиці 5 видно, що на 10-у добу після застосування
внутрішньоцистернального протимаститного препарату "Протимаст ДС" вміст у крові корів
дієнових кон’югатів зменшився в 1,5 раза (р≤0,001), ТБК-активних продуктів – в 3,3 раза
(р≤0,001), а активність каталази підвищилася в 1,9 раза. В цей же час у крові корів, після
застосування препарату "Нафпензал ДС" вміст дієнових кон’югатів зменшився в 1,4 раза
(р≤0,001), ТБК-активних продуктів тільки – у 1,7 раза (р≤0,001) на фоні підвищення активності
каталази в 1,7 раза (р≤0,001).
Отримані дані свідчать про ефективнішу дію препарату "Протимаст ДС" в організмі
корів, хворих на субклінічний мастит, щодо зниження вмісту продуктів ПОЛ та активізації
процесів антиоксидантного захисту порівняно до препарату "Нафпензал ДС".
Отже, проведені клінічні дослідження показали, що препарат "Протимаст ДС"
забезпечував виражений терапевтичний ефект при лікуванні субклінічних маститів у
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сухостійному періоді та позитивно впливав на природну резистентність організму та молочної
залози.
Наступним етапом нашої роботи було визначити вплив препаратів "Протимаст ДС" та
″Нафпензал ДС″ на розвиток маститу корів після отелення. Для цього після застосування
препаратів проводили спостереження за даними коровами протягом одного місяця після родів
на наявність маститів. Результати дослідження впливу застосування протимаститних
внутрішньоцистернальних препаратів на профілактику післяродових маститів наведено у
таблиці 6.
Таблиця 6
Вплив препаратів “Протимаст ДС” і ″Нафпензал ДС″ на профілактику післяродових маститів, n=32
Група корів
″Протимаст ДС″
″Нафпензал ДС″
Контроль (без препаратів)

Кількість чвертей у
досліді, n
70,0
70,0
70,0

Чверті, у яких після родів виявлено мастит
кількість
%
6,0
8,6*
8,0
11,4*
23,0
32,8

Примітка: *−р≤0,001 − щодо контролю.

Як видно з таблиці 6, застосування протимаститних препаратів ″Протимаст ДС″ і
″Нафпензал ДС″ у період сухостою для профілактики субклінічних маститів сприяло
зменшенню кількості маститів у післяотельний період у 3,8 раза (р≤0,001) і 2,9 раза (р≤0,001),
відповідно.
Отримані дані дають підставу рекомендувати застосування внутрішньоцистернального
протимаститного препарату ″Протимаст ДС″ для лікування субклінічних маститів у період
запуску та сухостою і профілактики післяотельних маститів. Технічні умови від 2010 ТУ У
24.4-14041043-003:2010. Препарат інтрамамарний протимаститний для сухостійних корів
"Протимаст ДС" (уведено вперше) зареєстровані у ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок
і Державному комітеті ветеринарної медицини України.
ВИСНОВКИ
1. Після внутрішньоцистернального введення препарату "Протимаст ДС" у крові корів
вміст імуноглобулінів класу А підвищився на 62,8 % (Р≤0,01), , вміст імуноглобулінів класу
М знизився на 25,5 % (Р≤0,01), а імуноглобулінів класу G – на 27,9 % (Р≤0,01).
2. Після застосування внутрішньоцистернального протимаститного препарату
"Протимаст ДС" вміст у крові корів дієнових кон’югатів зменшився в 1,5 раза (Р≤0,001), ТБКактивних продуктів – в 3,3 раза (Р≤0,001), а активність каталази підвищилася в 1,9 раза.
3. Застосування протимаститних препаратів ″Протимаст ДС″ і ″Нафпензал ДС″ у період
сухостою для профілактики субклінічних маститів сприяло зменшенню їх кількості у
післяотельний період у 3,8 раза (Р≤0,001) і 2,9 раза (Р≤0,001) відповідно.
Перспективи досліджень. Будуть вивчатися інші препарати для профілактики та
лікування маститів у корів.
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SUMMARY
In the article the brought results over of researches in relation to treatment of cows, patients
with subclinical mastitis, by preparations "Protumast DC" and "Nafpenzal DC". Productive studies
were undertaken an on the sucklings farms of the Ternopil area. It is set that application of "Protumast
DC" and "Nafpenzal DC" for the prophylaxis of subclinical mastitises assisted reduction to the
amount of mastitises in a after birth period in 3,8 times (р≤0,001) and 2,9 times (р≤0,001),
accordingly.
Keywords: COWS, MAMMARY GLAND, SUBCLINICAL MASTITIS, ANTI-MASTITIS
PREPARATIONS.
ЛЕЧЕНИЕ КОРОВ, БОЛЬНЫХ СУБКЛИНИЧЕСКИМ МАСТИТОМ, В ПЕРИОД
ЗАПУСКА И СУХОСТОЯ
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АННОТАЦИЯ

В статье приведенные результаты исследований относительно лечения сухостойных
коров, больных субклиническим маститом, в период запуска и сухостоя, препаратами
"Протимаст ДС" и "Нафпензал ДС". Производственные исследования были проведены на
молочных фермах Тернопольской области. Установлено, что применение противомаститных
препаратов "Протимаст ДС" и "Нафпензал ДС" в период сухостоя для профилактики
субклинических маститов способствовало уменьшению количества маститов в послеотельный
период в 3,8 раза (р≤0,001) и 2,9 раза (р≤0,001), соответственно.
Ключевые слова: КОРОВЫ, МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, СУБКЛИНИЧЕСКИЙ
МАСТИТ, ЗАПУСК, СУХОСТОЙ, ПРОТИВОМАСТИТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
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Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
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Досліджували вплив мікроелементів (Сu2+, Zn2+ та Mn2+) у формі наносукцинатів на
якість сперміїв розріджених еякулятів баранів. Встановлено, що дихальна активність сперми
баранів становить 0,67±0,09 нг-атом О2/0,1 мл×хв. За дії наростаючих доз Zn2+наносукцинату дихальна активність сперми нижча на 65,7 – 88,1 % (р<0,01 – 0,001),
порівняно з контролем. За додавання 0,004 мг/л Сu2+-наносукцинату величина значення на
рівні контролю (0,63±0,12 нг-атом О2/0,1 мл×хв), за 0,04 мг/л знижується на 88,1 %, а за 0,40
мг/л – кисень не споживається спермою а, навпаки, виділяється. Дихальна активність сперми
меншою мірою залежить від Mn2+-наносукцинату: зростання вмісту його в розрідженій
спермі в 10 разів знижує на 31,1 – 33,4 % величину показника, яка нижча контролю на 10,5 –
40,3 % (p>0,05). Активність мітохондріальних ензимів за додавання наносукцинатів
мікроелементів у розріджені еякуляти баранів змінюється неоднозначно. За додавання Zn2+наносукцинату активність мітохондріальних ензимів вірогідно не змінюються і знаходяться
в межах: СДГ 15,0 – 16,2 і ЦХО 36,2 – 45,0 од/0,1 мл×год. Додавання наростаючих доз Mn2+наносукцинату стимулює активність СДГ сперміїв баранів: за 0,01 мг/л наносполуки
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мікроелемента в розрідженій спермі на 36,8 % зростає активність ензиму, а за більше 0,1
мг/л – на 45,9 – 47,4 % (р<0,01), порівняно з контролем. Активність ЦХО, не залежно від дози
Mn2+-наносукцинату, вірогідно не змінюється й знаходиться в межах 43,3 – 49,2 од/0,1
мл×год. Додавання 0,004 мг/л Сu2+-наносукцинату підвищує активність СДГ на 48,8 %
(р<0,05), а 0,04 і 0,4 мг/л, навпаки, знижує, відповідно, на 31,7 і 47,5 % (р<0,05). Одночасно,
додавання 0,004 мг/л Сu2+-наносукцинату не змінює, а 0,04 і 0,4 мг/л на 32,6 і 42,1 % (р<0,001)
підвищують активність ЦХО, порівняно з контролем. Виявлена негативна середньої сили
залежність (η2 = 0,554 – 0,659) дихальної активності сперми барана за зростання вмісту
Zn2+- і Сu2+-наносукцинатів в розріджувачі, а також активності СДГ, ЦХО та виживання
сперміїв – за Сu2+-наносукцинату. Встановлена позитивна середньої сили кореляція між
активністю СДГ та збільшенням вмісту Mn2+-наносукцинату в розрідженій спермі барана
(η2 = 0,345). Виживання сперміїв за підвищених доз Zn2+-, Mn2+-наносукцинатів проявляє
тенденцію до зниження, а за Сu2+-наносукцинату – вірогідно знижується (р<0,05 – 0,001).
Ключові слова: МІКРОЕЛЕМЕНТИ, НАНОСУКЦИНАТИ, ОКИСНЮВАЛЬНІ
ПРОЦЕСИ, ВИЖИВАННЯ, СПЕРМІЇ, БАРАНИ.
Мікроелементи відіграють важливу роль в регулюванні обмінних процесів сперміїв,
оскільки є кофакторами ензимів, які забезпечують енергетичні потреби і утилізацію
цитотоксичних продуктів метаболізму клітин. До таких належать Сu2+, Zn2+ та Mn2+, які входять
в активні центри ензимів гліколізу, дихального ланцюга мітохондрій і антиоксидантного
захисту [1]. Однак, за технологічних процесів підготовки еякулятів до кріоконсервування
змінюється природний вміст мікроелементів, що порушує перебіг перетворення субстратів і
ресинтез АТФ. Одним зі шляхів збереження високих фізіологічних характеристик і
запліднювальної здатності статевих клітин є балансування складу розріджувачів еякулятів
мікроелементами. Проте, використання в складі розріджувачів мікроелементів у вигляді
неорганічних солей не ефективне [2]. Це зумовлено тим, що в спермі синтетичні процеси
протікають на низькому рівні і, відповідно, включення мікроелементів з неорганічних солей в
метаболізм статевих клітин понижене. Крім того, йони металів стимулюють вільнорадикальне
окиснення структур статевих клітин [3]. Одним зі шляхів, який може усунути недоліки
застосування солей мікроелементів у розріджувачах еякулятів і забезпечити включення їх у
обмінні процеси сперміїв є органічні форми металів, зокрема, наносукцинати.
Мета досліджень – вивчити вплив мікроелементів (Сu2+, Zn2+ та Mn2+) у формі
наносукцинатів на якість сперміїв розріджених еякулятів баранів.
Матеріали і методи. Дослідження проведені в Інституті біології тварин НААН.
Сперму баранів (n=12) отримували на штучну вагіну з режимом використання плідників дві
садки два рази на тиждень. Для досліджень відібрані еякуляти: об’ємом - 1,89 ± 0,20 мл,
концентрацією сперміїв - 2,90 ± 0,23×109 клітин/мл та активністю - 7,5 − 8,0 бала. Розріджену
фосфатно–сольовим буфером (NaCl–0,8 г, KCl–0,02 г, Na2HPO4–0,11 г, KH2PO4–0,02 г,
MgCl2–0,01 г, Н2О до 100 мл) сперму ділили на частини: контрольну – без додавання та
дослідні - з додаванням мікроелементів (МЕ) у формі наносукцинатів в дозах: Zn2+ - 0,06, 0,6 і
3,0; Сu2+ - 0,004, 0,04 та 0,4; Mn2+ - 0,01, 0,1 та 1,0 мг/л. Визначали: виживання сперміїв (год)
за температури 2−4°C до припинення прямолінійного поступального руху, споживання кисню
− полярографічно (нг-атом О2/хв×0,1 мл сперми; С) за температури 38,5°С, активність
сукцинатдегідрогенази (СДГ, од/год×0,1 мл С), цитохромоксидази (ЦХО, од/год×0,1 мл С) [4].
Статистичний аналіз цифрового матеріалу проведено методом варіаційної статистики з
обчисленням кореляційного відношення (η2) [5].
Результати й обговорення. Інтенсивність споживання кисню спермою залежить від
ролі мікроелементу в обмінних процесах і дози металу наносукцинату в розріджених
еякулятах баранів. Зокрема, за дії наростаючих доз Zn2+-наносукцинату дихальна активність
сперми знижується на 65,7 – 88,1 % (р<0,01 – 0,001; рис.).
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Рис. Дихальна активність сперми за додавання наносукцинатів мікроелементів: 1, 2, 3, відповідно, дози
наносукцинатів мікроелементів (МЕ) – Zn2+- 0,06, 0,6 і 3,0; Сu2+- 0,004, 0,04 та 0,4; Mn2+- 0,01, 0,1 та 1,0 мг/л
- внесення дози МЕ-наносукцинату.

Використання кисню спермою меншою мірою залежить від Mn2+-наносукцинату:
зростання вмісту його в розрідженій спермі в 10 разів знижує на 31,1 – 33,4 % величину
показника, яка нижча контролю на 10,5 – 40,3 %. Однак, за використання вказаної форми
мікроелемента зміни дихальної активності статистично не вірогідні (p>0,05). Додавання Сu2+наносукцинату в розріджену сперму інгібує дихальну активність. При цьому, за 0,004 мг/л
Сu2+-наносукцинату величина значення на рівні контролю (0,63±0,12 нг-атом О2/0,1 мл×хв),
за 0,04 мг/л знижується на 88,1 %, а за 0,40 мг/л – кисень не споживається спермою а, навпаки,
виділяється.
Неоднозначний вплив наносукцинатів мікроелементів й на активність ензимів
мітохондрій. Так, за додавання Zn2+-наносукцинату активність СДГ і ЦХО вірогідно не
змінюються і знаходяться в межах, відповідно, 15,0 – 16,2 і 36,2 – 45,0 од/0,1 мл×год (табл.).
Таблиця
Активність ензимів і виживання сперміїв баранів
за додавання наносукцинатів мікроелементів у розріджені еякуляти

наносукцинати мікроелементів:

Умови
досліду
Zn2+

Mn2+

Cu2+

Контроль

Доза,
мг/л
3,0
0,6
0,06
η2
1,00
0,1
0,01
η2
0,4
0,04
0,004
η2
-

Активність ензимів, од/0,1 мл× год
СДГ
ЦХО
16,2±2,07
16,2±2,07
15,0±1,77
0,001
30,0±3,33**
29,2±2,99**
25,0±3,73
0,345
8,3±1,52*
10,8±1,83
25,8±2,99*
0,591
15,8±2,48

40,0±3,54
36,2±2,07
38,7±3,70
0,166
43,3±5,23
49,2±3,42
43,3±5,09
0,045
77,7±4,51***
66,7±1,92***
45,0±5,14
0,659
45,0±3,91

Виживання за 0-4 °С,
год
76,8±8,03
86,4±8,59
91,2±10,52
0,150
84,0±7,35
84,0±7,35
99,0±6,62
0,126
57,0±4,11***
63,0±4,11***
78,0±3,67
0,590
99,0±6,62

Примітка: Різниця статистично вірогідна порівняно до контролю - *p <0,05; **p <0,01; ***p <0,001.

Додавання наростаючих доз Mn2+-наносукцинату стимулює активність СДГ сперміїв
баранів. При цьому, 0,01 мг/л наносполуки мікроелемента в розрідженій спермі на 36,8 %
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підвищує активність ензиму, а за більше 0,1 мг/л – на 45,9 – 47,4 % (р<0,01), порівняно з
контролем. Однак, активність ЦХО, не залежно від дози Mn2+-наносукцинату, вірогідно не
змінюється й знаходиться в межах 43,3 – 49,2 од/0,1 мл×год. Додавання 0,004 мг/л Сu2+наносукцинату підвищує активність СДГ на 48,8 % (р<0,05), а 0,04 і 0,4 мг/л, навпаки, знижує,
відповідно, на 31,7 і 47,5 % (р<0,05). Одночасно, додавання 0,004 мг/л Сu2+-наносукцинату не
змінює активність ЦХО, а 0,04 і 0,4 мг/л зумовлюють підвищення на 32,6 і 42,1 % (р<0,001)
активності ензиму, порівняно з контролем.
Виживання сперміїв за мінімальних доз Zn2+- і Mn2+-наносукцинатів (відповідно, 0,06 і
0,01 мг/л) в розрідженій спермі знаходиться в межах контролю (91,2 – 99,0 год), а за вищих –
проявляє тенденцію до зменшення величини значення фізіологічного показника (на 15,0 – 22,2
год; p>0,05). За дози 0,004 г/л Сu2+-наносукцинату виживання статевих клітин на 21 год (21,3
%; р<0,05) нижче, а за 0,04 і 0,4 мг/л – величина фізіологічного показника ще, відповідно, на
36,4 і 42,5 % (р<0,001) менша, ніж у контролі.
Аналіз кореляцій між дозою МЕ-наносукцинатів і досліджуваними показниками якості
еякулятів свідчить про негативну середньої сили залежність (η2 = 0,554 – 0,659) дихальної
активності сперми барана і наростаючого вмісту в розріджувачі Zn2+- і Сu2+-наносукцинатів та
активності СДГ, ЦХО та виживання сперміїв – від Сu2+-наносукцинату. На противагу,
встановлена позитивна середньої сили кореляція активності СДГ від збільшення вмісту Mn 2+наносукцинату (η2 = 0,345) в розрідженій спермі барана.
Отже, наносукцинати мікроелементів в спермі барана неоднозначно впливають на
інтенсивність окисних процесів і виживання сперміїв. Оскільки сукцинат (компонент
наносполуки) присутній у всіх досліджених зразках мікроелементів, його роль, як фактора
впливу на метаболізм сперміїв нівелюється. Тому, зміни біохімічних показників і виживання
сперміїв зумовлені вмістом та роллю мікроелементів в окисних процесах еякулятів і сперміїв.
Відомо, що Zn2+, Mn2+ і Сu2+ входять в активні центри ензимів гліколізу, дихального ланцюга
мітохондрій і антиоксидантного захисту. Зокрема, Сu2+, Zn2+ та Mn2+ є кофакторами СОД –
ензиму, що перетворює О▪− і гальмує утворення активних форм Оксигену [6, 7]. Ймовірно,
мінімальні дози наносукцинатів мікроелементів нормалізують перебіг окиснювальних процесів,
що супроводжується інгібуванням вільнорадикального окиснення компонентів сперми (ліпідів
і протеїнів плазми та мембран сперміїв). Підвищення вмісту Zn2+- та Mn2+- наносукцинатів і,
особливо, Сu2+-наносукцинату, вище оптимальних меж у розрідженій спермі гальмує дихальну
активність, викликає дисбаланс в ланках електрон-транспортного ланцюга мітохондрій і знижує
виживання сперміїв. Отримані результати узгоджуються з твердженням про негативний вплив
надлишку мікроелементів на фізіологічні характеристики і запліднювальну здатність сперміїв
[8, 9]. Дія максимальної дози Сu2+-наносукцинату на окислювальні процеси в сперміях очевидно
зумовлена руйнуванням структур мітохондрій, що характеризується як зростанням активності
ЦХО (виходом ензиму з мітохондрій), так і виділенням Оксигену. Своєю чергою, встановлені
зміни
характеризують
активування
процесів
вільнорадикального
окиснення
і
неконтрольованого руйнування структур статевих клітин. Оскільки порушення функцій
мітохондрій характеризує зниження фізіологічних характеристик і запліднювальну здатність
сперміїв [10] використання Сu2+-наносукцинату в дозах 0,04 та 0,4 мг/л у складі розріджувача
не доцільне. Надлишок Сu2+ в розрідженій спермі барана зумовлює аглютинацію сперміїв через
окиснення вільних сульфгідрильних груп до дисульфідних [11].
ВИСНОВКИ
1. Дихальна активність сперми баранів становить 0,67±0,09 нг-атом О2/0,1 мл×хв. За
додавання наростаючих доз наносукцинатів мікроелементів у розріджувач на 10,5 – 88,1 %
знижується споживання кисню спермою.
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2. Додавання 0,4 мг/л Сu2+-наносукцинату в розріджувач еякулятів барана зумовлює
генерування Оксигену спермою.
3. Активність мітохондріальних ензимів за додавання наносукцинатів мікроелементів
у розріджені еякуляти баранів змінюється неоднозначно та залежить від ролі мікроелемента в
окиснювальних процесах сперми і статевих клітин.
4. Існує негативна середньої сили залежність (η2 = 0,554 – 0,659) дихальної активності
сперми барана за зростання вмісту Zn2+- і Сu2+-наносукцинатів в розріджувачі, а також
активності СДГ, ЦХО та виживання сперміїв – за Сu2+-наносукцинату. Встановлена позитивна
середньої сили кореляція між активністю СДГ та збільшенням вмісту Mn 2+-наносукцинату в
розрідженій спермі барана (η2 = 0,345).
5. Виживання сперміїв за підвищених доз Zn2+-, Mn2+-наносукцинатів проявляє
тенденцію до зниження, а за Сu2+-наносукцинату – вірогідно знижується (р<0,05 – 0,001).
Перспективи досліджень. Вивчити вплив наносукцинатів мікроелементів на
фізіолого-біохімічні показники сперміїв розморожених еякулятів баранів.
SPERMATOZOA QUALITY AFTER ADDITION OF NANOSUCCINATES OF METALS
TO DILUTED RAM EJACULATES
M. M. Sharan¹, S. B. Kornjat¹, І. М. Yaremchuk¹, N. V. Kusmina¹, D. D. Ostapiv¹, O. I. Chajkovska²
¹Institute of Animal Biology of NAAS
38, Stusа str., Lviv, 79043, Ukraine
²State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The influence of microelements (Cu2+, Zn2+ and Mn2+) in the form of nanosuccinates on the
quality of the spermatozoa in the diluted ram ejaculated was studied. It was established that the
respiratory activity of ram semen was 0.67±0.09 ng-atom О2/0.1 ml×min. After adding increasing
doses of Zn2+-nanosuccinates sperm respiratory activity was lower on 65.7 – 88.1 % (р<0.01 – 0.001),
comparing to control. When adding 0.004 mg/ml of Сu2+-nanosuccinate respiratory activity was on
control level (0.63±0.12 ng-atom О2/0.1 ml×min), when adding 0.04 mg/ml it was lower on 88.1 %,
and when adding 0.40 mg/ml – sperm was not consuming oxygen but, releasing it. The respiratory
activity of sperm is less dependent on Mn2+-nanosuccinate: the growth of its content in diluted sperm
is 10 times lowered by 31.1 – 33.4 % the value of the index (p>0.05).
The activity of mitochondrial enzymes after the addition of microelements nanosuccinates in
diluted ejaculates of rams varies ambiguously. When adding Zn2+-nanosuccinate the activity of
mitochondrial enzymes did not change and was within range: SDH 15.0 – 16.2 and CO 36.2 – 45.0
UI/0,1 ml×h. Addition of increasing doses of Mn2+-nanosuccinate stimulates the activity of SDH of
ram spermatozoa: when adding 0.01 mg/l to diluted ejaculates activity of enzyme was higher on 36.8
%, and when adding more than 0.1 mg/l – on 45.9 – 47.4 % (р<0,01), comparing to control. CO
activity did not depend on Mn2+-nanosuccinate dose and was on control levels (43.3–49.2 UI/0,1
ml×h). Addition of 0.004 mg/l of Сu2+-nanosuccinate increased SDH activity on 48.8 % (р<0.05),
when adding 0,04 and 0,4 mg/l, on the contrary, decreased, respectively, on 31.7 and 47.5 % (р<0.05).
Simultaneously, addition of 0.004 mg/l Сu2+- nanosuccinate did not change, and when adding 0.04
and 0,4 mg/l CO activity increased on 32.6 and 42.1 % (р<0,001). A negative correlation of medium
force between (η2 = 0.554–0.659) respiratory activity of ram sperm and increasing doses of Zn2+- and
Сu2+-nanosuccinates in diluent, and between SDH, CO activities and spermatozoa survival when
adding Сu2+-nanosuccinate were detected. A positive correlation of medium force between SDH
277

activity and increase of Mn2++-nanosuccinate concentration in diluted ram semen was detected (η2 =
0.345). Survival of spermatozoa after addition of Zn2+, Mn2+ nanosuccinates in high doses had a
tendency to decrease, and after adding of Cu2+ -nanosuccinate it decreased (p <0.05–0.001).
Keywords: MICROELEMENTS, NANOSUCCINATE, REDOX PROCESSES,
SURVIVAL, SPERMATOZOA, RAM.
ORCID 0000-0001-8112-5398

КАЧЕСТВО СПЕРМИЕВ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ НАНОСУКЦИНАТОВ МЕТАЛЛОВ
В РАЗБАВЛЕННЫЕ ЭЯКУЛЯТЫ БАРАНОВ
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АННОТАЦИЯ

Исследовали влияние микроэлементов (Сu2+, Zn2+ и Mn2+) в форме наносукцинатов на
качество сперматозоидов разбавленных эякулятов баранов. Установлено, что дыхательная
активность спермы баранов составляет 0,67 ± 0,09 нг-атом О2 / 0,1 мл×мин. При действии
нарастающих доз Zn2+-наносукцината дыхательная активность спермы ниже на 65,7 - 88,1 %
(р <0,01 - 0,001) по сравнению с контролем. При добавлении 0,004 мг/л Сu2+-наносукцината
величина значения на уровне контроля (0,63 ± 0,12 нг-атом О2 / 0,1 мл × мин), при 0,04 мг/л
снижается на 88,1%, а при 0,40 мг/л - кислород не потребляется спермой а, наоборот,
выделяется. Дыхательная активность спермы в меньшей степени зависит от Mn 2+наносукцината: увеличение в 10 раз содержания его в разбавленной сперме снижает на 31,1 33,4 % величину показателя, что ниже контроля на 10,5 - 40,3 % (p>0, 05). Активность
митохондриальных энзимов при добавлении наносукцинатов микроэлементов в разбавленные
эякуляты баранов изменяется неоднозначно. При добавлении Zn2+-наносукцината активность
митохондриальных энзимов достоверно не изменяется и находятся в пределах: СДГ 15,0 - 16,2
и ЦХО 36,2 - 45,0 ед/0,1 мл×ч. Добавление нарастающих доз Mn2+-наносукцината стимулирует
активность СДГ спермиев баранов: при 0,01 мг/л наносоединения микроэлемента в
разбавленной сперме на 36,8% возрастает активность энзима, а при более 0,1 мг/л - на 45,9 47,4 % (р<0,01) по сравнению с контролем. Активность ЦХО, независимо от дозы Mn 2+наносукцината, достоверно не меняется и находится в пределах 43,3 - 49,2 ед/ 0,1 мл×ч.
Добавление 0,004 мг/л Сu2+-наносукцината повышает активность СДГ на 48,8% (р<0,05), а
0,04 и 0,4 мг/л, наоборот, снижает, соответственно, на 31,7 и 47,5 % (р<0,05). Одновременно,
добавление 0,004 мг/л Сu2+-наносукцината не изменяет, а 0,04 и 0,4 мг/л на 32,6 и 42,1% (р
<0,001) повышают активность ЦХО по сравнению с контролем. Обнаружена отрицательная
средней силы зависимость (η2 = 0,554 - 0,659) дыхательной активности спермы барана при
увеличении содержания Zn2+- и Сu2+-наносукцинатов в разбавителе, а также активности СДГ,
ЦХО и выживания спермиев - при Сu2+-наносукцината. Установлена положительная средней
силы корреляция между активностью СДГ и увеличением содержания Mn 2+-наносукцината в
разбавленной сперме барана (η2 = 0,345). Выживание спермиев при повышении доз Zn 2+-,
Mn2+-наносукцинатов проявляет тенденцию к снижению, а при Сu2+-наносукцинате достоверно снижается (р <0,05 - 0,001).
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ПРОЦЕССЫ, ВЫЖИВАНИЕ, СПЕРМИИ, БАРАНЫ.
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РОЗВЕДЕННЯ ТА ГЕНЕТИКА

УДК 636.4:636.082:575.827

ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА КАТЕПСИНУ F НА ЯКІСТЬ М’ЯСА
СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ
Т. В. Буслик, канд. біол. наук,
М. О. Ільченко, канд. с.-г. наук,
Є. К. Олійниченко, аспірант,
І. Б. Баньковська, д-р с.-г. наук,
В. М. Балацький, д-р с.-г. наук
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН
вул. Шведська Могила 1, м. Полтава, 36013 ,Україна
Однонуклеотидний поліморфізм g.22G˃C гена катепсину F (CTSF) у популяції свиней
великої білої породи української селекції визначений з використанням методу ПЛР-ПДРФ.
Досліджено зв’язок генотипів за однонуклеотидним поліморфізмом g.22G˃C гена CTSF з
фізичними та хімічними показниками якості м’яса свиней.
За допомогою однофакторного дисперсійного аналізу показано вірогідний вплив
генотипу за однонуклеотидним поліморфізмом g.22G˃C гена CTSF на показники
вологоутримуючої здатності м’яса, енергетичної цінності, загальної вологи та вмісту
кальцію у м’ясі свиней великої білої породи із силою впливу на формування досліджуваної
ознаки η2=6,39 % (р=0,03), η2=6,51 % (р=0,036), η2=6,54 % (р=0,035) та η2=6,33 % (р=0,042),
відповідно.
Обґрунтовано можливість проведення маркерної селекції на покращення якості м’яса
товарної свинини за однонуклеотидним поліморфізмом g.22G˃C гена CTSF.
Ключові слова: ОДНОНУКЛЕОТИДНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ, КАТЕПСИН F, СВИНІ,
МАРКЕРНА СЕЛЕКЦІЯ, ЯКІСТЬ М’ЯСА.
Якість свинини має генетичну обумовленість і змінюється в залежності від породи,
живої маси, віку тварин, а також умов зовнішнього середовища.
Для того, щоб задовольнити нові споживчі вимоги, виробникам товарної свинини для
підвищення якості свинини важливо прийняти нові методи, які дозволяють виконувати підбір
тварин з оптимальними генотипами. З цією метою бажано проводити аналіз генетичних
факторів, що обумовлюють рівень кількості і якості свинини. Однак, існує ряд проблем
стосовно швидкості оцінки цих показників. Практично їх можна визначити лише після забою
тварин.
Розвиток сучасної науки дозволяє використовувати інноваційні методи прогнозування
кількості і якості м'яса за допомогою ДНК-маркерів. Сьогодні вже визначено кілька десятків
основних генів, що впливають на якість свинини і в даний час активно використовуються за
кордоном, ряд із них почали досліджувати і в Україні (наприклад, СTSS, CTSL, CTSB, CTSK,
IGF2) [1, 2]. Однонуклеотидні поліморфізми цих генів можна ідентифікувати та
використовувати для встановлення зв’язків з фізичними та хімічними показниками якості
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м’яса в конкретних стадах свиней, які, у свою чергу, можуть бути використані для відбору
тварин, що несуть найбільш бажані генотипи.
Катепсини (СTSS, CTSL, CTSB, CTSK, CTSF) – це лізосомальні протеїнази з широким
спектром функцій, що синтезуються у більшості, якщо не у всіх, тканинах та типах клітин [3].
Ці ферменти, як правило, синтезуються як препрокатепсини, відіграють важливу роль у
реакціях катаболізму основних білків, а також беруть участь у обробці та презентації
антигенів, що впливають на імунну відповідь [4], обробку гормонів та проензимів з подальшим
впливом на регуляцію біохімічного шляху [3]. Висока активність катепсину скелетних м'язів
свиней пов’язана з відомими вадами м’яса, а саме: надмірна м'якість, липкість, темний колір,
металевий присмак, обумовлений кристалами тирозину та утворення білих плівок на поверхні
розрізання [5]. Також катепсини залучені у процес автолізу, що відбувається в післязабійний
період у м’ясі. Тому гени, що кодують ці ферменти, можуть розглядатися як перспективні
гени-кандидати для покращення якості м’яса.
Ген катепсину F у свиней локалізований в хромосомі 2(SSC2) p14-p17.
Однонуклеотидний поліморфізм g.22 G˃C гена CTSF обумовлений нуклеотидною заміною G
на С, що в свою чергу призводить до заміни глутамінової кислоти на аспарагінову в
поліпептидному ланцюзі фермента катепсину F.
У роботах V. Russo et al., 2004 акцентовано увагу на значну асоціацію поліморфізму
g.22 G˃C гена катепсину F (CTSF) з середньодобовим приростом та товщиною хребтового
сала [6]. Генотип g.22CC гена катепсину F підвищував показники росту та зменшував
жирність туші [7]. Науковцями з університету штату Айова було досліджено вплив
однонуклеотидного поліморфізму гена CTSF на якість так званої «сухої шинки» (Dry-Cured
Hams), продукт переробки свинини, який є характерним для країн Середземноморського
регіону, таких як Італія, Іспанія та Португалія [8]. Автори роботи показали достовірний вплив
генотипу за локусом CTSF на показники якості м’яса (вміст внутрішньом’язевого жиру та
рівень рН). Натомість у роботах польських науковців не виявлено достовірного впливу
поліморфізму на економічно важливі риси свиней [9].
Метою дослідження було проаналізувати вплив поліморфізму g.22 G˃C гена катепсину
F на фізичні та хімічні показники якості м’яса свиней великої білої породи української
селекції.
Матеріали і методи. Дослідження були проведені в умовах племінного заводу з
розведення свиней великої білої (ВБ) породи ДП ДГ «Степне» Полтавського району
Полтавської області. Для проведення фізико-хімічних досліджень м’язової тканини відбирали
200 г найдовшого м’яза спини між 9-12 грудними хребцями після 48-годинного дозрівання
півтуші за температури +4 °С (n = 102). Для проведення генетичних досліджень відбирали по
1 г м’язової тканини.
Оцінка якості продуктів забою проводилася за загальноприйнятими методиками
зоохімічного аналізу [10], чинними нормативними документами, а також з урахуванням
рекомендацій ВАСГНІЛ (від 26.09.1986) та ДСТУ ISO2917-2001.
ДНК виділяли з м’язової тканини з використанням іонообмінної смоли Chellex-100 [11].
Генотипування проводили методом ПЛР-ПДРФ (полімеразна ланцюгова реакція, поліморфізм
довжин рестрикційних фрагментів) [7]. Для ПЛР використовували праймери наступної
структури:
прямий
–
AGGGAGGGCTGGAGACGGAGTA
та
зворотній
–
TCATTCTGGCTCAGCTCCAC. Рестрикцію продуктів ПЛР здійснювали за допомогою
ендонуклеази Rsa I відповідно до рекомендацій виробника (Thermo SCIENTIFIC, Литва).
Фрагменти рестрикції розділяли у 8 % поліакриламідному гелі (ПААГ). Візуалізацію
електрофореграми, після її фарбування у бромистому етидії, проводили на трансілюмінаторі
в УФ світлі.
Статистичну обробку результатів здійснювали за допомогою комп’ютерної програми
GenAlex [12]. Силу впливу генотипу на ознаку обчислювали методом однофакторного
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дисперсійного аналізу за допомогою сучасних пакетів прикладних програм Microsoft Excel
2007 [13].
Результати й обговорення. В результаті ПЛР-ПДРФ-аналізу гена CTSF ДНК свиней
великої білої були визначені фрагменти ДНК, аналогічні до описаних в роботі V. Russo et al.
2004 [7] (рис.). Для гомозиготи за алелем g.22G (генотип GG) характерний фрагмент 118 п.н.,
для гомозиготи за алелем g.22С (генотип СС) характерні два фрагменти 97 п.н.+ 21 п.н, для
гетерозиготи (генотип GC) – фрагменти 118 п.н.+ 97 п.н.+ 21 п.н. Для оцінки генотипу
інформативними для нас на електрофореграмі були 2 фрагменти: 118 п.н. та 97 п.н.
Частота алелів і генотипів, отриманих в результаті генотипування вибірки тварин за
геном CTSF наведені в таблиці 1. В представленій вибірці свиней великої білої породи
вітчизняної селекції виявлено присутність як алелю G (0,443), так і алелю С (0,557). Для
порівняння, у великій білій породі італійської селекції частота алелю G становила у різних
популяціях 0,306 [14] та 0,430 [6]. Також отриманий нами розподіл характерний для порід
П’єтрен та Гемпшир, де частоти алелю G становлять 0,444 та 0,375, відповідно [14].

Рис. Електрофорез у 8 % ПААГ продуктів Rsa I рестрикції фрагменту локусу CTSF ампліфікованих у ПЛР
(М-маркер молекулярної маси, pUC19/MspI, 1-6 – зразки ДНК свиней).

Щодо розподілу генотипів, то для досліджуваної популяції не було виявлено
достовірного відхилення від панміктичної рівноваги, розрахованої за формулою ГардіВайнберга, що свідчить про те, що представлена популяція знаходиться в стані генетичної
рівноваги, а CTSF-локус не залучений у селекційний процес.
Таблиця 1
Розподіл СТSF-алелів за локусом g.22 G˃C і відповідних генотипів у свиней великої білої породи, n=102
Порода
ВБ

Частоти алелів
С
G
0,557
0,443

Частоти генотипів фактичні/очікувані
CC
GC
GG
0,311/0,310
0,491/0,494
0,198/0,197

χ2

F

0,004

0,006

Примітка: n – кількість тварин у вибірці, χ2 – відхилення між фактичними та очікуваними частотами генотипів
відносно закону Харді-Вайнберга, F – індекс фіксації Райта.

Більшість ознак, що визначають смакові якості і товарний вид свинини
(вологоутримуюча здатність, колір, ніжність, мармуровість тощо) є показниками високого
рівня успадкування. Так, ступінь успадкування інтенсивності забарвлення м'яса складає 0,71,
вологоутримуючої здатності – 0,59, вмісту триптофану – 0,58, площі м'язового волокна – 0,54,
дещо гірше успадковується вміст жиру в м'язовій тканині [10].
Вплив поліморфізму гену CTSF на фізичні та хімічні показники якості м’яса свиней ВБ
породи зазначені в таблиці 2.
Аналіз результатів оцінки якості м’яса свиней породи ВБ в залежності від генотипа за
однонуклеотидним поліморфізмом g.22 G˃C гена CTSF свідчить, що показник
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вологоутримуючої здатності м’яса тварин з генотипом GC був вищим ніж у тварин з
генотипом СС на 4,57 % (р˂0,05). Вологоутримуюча здатність м’яса обумовлювала його
ніжність і соковитість. Чим більша утримуюча здатність білків, тим міцніше м'ясо зв’язує воду
і менше втрачає її під час термічної обробки. При порівнянні тварин з генотипом СС та GC за
геном CTSF виявлено, що м'ясо тварин, які несуть в геномі гетерозиготний генотип GC володіє
меншою енергетичною цінністю на 5,44 % (р˂0,05). Також, показано негативний вплив
мутантного алелю С на вміст фосфору. Вміст фосфору у м'ясі тварин, які несуть в геномі
гомозиготний генотип GG був вищий на 3,62 %, порівняно з м’ясом тварин генотипу СС.
Таблиця 2
Вплив однонуклеотидного поліморфізму g.22 G˃C гена CTSF на фізичні та хімічні
показники якості м’яса свиней, n=102, (М±m)
Показники
Вологоутримуюча здатність, %
Ніжність, с
рН
Втрати при термічній обробці, %
Енергетична цінність, ккал
Загальна волога, %
Зола, %
Протеїн, %
Жир, %
Кальцій, %
Фосфор, %

СС (n=31)
52,11±1,030
10,84±±0,365
5,51±0,014
15,17±0,898
141,32±2,847
72,34±0,334
1,15±0,027
21,25±0,280
9,21±1,195
0,051±0,0012
0,133±0,0027

Генотипи
GC (n=50)
54,49±0,664#,*
10,39±0,290
5,51±0,010
15,80±0,478
133,63±1,651*
73,23±0,184
1,19±0,016
21,69±0,161
9,47±0,864
0,048±0,0010
0,129±0,0019

GG (n=21)
51,50±1,167
10,54±0,516
5,50±0,021
16,89±0,769
136,33±2,219
72,87±0,253
1,18±0,027
21,95±0,169
6,60±0,926
0,050±0,0009
0,138±0,0040*

Сила впливу
генотипу η2, %
6,39 (р=0,03)
0,87 (р =0,638)
0,33 (р =0,835)
2,19 (р =0,320)
6,51 (р =0,036)
6,54 (р =0,035)
2,31 (р =0,313)
4,39 (р =0,119)
3,53 (р =0,169)
6,33 (р =0,042)
5,50 (р =0,070)

Примітка: *достовірність різниці, порівняно з показником фізико-хімічних якостей з генотипом СС, р≤0,05
# достовірність різниці порівняно з показником фізико-хімічних якостей з генотипом GG, р≤0,05

За результатом проведеного однофакторного дисперсійного аналізу встановлено
достовірний вплив однонуклеотидного поліморфізму g.22 G˃C гена CTSF на показники
вологоутримуючої здатності м’яса (η2=6,39 %, р=0,03), енергетичної цінності, (η2=6,51 %,
Р=0,036), загальної вологи (η2=6,54 %, р=0,035) та вмісту кальцію у м’ясі (η2=6,33 %, р=0,042).
ВИСНОВКИ
1. У великій білій породі вітчизняної селекції визначено поліморфізм за
однонуклеотидним поліморфізмом g.22 G˃C гена CTSF з частотою зустрічання мажорного
алелю G (0,443).
2. У дослідженій вибірці популяції свиней ВБ породи відхилення в розподілі CTSFгенотипів від рівноваги, розрахованої за формулою Гарді-Вайберга, не є достовірним. Це
свідчить про те, що CTSF-локус не залучений у селекційний процес.
3. Виявлено статистично значущий вплив генотипу за однонуклеотидним
поліморфізмом g.22 G˃C гена CTSF на показники вологоутримуючої здатності м’яса,
енергетичної цінності, загальної вологи та вмісту кальцію у м’ясі свиней великої білої породи.
4. Значущу перевагу (р˂0,05) за важливим технологічним показником здатності
м'язової тканини утримувати вологу мали тварини з гетерозиготним генотипом GС.
Перспективи досліджень. Однонуклеотидний поліморфізм g.22 G˃C гена CTSF
може бути використаний в маркерній селекції для прогнозування і поліпшення показників
якості м'яса свиней великої білої породи української селекції. Маркерний скринінг племінного
поголів’я свиней в Україні за цим однонуклеотидним поліморфізмом дозволить проводити
спрямовану маркерну селекцію свиней на покращення якості м’яса.
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THE INFLUENCE OF THE POLYMORPHISM OF CATHEPSIN F GENE
ON THE MEAT QUALITY OF UKRAINIAN LARGE WHITE PIGS
Т. Buslyk, M. Ilchenko, Y. Oliinychenko, I. Bankovska, V. Balatsky
Institute of Pig Breeding and Agro-Industrial Production of NAАS
1, Shvedska Mogila str., Poltava, 36013, Ukraine
SUMMARY
Single nucleotide polymorphism g.22 G˃C for Cathepsin F (CTSF) gene in the population of
Ukrainian Large White pig breed was evaluated using PCR-PRLF method. A quantitative assessment
of the relationship of genotypes to the single nucleotide polymorphism of CTSF gene with physical
and chemical parameters of the meat quality is given.
Using a one-factor dispersive analysis, the probable effect of the genotype of the
polymorphism g.22 G˃C for CTSF gene on the moisture holding capacity, the energy value, total
moisture and calcium content in the meat of pigs of Ukrainian Large White pig breed with the effect
on the formation of the test feature is η2 = 6.39% (p = 0.03 ), η2 = 6.51% (p = 0.036), η2 = 6.54% (p
= 0.035) and η2 = 6.33% (p = 0.042), respectively.
The possibility of conducting marker selection for improving the quality of commercial pork
for the polymorphism g.22 G˃C for CTSF gene is substantiated.
Keywords: POLYMORPHISM OF THE GENE, GENOTYPE, CATHEPSIN F, PIGS,
MARKER ASSOSIATED SELECTION, MEAT QUALITY.
ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА КАТЕПСИНА F НА КАЧЕСТВО МЯСА
СВИНЕЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ УКРАИНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ.
Т. В. Буслик, Н. А. Ильченко, Е. К. Олейниченко, И. Б. Баньковская, В. Н. Балацкий
Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН
ул. Шведская Могила 1, г. Полтава, 36013, Украина
АННОТАЦИЯ
Однонуклеотидный полиморфизм g.22 G˃C гена катепсина F (CTSF) в популяции
свиней крупной белой породы определен с использованием метода ПЦР-ПДРФ. Исследована
связь генотипов за однонуклеотидным полиморфизмом g.22G˃C гена CTSF с физическими и
химическими показателями качества мяса свиней.
С помощью однофакторного дисперсионного анализа показано вероятное влияние
генотипа за однонуклеотидным полиморфизмом g.22G˃C гена CTSF на показатели
влагоудерживающей способности мяса, энергетической ценности, общей влаги и содержания
кальция в мясе свиней крупной белой породы с силой влияния на формирование исследуемого
признака η2 = 6,39% (р = 0,03), η2 = 6,51% (р = 0,036), η2 = 6,54% (р = 0,035) и η2 = 6,33% (р =
0,042), соответственно.
Обоснована возможность проведения маркерной селекции на улучшение качества мяса
товарной свинины за однонуклеотидным полиморфизмом g.22G˃C гена CTSF.
Ключевые слова: ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА, ГЕНОТИП, КАТЕПСИН F, СВИНЬИ,
МАРКЕРНАЯ СЕЛЕКЦИЯ, КАЧЕСТВО МЯСА.
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ДОВІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНОМАТОК РІЗНОЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
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Інститут біології тварин НААН,
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У статті наведено результати досліджень довічної продуктивності та економічної
ефективності використання свиноматок різної експлуатаційної цінності.
Встановлено, що кількість свиноматок категорії «висока експлуатаційна цінність»
становить 58,73–71,42 %. Тварини зазначеної групи переважають ровесниць протилежної
категорії «низька експлуатаційна цінність» за тривалістю життя, тривалістю племінного
використання, багатоплідністю, масою гнізда на дату відлучення у віці 28–35 днів та
тривалістю міжопоросного періоду в середньому на 38,32 %. Різниця між свиноматками з
різним рівнем експлуатаційної цінності за показниками «одержано опоросів за період
племінного використання» становить 5,2 (td=13,68, P<0,001) – 5,6 (td=15,13, P<0,001),
«одержано поросят всього, гол» — 64,0 (td=12,35, P<0,001) – 70,5 гол (td=13,85, P<0,001),
«одержано живих поросят, гол» — 61,9 (td=13,14, P<0,001) – 67,6 гол (td=14,35, P<0,001).
Використання свиноматок великої білої породи категорії «висока експлуатаційна
цінність» забезпечує одержання додаткової продукції на рівні +1,28 – +3,62 %.
Ключові
слова:
СВИНІ,
ГЕНОТИП,
ДОВІЧНА
ПРОДУКТИВНІСТЬ,
ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ, ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЦІННІСТЬ, ЕКОНОМІЧНА
ОЦІНКА, КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК.
Досвід роботи спеціалістів агроформувань і результати досліджень вітчизняних та
зарубіжних вчених свідчать про те, що свиноматки універсального, м’ясного та сального
напрямів продуктивності характеризуються різним рівнем адаптації та експлуатаційної
цінності [1–4]. А це суттєво впливає на економіку виробництва високоякісної свинини
в умовах промислової технології. Зазначене вище визначає актуальність та вектор роботи.
Мета роботи — дослідити довічну продуктивність свиноматок різної експлуатаційної
цінності та розрахувати економічну ефективність їх використання.
Матеріали і методи. Експериментальну частину досліджень провели в умовах
племінного репродуктора з розведення свиней великої білої породи СТОВ «ДружбаКазначеївка» Дніпропетровської області та лабораторії тваринництва Державної установи
«Інститут зернових культур НААН».
Об’єктом досліджень були свиноматки великої білої породи. Оцінку свиноматок за
ознаками довічної продуктивності проводили з урахуванням наступних показників: тривалість
життя, тривалість племінного використання, одержано опоросів за період племінного
використання; одержано поросят всього; одержано живих поросят; багатоплідність; маса
гнізда на дату відлучення у віці 28–35 днів; тривалість міжопоросного періоду, днів.
Експлуатаційну цінність свиноматок визначали за методикою Є. В. Коряжнова [5] (табл. 1)
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Таблиця 1
Шкала оцінки експлуатаційної цінності свиноматок

Е1 (у тому числі
життєздатних)

Е2 (всього поросят)

Е2 (у тому числі
життєздатних)

Низький
Средній
Високий

Експлуатаційна цінність в розрахунку на
одну свиноматку, що осіменено

Е1 (всього поросят)

Рівень експлуатаційної
цінності

Експлуатаційна цінність в розрахунку на
одну свиноматку, що опоросилася

До 25
26–40
Більше 50

До 20
21–30
Більше 40

До 25
21–44
Більше 45

До 15
16–34
Більше 35

Коефіцієнт господарського використання (КГВ) розраховували за формулою [6]:

КГВ 

тривалість життя  вік при першому опоросі
тривалість життя

(1)

Економічну ефективність проведених досліджень розраховували за формулою:
ЕЦ

СП
Л К ,
100

(2)

де: Е — вартість додаткової продукції, грн.; Ц — закупівельна ціна одиниці продукції,
відповідно до існуючих цін, які діють в Україні; С — середня продуктивність тварин; П —
середня надбавка основної продукції (%), яка виражена у відсотках на 1 голову при
застосуванні нового і поліпшеного селекційного досягнення порівняно з продуктивністю
тварин базового використання; Л — постійний коефіцієнт зменшення результату, який
пов’язаний з додатковими витратами на прибуткову продукцію (0,75); К — чисельність
поголів’я сільськогосподарських тварин нового або поліпшеного селекційного досягнення,
голів [7].
Біометричну обробку результатів досліджень провели за методикою Г. Ф. Лакіна [8] з
використанням програмованого модуля «Аналіз даних» в Microsoft Excel.
Результати й обговорення. Аналіз результатів досліджень вказує на те, що тривалість
життя свиноматок великої білої породи підконтрольного стада становить 44,1±1,97 місяців
(Сv=35,27 %), тривалість племінного використання — 32,8±1,95 місяців (Сv=46,91 %),
тривалість міжопоросного періоду — 175,5±3,91 днів (Сv=17,72 %), багатоплідність —
10,2±0,20 голів (Сv=16,02 %), маса гнізда на дату відлучення у віці 28–35 днів — 77,0±1,02 кг
(Сv=10,45 %). За період племінного використання від свиноматок основного стада одержано
6,1±0,36 опоросів (Сv=47,11 %), поросят всього — 65,8±4,41 голів (Сv=52,80 %), живих
поросят — 62,5±4,17 голів (Сv=52,55 %). Кількість свиноматок, від яких одержано 100 і більше
живих поросят становить 12,7 %.
Результати досліджень показників тривалість життя, племінного використання та
відтворювальних якостей свиноматок різної експлуатаційної цінності наведено у таблиці 2, 3.
Встановлено, що свиноматки категорії «висока експлуатаційна цінність» суттєво переважають
ровесниць протилежної категорії «низька експлуатаційна цінність» за основними кількісними
показниками.
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Таблиця 2

Показники, одиниці виміру

Біометричні
показники

Тривалість життя, племінного використання і відтворювальних якостей свиноматок різної
експлуатаційної цінності (в розрахунку на одну свиноматку, що опоросилася, всього поросят)

n

  Sx

тривалість життя, міс

σ
Сv,%

тривалість племінного використання, міс
одержано опоросів
використання

за

період

племінного

одержано поросят всього, гол

одержано живих поросят, гол

багатоплідність, гол
маса гнізда на дату відлучення у віці 28-35 днів,
кг
тривалість міжопоросного періоду, днів

коефіцієнт господарського використання, балів

  Sx
σ
Сv,%

  Sx
σ
Сv,%

  Sx
σ
Сv,%

  Sx
σ
Сv,%

  Sx
σ
Сv,%

  Sx
σ
Сv,%

  Sx
σ
Сv,%

  Sx
σ
Сv,%

сохранность, %



Рівень експлуатаційної цінності
високий
37
53,8±1,97***
12,01
22,32
42,6±1,92***
11,69
27,44
7,9±0,34***
2,09
26,45
88,2±4,30***
26,17
29,67
83,9±3,95***
24,65
29,38
10,5±0,14**
0,89
8,47
79,9±1,34**
8,18
10,23
167,8±3,30*
20,07
11,96
0,785±0,0113***
0,06
7,64
93,8

низький
7
24,0±0,94
2,49
10,37
13,1±0,70
1,86
14,19
2,3±0,18
0,48
20,86
17,7±2,73
7,22
40,79
16,3±2,57
6,82
41,84
7,0±0,99
2,62
37,42
71,4±2,17
5,74
8,03
217,1±22,78
60,27
27,76
0,551±0,0369
0,09
16,33
98,2

Примітка: *** — Р<0,001; ** — Р<0,01; * — Р<0,05

Так, різниця між зазначеними групами тварин за тривалістю життя становила 26,9 (td=
12,28, P<0,001) — 29,8 місяців (td=13,67, P<0,001), тривалістю племінного використання —
26,3 (td=12,52, P<0,001) — 29,5 місяців (td=14,46, P<0,001), кількістю одержаних опоросів за
період племінного використання — 5,2 (td=13,68, P<0,001) — 5,6 (td=15,13, P<0,001),
одержаних поросят всього — 64,0 (td=12,35, P<0,001) — 70,5 гол (td=13,85, P<0,001),
одержаних живих поросят — 61,9 (td=13,14, P<0,001) – 67,6 гол (td=14,35, P<0,001) голів.
За багатоплідністю, масою гнізда на дату відлучення у віці 28–35 днів, тривалістю
міжопоросного періоду та коефіцієнтом господарського використання різниця між групами
свиноматок з різною експлуатаційною цінністю склала 3,6 (td=3,14, P<0,001) — 3,5 гол
(td=3,53, P<0,001), 8,3 (td=4,30, P<0,001) — 8,5 кг (td=3,34, P<0,01), 59,4 (td=2,47, P<0,05) —
49,3 днів (td=2,14, P<0,05) та 0,210 (td=4,67, P<0,001) — 0,234 бала (td=6,15, P<0,001)
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відповідно. Показник збереженості поросят до відлучення коливався в межах від 92,7 до
97,9 %.
Таблиця 3

Показники, одиниці виміру

Біометричні
показники

Тривалість життя, племінного використання і відтворювальних якостей свиноматок різної
експлуатаційної цінності (в розрахунку на одну свиноматку, що опоросилася, у тому числі життєздатних)

n

  Sx

тривалість життя, міс

σ
Сv,%

тривалість племінного використання, міс
одержано опоросів
використання

за

період

племінного

одержано поросят всього, гол

одержано живих поросят, гол

багатоплідність, гол
маса гнізда на дату відлучення у віці 28-35 днів,
кг
тривалість міжопоросного періоду, днів

коефіцієнт господарського використання, балів

  Sx
σ
Сv,%

  Sx
σ
Сv,%

  Sx
σ
Сv,%

  Sx
σ
Сv,%

  Sx
σ
Сv,%

  Sx
σ
Сv,%

  Sx
σ
Сv,%

  Sx
σ
Сv,%

збереженість, %



Рівень експлуатаційної цінності
високий
45
50,4±1,99***
13,40
26,58
39,1±1,96***
13,17
33,68
7,3±0,35***
2,38
32,60
80,5±4,31***
28,96
35,97
76,7±3,99***
26,77
34,90
10,4±0,13**
0,90
8,65
78,0±1,14***
7,65
9,80
167,7±2,87*
19,25
11,48
0,763±0,0125***
0,08
10,48
92,7

низький
6
23,5±0,92
2,27
9,65
12,8±0,76
1,87
14,60
2,1±0,16
0,40
19,04
16,5±2,89
7,09
42,96
14,8±2,52
6,17
41,68
6,8±1,15
2,81
41,32
69,7±1,57
3,86
5,53
227,1±23,85
58,44
25,73
0,553±0,0437
0,10
18,08
97,9

Примітка: *** — Р<0,001; ** — Р<0,01; * — Р<0,05

Розрахунки економічної ефективності результатів досліджень показали, що від
використання свиноматок категорії «висока експлуатаційна цінність» прибавка додаткової
продукції коливається у межах +1,28 – +3,62 % (табл. 4).

289

Таблиця 4
Економічна ефективність використання свиноматок різної племінної цінності
Групи, рівень
Маса гнізда на дату
Вартість додаткової
експлуатаційної
n
відлучення у віці 28–
Прибавка продукції, %
продукції, грн./гол за
цінності
35 діб, кг
1 опорос
Загальна вибірка
63
77,0±1,02
експлуатаційна цінність (в розрахунку на одну свиноматку, що опоросилася, всього поросят)
низький
7
71,4±2,17
–7,27
–196,23
високий
37
79,9±1,34
+3,62
+97,71
експлуатаційна цінність (в розрахунку на одну свиноматку, що опоросилася, у тому числі життєздатних)
низький
6
69,7±1,57
–9,48
–255,88
високий
45
78,0±1,14
+1,28
+34,55

У розрахунку на одну свиноматку категорії «висока експлуатаційна цінність» прибуток
за рік дорівнює 72,55–205,19 грн. (кількість опоросів — 2,1, ціна реалізації за 1 кг живої маси
— 46,74 грн.).
ВИСНОВКИ
1. Кількість свиноматок категорії «висока експлуатаційна цінність» (в розрахунку на
одну голову, що опоросилася) коливається у межах від 58,73 до 71,42 %.
2. Свиноматки категорії «висока експлуатаційна цінність» переважають ровесниць
протилежної категорії «низька експлуатаційна цінність» за тривалістю життя, тривалістю
племінного використання, багатоплідністю, масою гнізда на дату відлучення у віці 28–35 днів
та тривалістю міжопоросного періоду в середньому на 38,32 %. Різниця між тваринами з
різним рівнем експлуатаційної цінності за показниками «одержано опоросів за період
племінного використання» становить 5,2 (td=13,68, P<0,001) – 5,6 (td=15,13, P<0,001),
«одержано поросят всього, голів» — 64,0 (td=12,35, P<0,001) – 70,5 голів (td=13,85, P<0,001),
«одержано живих поросят, голів» — 61,9 (td=13,14, P<0,001) – 67,6 голів (td=14,35, P<0,001).
3. Використання свиноматок великої білої породи категорії «висока експлуатаційна
цінність» забезпечує одержання додаткової продукції на рівні +1,28 – +3,62 %.
Перспективи досліджень. Наступним етапом роботи буде дослідження рівня адаптації
та експлуатаційної цінності свиней різних порід, внутріпородних типів, ліній та родин, а також
впливу паратипових факторів на рівень прояву основних кількісних ознак та їх консолідації.
LONG-TERM PRODUCTIVITY OF SOWS DIFFERENT OPERATIONAL
VALUE AND ECONOMIC ESTIMATION OF THEIR USE
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SUMMARY

In the article results of researches of lifelong productivity and economic efficiency of use of
sows of various operational value are resulted.
It is established that the number of sows of the category «high operational value» is 58.73–
71.42 %. The animals of this group exceed the counterparts of the opposite category of «low
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operational value» in terms of life expectancy, duration of breeding use, multiplicity, nest weight at
the date of weaning at the age of 28–35 days and the duration of the inter-span period by an average
of 38.32 %. The difference between sows with different levels of operational value in terms of
«received farrowing for the period of breeding» is 5.2 (td=13.68, P<0.001) – 5.6 (td=15.13, P<0.001),
«received piglets total,heads» — 64.0 (td=12.35, P<0.001) – 70.5 heads (td=13.85, P<0.001), "Live
piglets were obtained, a head of 61.9 (td=13.14, P<0.001) – 67.6 heads (td=14.35, P<0.001), heads.
The use of sows of a large white breed in the category «high operational value» provides
additional production at the level of +1,28 – + 3,62%.
Keywords: PIGS, GENOTYPE, LIFELONG PRODUCTIVITY, REPRODUCTIVE
CAPABILITY, OPERATIONAL VALUE, ECONOMIC ASSESSMENT, CORRELATION
COMMUNICATION.
ПОЖИЗНЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНОМАТОК РАЗЛИЧНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований пожизненной производительности и
экономической эффективности использования свиноматок разной эксплуатационной
ценности. Установлено, что количество свиноматок категории "высокая эксплуатационная
ценность" представляет 58,73-71,42 %. Животные отмеченной группы преобладают ровесниц
противоположной категории "низкая эксплуатационная ценность" по продолжительности
жизни, длительности племенного использования, многоплодности, массой гнезда на дату
отлучения в возрасте 28-35 дней и длительностью межопоросного периода в среднем на
38,32 %.
Разница между свиноматками с разным уровнем эксплуатационной ценности по
показателям "получено опоросов за период племенного использования" представляет 5,2
(td=13,68, P<0,001) - 5,6 (td=15,13, P<0,001), "получены поросята всего, гол" - 64,0 (td=12,35,
P<0,001) - 70,5 гол (td=13,85, P<0,001), "получены живые поросята, гол" - 61,9 (td=13,14,
P<0,001) - 67,6 гол (td=14,35, P<0,001).
Использование свиноматок большой белой породы категории "высокая
эксплуатационная ценность" обеспечивает получение дополнительной продукции на уровне
+1,28 - +3,62 %.
Ключевые
слова:
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Розроблено новий метод визначення сечовини в плазмі крові, печінці та м'язовій
тканині, як критеріїв обміну речовин в організмі тварин та якості продукції. Метод
базується на ферментації сечовини під дією уреази сої з виділенням аміаку, який змінює
буферну ємність, тобто величину рН розчину.
Ключові слова: СЕЧОВИНА, ПЛАЗМА КРОВІ, ПЕЧІНКА, М'ЯЗОВА ТКАНИНА,
СВИНІ, УРЕАЗА, БУФЕРНА ЄМНІСТЬ, ВЕЛИЧИНА рН.
Визначення сечовини в клініко-діагностичних лабораторіях проводяться різними
методами, однак їх можна розділити на три основні групи: газометричні, прямі фотометричні,
ферментативні (уреазні). Кожна із вищеперерахованих груп, в свою чергу, включає в себе
різноманітні методи, які об'єднані загальним принципом, але відмінні один від одного
реактивами, ходом досліджень тощо. При цьому кожен метод має свої переваги та недоліки і
може мати особливі вимоги до біологічного матеріалу для досліджень.
Як правило, тепер більшість лабораторій для визначення сечовини використовують
готові набори різних фірм-виробників. В інструкціях до набору зазвичай вказують вимоги до
біологічного матеріалу, умови проведення досліджень. При переході з одного методу для
визначення сечовини на інший, необхідно ретельно ознайомитися з інструкцією для
попередження можливих помилок на всіх етапах лабораторного дослідження .
Підвищення сечовини в крові людей є симптомом серйозних порушень в організмі:
захворювання нирок – гломерулонефрит, пієлонефрит, туберкульоз нирок; серцева
недостатність; порушення відтоку сечі (пухлина сечового міхура, аденома простати, каміння
в сечовому міхурі); лейкоз, злоякісні пухлини, сильні кровотечі; кишкова непрохідність; шок,
лихорадка; опіки; непрохідність сечового міхура; гострий інфаркт міокарду.
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Підвищення сечовини в крові характеризується рядом симптомів. Однак, вони
проявляються лише через деякий час. До найбільш явних відносяться: ламкість волосся і
нігтів; сухість шкіри; часті позиви в туалет; підвищення кров'яного тиску; біль в суглобах і
загальна слабкість; дефіцит заліза в крові.
Із колориметричних реакцій сечовини найбільш відома реакція Фірона: сечовина
утворює з диацетилмонооксимом жовте з'єднання. На цьому засновані методи Нейтельсона,
Ормбсі, Форселя і Пальва та ін. [1].
Найбільш надійними, точними і специфічними методами визначення сечовини є
ферментні уреазні методи. Уреаза – фермент, який відносно легко отримати із сої. Він діє
специфічно на сечовину, розщепленням її на аміак і вуглекислоту:
CO(NH2)2 + H2O → CO2 + 2NH3
Аміак, що утворився, можна прямо визначити колориметричним шляхом за допомогою
реактива Неслера чи реактива Бертелота після дифузії в чашці Конвея чи в приладі Зелігсона,
після дистиляції, електрометрично і ін.
Відомий метод визначення сечовини уреазою по методу Конвея, де аміак, отриманий
при розщепленні сечовини під дією уреази. В чашці Конвея аміак поглинається розчином
борної кислоти, а потім титрується 0,004 н. розчином HCl [1].
У ветеринарній медицині визначення сечовини в молоці і в крові використовується як
діагностичний тест ниркової недостатності лактуючих корів [2].
В основу наших досліджень покладено розробку методу визначення сечовини у крові
тварин, м'ясі і печінці, як критеріїв обміну речовин в організмі та якості продукції.
У наведених вище методиках визначення сечовини в крові базується на уреазному
методі, на основі реакції аміаку в лужному середовищі з гіпохлоритом натрію і фенолом. В
результаті реакції утворюється індофенол синього кольору (метод Бертло). Запропонований
нами метод також базується на ферментації сечовини під дією уреази сої з виділенням аміаку,
який змінює буферну ємність, тобто величину рН розчину.
Методика визначення сечовини у крові. Прилади і реактиви: рН-метр марки рН150 МИ, водяна баня, бюретки для титрування, набір хімічного посуду, лабораторна піпетка,
дистильована вода, 0,1 н та 0,001 н розчин HCl, розчин сої (джерело уреази).
Для приготування розчину сої береться 4 г дрібнопомеленої сої в 100 мл дистильованої
води. Розчин настоюється протягом 1 год. для переходу водорозчинних фракцій білків, в тому
числі уреази і проціджується через фільтр-тканину.
Хід визначення. Для визначення сечовини береться проба 2 мл плазми крові і
добавляється 20 мл дистильованої води, заміряється рН і каплями 0,1 н HCl величина рН
доводиться до 5,7-5,8 під контролем рН-метра. Уреаза в 10 мл розчину сої змішується з 20 мл
дистильованої води, заміряється рівень рН та під контролем рН-метра показник доводиться
краплями 0,1 н HCl до рівня 5,7-5,8. Потім змішуємо розчин сої з розчином крові та після
змішування визначаємо рН розчину, який в колбочці ставиться на інкубацію у водяну баню
при температурі +37 °С на 1 годину при помішуванні через кожні 15 хвилин. Після
охолодження заміряється показник рН і титрується 0,001 н. HCl під контролем рН-метра до
попередньої величини рН розчину перед інкубацією. Кількість сечовини визначається
розрахунковим методом, відповідно до реакції:
HCl + NH4OH = NH4Cl + H2O.
Результати й обговорення. Для визначення показників сечовини у плазмі крові на
титрування проби пішло в середньому 20 мл 0,001 н HCl (табл. 1). Проби плазми крові
знаходилися в холодильнику при температурі +4°С.
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Розрахунок визначення вмісту сечовини в плазмі крові, відповідно до реакції:
HCl + NH4OH = NH4Cl + H2O
1000 мл 1 н HCl реагують із 14 г N, тоді 1 мл н HCl відповідає 14 мг N. На титрування
витрачено 20 мл 0,001 н HCl. В інкубаційному розчині було 2 мл плазми крові, а потрібно
визначити в 100 мл, тобто мг% сечовини, тому 20 мл 0,001 н HCl збільшуємо в 50 разів:
20 мл×50=1000 мл 0,001 н HCl, тоді це буде 1 мл н HCl.
Молекулярна маса сечовини 60 г/моль, а вміст азоту 28 г, звідси 14 мг N буде
14×60
відповідати 28 = 30 мг% сечовини в крові свиней.
Таблиця 1

Вміст сечовини у плазмі крові свиней
№ проби
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х

рН розчину плазми крові з
додаванням уреази (розчину сої)
перед інкубацією
5,53
5,50
5,52
5,54
5,53
5,51
5,50
5,56
5,58
5,53
5,53

рН розчину після
1 год. інкубації
5,77
5,75
5,79
5,74
5,76
5,81
5,77
5,76
5,75
5,80
5,77

Витрачено 0,001 н HCl на
доведення інкубаційного розчину
до попереднього показника рН, мл
21
19
20
21
20
21
19
20
21
19
20

Визначення сечовини у м'язовій тканині та печінці. Для визначення сечовини після
забою тварин береться гомогенізована наважка 5 г м'язової тканини чи печінки, поміщається
в лабораторний стакан і добавляється 100 мл дистильованої води, суміш розмішуємо і ставимо
на електричну лабораторну плитку та кип'ятимо протягом 20 хв. Після чого стакан знімаємо з
плитки, охолоджуємо і фіксуємо рН розчину на рН-метрі. До розчину уреази яку попередньо
підготували добавляється 20 мл дистильованої води, заміряється рівень рН та під контролем
рН-метра показник доводиться краплями 0,1 н HCl до рівня 5,7-5,8. Потім змішуємо розчин
сої з розчином м'яса (чи печінки) після кип'ятіння, фіксуємо рН і ставимо на інкубацію при
температурі +37 °С на 1 год. при помішуванні через кожні 15 хвилин. Після охолодження
заміряється показник рН і титрується 0,001 н HCl під контролем рН-метра до попередньої
величини рН розчину перед інкубацією (табл. 2). Кількість сечовини визначається
розрахунковим методом.
Розраховуємо вміст сечовини в 100 г печінки, тобто мг%. Для нейтралізації аміаку
сечовини, що міститься в 5 г печінки витрачено 52 мг 0,001 н HCl, тоді на 100 г буде
52 мг×20=1040 мл або 1,040 мл н HCl. Відповідно реакції HCl + NH4OH = NH4Cl + H2O 1 мл
1 н HCl відповідає 14 мг N, а 1,040 мг н HCl – 14 мг N×1,040=14,560 мг N. Молекулярна маса
сечовини – 60 г/моль із вмістом азоту 28 г, тоді 14,560 мг N буде міститися в 30,1 мг сечовини.
Звідси в 100 г печінки буде 30,1 мг% сечовини. Вміст сечовини в м'язовій тканині (м'ясі)
розраховується аналогічно та становить 24 мг%.
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Таблиця 2
Вміст сечовини у м'язовій тканині та печінці свиней
№ проби

рН розчину з додаванням уреази
(розчину сої) перед інкубацією

1
2
3
4
5
Х

5,40
5,48
5,45
5,48
5,45
5,45

1
2
3
4
5
Х

5,50
5,53
5,52
5,54
5,52
5,52

рН розчину після
1 год. інкубації

Витрачено 0,001 н HCl на доведення
інкубаційного розчину до
попереднього показника рН, мл

М'язова тканина
5,70
5,73
5,71
5,72
5,70
5,71
Печінка
5,71
5,76
5,75
5,77
5,75
5,75

48
47
49
47
48
48
52
50
52
54
52
52

ВИСНОВКИ
Розроблено новий метод визначення сечовини в плазмі крові, печінці та м'язовій
тканині, як критерії обміну речовин в організмі тварин та якості продукції. Метод базується
на ферментації сечовини під дією уреази сої з виділенням аміаку, який змінює буферну
ємність, тобто величину рН розчину. Встановлено, що у крові свиней вміст сечовини в
середньому 30 мг%, у м'язовій тканині (м'ясі) – 24 мг% та печінці –30,1 мг%.
Перспективи досліджень. Результати проведених досліджень визначення сечовини
будуть подані для одержання патенту України на винахід та використані для розробки методу
визначення сечовини в молоці корів.
DEVELOPMENT OF METHODS OF DETERMINATION UREA IN BLOOD,
MUSCULAR FABRICS AND LIVER OF PIGS
M. F. Kulik1, V. P. Raukskis2, T. Yu. Tkachenko3, T. O. Didorenko1, O. V. Khimich1
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SUMMARY
A new method for determining urea in blood (plasma, serum), liver and muscle tissue is
developed, as criteria of metabolism in the organism of animals and product quality. The method is
based on urea fermentation under the action of urease soybean with the release of ammonia and
carbon dioxide, which changes the buffer capacity, that is, the pH of the solution.
Keywords: UREA, BLOOD PLASMA, LIVER, MUSCULAR TISSUE, PIGS, UREASE,
BUTTER SOLUTION, pН VALUE.
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МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ И ПЕЧЕНИ СВИНЕЙ
М. Ф. Кулик1, В. П. Рауцкис2, Т. Ю. Ткаченко3, Т. О. Дидоренко1, А. В. Химич1
1

2

Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН,
gросп. Юности, 16, г. Винница, 21100, Украина

Винницкий национальный медицинский университет имени М. И. Пирогова
ул. Пирогова, 56, г. Винница, 21000, Україна
3

Винницкий национальный аграрный университет
ул. Солнечная, 3, г. Винница, 21000, Украина
АННОТАЦИЯ

Разработан новый метод определения мочевины в крови (плазме, сыворотке), печени и
мышечной ткани, как критериев обмена веществ в организме животных и качества продукции.
Метод основан на ферментации мочевины под действием уреазы сои с выделением аммиака и
углекислого газа, который меняет буферную емкость, то есть величину рН раствора.
Ключевые слова: МОЧЕВИНА, ПЛАЗМА КРОВИ, ПЕЧЕНЬ, МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ,
СВИНЬИ, УРЕАЗА, БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛЬ рН
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ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ РІДИННО-ХРОМАТОГРАФІЧНОГО
РОЗДІЛЕННЯ АМІНОКИСЛОТ ІЗ ДЕРИВАТИЗАЦІЄЮ
ПЕРЕД КОЛОНКОЮ 1-ФЛУОР-2,4-ДИНІТРОБЕНЗЕНОМ
Р. Д. Остапів, канд. біол. наук,
В. І. Ткаченко, канд. біол. наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
м. Львів, вул. Донецька, 11, 79019, Україна
У статті описано етапи оптимізації параметрів рідинно-хроматографічного
розділення дванадцяти амінокислот (аргініну, глутаміну, серину, аспарагіну, треоніну,
гліцину, аланіну, проліну, метіоніну, триптофану, орнітину, лізину) із дериватизацією перед
колонкою 1-флуор-2,4-динітробензеном. Досліджено ізократичні та градієнтні схеми
елюювання. Зазначено зміни у кількісних параметрах хроматографічних піків за різних умов
розділення дериватизованих амінокислот. Наведено деякі валідаційні характеристики, такі
як повторюваність (RSD, %), діапазон лінійності та межа кількісного визначення.
Параметри піків та досліджені валідаційні характеристики не виходять за межі,
рекомендовані у Державній фармакопеї України (ДФУ), що дозволить у подальшому
здійснити більш повну валідацію методики для кількісного визначення амінокислот у
різноманітних матрицях: ін’єкційних та пероральних розчинах, кормах та преміксах.
Ключові
слова:
ВИСОКОЕФЕКТИВНА
РІДИННА
ХРОМАТОГРАФІЯ,
АМІНОКИСЛОТИ, ДЕРИВАТИЗАЦІЯ, 1-ФЛУОР-2,4-ДИНІТРОБЕНЗЕН.
Амінокислоти – органічні сполуки, які одночасно містять у своєму складі амінні- (NH2)
та карбоксильні (-СООН) групи [1]. У ветеринарії вони застосовуються як важливі компоненти
ін’єкційних та пероральних розчинів для лікування, а також складові преміксів та кормів для
збільшення продуктивності тварин: ВРХ, свиней та птиці. Кількість таких ветеринарних
препаратів на ринку України щороку зростає [2, 3]. Амінокислотовмісні ветпрепарати,
премікси та корми значно відрізняються один від одного за складом, як амінокислот, так і
матриці (особливо це стосується кормів і преміксів) [3]. У зв’язку з цим часто постає
необхідність в адаптації існуючих рутинних методик кількісного визначення вмісту
амінокислот, з метою підвищення їх селективності для аналізу ветеринарних препаратів та
кормових добавок. Відома методика визначання кількості вільних амінокислот у тканинах із
дериватизацією перед колонкою 1-флуор-2,4-динітробензеном, яка дозволяє ідентифікувати
та кількісно визначити більшість амінокислот [4]. Описана методика є нескладною у
виконанні та вимагає порівняно невеликих витрат часу та ресурсів.
Метою даної роботи було перевірити вплив зміни ряду умов хроматографічного
розділення на селективність методики (величину фактора розділення та кількості одночасно
визначуваних амінокислот).
Матеріали і методи. У роботі використовували сертифіковані стандартні зразки
амінокислот (таурин, серин, треонін, аспарагін, глутамін, аргінін, аланін, гліцин, триптофан,
лізин, метіонін, пролін, орнітин) виробництва Sigma-Aldrich. Основний розчин кожної
амінокислоти з концентрацією 500 мкг/мл готували з урахуванням чистоти зразка, зазначеній
у сертифікаті, шляхом розчинення у 0,05 М розчині натрій тетраборату 10-водного. Після
цього основні розчини амінокислот розводили тим самим розчинником до потрібних
концентрацій робочих розчинів 1–10 мкг/мл. Готували такі суміші амінокислот:
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1) таурин, треонін, метіонін, триптофан та лізин;
2) аргінін, таурин, треонін, глутамін, гліцин, аланін;
3) аргінін, таурин, треонін, глутамін, гліцин, аланін, метіонін, триптофан, орнітин,
лізин;
4) аргінін, глутамін, серин, аспарагін, гліцин, аланін, пролін, метіонін, триптофан,
орнітин, лізин.
До 4 мл робочого розчину амінокислот додавали 1 мл 0,05 M розчину 1-флуор-2,4динітробензену у діоксані, зразки дериватизували за температури 40 ºС впродовж 40 хв. Після
дериватизації ємність з розчином швидко охолоджували у темному місці під струменем води
і додавали 5 мл 50 % розчину ацетонітрилу. Розчином плацебо слугував 0,05 М розчин натрій
тетраборату 10-водного. Для готування зразків використовували ацетонітрил виробництва
LabScan, натрій тетраборат 10-водний виробництва Sigma-Aldrich та 1-флуор-2,4динітробензен виробництва Fluka.
Хроматографічний аналіз виконано на рідинному хроматографі фірми Waters,
оснащеному сепараційним модулем Alliance 2690 з діодноматричним детектором PAD 996.
Вихідні (початкові) умови розділення зразків: хроматографічна колонка Luna C18 (2) 250 ×
4,6 мм, 5 μм; рухома фаза: суміш ацетонітрилу з 0,1 M розчином NaH2PO4, підкисленим до
pH 2,0 1 M фосфатною кислотою) у співвідношенні 45 : 55. Об’єм інжекції складав 0,01 мл,
швидкість потоку рухомої фази становила 1,0 мл/хв, температура колонки 25 ºС, час одного
розділення – 20 хвилин. Довжина хвилі детекції – 350 нм. Статистичний аналіз проводили за
допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel 2010 [5].
Результати і обговорення. Хроматограми плацебо та розчинів амінокислот таурину та
метіоніну, одержані за вищеописаних початкових умов розділення, представлені на рис 1.
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Рис. 1. Хроматограми зразків розчинів таурину (А); та метіоніну (Б).
Концентрація кожної амінокислоти – 10 мкг/мл.

Окрім таурину і метіоніну у склад преміксів та кормів для продуктивних та
непродуктивних тварин подекуди входять треонін, лізин та триптофан [2]. Тому наступним
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кроком у дослідженні було включення цих амінокислот до складу тестової суміші, їх
дериватизація та розділення, використовуючи ту саму вихідну схему хроматографічного
аналізу (рис. 2.).
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Рис. 2. Хроматограма суміші амінокислот (таурину, треоніну, метіоніну, триптофану та лізину) за початковою
схемою аналізу (концентрація кожної – 10 мкг/мл).

Параметри хроматографічних піків амінокислот відповідали вимогам ДФУ (табл. 1).
Таблиця 1
Параметри хроматографічних піків амінокислот, розділених за початковою схемою аналізу
Назва піку
Таурин
Треонін
Метіонін
Триптофан
Лізин
Вимоги (згідно p ДФУ [5])

Коефіцієнт
розділення
2,0
2,0
5,4
4,9
2,35
≥2,0

Кількісні параметри хроматографічних піків
Кількість
Асиметричність
Ширина піку (хв)
теоретичних тарілок
1,84
3000
0,76
1,57
7000
0,71
1,16
16000
0,95
1,13
14000
0,98
1,04
17000
1,71
0,8–2,0
>1000
≥2,0

Незважаючи на те, що більшість преміксів містять 3–4 амінокислоти, зокрема метіонін,
триптофан, треонін та лізин, є низка кормових добавок, до складу яких входять 10–14
амінокислот. Найбільш часто у таких кормових добавках використовуються аргінін, глютамін,
аланін та гліцин [2]. Враховуючи це, було приготовано тестову суміш, яка містила
амінокислоти аргінін, таурин, треонін, глутамін, гліцин і аланін. Проведено дериватизацію
суміші та піддано хроматографічному розділенню. Оскільки суміш ускладнилась, для
уникнення злиття піків чи неповного розділення амінокислот було зменшено частку
органічної складової у рухомій фазі і збільшено частку буферу на 10 % (ацетонітрил :
0,1 M NaH2PO4 pH 2,0 35 : 65). З наведеної хроматограми (рис. 3) видно, що таке збільшення
полярності рухомої фази виявилось недостатнім для повного розділення піків.
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Рис. 3. Хроматограма суміші амінокислот (концентрація кожної амінокислоти 10 мкг/мл) за модифікованих
умов ізократичного елюювання (ацетонітрил : 0,1 M NaH2PO4 pH 2,0 35 : 65).

Оскільки не вдалось розділити амінокислоти за ізократичних умов елюювання, було
застосовано градієнтне (табл. 2), і при цьому до тестової суміші було додано ще метіонін,
триптофан, орнітин та лізин.
Таблиця 2
Умови градієнтного елюювання (перший варіант)
Т, хв
0
10
11
18
30
35
45
50

А, %
30
30
30
35
45
55
70
70

В, %
70
70
70
65
55
45
30
30

Примітка: тут і далі: T – час від початку розділення (хв);
А – вміст ацетонітрилу в рухомій фазі (%);
В – вміст 0,1 M NaH2PO4 pH 2,0 в рухомій фазі (%)

За таких умов аналізу не вдалось повністю розділити піки таурину та аргініну, однак
орнітин добре відділявся від піку триптофану та лізину (коефіцієнт розділення становив 3,7
(рис. 4.).
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Рис. 4. Хроматограма суміші амінокислот за градієнтного елюювання (перший варіант,
концентрація кожної амінокислоти 10 мкг/мл).
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Наступним завданням було досягти задовільного розділення таурину та аргініну та
дослідити можливість додавання до тестової суміші ще амінокислот проліну, аспарагіну та
серину. Було змінено також профіль градієнту, який відображено в табл. 3.
Таблиця 3
Умови градієнтного елюювання (другий варіант)
Т, хв
0
14
15
29
30
35
45
50
70
80

А, %
20
20
30
30
45
55
60
60
20
20

В, %
80
80
70
70
55
45
40
40
80
80

Градієнт модифікували, змінивши частку ацетонітрилу з 45 до 60 % на етапі від 30 до
50 хвилин елюювання. Таким чином було досягнуто кращих параметрів хроматографічних
піків: ширина піку метіоніну, орнітину та лізину зменшилась відповідно на 30, 15 та 10 %,
коефіцієнт розділення триптофану збільшився на 10%. Однак, за рахунок ускладнення
градієнтного профілю, а також необхідності в достатній мірі врівноважувати хроматографічну
колонку стартовим складом рухомої фази, зріс загальний час розділення суміші амінокислот.
Проте, як видно на рис. 5, така схема градієнтного елюювання дала змогу додати ще до суміші
і розділити такі амінокислоти, як пролін, аспарагін та серин. Оскільки таурин
використовується в більшості випадків у преміксах та кормах для котячих, і відсутній у
рецептах інших кормів та добавок [2], з тестової суміші амінокислот його вилучили.
Хроматограма даної суміші амінокислот представлена на рис 5.
0,40

Лізин

Аланін
Пролін

Гліцин

Треонін

Серин
Аспарагін

0,20

Глутамін

Аргінін

AU

0,30

Метіонін
Триптофан
Орнітил

Дериватизаційний реагент

0,10

0,00
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10,00
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55,00
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Рис. 5. Хроматограма суміші амінокислот за градієнтного елюювання (другий варіант,
концентрація кожної амінокислоти 10 мкг/мл)

Параметри піків та деякі валідаційні характеристики методики наведені у таблиці 4, та
відповідають вимогам, рекомендованим у ДФУ [5].
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Таблиця 4
Параметри хроматографічних піків амінокислот за умов градієнтного елюювання (другий варіант)
Кількісні параметри хроматографічних піків
Aмінокислоти

RSD,
%

Аргінін
Глутамін
Серин
Аспарагін
Треонін
Гліцин
Аланін
Пролін
Метіонін
Триптофан
Орнітин
Лізин
Вимоги згідно з ДФУ [5])

0,08
0,09
0,25
0,07
0,10
0,09
0,11
0,15
0,09
0,12
0,16
0,23
<2,0

Асиметрія

Кількість
теоретичних
тарілок

Коефіцієнт
розділення

Лінійність

1,22
1,12
1,38
1,98
1,38
1,22
1,39
1,60
1,65
1,66
1,62
1,47
0,8-2,0

10600
58592
47347
12691
47192
36485
167470
185577
223444
240755
220275
190266
>1000

7,1
3,0
2,1
2,6
2,2
2,2
4,0
2,0
2,5
2,0
3,1
6,3
≥2,0

0,9995
0,9991
0,9995
0,9998
0,999
0,9998
0,9995
0,9997
0,9997
0,9991
0,9993
0,9996
>0,997

Межа
кількісного
визначення
мкг/мл
0,14
0,09
0,86
0,22
0,03
0,16
0,01
0,07
0,09
0,05
0,16
0,29
-

Примітка: діапазон лінійності 1-15 мкг/мл (крок 2,5 мкг/мл).

ВИСНОВКИ
Запропоновано оптимізацію рутинної методики рідинно-хроматографічного
визначення амінокислот із дериватизацією перед колонкою 1-флуор-2,4-динітробензеном, що
полягає у зміні режимів елюювання. Це дозволяє визначати одночасно 12 амінокислот, які
найчастіше входять до складу ветеринарних препаратів, кормів та преміксів. При цьому
кількісні характеристики хроматографічних піків, такі як асиметрія, кількість теоретичних
тарілок, коефіцієнт розділення не виходить за межі, рекомендовані у ДФУ. Показано, що межа
визначення складає 1 мкг/мл; лінійність методу забезпечується в діапазоні концентрацій
амінокислот 1-15 мкг/мл (крок 2,5 мкг/мл).
Перспективи досліджень. Валідація методики визначення амінокислот із
дериватизацією перед колонкою 1-флуор-2,4-динітробензеном у різних матрицях, зокрема у
пероральних та ін’єкційних розчинах, преміксах та кормах.
OPTIMIZATION OF LIQUID CHROMATOGRAPHIC CONDITIONS TO SEPARATE
AMINO ACIDS WITH 1-FLUORO-2,4-DINITROBENZENE PRECOLUMN
DERIVATIZATION
R. D. Ostapiv, V. І. Tkachenko
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The article describes the optimization stages of liquid chromatographic separation parameters
for amino acids (arginine, glutamine, serine, asparagine, threonine, glycine, alanine, proline,
methionine, tryptophan, ornithine, lysine) with 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene precolumn
derivatization. Isocratic and gradient schemes of elution have been investigated. Changes in the
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quantitative parameters of chromatographic peaks are indicated for different conditions of separation
of derivatized amino acids. Some validation characteristics are given, such as repeatability (RSD,%),
linearity range and quantification limit. The parameters of the peaks and the studied validation
characteristics do not go beyond the limits recommended by the State Pharmacopoeia of Ukraine
(SPU), which will allow further validation of the method for the quantitative determination of amino
acids in different matrices: injectable and oral solutions, feeds and premixes.
Keywords: HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY, AMINO ACIDS,
DERIVATIZATION, 1-FLUORO-2,4-DINITROBENZENE.
ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ЖИДКОСТНО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ С ДЕРИВАТИЗАЦИЕЙ ПЕРЕД КОЛОНКОЙ
1-ФТОР-2,4-ДИНИТРОБЕНЗОЛОМ
Р. Д. Остапив, В. И. Ткаченко
ГНИКИ ветеринарных препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье описаны этапы оптимизации параметров жидкостно-хроматографического
разделения двенадцати аминокислот (аргинина, глутамина, серина, аспарагина, треонина,
глицина, аланина, пролина, метионина, триптофана, орнитина, лизина) с дериватизацией
перед колонкой 1-фтор-2,4-динитробензолом. Исследованы изократические и градиентные
схемы элюирования. Отмечены изменения в количественных параметрах хроматографических
пиков при различных условиях разделения дериватизированных аминокислот. Приведены
валидационные характеристики, такие как повторяемость (RSD, %), диапазон линейности и
предел количественного определения. Параметры пиков и исследованныe валидационные
характеристики не выходят за пределы, рекомендованные в Государственной фармакопее
Украины (ГФУ), что позволит в дальнейшем осуществить более полную валидацию методики
для количественного определения аминокислот в различных матрицах: инъекционных и
пероральных растворах, кормах и премиксах.
Ключевые слова: ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ,
АМИНОКИСЛОТЫ, ДЕРИВАТИЗАЦИЯ, 1-ФТОР-2,4-ДИНИТРОБЕНЗОЛ.
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ВПЛИВ НА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТВАРИН СИМБІОТИКА «СУБАЕРІН»
І. А. Бібен, канд. вет. наук, доцент
Дніпровський державний аграрно-економічний університет,
вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро, 49000, Україна
На підставі ізольованих пробіотичних культур Bac. subtilis і Aerococcus viridans
сконструювали симбіотичний препарат «Субаерін» та провели комісійне виробниче
випробування кормової добавки в умовах птахофабрики та свинокомплексу. Симбіотик
задавали з кормом внутрішньо кожну добу, відповідно до розроблених рекомендацій.
Спостерігали за тваринами впродовж всього періоду відгодівлі та проводили постійний
моніторинг за базовими фізіологічними параметрами організму тварин. За результатами
комісійного виробничого випробування визнали симбіотик «Субаерін» як нешкідливу кормову
добавку, яка володіє позитивним фізіологічним впливом на організм тварин, при цьому
підвищує життєздатність і продуктивність, а також поліпшує фізіологічний добробут
тварин.
Ключові слова: ПРОБІОТИЧНІ КУЛЬТУРИ, СИМБІОТИК «СУБАЕРІН»,
ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ДОБРОБУТ.
У сучасному тваринництві і ветеринарній медицині з’явилась нова інноваційна
концепція – створення найбільш сприятливих умов існування для сільськогосподарських
тварин, тобто підвищення їх добробуту за продуктивної експлуатації. Це повинно призвести
до забезпечення високого рівня здоров’я тварин, що дасть змогу отримувати біобезпечну і
санітарно якісну продукцію тваринництва і запобігатиме виникненню епізоотичних ризиків
[3, 4].
Одним із механізмів досягнення цієї мети є застосування в широкому обсязі
пробіотичних і симбіотичних препаратів, як гарантів підвищення загально-біологічної
резистентності, досягнення фізіологічного добробуту тварин і підвищення їх продуктивності
[2–4].
Серед великої кількості мікроорганізмів з пробіотичними потенціями антракоїдні
бацили роду Subtilis і пероксид-продуценти роду Aerococcus привертают особливу увагу,
завдяки унікальним біологічним властивостям [2, 5–7].
Мета досліджень: вивчення фізіологічного впливу симбіотика «Субаерін» на
фізіологічні функції організму молодняку сільськогосподарських тварин.
Матеріали і методи. Морфо-тинкторіальні та культуральні маніпуляції з
бактеріальними культурами пробіотиків проводили згідно загальноприйнятих рекомендацій
[1]. Культивування бактерій здійснювали в стаціонарних умовах на збагачених простих
середовищах: МПБ та МПА на ОПХ (на основі перевару Хотінгера) за 37-38 оС впродовж доби.
Кількість живих мікробних клітин пробіотичних культур визначали культуральним
методом, посівом десятикратних розведень суспензії прокаріот на елективний поживний агар
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з наступним підрахунком колоній, які виросли.
Симбіотик компонували, змішуючи anapartes, добові бульйонні культури пробіотиків,
після контрольного дослідження на бактеріальну чистоту.
Результати й обговорення. На підставі ізольованих нами пробіотичних культур Bac.
subtilis штам BI-12 і Aerococcus viridans штам BI-07 було створено симбіотичний біопрепарат
«Субаерін», який пройшов виробничі випробування в умовах птахофабрики і свинокомплексу
в Дніпропетровській області. Біопрепарат проявив високі пробіотичні властивості і виражений
позитивний вплив на фізіологічний стан організму молодняку сільськогосподарських тварин
при перманентному пероральному застосуванні.
Симбіотичний біопрепарат «Субаерін» являє собою рідкий або ліофілізований
концентрат суспензії з суміші anapartes транзиторних прокаріотів з пробіотичними
властивостями – убіквітарного сапрофітного бацилярного антракоїда Bac. subtilis штам BI-12
і нерезидентного еубіотика Aerococcus viridans штам BI-07. Симбіотик відноситься до
біологічно активних кормових добавок, створених з бактеріальних продуктів – сапрофітів
навколишнього середовища і нерезидентної еубіотичної мікрофлори тварин.
Рідкий біоконцентрат – суспензія антракоїдів та аерококів у пребіотичному
живильному середовищі, яке містить пластичні і енергетичні речовини та фактори росту для
пробіотичних прокаріот, що стимулюють їх репродукцію у внутрішньому середовищі
макроорганізму. Консистенція біопрепарату рідка, але можливий незначний осад і
опалесценція суспензії, колір середовища – жовтувато-зелений, смак – кислувато-прілий. В
1 см3 біопрепарату міститься не менш 107 антракоїдних бацил і 108 вегетоспроможних
мікробних клітин аерококів.
Препарат у ліофільно висушеному стані має вигляд таблетки з дрібнопористої маси
світло-сірого кольору з жовтуватим відтінком, без запаху, солодкуватого смаку, легко
піддається деградації і добре розчиняється у воді або фізрозчині.
Виробничий штам Bac. subtilis штам BI-12 виділили з прілого сіна на звичайних
живильних середовищах за допомогою бактеріологічних методик, адаптованих для ізоляції
антракоїдів [1], а Aerococcus viridans штам BI-07 ізолювали від клінічно здорових курчатбройлерів
за
оригінальною
авторською
методикою
(модифікація
методики
Кременчуцького Г. М. та ін. [2]), на збагачених переваром Хотінгера живильних середовищах.
Пробіотичні прокаріоти симбіотика «Субаерін» володіють позитивними, для
макроорганізму, біологічними властивостями і спричиняють стимулювальний і
нормалізуючий функціональний вплив на метаболізм і стан здоров’я сільськогосподарських
тварин, підвищуючи їх загально-біологічну резистентність та продуктивність і покращуючи
фізіологічний добробут.
Антракоїдні прокаріоти Bac. subtilis штам BI-12 є убіквітарними сапрофітами
навколишнього середовища і транзиторними мікроорганізмами покривних тканин тварин. Ці
прокаріоти не здатні викликати інфекційні патології у сільськогосподарських і лабораторних
тварин за рутинних методів інфікування, а навпаки – при перманентному пероральному
застосуванні викликають покращення фізіологічних показників макроорганізму, підвищують
резистентність, продуктивність і життєздатність молодняку сільськогосподарських тварин.
Пробіотичні бацили проявляють резистентність до більшості антимікробних
препаратів, що дає можливість їх симультанного застосування. Бацили проявляють виражену
антагоністичну активність проти кишкової палички, сальмонели, протея, ієрсиній, дріжджів,
кандид, плісняви і збудників гнійних процесів.
При пероральному застосуванні Bac. subtilis штам BI-12 покращують метаболізм,
підвищують неспецифічну резистентність і силу імунної відповіді, проявляють
антагоністичну дію на умовно-патогенні мікроорганізми, збудників факторних інфекцій і
продукують широке коло біологічно активних речовин.
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Aerococcus viridans є представником нерезидентної нормальної індигенної мікрофлори
здорових ссавців і птиці, володіє вираженими антагоністичними властивостями відносно
патогенних і потенціально-патогенних мікроорганізмів, таких як – кишкова паличка,
сальмонела, протей, ентерококи, стафілококи, дріжджі, пліснява і гриби кандида, деякі
мікобактерії.
Aerococcus viridans чутливі до пеніциліну і ванкоміцину, мають низький рівень
резистентності до аміноглікозидів, макролідів, тетрацикліну і хлорамфеніколу.
Пробіотичні аерококи стримують розвиток гнильних процесів у товстому відділі
кишечника, беруть активну участь у регуляції обміну речовин за рахунок нормалізації
кількісного і якісного складу мікробіоти системи травлення, опосередковують процеси
детоксикації шкідливих для організму екзогенних і ендогенних ксенобіотиків.
У складі мікробіоти кишечника продукують активні донатори атомарного кисню –
пероксид аніон і перекис водню, при цьому антиоксидантна протекція мікробних клітин
аерококів здійснюється функціонуванням супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, а
також хімічною реакцією пероксиду водню з піровиноградною кислотою, яка з’являється при
окисненні молочної кислоти. Також у процесі життєдіяльності аерококи синтезують
біологічно активні речовини – екстрацелюлярні ферменти, короткі пептиди з антибіотикоподібними властивостями і регуляторними функціями, водорозчинні вітаміни, органічні
кислоти і сполуки. За комплексною дією на організм мікробіальна активність пробіотичних
аерококів призводить до підвищення неспецифічної резистентності організму і стимуляції
функціональної активності лімфоїдної системи макроорганізму.
При симультанному інкубуванні і застосуванні Bac. subtilis штам BI-12 і Aerococcus
viridans штам BI-07 не проявляють антагоністичної дії і депресивної дії відносно один одного.
Показання для перманентного орального застосування симбіотика «Субаерін»:
 дисбактеріози і дисфункції шлунково-кишкового тракту;
 інфекційні патології вірус-бактеріальної етіології факторного типу, індуковані
банальною неемерджентною мікрофлорою;
 зниження неспецифічної резистентності організму аліментарного походження та у
зв’язку з порушенням зоогігієнічних умов утримання;
 алергічний та імунодефіцитний стан різного походження;
 терапевтичні хвороби;
 для детоксикації і при застосуванні антибіотиків;
 виснажуючі стрес-фактори (транспортний, технологічний, аліментарний,
постінфекційний стрес тощо);
 нормалізація мікробіоти кишечника;
 підвищення неспецифічної загально-біологічної резистентності, імунореактивності,
продуктивності і фізіологічного добробуту тварин.
Протипоказань для застосування симбіотичного біопрепарату «Субаерін», як кормової
добавки, не з’ясовано, побічні негативні прояви не виявлені. Застосування антибіотиків не
впливає негативно на пробіотичні властивості мікроорганізмів симбіотика «Субаерін».
ВИСНОВКИ
1. Мікроорганізми Bacillus subtilis і Aerococcus viridans є убіквітарними прокаріотами
навколишнього середовища і нерезидентними індигенними мікробіонтами мікробіоценозу
мікробіоти клінічно здорових тварин.
2. Виробничі штами Bac. subtilis штам BI-12 і Aerococcus viridans штам BI-07 володіють
активними пробіотичними потенціями і можуть бути використані у складі симбіотичного
препарату «Субаерін»
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3. Симбіотик «Субаерін» є безпечною, біологічно активною кормовою добавкою з
широким колом показань. Застосування препарату призводить до нормалізації загальнобіологічної резистентності макроорганізму і підвищення продуктивності, а також покращення
фізіологічного добробуту тварин.
IMPACT ON PHYSIOLOGICAL STATE OF AGRICULTURAL ANIMALS
OF SYMBIOTIC PREPARATION «SUBAERIN»
І. А. Biben
Dnipro State Agrarian and Economic University
25, Sergіa Efremova str., Dnipro, 49000, Ukraine
SUMMARY
Based on isolated probiotic cultures Bac. subtilis and Aerococcus viridans constructed a
symbiotic preparation "Subaerin" and conducted production tests of the feed additive in a poultry
farm and pig complex. The symbiotic was administered daily with food, in accordance with the
recommendations developed earlier. Observed the animals during the entire fattening period and
monitored the basic physiological parameters of the animal organism. As a result of the commission
production test, the symbiotic "Subaerin" was recognized as a harmless fodder additive with a positive
physiological effect on the animal organism, increasing viability and productivity, and also improving
the physiological welfare of animals.
Keywords: PROBIOTIC CULTURES, SYMBIOTIC «SUBAERIN», VITALITY,
PRODUCTIVITY, PHYSIOLOGICAL WELL-BEING.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ СИМБИОТИЧЕСКОГО
ПРЕПАРАТА «СУБАЭРИН»
И. А. Бибен
Днепровский государственный аграрно-экономический университет
ул. Сергея Ефремова, 25, г. Днепр, 49000, Украина
АННОТАЦИЯ
На основании изолированных пробиотических культур Bac. subtilis и Aerococcus
viridans сконструировали симбиотический препарат «Субаэрин» и провели производственные
испытания кормовой добавки в условиях птицефабрики и свинокомплекса. Симбиотик
задавали с кормом внутрь ежедневно, в соответствии с разработанными ранее
рекомендациями. Наблюдали за животными в течение всего периода откорма и осуществляли
мониторинг за основными физиологическими параметрами организма животных. В
результате комиссионного производственного испытания признали симбиотик «Субаэрин»
безвредной кормовой добавкой, обладающей позитивным физиологическим воздействием на
организм животных, повышающей жизнеспособность и продуктивность, а также улучшающей
физиологической благосостояние животных.
Ключевые слова: ПРОБИОТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ, СИМБИОТИК «СУБАЭРИН»,
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ, ПРОДУКТИВНОСТЬ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ.
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ПРОБЛЕМИ ЗНИКНЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ТВАРИН В УКРАЇНІ
Н. Г. Вовк, викладач
Ірпінський державний коледж економіки та права
вул. Університетська, 35, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, Україна
„Будь-яка тварина – це багатоквітний витвір еволюції,
і кожна з них має однакове з нами право жити
й виконувати певну роль взаємозв’язку у світі”
О. Скарлатто.
У статті викладені дані щодо зникнення асоціації різних видів тварин.
Взаємовідносини суспільства і природи полягають у тому, що фактори економічного
зростання, засоби виробництва, природні ресурси використовуються суспільством для
розвитку виробництва, що й призводить до активного зникнення тварин. Людство,
розуміючи це, проводить конференції, створює організації із захисту тварин та рослин,
проводить моніторинги, що спонукає населення Землі бережливо відноситись до «братів
наших менших».
Ключові слова: ВИДИ ТВАРИН, ЗНИКНЕННЯ ТВАРИН, ЧЕРВОНА КНИГА
УКРАЇНИ, БУРИЙ ВЕДМІДЬ, НОРКА, ЇЖАК ВУХАТИЙ, ЛІСОВИЙ КІТ, ЛОСЬ,
БРАКОНЬЄРСТВО.
Скільки пам’ятає історія, людина і природа завжди конфліктували між собою. Історія
цивілізацій рясніє кривавими розправами сп’янілої від всевладної сили людини над ні в чому
невинними «молодшими братами» своїми. Та «великий» наступ на природу розпочався три
століття тому. Полювання на звірів і птахів велося хижацькими методами, без будь-яких
обмежень. Вражають темпи такого «підкорення» людиною природи, адже тільки за останні
триста п’ятдесят років з нашої планети зникло понад шістдесят видів звірів і майже сто видів
птахів. З них третина – за останні п’ятдесят років.
Вимираючі види або дають початок новим видам тварин, або зовсім зникають. На будь
– якому етапі розвитку Землі були види, існування яких визначалося значно коротшими
відрізками часу. Є вони й зараз. Це так звані вузькоспеціалізовані види, не здатні
пристосуватися до нових кліматичних умов або неспроможні витримати конкуренцію з
витривалішими видами. Нерідко причиною загибелі окремих видів стало стихійне лихо –
виверження вулканів, землетруси, великі розливи річок, глобальні зливи тощо[5].
Людина своєю діяльністю порушила біологічну основу тривалого вимирання багатьох
видів, значно прискорила його. Нещодавно вийшла книжка доктора права, найстарішого члена
Верховного суду США Уїльяма О. Дугласа «Трьохсотрічна війна». Це – хроніка екологічного
лиха, в якій дається страшний аналіз поступового знищення природи. Над усім процвітав
бізнес, процвітала торгівля хутром.
В. Г. Гепнер писав: «І ми, люди, належимо до ссавців... Той розум, яким гордимося ми,
є не що інше, як кінцевий продукт еволюції мозку і психіки всього ряду ссавців - від його
найпримітивніших представників до людини».
Світ знаходиться на межі шостого великого вимирання видів – йдеться в одному з
нових досліджень американських учених. Види тварин і рослин у даний час вимирають,
принаймні, в 1000 разів швидше, ніж це б відбувалося без втручання людини.
Проблемою зникнення тварин займались біолог Стюарт Пімм, професор Гроувз,
приматологи Майрон Шекелле та Вінсент Нійман, а також доктор Тім Девенпорт.
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На конференції з проблем охорони навколишнього середовища у Ватикані біологи
спрогнозували, що до кінця XXI століття, через людське втручання, половина видів тварин і
рослин на планеті Земля зникне.
Велику роль у скороченні видів тварин і рослин відіграє стрімке збільшення населення
планети Земля. Так, за даними ООН, до 2100 року воно збільшиться на 3,8 млрд осіб (з 7,4 до
11,2 млрд). «Ми руйнуємо систему життєзабезпечення нашої планети. І ми можемо це
зупинити. Проблема в тому, що небезпека не здається очевидною для більшості людей, і це те,
що ми повинні виправити» – зазначив Ерліх. Професор біології з ботанічного саду в Міссурі
Пітер Рейвен заявив, що до початку наступного століття населення Землі зіткнеться з
перспективою втратити половину дикої природи. «Це дуже страшно. Вимирання видів – ще
більша загроза для цивілізації, ніж зміна клімату, з тієї простої причини, що цей процес є
незворотним» – зазначив Рейвен.
Багато хто з нас любить виїжджати на природу, милуватися деревами і співом пташок,
зривати квіти на букети. Сумно, але скоро деяких видів тварин і рослин може не стати.
Експерти вважають, що 30 % видів живих істот на Землі зараз знаходяться «на прямому шляху
до вимирання». Масштаби зникнення видів зараз можна порівняти з тими, які були 65
мільйонів років тому, коли вимерли динозаври, пише Phys.org.
Мексиканські дослідники підрахували, що загроза вимирання нависає над приблизно
41 відсотком усіх видів земноводних і 26 відсотками ссавців, за даними Міжнародної спілки
охорони природи, який підтримує список зникаючих видів і тих, що є під загрозою. Вчені
звертали увагу не тільки на рідкісні, але і на порівняно поширені види тварин. Наприклад,
з'ясувалося, що ареали проживання багатьох видів ссавців скоротилися на 30 % і більше за
останні сто років [1].
За даними екологів, за часів, що передували домінуванню людини, кожні сто років
зникало приблизно по два види ссавців на кожні десять тисяч видів, які існували в той час. За
останні кілька століть ця цифра зросла в 114 разів. З XIX століття зникло стільки ж видів,
скільки раніше зникало за десять тисяч років.
Важко перебільшити значення тварин у житті природи і людини. Вони відіграють
важливу роль у кругообігу речовин і трансформації енергії – процесах, які є обов'язковою
умовою існування життя. До складу будь-якого біоценозу (ліс, луки, степ, різні водойми тощо)
входять численні види тварин, які перебувають у складних взаємовідношеннях між собою, з
рослинами, мікроорганізмами, неживою природою. Знати, як взаємодіють різні компоненти
біоценозів, як раціонально впливати на них з певною метою і не порушити ту рівновагу, що
існує в межах біоценозу, дуже важливо.
До Червоної книги України заносять види тварин і рослин, які постійно або тимчасово
перебувають чи зростають у природних умовах на території України, в межах її
територіальних вод, континентального шельфу та виняткової (морської) економічної зони.
Види тварин і рослин, занесені до Червоної книги, підлягають особливій охороні на всій
території країни. До зникаючих видів тварин та рослин у 2018 році відносять:
Бурий ведмідь. Наразі природоохоронний статус цього виду в Червоній книзі –
«зникаючий», чисельність бурих ведмедів не перевищує 300 особин. Близько двох сотень
клишоногих живе в Закарпатській та Івано-Франківській областях, ще 50 – у Львівській, у
Чернівецькій області залишилося ще близько 20 тварин цього виду [4].
Норка європейська. Орієнтовно, в Україні є лише 200-300 особин європейської норки.
У Житомирській області чисельність виду за останні 50 років скоротилася вчетверо.
Їжак вухатий. Імовірно, чисельність виду в Україні не перевищує кілька десятків
особин, проте вона ніколи не була високою. За останні 20 років відомий лише один випадок
контакту людини з цим їжаком: кілька років тому тварину бачили на околицях Луганська.
Лісовий кіт. Щороку, через вирубування дібров, скорочується популяція лісових котів.
В Україні налічують приблизно 50 особин.
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Лось. Наприкінці минулого року до Червоної книги України також занесли лося [5].
Зоозахисники всієї планети сподіваються, що світ зробить висновок з нещодавньої
смерті останнього самця білого носорога. І громадськість зверне увагу на скрутне становище,
в якому перебувають не тільки носороги, але й тисячі інших вимираючих видів – усе через
руйнівну діяльність людей.
Останній у світі самець найбільшого за розмірами підвиду носорогів – північний білий
носоріг на ім’я Судан, помер у Кенії. Тварині було 45 років, коли ветеринари вирішили
приспати її через погіршення стану здоров’я. Про смерть носорога повідомив представник
кенійського заповідника Елоді Сампере. За його словами, носоріг Судан був «ласкавим
гігантом із незвичайним характером».
Причинами зникнення, окрім наведених, також є: скорочення кормової бази.
Деградація місць перебування в результаті інтенсивної експлуатації та омолодження лісів і
великого рекреаційного навантаження на них, осушення боліт, прокладання густої мережі
доріг, різкого зростання факторів непокоєння, поширення браконьєрства.
Лише примха моди, яка забажала заміни високого бобрового капелюшка на шовкового,
врятувала бобрів від цілковитого знищення. Колись зграї мандрівних голубів заступали сонце
в буквальному розумінні цього слова. В літературі наводяться приклади, що така зграя мала
довжину 360 кілометрів і налічувала 2230272000 голубів. Її вага сягала мільйона тонн!
Здавалося, що могло загрожувати існуванню такого неймовірного чисельного виду? Однак
фінал посиленого «інтересу» людей, зокрема фермерів, до цих птахів виявився трагічним. Їх
били чим могли і як могли, а в 1914 році їх не стало [3].
Вдамося до книжки Ігора Акимушкіна «Трагедія диких тварин» про прагнення
мисливців якомога більше вбити, впіймати, знищити і кілька рядків процитуємо:
Щорічно вивозили:
– із самої Венесуели – 1,5 мільйона шкурок білих чапель;
– із островів Карибського моря в один лише Лондон – 400 тисяч шкурок колібрі;
– з острова Лисянського (Гавайські острови) – 300 тисяч цінних пташиних шкурок;
– з острова Лусон (Філіппіни) – 200 тисяч альбатросів;
– з острова Полінезії – пера 50 тисяч райських пташок;
– з Австрії – 50 тисяч шкурок сумчастого ведмедя;
– із Африки – бивні 50 тисяч слонів.
Для відновлення чисельності рідкісних і особливо цінних звірів створено заповідники,
у яких зберігаються недоторкані природні умови й не допускається ніяка господарська
діяльність. Деякі заповідники призначені спеціально для охорони й відновлення чисельності
звірів певних видів. Нарешті, усі рідкісні тварини й ті, яким загрожує зникнення, занесено до
Червоної книги України [2].
ВИСНОВКИ
Людина – частина природи. Її життя з одного боку, залежить від умов існування, а з
другого – її діяльність впливає на них. Щоб зберегти життя на Землі, людина повинна
охороняти природу. Уряди країн світу, на відміну від багатьох інших міжнародних питань,
єдині в прагненні зупинити зникнення рідкісних видів, зазначив доктор Стюарт. Предметом
суперечки залишається хіба що фінансування цих заходів. Серед найважливіших заходів щодо
охорони тваринного світу слід назвати такі: виховання з дитинства природоохоронної
свідомості у людей; найсуворіша боротьба з браконьєрством, посилення інспекторського
контролю в лісах, охорона від епідемій і антропогенних забруднень; розселення в зручні для
існування місця; контроль за кількістю хижаків. Крім того, потрібні ретельне дослідження
рідкісних і зникаючих видів, причин їх вимирання, розробка наукових основ для поліпшення
ситуації, екологічних прогнозів на основі результатів екологічного моніторингу.
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SUMMARY
The article expounds the data on the associations of different types of animals on the edge of
disappearance. The mutual relations of society and nature are based on the fact that factors of the
economy growing, capital goods, natural resources are used by society for development of production
that results in active disappearance of animals. Humanity, understanding this, runs conferences,
creates organizations on animal and plant defense, conducts monitoring that induces the population
of the Earth to treat "our Friars Minors" thriftily.
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АННОТАЦИЯ
В статье изложены данные относительно исчезновения ассоциации разных видов
животных. Взаимоотношения общества и природы заключаются в том, что факторы
экономического роста, средства производства, природные ресурсы используются обществом
для развития производства, что и приводит к активному исчезновению животных.
Человечество, понимая это, проводит конференции, создает организации из защиты животных
и растений, проводит мониторинги, что побуждает население Земли бережливо относиться к
"братьям нашим меньшим".
Ключевые слова: ВИДЫ ЖИВОТНЫХ, ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЖИВОТНЫХ, КРАСНАЯ
КНИГА УКРАИНЫ, БУРЫЙ МЕДВЕДЬ, НОРКА, ЕЖ УШАСТЫЙ, ЛЕСНОЙ КОТ, ЛОСЬ,
БРАКОНЬЕРСТВО.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
АНТИГЕЛЬМІНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ СОБАК І КОТІВ,
ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ ВИМОГАМИ
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Р. В. Хом’як, с. н .с
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У статті розглянуті методи оцінки протипаразитарних засобів згідно міжнародних
вимог, процедуру клінічних випробувань, процес планування та інтерпретації дослідження для
оцінки ефективності протипаразитарних засобів для собак і котів. Також представлена
інформація щодо вибору тварин, умов утримання, годівлі, тощо. Слід зазначити, що
контрольний тест – найбільш надійний метод визначення антигельмінтної ефективності і
рекомендується для визначення терапевтичної дози нових антигельмінтиків, а також
підтвердження ефективності препаратів-дженериків. Критичний тест використовується
при дослідженні антигельмінтиків у випадку захворювань, при яких гельмінти виділяються в
стані, що дозволяє їх ідентифікувати. Контрольний і критичний тести можуть бути
використані для оцінки ефективності щодо дорослих форм паразитів, але тільки під
контролем тесту, з використанням природних або експериментальних інвазій, з метою
визначення ефективності при личинкових стадіях.
Ключові слова: АНТИГЕЛЬМІНТНІ ПРЕПАРАТИ, ІНТЕНСЕФЕКТИВНІСТЬ,
ЕКСТЕНСЕФЕКТИВНІСТЬ, КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ, КРИТИЧНИЙ ТЕСТ.
Прагнення України до інтеграції в світову економіку, передбачає забезпечення
національної системи стандартизації відповідними документами, гармонізованими з
міжнародними.
Упровадження стандартів, гармонізованих з міжнародними, забезпечить єдиний шлях
виходу України на міжнародні ринки, здешевить витрати на дослідження ефективності
ветеринарних препаратів, забезпечить єдиний прийнятий у країнах ЄС підхід до реєстрації
препаратів та визнання проведених досліджень на міжнародному рівні. За рахунок усунення
непотрібного дублювання при проведенні досліджень буде дотримано вимоги біоетики,
скорочення кількості тварин, необхідних для встановлення безпеки та ефективності
ветеринарних протипаразитарних препаратів. Дані документи забезпечать істотний внесок у
стандартизацію та спрощення методів, що використовуються для оцінки нових
антигельмінтиків та препаратів-дженериків.
З цією метою нами було перекладено і адаптовано документи VICH GL19- - 20 Efficacy
Anthelmintics: Specific Recommendations for Felines and Canines (Ефективність
антигельмінтних препаратів: Спеціальні рекомендації для котів та собак) [1.2], та «Guidelines
for evaluating the efficacy of anthelmintics for dogs and cats (Керівні принципи для оцінки
ефективності протипаразитарних засобів для собак і котів) [3] Всесвітньої асоціації за прогрес
ветеринарної паразитології (WAAVP). Дані документи розкривають процедуру клінічних
випробувань, процес планування та інтерпретації дослідження для оцінки ефективності

314

засобів проти паразитів собак і котів. Також представлена інформація по вибору тварин, умови
утримання, годівлі, тощо.
До оцінки ефективності протипаразитарних засобів для собак і кішок широко
використовуються два тести: контрольний і критичний.
Контрольний тест – найбільш надійний метод визначення антигельмінтної
ефективності і рекомендується для визначення терапевтичної дози нових антигельмінтиків, а
також в досліді з підтвердження ефективності препаратів-дженериків. Ефективність
антигельмінтиків визначають шляхом порівняння кількості паразитів в групі оброблених
(тварин, які лікували) і необроблених (не підданих лікуванню) тварин. Для цього в
експерименті їх розділяють на дослідні і контрольну групи. Через певний період часу тварин
розтинають, виявлених паразитів ідентифікують і підраховують. В випадку діагностики
гельмінтів травного каналу, розтин необхідно робити через 1-2 тижні, а при визначенні
паразитів з локалізацією в серці – 1-2 місяці. Може бути і більш тривалий період – коли
діагностують незрілі форми гельмінтів - личинок (до 2-5 місяців). Недоліком контрольного
тесту є те, що він не може бути використаний для визначенні ефективності тих препаратів, які
руйнують тіло паразита). Однак, контрольні випробування є кращими.
Лікування плацебо може бути необхідним у даних дослідженнях. Використовується як
контрольний препарат у клінічних випробуваннях нових лікарських препаратів, у процедурі
кількісної оцінки ефективності ліків. Одній групі піддослідних тварин задають препарат, що
тестується, а іншій — плацебо. Ефект від застосування препарату має достовірно
перевищувати ефект плацебо, щоб препарат вважався діючим.
Після досліджень визначають інтенсефективність (ІЕ) — кількість гельмінтів, які
загинули після застосування лікарського засобу, щодо їх загальної кількості до
дегельмінтизації, у відсотках.
В ряді випадків, використовують показник екстенсефективності ( ЕЕ, %) – кількість
тварин, повністю звільнених від гельмінтів.
У більшості випадків, можуть бути використані природно інвазовані тварини, але в
окремих випадках повинні використовуватись тільки штучно інвазовані собаки чи кішки. Це
може бути необхідним з 00 призначеного для собак, для моделювання штучної інвазії,
рекомендується відповідний діапазон яєць/личинок гельмінтів.
Критичний тест використовується при дослідженні антигельмінтиків у випадку тих
захворювань, при яких гельмінти виділяються в стані, що дозволяє їх ідентифікувати.
Ефективність препаратів в цьому тесті визначають шляхом порівняння кількості
паразитів, виділених з фекаліями після лікування тварин, з кількістю залишених гельмінтів,
що виявлені при розтині.
При дослідженні препаратів проти нематод травного каналу враховують активність
проти дорослих, личинкових стадій і гіпобіотичних личинок. Як правило, досліди проводять
на експериментально інвазованих тваринах.
З метою створення штучної інвазії, рекомендовано в дослідні групи підбирати тварин,
які не піддавалися впливу паразитів. Що ж стосується тварин, які перебували в середовищі, де
циркулюють збудники інвазійних захворювань, то їх необхідно лікувати зареєстрованим або
рекомендованим антигельмінтним препаратом, що за своїм складом не належить до групи
досліджуваного препарату. Такі заходи проводяться з метою звільнення організму
експериментальних тварин від наявних в ньому паразитів. Перед зараженням їх досліджують
і випадку діагностуванні інвазії дегельмінтизують антигельмінтиком широкого спектру дії
(крім івермектину) в дозі, збільшеною в 2 рази. Будь-яка тварина, заражена іншими
паразитами, повинна бути виключена з експерименту. Тварин утримують поодинці, в умовах,
що виключають спонтанне зараження.
Дослідження Echinococcus spp. та Dirofilaria spp. потрібно проводити, використовуючи
штучно інвазовані тварини відповідно до міркувань щодо питань громадського здоров'я та
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складності вимог до паразитів. Відповідно до зоонозного потенціалу проведених досліджень
Echinococcus spp. з використанням цього виду гельмінта потрібно проводити відповідно до
особливих вимог безпеки.
Тварини, що використовуються в критичних випробуваннях, повинні утримуватись в
індивідуальних умовах, що забезпечують добовий збір фекалій з кожної тварини. Фекалії
повинні бути зібрані і досліджені на наявність паразитів за день до обробки тварин
антигельмінтиком, щоб визначити збудників інвазійних захворювань. Після введення
лікарського засобу зазвичай, збирають щодня від 1 до 3 днів (до 7 днів). При цьому
ефективність враховують по результатам гельмінтологічних розтинів (аутопсії), через 4-7 діб
після дегельмінтизації.
Недоліком цього тесту є те, що цестоди і деякі нематоди можуть бути повністю або
частково знищені препаратом, тому в фекаліях можуть бути відсутні, таким чином, їх може
бути складно знайти та ідентифікувати.
Результати кількох критичних випробувань можуть бути об'єднані, щоб дати достатню
кількість даних для діагностики різних видів паразитів в окремої тварини.
Після завершення клінічних випробувань, тварин утримують протягом декількох годин
до декількох діб, після чого проводиться забій та патрозтин, з метою проведення підрахунку
паразитів в різних органах і системах організму.
Обидва контрольні і критичні тести можуть бути використані для оцінки ефективності
щодо дорослих паразитів, але тільки під контролем тесту, з використанням природних або
експериментальних інвазій, що підходить для визначення ефективності при личинкових
стадіях.
Утримання тварин, їх лікування та догляд за ними повинні відповідати зоогієнічним
нормам утримання собак та котів.
Перед клінічними дослідженнями тварини повинні пройти акліматизацію, мінімальний
термін якої складає не менше 7 діб, але переважно 14 діб.
Дослід необхідно проводити досвідченими працівниками, які знайомі з поведінкою
собак та котів, що необхідно для забезпечення уникнення небажаного стресу.
Всі тварини в контрольному випробуванні, природно або експериментально заражені,
повинні бути розміщені в аналогічних умовах. Це можна досягти шляхом застосування
твердих перегородок між сусідніми кімнатами або клітками, щоб виключити можливе
зараження. Корм повинен бути однаковим для всіх тварин і бути поживним. Склад корму та
час годування повинні фіксуватись і бути внесені в протокол клінічних випробувань. Ні корми,
ні годівля не міняються протягом періоду акліматизації або в ході проведення досліджень. Вода
повинна бути доступна вволю.
Якщо препарат вводять в корм і медикаментозний корм не був повністю використаним
протягом певного періоду часу (зазвичай 3-4 ч), то кількість корму, що залишилися, фіксується,
оскільки дані від цієї тварини, навряд чи будуть прийнятними, як дані досліджень. Зразки
медикаментозного корму повинні бути зібрані в момент лікування і проаналізовані з метою
підтвердження концентрації лікарського засобу. Облік кількості спожитого корму щодня як
оброблених, так і контрольних тварин до і під час клінічних досліджень є важливим, оскільки
деякі паразитарні інвазії, як відомо, пригнічують апетит і деякі антигельмінтики погіршують
смак їжі.
Групи тварин для досліджень повинні бути сформовані з урахуванням віку і / або ваги,
породи, статі та ступеня зараження паразитами (кількість яєць/личинок гельмінтів в 1 г
фекалії), або причини, по якій не сформовані таким чином групи, повинні бути чітко
обґрунтовані.
Для контрольних досліджень дослідні тварини повинні відповідати певним
параметрам, які заздалегідь прописані в заявці спонсором на досліди з приводу визначення
ефективності протипаразитарного препарату. Для цього підбирають групу тварин, ідентичних
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за віком, статтю і класом. Тварини повинні бути розподілені випадковим чином на дослідні
(оброблені) і контрольну групи, та можуть мати декілька дослідних груп, яким задають різні
дози препарату. Є й загальні вимоги: тварини повинні бути віком не менше 6 місяців, однак,
тварин старшого та молодшого віку також можна залучати в досліди.
Проте є винятки, які необхідно брати до уваги:
- Strongyloides stercoralis: менше, ніж 6 місяців;
Ancylostoma caninum, A. braziliense, A. tubaeforme, Uncinaria stenocephala: 6-12
тижнів;
- Toxocara canis, Toxascaris leonina: 2-6 тижнів;
- Dipylidium caninum: 3 місяці або старше;
- Mesocestoides spp.: 8 тижнів або старших;
- Uncinaria Stenocephala, Trichuris vulpis: можна використовувати і старші собаки.
Випробування з титрування дози ідентичні дослідженнями з визначення дози, їх мета
полягає в визначенні меж доз, для того, щоб бути рекомендованими для конкретної тваринимішені. Для дженериків, в яких оптимальна доза активного інґредієнта вже загальноприйнята,
визначення дози не потрібне. Якщо заявляється дія широкої антигельмінтної активності,
дослідження з визначення дози повинні містити доз-лімітуючу в межах заявленого діапазону,
і має бути незалежною від того, чи є доз-лімітуючі види високими чи низькими (рідкісні)
переважних видів. Підтвердження ефективності щодо видів, для яких робиться заявка, буде
завершено в дослідженнях з підтвердження дози.
Для титрування дози, дослідження зазвичай слід провести попередньо, щоб визначити
потенційний спектр активності і приблизну дозу. Тварини, інвазовані такими видами
паразитів, як Echinococcus spp. і Dirofilaria immitis, повинні розглядатися як окремі випадки.
Слід вказати шляхи введення і склад препарату, з можливою концентрацією діючої
речовини, що запропоновано для досліджень. Діапазон доз повинен бути обраний на підставі
попереднього дослідження, щоб охопити приблизну ефективну дозу. Групи , що піддавались
лікуванню та необроблені і (контрольні групи) повинні складатися з тварин, інвазованим
необхідною кількістю паразитів кожного виду, з метою отримання доказів прийнятної
антигельмінтної дії та ефективності в межах встановленого діапазону доз. Чим більша
кількість тварин і однорідніший вид паразитів, тим краще може бути продемонстрована
антигельмінтна активність.
У випробуванні повинно бути як мінімум 3 груп тварин (не менше 6 тварин в кожній):
І - контроль, ІІ - тварини, піддані лікуванню та ІІІ - необроблена група тварин. ІІ група тварин
ділиться на 3 групи за рівнем дози: 1-рекомендована доза, на основі попередніх досліджень, в
той час як тварини ІІ і ІІІ груп повинні бути оброблені дозою нижче і вище, відповідно, ніж
дози очікуваної. Оскільки є проблеми, пов'язаних зі статистичної обробки даних з Е.
granulosus, в даному випадку необхідні п'ять груп тварин, які піддані лікуванню [4].
Після закінчення дослідження з титрування дози і клінічних випробувань,
рекомендується оформити протокол підтвердження ефективної дози і обґрунтування
антигельмінтної активності по відношенню до різних видів паразитів за клінічних
випробувань.
Протоколи повинні надавати інформацію про кількість тварин, породу і вік тварин, які
задіяних в дослідженнях і шляхи їх зараження (експериментальна або природня інвазія). Вони
повинні також вказувати на види паразитів і цикли інвазії, проти яких препарат буде
ефективний і, якщо це можливо, методи, які будуть використані для підрахунку, як для
дорослих так і незрілих паразитів. Якщо використовуються штучно індуковані інвазії,
інвазійний матеріал, як правило, вивозиться з географічного регіону, в якому проводиться
випробування.
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На момент написання протоколу, резистентність організмів до паразитів не визнаються
в якості проблеми у собак і кішок. У разі, якщо ця ситуації змінюється, проте, певні чутливі
або резистентні штами інвазійних личинок слід враховувати в клінічних дослідженнях.
ВИСНОВКИ
1. Контрольний тест – найбільш надійний метод визначення антигельмінтної
ефективності і рекомендується для визначення терапевтичної дози нових антигельмінтиків, а
також в досліді з підтвердження ефективності препаратів-дженериків. Критичний тест
використовується при дослідженні антигельмінтиків у випадку тих захворювань, при яких
гельмінти виділяються в стані, що дозволяє їх ідентифікувати.
2. Обидва контрольні і критичні тести можуть бути використані для оцінки
ефективності щодо дорослих паразитів, але тільки під контролем тесту, з використанням
природних або експериментальних інвазій, з метою визначення ефективності при личинкових
стадіях. Для дженериків, в яких оптимальна доза активного інґредієнта вже загальноприйнята,
дослідження з титрування дози не проводять.
Перспективи досліджень. На основі європейських документів плануються розробити
методичні рекомендації щодо визначення ефективності антигельмінтних препаратів для собак
та котів.
FEATURES OF DETERMINING THE EFFICACY OF ANTHELMINTIC DRUGS
FOR DOGS AND CATS UNDER INTERNATIONAL REQUIREMENTS
Zh. M. Perih, O. L. Tishyn, M. M. Danko, R. V. Khomiak
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
S U M MARY
This article presents a review of methods that are used for evaluation of antiparasitic agents
in accordance with international requirements, the procedure of clinical trials, the process of planning
and interpretation of research to assess the effectiveness of anti-parasitic drugs for dogs and cats.
Information is also provided on the choice of animals, conditions of retention, feeding etc. It should
be noted that the control test is the most reliable method for determining antihelmintic efficacy and
is recommended for the determination of the therapeutic dose of new antihelmintic agents, as well as
the confirmation of the effectiveness of generic drugs.
A critical test is used in the study of antihelmintic agents in the case of diseases in which
helminths are isolated in a condition that allows them to be identified. Control and critical tests can
be used to evaluate the effectiveness of adult parasite forms, but only under the control of a test, using
natural or experimental invasions, to determine efficacy at larval stages.
Keywords: ANTІHELMINTIC DRUGS, INTENSEFFICIENCY, EXTENSEFFECTIVITY,
CONTROL TEST, CRITICAL TEST.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИГЕЛЬМИНТНЫХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯСОБАК И КОШЕК СОГЛАСНО
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Ж. М. Периг, А. Л. Тишин, Н. Н. Данко, Р. В. Хомяк
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок,
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методы оценки противопаразитарных средств согласно
международным требованиям, процедура клинических испытаний, процесс планирования и
интерпретации исследования для оценки эффективности противопаразитарных средств для
собак и кошек. Также представлена информация по выбору животных, условий содержания,
кормления и т. д. Следует отметить, что контрольный тест – самый надежный метод
определения антигельминтной эффективности и рекомендуется для определения
терапевтической дозы новых антигельминтиков, а также подтверждения эффективности
препаратов-дженериков.
Критический тест используется при исследовании антигельминтиков в случае
заболеваний, при которых гельминты выделяются в состоянии, которое позволяет их
идентифицировать. Контрольный и критический тесты могут быть использованы для оценки
эффективности в отношении взрослых форм паразитов, но только под контролем теста, с
использованием природных или экспериментальных инвазий, с целью определения
эффективности на личиночных стадиях.
Ключевые слова: АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНТЕНСЕФЕКТИВНОСТЬ,
ЭКСТЕНСЭФФЕКТИВНОСТЬ, КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ, КРИТИЧЕСКИЙ ТЕСТ.
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СПОСОБИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТА МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ
НЕЯКІСНОГО МЕДУ
О. І. Федякова, канд. біол. наук, науковий співробітник.
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О. М. Паздерська, старший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
У публікації проведено аналіз наукової літератури щодо меду і його хімічного складу
(вміст цукру, води, білків, ферментів, вітамінів, органічних кислот), описані види (штучний
та натуральний, монофлорний та поліфлорний, падевий), представлено дані щодо способів
фальсифікації та методи її виявлення.
З кожним роком збільшуються об’єми та географія експорту меду: у 2017 експорт
меду становив 57 тонн у 35 країн світу. Однак, підвищення попиту на мед спричиняє до спроб
збільшення його кількості за рахунок різноманітних фальсифікацій. Оскільки хімічний склад
меду непостійний і залежить від виду медоносних рослин, відповідно дуже важко
проконтролювати його вміст і виявити фальсифікат. Невідповідність результатів аналізу
нормам ДСТУ 4497:2005 («Мед натуральний» дійсні з 01.01.2007 р.), може свідчити про
фальсифікацію шляхом заміни штучним чи частковим підмішуванням неякісного меду.
Ключові слова: МЕД, ФАЛЬСИФІКАЦІЯ, КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ, ЦУКРИ,
ДІАСТАЗА, ПРОЛІН, ГІДРОКСИМЕТИЛФУРФУРОЛ, ШТУЧНИЙ МЕД, ПАДЕВИЙ МЕД.
Бджолиний мед – це цінний харчовий і лікувально-профілактичний продукт. У ньому
сконцентровані легкозасвоювані цукри, містяться всі зольні елементи відповідно до наявності
їх у ґрунтах, ферменти, вітаміни, ароматичні й азотисті сполуки, біологічно активні та інші
компоненти. Варто відзначити, що хімічний склад меду непостійний і залежить від виду
медоносних рослин, з яких зібраний нектар, ґрунту, на якому вони ростуть, погодних і
кліматичних умов, часу від збору нектару до збору меду, термінів зберігання меду. Проте
основні групи речовин в складі меду постійні (16-21 % води і сухі речовини до 75 %, в
основному цукри). Ефективність дієтичної і лікувальної дії меду залежить від його якості.
Пов'язано це з ботанічним походженням (сортом) меду, впливом екологічних факторів,
технологією виробництва, умовами зберігання.
За даними FAO, Україна ще з 2008 року займає перше місце з виробництва меду серед
країн Європи (з валовим збором до 75 тис. тонн) і четверте після таких світових лідерів, як
Китай (367 тис. тонн), Туреччина (81,4 тис. тонн) і Аргентина (81 тис. тонн).
У 2012 році Україна експортувала 13,3 тис. тонн меду (це на 35,1% більше, ніж у 2011
році), що становить 18,6% від загального виробництва продукції за рік. Основними
експортерами українського меду є Німеччина (5,8 тис. тонн в 2012 році), Росія (2,3 тис. тонн)
і Польща (2,2 тис. тонн). У першому півріччі 2013 року Україна збільшила експорт меду
порівняно з аналогічним періодом минулого року на 26 % – до 7,9 тис. тонн.
З 2015 році освоєно нові ринки збуту, зокрема в Бельгії, Угорщині, Азербайджані,
Китаї. На сьогодні Україна експортує мед в 35 країни і експорт меду cягає 57 тонн. Нині в
Україні налічується 400 тис пасічників, які мають 4 млн вуликів. Основними виробниками є
Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська, Миколаївська,
Полтавська та Кіровоградська, де збирають 70 % від усього меду в Україні.
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Динаміка експорту українського меду в різні країни впродовж 2016-2017 рр. показана
на рисунку.

Рис. Динаміка експорту українського меду в різні країни впродовж 2016-2017 рр.

У меді виявлено близько 300 речовин і зольних елементів, концентрується весь склад
нектару, збагачений виділеннями спеціальних залоз бджіл. Деякі компоненти утворюються у
результаті хімічних реакцій у комірках стільників.
Склад меду:
– фруктоза (21,7%-53,9%) і глюкоза (20,4%-44,4%);
– органічні кислоти;
– хімічні елементи, кількість яких майже така ж, як і в крові людини;
– білки (ензими), які прискорюють проходження хімічних процесів у живих організмах;
– інвертаза, діастаза, каталаза та інші складові;
– вітаміни;
– вода (15% до 20%).
У зрілому меді кількість сахарози становить від 1,3 до 5%, яка майже повністю або вся
розщеплюється на глюкозу і фруктозу у результаті переробки бджолами, тому її вміст в меді
понад 7-8% свідчить про незрілість або фальсифікацію продукту. Крім того, присутня
мальтоза, невелика кількість декстринів (3-4%), білків (0,3%), кислот (0,1%) та ферментів та
ароматичні речовини, які з нектаром потрапляють у вулик і надають своєрідного запаху
зрілому продукту. Найбільше їх у свіжому меді. Вони частково втрачаються при відкачуванні
та зберіганні у відкритій тарі, а найбільше – під час обробки, нагрівання та фасування у
відкритих ємностях.
Невід’ємними і не менш корисними компонентами меду є вітаміни, мінеральні речовин
та ферменти, що визначають різноманітність меду та залежить від вмісту квіткового пилку у
ньому. Так, на 100 г меду кількість тіаміну (вітамін В1) становить 4-6 мкг, рибофлавіну
(вітамін В2) – 20-60 мкг, пантотенової кислоти (вітамін В3) – 20-110 мкг, піридоксину (вітамін
В6) – 8-320 мкг, біотину (вітамін Н) – 380 мкг, ніацину (вітамін РР) – 310 мкг, токоферолу
(вітамін Е) – 1мг, аскорбінової кислоти – 5 мг. У меді виявлено близько 40 макро- і
мікроелементів [1, 2].
Білкові сполуки у квіткових медах складають від 0,08 до 0,4%: у вересковому і
гречаному – до 1%, падевому – від 1 до 1,9%. Основна частина з них – це ферменти: амілаза,
інвертаза, каталаза та інші.
Небілкові азотисті сполуки представлені, в основному, амінокислотами – від 0,6 до
500 мг на 100 г меду. У всіх сортах меду міститься аланін, аргінін, аспарагінову, глутамінову
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кислоти, лейцин, лізин, фенілаланін, тирозин, треонін; лише у деяких – метіонін, триптофан,
пролін [3, 4].
Калорійність меду дуже висока і становить близько 330 кал або 1300 Дж у 100 г
продукту. Основну частину меду складає оптимальне співвідношення моноцукрів: глюкози і
фруктози. Мед не пліснявіє за тривалого зберігання навіть за умов, сприятливих для розвитку
мікроорганізмів, зберігаючи високі поживні та смакові якості. Це дає підставу стверджувати,
що всі натуральні меди володіють антимікробною дією.
У всіх медах міститься близько 0,3% органічних і 0,03% неорганічних кислот. Вони
знаходяться у вільному стані, а також у складі солей і ефірів. Основна частина кислот
представлені глюконовою, яблучною, лимонною і молочною, у меншій кількості: винна,
щавелева, бурштинова, лінолева. Серед неорганічних виявлені: фосфорна і соляна кислоти.
Наявність у меді вільних кислот визначають по концентрації водневих іонів (Н +) – показнику
активної кислотності (рН). Для квіткових медів значення рН коливаються від 3,5 до 4,1,
виняток становить липовий, рН якого може бути від 4,5 до 7. Падевий мед має вище значення
активної кислотності: від 3,95 до 5,15, у порівнянні з квітковим [2].
Зрілий мед містить від 15 до 21% води, що залежить від стадії зрілості, умов зберігання,
часу збору нектару, кліматичних умов, співвідношення цукрів. Тому вологість меду – один з
головних показників його якості. Мед надзвичайно гігроскопічний завдяки наявності
фруктози і деяких нецукристих речовин. Деякі види меду поглинають більше вологи, ніж
чиста фруктоза або інвертний цукор, і ця властивість широко використовується при
виготовленні борошняних кондитерських виробів.
Мікрофлора меду представлена приблизно 40 видами грибів та осмофільних дріжджів,
що потрапляють з нектаром, з повітря або іншими шляхами. Кількість їх не регулюється. 1 г
меду містить близько 1 тис. таких організмів, а в окремих медах – від 10 тис. до 1 млн, клітин
дріжджів – від 30 до 3 тис. У поверхневому шарі меду (до 5 см) присутні бактерії. Їх видовий
склад і чисельність залежать від ботанічного походження, умов його зберігання.
Мінеральні речовини (зола) становлять в середньому 0,17% (0,112- 0,32%), а у меді
темного кольору їх значно більше, що підвищує харчову цінність продукту.
На ринку продають штучний та натуральний мед. Штучний мед не завжди є
фальсифікатом, оскільки бувають випадки, коли виробники вказують склад продукту на
упаковці. Натуральний мед буває зрілим і незрілим. Незрілий мед зібраний до того як з нього
випарується певна кількість води, тому він рідший та за зберігання часто закисає.
Натуральний мед, за виключенням окремих сортів, за зберігання кристалізується, тобто
перетворюється з рідкої у тверду форму (кристалічну). На здатність меду до кристалізації та її
швидкість впливає насамперед співвідношення глюкози і фруктози: чим більше глюкози, тим
швидше проходить кристалізація меду, так наприклад, у конюшинному меді на 100 частин
глюкози припадає 104 частини фруктози, а в акацієвому – 170 частин фруктози. Як правило,
фруктози міститься більше, ніж глюкози. У різних за походженням сортах співвідношення
глюкози і фруктози неоднакове. Збільшення фруктози, призводить до зниження швидкості
випадання кристалів. Так, мед з білої акації, в якому майже у 2 рази більше фруктози,
залишається дуже довго рідким. На кристалізацію падевого меду впливає вміст декстринів та
мелецитози. Більша кількість декстринів сповільнює випадання кристалів, а мелецитози –
прискорює. Кристалізацію меду можна прискорити або загальмувати також зміною
температури. Так, найшвидше вона проходить за температури 13-14°С, підвищення зменшує
схильність до утворення кристалів, а при 40°C – вони повністю розчиняються. На
підприємствах-експортерах кристалізацію призупиняють, зберігаючи мед рідким у великих
ємкостях за температури 40°C, підігріваючи теплою водою. Кристалізований мед за потреби
можна перевести у рідкий стан у гомогенізаторах за температури 50°C та постійному
перемішуванні. При цьому харчові якості та лікувальні властивості частково або повністю
(залежно від тривалості та температури нагрівання) втрачаються [5].
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Залежно від рослин, з яких бджоли збирають нектар, мед поділяють на монофлорний і
полі флорний. Окремим видом меду є падевий. Падь - це солодка рідина, що виділяється
залозами комах, які харчуються соками рослин або солодка роса (медвяна роса), що
виділяється на значній кількості деревних порід (хвойних і широколистяних), деяких кущах і
трав'янистих рослинах. Оскільки падь утворюється здебільшого на лісовій рослинності,
падевий мед ще називають лісовим. Падевий мед темного кольору з різними відтінками. Так,
з липи та ялини він темно-зелений, верби – коричневий, дуба – коричнево-чорний. З деяких
рослин він світлий із золотисто-жовтим (ялиця), лимонно-жовтим і яскраво-бурим (модрина),
водянисто-прозорим (гірська сосна) кольором. На пасіках збір падевого меду досить часте
явище переважно протягом трьох літніх місяців – червня, липня й серпня. Іноді виділення паді
буває настільки сильним, що бджолині сім'ї приносять її у вулики щодня по 2-3 кг, відповідно
пасічники відкачують багато меду даного виду. Оскільки вологість падевого меду порівняно з
квітковим дещо нижча, а також у зв’язку з більшою кількістю білкових та декстриноподібних
речовин, в’язкість і тягучість його вища у 2-3 рази. Такий мед містить більше золи, декстринів
і сахарози. Характеризуючи хімічний склад падевого меду, В.А. Темнов (1967) зазначав, що
підвищений вміст білкових та мінеральних речовин поліпшує його харчові якості. Зокрема, в
ньому багато корисних для організму солей калію, феруму, особливо в сортах темного
кольору. Міститься також більше фосфору, міді, марганцю, молібдену, натрію і магнію.
Висока поживність, підвищена кількість ферментів, мінеральних та інших речовин надають
падевому меду особливих лікувальних властивостей, хоча бактерицидні властивості нижчі,
ніж у квіткового.
Рослинні пігменти (барвники), що перейшли в мед разом із нектаром, представлені
жиро- і водорозчинними речовинами. Жиророзчинні пігменти, що є присутніми у меді
(похідні каротину, ксантофілу, хлорофілу), додають жовтий або зеленуватий відтінок світлому
меді. Значна частина барвників темних сортів меду водорозчинна – це антоціани, таніни.
Бджолиний мед має широку гаму відтінків аромату в залежності від виду джерела нектару,
терміну зберігання, ступеня термічної обробки. Склад барвних речовин меду залежить від
його ботанічного походження, а тому їх визначення може істотно підвищити точність
визначення виду меду. Ці речовини утворюються при ферментативних процесах, що
відбуваються в меді, тому медовий аромат виникає не відразу після запечатування бджолами
стільників, а впродовж певного часу. Закінчується формування медового аромату на третьомуп’ятому місяці зберігання. Оскільки медовий аромат утворюється з продуктів ферментних
перетворень цукрів, амінокислот, вітамінів та інших речовин, то він генерується, поки діє
ферментна система. За тривалого зберігання або нагрівання за високої температури ферменти
руйнуються та деактивуються, у результаті чого утворення ароматичних речовин
припиняється і медовий аромат зникає. Наразі визначено близько 200 ароматичних речовин
меду, в подальшому число ідентифікованих сполук може досягти 500 і більше, тому що
квітковий мед кожного конкретного виду має свій набір летких речовин, що перейшли в нього
разом з нектаром.
У бджільництві згодовування бджолам цукрового сиропу, а іноді і самого нерозчинного
цукру може бути викликано: поповненням у вуликах відсутніх кормових запасів або їх заміни;
стимуляції розвитку бджолиних родин (так звана спекулятивна підгодівля) з метою
найшвидшого нарощування великої кількості робочих бджіл; проведення профілактичних і
лікувальних обробок у суміші з медпрепаратами. У цукрового меду слабко виражений аромат,
він дуже солодкий на смак. При кристалізації має дрібнозернисту структуру. У ньому відсутні
білкові речовини, мінеральні солі і вітаміни. Однак це в тому випадку, якщо він вироблений
бджолами тільки з одного цукрового сиропу, а не змішаний із квітковим медом. Адже навіть
за наявності невеликої кількості цукру, мед може бути змішаний із квітковим і тоді якість його
буде залежати від ботанічного складу рослин, з яких був доданий до нього нектар. Варто
врахувати і те, що систематичне застосування на пасіках цукрового сиропу, різних білкових
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підгодівель негативно позначається на самих бджолиних родинах, приводить до поступового
виродження цих медоносних комах, тому що ніякий штучно приготовлений корм не в змозі
замінити їм природну їжу – квітковий нектар і пилок. Переконливим доказом цього прикладу
є самі ж бджоли, що при першій найменшій нагоді спрямовуються за пилком у сад або на луг,
не звертаючи уваги на приготовлений для них штучний корм.
За органолептичними показниками мед є доволі різноманітним продуктом, основні
критерії якого вказані у табл. 1.
Таблиця 1
Органолептичні показники меду натурального
Показники

Характеристика
Безкольоровий, білий, світло-жовтий, жовтий, темно-жовтий, темний з
Колір
різними відтінками
Солодкий, ніжний, приємний, терпкий, подразнює слизову оболонку ротової
Смак
порожнини, без сторонніх присмаків
Аромат
Специфічний, приємний, слабкий, сильний, ніжний, без сторонніх запахів
Консистенція
Рідка, в'язка, дуже в'язка, щільна
Кристалізація
Від дрібнозернистої до крупнозернистої
Ознаки бродіння (закисання)
Не дозволені
Механічні домішки
Не дозволені
Примітка 1. Для меду з каштану, тютюну дозволено гіркуватий присмак. У квітковому меді з домішками паді
дозволено гіркуватий або кислуватий присмак
Примітка 2. До механічних домішок належать видимі природні небажані домішки (мертві бджоли та їх
частки личинки бджіл, шматочки стільників) та видимі сторонні (зола, пил, пісок, солома, волосся, рослинні
волокна тощо).За наявності в меді природних небажаних домішок, продукт не реалізують, його треба
очистити У разі забруднення сторонніми домішками мед бракують.

Однак підвищений попит на мед провокує спроби збільшити його об’єм за рахунок
різноманітних фальсифікацій: підмішування до натурального меду крохмальної патоки,
клейстеру, борошна, солоду, штучного меду тощо. Муку або крохмаль в мед додають для
отримання ефекту кристалізації. Для збільшення в’язкості в мед також додають желатин. При
цьому псується смак і аромат, знижуються активність діастази і вміст інвертованого цукру.
Додавання цукрової патоки в мед псує його органолептичні показники (запах патоки, висока
в’язкість), знижує вміст редукованих цукрів і діастазну активність. У наш час вченими
проводиться розробка методів для більш достовірного аналізу меду на виявлення
фальсифікованої продукції, його якості і походження. Що пов’язано з інтенсивним
застосуванням високофруктозного кукурудзяного сиропу, який по вартості дешевший від
тростинного в два рази, та методу ультрафільтрації меду для приховування географічного
походження меду.
Методи дослідження меду досить різноманітні, оскільки він є багатокомпонентним
продуктом й немає єдиного загального показника, за яким можна виявити фальсифікат зі сто
відсотковою вірогідністю та з нульовою похибкою для кожного натурального меду [6–8].
Кількісний вміст проліну, ГМФ, мінеральних речовин (золи), активність ферментів, загальна
кислотність та інші показники можуть слугувати додатковими критеріями автентичності меду
[9].
Аналіз меду на натуральність містить у собі визначення наступних показників: сума
простих цукрів, кількість сахарози, оптична активність (кут обертання), вміст
декстриноподібних речовин та оксиметилфурфуролу, вологість, смак й аромат. Однак, такі
показники, як діастазне число, зольність і водність не дають однозначної відповіді щодо
натуральності меду. Частково її можна визначати за пилковим складом, консистенцією,
загальним кислотним складом, кристалізацією й кольором, точніше за сумою простих цукрів,
кількістю сахарози й декстриноподібних речовин, оптичною активністю, ароматом і смаком.
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Таблиця 2
Показники якості меду згідно з ДСТУ 4497-2005
Назва показника
Результат пилкового аналізу*
Видовий склад пилкових зерен, %, не менше*
Масова частка води, %, не більше
Масова частка відновлювальних цукрів (до
безводної речовини), %, не менше
Масова частка сахарози (до безводної речовини), %
не більше
Діастазне число (до безводної речовини), од. Готе,
не менше
Вміст гідроксиметил-фурфуролу (ГМФ), мг на 1 кг,
не більше
Кислотність, міліеквіваленти гідроокису натрію (0,1
моль/дм") на 1 кг, не більше
Вміст проліну, мг на 1 кг, не менше
Електропровідність, мС/см
Якісна реакція на наявність паді

Мед вищого
ґатунку
Наявність
пилкових зерен
10,0
18,5

Мед першого
ґатунку
Наявність
пилкових зерен
10,0
21,0

Похибка
методу, %

80,0

70,0

10,0

3,5

6,0

10,0

15,0

10,0

10,0

10,0

25,0

15,0

40,0

50,0

10,0

300
0,2—1,0
Негативна або
молочно-біла
каламуть

300
0,2—1,5
Негативна або
молочно-біла
каламуть

10,0
4,0
-

—
2,0

Зменшення вмісту ферментів або їх відсутність може слугувати індикатором
фальсифікованого, перегрітого меду або його неправильного зберігання. У чинному ДСТУ
4497-2005 та у більшості нормативних документів інших країн передбачено визначення
активності діастази [10–14]. Введення в мед крохмальної або бурякової патоки, перегрівання
визначають за вмістом гідроксиметилфурфуролу (ГМФ), додавання крохмалю – реакцією з
розчином хлористого барію, желатину – реакцією з водним розчином таніну [15]. Зменшення
вмісту відновлюючих цукрів і підвищення кількості сахарози припускає недостатню зрілість
меду або його фальсифікацію цукром [16].
Одним із продуктів фальсифікації є цукровий мед, що вивозиться на ринки та
продається під маркою натурального. Такий мед є результатом згодовування бджолам
цукрового сиропу, штучно інвертованого цукру і меду з домішками сахарози. У результаті
утворюється продукт, що майже не відрізняється від меду [6–8, 10, 15]. З усіх фальсифікацій
натурального бджолиного меду цю підробку найважче визначити. Складність виявлення
цукрового меду полягає в тому, що склад натурального меду мінливий і показники якості меду
можуть помилково бути прийняті за показники, що характеризують його як фальсифікат.
В останні роки стало очевидно, що методи аналізу меду не завжди дозволяють
адекватно оцінити якість цього продукту. Наприклад, основна увага при визначенні хімічного
складу меду прикута до вмісту вуглеводів, їх співвідношенню, а також кількості азотистих
речовин. На амінокислоти і аміни увагу практично не звертають, хоча вони є важливою
складовою натурального меду, оскільки набір вільних амінокислот і амінів (аміносполуки) в
меді залежить від регіону і типу медозбору. За даними ряду дослідників, 10-15 % азотистих
речовин у меді приходиться на аміносполуки. У меді виявлено 23 вільні амінокислоти, в
більшості випадків це аланін, аргінін, аспарагінова кислота, валін, пролін, метіонін,
фенілаланін тощо. Спектр вільних аміносполук в натуральному меді залежить від його
природи (квітковий, падевий або змішаний), ботанічного та географічного походження. Крім
того, вміст вільних аміносполук залежить від умов медозбору і переробки нектару або паді
бджолами (В.П. Наумкін, 1995). Вільні аміносполуки входять до складу різних видів меду
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(табл. 1). Таким чином, основу вільних амінокислот квіткових медів складають фенілаланін і
пролін - 969 і 548 мг/кг, відповідно.
Пролін – гетероциклічна протеїногенна амінокислота, що входить у склад всіх
організмів. Особливо багатий проліном білок – колаген. Разом з іншими амінокислотами,
пролін потрапляє в натуральний мед з нектару квітів та пилкових зерен, його вміст коливається
в межах від 170 до 770 мг/кг. Масова частка проліну є важливим показником для визначення
якості меду, а його кількість - показником зрілості та фальсифікації. Якщо мед відібраний
незрілим чи містить цукрову домішку, то вміст проліну в ньому дуже низький [17].
У натуральних квіткових медах на пролін доводиться 45-85% загального вмісту вільних
амінокислот (в середньому 67%) [7]. Аналізуючи представлені дані, можна зробити висновок,
за кількістю проліну можна судити про справжність та зрілість меду.
За ДСТУ 4497-2005 вміст проліну повинен бути не менше 300 мг/кг. Граничним
вмістом в меді вважають 180 мг/кг меду, а для ензимно слабких медів (рапсовий, акацієвий)
даний показник може бути і нижче. Мед з наявністю проліну менше 160 мг/кг не може
вважатись медом і входить в категорію «цукровмісних продуктів» [10, 11].
Порошкоподібні домішки (борошно, крохмаль) визначають розчиненням меду в 3-5кратних обсягах води, при цьому домішки осідають на дно, а за додавання 1- 2 краплі йоду
забарвлять розчин у синій колір [16].
Мед, у якому є домішка цукрової (бурякової) патоки, утворює жовтуватий осад при
додаванні до 5 мл 20% -ного розчину меду 2,5 г оцту й 22,5 мл метилового спирту [18].
Крохмальну патоку в меді виявляють шляхом осадження крохмальних декстринів
спиртом. Для цього 5 г меду розчиняють в 10 мл води, нагрівають на водяній бані й додають
0,5 мл 5% -го розчину тиніну. Потім розчин збовтують і фільтрують. Для втримання в розчині
медяних декстринів додають по 2 краплі соляної кислоти на кожний мл медяного розчину.
Якщо додавання 10-кратного 96-градусного етилового спирту викличе молочноподібне
помутніння рідини, це вказує на присутність крохмальної патоки. Однак, позитивну реакцію
можуть дати також деякі падеві меди [18].
Визначити домішку патоки й цукрового сиропу можна експрес-методом за вмістом
інвертного цукру. за розтирання меду з чистим безводним сірчаним ефіром. Залишок після
випару змочують декількома краплями свіжоприготовленого розчину з 1 частини резорцину й
100 частин соляної кислоти з питомою вагою 1,19. Вишнево-червоне забарвлення вкаже на
присутність штучного інвертного цукру; світло-жовто-гаряче забарвлення може бути
викликане нагріванням меду [6].
Для фальсифікації часто застосовують метод купажування, який проводять шляхом
змішування різних по територіальному і ботанічному походженню медів для покращення
товарного вигляду, смакових якостей і аромату.
Змішування проводять за нагрівання меду, найчастіше без збереження температурного
режиму, у зв’язку з цим мед втрачає свої якості. Методом купажування також змішують більш
цінні монофлорні меди з поліфлорними сортами з різних партій, які відрізняються фізикохімічними і органолептичними показниками, характеристиками аромату і смаку. Купажування
також проводять для реалізації старого меду, додаючи при цьому різні ароматизатори, добавки
і барвники, перетворюючи звичайний мед в крем-мед. У такому меді переважає кількість
сахарози над фруктозою, отже такий мед не можна вважати дієтичним продуктом [19, 20, 2].
За оцінки якості вітчизняного меду відштовхуються від органолептичних, фізикохімічних показників, а, за розбіжностей у результатах, додатково проводять дослідження
вільної кислотності, електропровідності і масової частки проліну. По вмісту проліну
встановлюють справжність і зрілість меду. Відомо давно, що органолептичні показники якості
продуктів відносяться до не вимірюваних і їх значення не можна показати в фізичних
величинах. Характеристику смаку, запаху, консистенції та інших ознак можна створити в
якісних описах.
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З метою перевести якісну оцінку зразків у кількісну, при експертизі було запроваджено
бальну шкалу. Довгий час висновки органолептичних досліджень не були достовірними через
людський фактор. Однак на даний час оцінку проводять сенсорним методом, що за
об’єктивністю і точністю наближається до результатів аналізу, отриманих інструментальними
методами. Цей метод швидко встановлює придатність продукту для реалізації.
ВИСНОВКИ
Підвищення попиту на мед провокує спроби збільшення його кількості за рахунок
різноманітних фальсифікацій. Оскільки хімічний склад меду непостійний і залежить від виду
медоносних рослин, відповідно дуже важко виявити фальсифікат за його вмістом.
Невідповідність результатів аналізу нормам ДСТУ 4497:2005 («Мед натуральний» дійсні з
01.01.2007 р/), може свідчити про фальсифікацію шляхом заміни штучним чи частковим
підмішуванням неякісного меду.
METHODS OF FALSIFYCATION AND DETERMINATION OF UNCERTAINTY HONEY
О. Fediakova, S. Kislova, O. Pazders`ka
State Scientific-research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feeds Additives
11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
SUMMARY
The publication analyzes the scientific literature on the chemical composition of honey (sugars
45-70 %, water 15-20 %, proteins, enzymes, vitamins, organic acids), describes the types of honey
(artificial and natural, monophlor and polyflor). The data on methods of falsification and methods of
its detection are presented.
Each year the volumes of export lots of honey are increasing. Exports of honey already in
2017 amounted to almost 57 tons, and today Ukraine exports honey to 35 countries and. The increased
demand for honey provokes attempts to increase its quantity due to various falsifications. The
chemical composition of honey is inconsistent, so it is very difficult to control its contents and detect
a fake. The discrepancy of the results of the analysis with the norms of Ukraine documentation 4497:
2005 ("Honey natural" valid from 01.01.2007) may indicate falsification by substituting artificial or
partial mixing of low-quality honey.
Keywords: HONEY, FALSIFICATION, QUANTITATIVE ANALYSIS, SUGARS,
DIASTASE, PROLIN, HIDROXIMRTHYLFURFUROL, ARTIFICIAL HONEY, HONEY.
СПОСОБЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ И МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕКАЧЕСТВЕННОГО МЕДА
О. И. Федякова, С. М. Кислова, О. Н. Паздерская
Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных
препаратов и кормовых добавок
ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина
АННОТАЦИЯ
В публикации проведен анализ научной литературы по химическому составу меда
(сахара 45-70%, вода 15-20%, белки, ферменты, витамины, органические кислоты), описаны
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виды меда (искусственный и натуральный, монофлорный и полифлорный, падевый),
представлены данные о способах фальсификации и методы ее обнаружения
С каждым годом объемы экспортных партий меда увеличиваются. Экспорт меда уже в
2017 достигал почти 57 тонн, а сегодня Украина экспортирует мед в 35 стран и регионов.
Повышенный спрос на мед провоцирует попытки увеличить его количества за счет различных
фальсификаций. Химический состав меда непостоянен, поэтому очень трудно
проконтролировать его содержание и выявить фальсификат. Несоответствие результатов
анализа нормам ДСТУ 4497: 2005 («Мед натуральный» действительны с 01.01.2007 г), может
свидетельствовать о фальсификации путем замены искусственным или частичным
подмешиванием некачественного меда.
Ключевые слова: МЕД, ФАЛЬСИФИКАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ,
САХАРА, ДИАСТАЗА, ПРОЛИН, ГИДРОКСИМЕТИЛФУРФУРОЛ, ИСКУССТВЕННЫЙ
МЕД, ПАДЕВЫЙ МЕД.
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ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
КОСЕНКА МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА
7 вересня 2018 року виповнилось би 80 років Косенку Михайлові Васильовичу, доктору
ветеринарних наук, професору, члену-кореспонденту УААН, академікові УТА, заслуженому
діячеві науки і техніки України.
З цієї нагоди у ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок відбулось розширене
засідання вченої ради Інституту, який впродовж багатьох років очолював М. В. Косенко.
Народився Михайло Васильович 07.09.1938 р. у с. Красне Бахмацького району
Чернігівської
області.
Закінчив
ветеринарний
факультет
Білоцерківського
сільськогосподарського інституту у 1963 р. З 1963 по 1967 рр. працював у Сумській області
старшим ветлікарем колгоспу, райветлікарні, облветполіклініки, головним ветлікарем
м. Суми. У 1967 р. переведений до м. Львова, де обіймав посади ветлікаря-епізоотолога
облветлабораторії, директора облветлікарні, завідувача ЗУ ЗНКЛ (1976-1984 рр.), у 19841993 рр. – начальника управління ветмедицини ОДА – головного держветінспектора
Львівської області.
З 1993 по 2004 рр. – М. В. Косенко був директором Державного науково-дослідного
контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. З 2004 р. до кінця
життя був почесним директором Інституту. Помер 9 лютого 2011 року.
Косенко Михайло Васильович – відомий учений в галузі ветеринарної медицини,
зокрема у ветеринарному акушерстві. Він першим впровадив диспансеризацію в системі
профілактики неплідності і контролю відтворної функції с.-г. тварин, а також андрологічну
диспансеризацію бугаїв.
У доробку М. В. Косенка – понад 300 наукових праць, у тому числі 12 монографій, 30
методичних рекомендацій, а також 17 патентів. Під його керівництвом було впроваджено
понад 200 наукових розробок ветеринарних препаратів та кормових добавок.
За високі досягнення в науці М. В. Косенко нагороджений Грамотою Президії
Верховної Ради України, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, трудовою відзнакою МАП
України «Знак Пошани» та Почесною відзнакою НААН.
Однак, скільки б звань і нагород не мав професор М. В. Косенко, і якими б не були
наукові досягнення – основними його рисами були велика любов до людей, відкритість,
щирість, чесність, принциповість і скромність. Саме таким ми пам’ятатимемо нашого
Учителя.
Колектив і адміністрація Інституту.
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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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